ОБЩИНСКИ СЪВЕТ–АЙТОС
Р Е Ш Е Н И Е
№ 609
По Предложение с вх.№ ОбС-40/05.02.2019 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос,
относно кандидатстване на Община Айтос с проект ”Подобряване условията на живот в Дом за
стари хора „Св.Великомъченик Димитрий Солунски” - гр. Айтос, общ.Айтос, област Бургас”
пред фонд „Социална закрила” към Министерство на труда и социалната политика,

Общинският съвет – гр. Айтос,
На основание чл.21, ал.1, т.8 и т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 11. ал. 1 от ЗОС и
съгласно Методиката за разпределение на средствата по фонд „Социална закрила”,

Р Е Ш И:
1. ОДОБРЯВА кандидатстването на Община Айтос с проектно предложение
”Подобряване условията на живот в Дом за стари хора „Св.Великомъченик Димитрий
Солунски” - гр. Айтос, общ.Айтос, област Бургас” пред фонд „Социална закрила” към
Министерство на труда и социалната политика.
2. ОДОБРЯВА осигуряването на собствено финансиране от община Айтос в размер нa
2 970.95 лв. (двехиляди деветстотин и седемдесет лева и 95ст.) с ДДС, представляващи 10 %
от общата стойност на проекта.
3. Общински съвет – Айтос дава съгласието си Община Айтос при сключване на договор
за финансиране да се задължи да не променя предназначението и да не извършва
разпоредителни сделки с недвижимия имот представляващ сграда на два етажа със застроена
площ 154 кв.м., с масивна конструкция построена през 1977 г., предоставена за ползване като
«Дом за стари хора» към Общински център за социални и здравни услуги гр. Айтос, находяща
се в имот – публична общинска собственост № 000666 в землището на гр. Айтос, обл. Бургас, в
местността „Лесопарк”, актуван с АОС № 2043/ 07.07.2009 г., в който ще се извършват
договорените дейности за период от 3 години от срока на приключване на договора, както да
поддържа и съхранява материалната база.
4. Дава съгласието си Община Айтос при сключване на договор за финансиране да
осигури средства за функциониране на социалната услуга предоставяна в Дом за стари хора
„Св.Великомъченик Димитрий Солунски” - гр. Айтос към Общински център за социални и
здравни услуги гр. Айтос за период от 3 години, считано от датата на приключване
изпълнението на договора.
5. Възлага на Кмета на Община Айтос да извърши необходимите действия във връзка с
кандидатстване и реализиране на проекта при неговото одобрение.
6. Предвид краткия срок за кандидатстване и обществената значимост на проекта за
Община Айтос на основание чл.60, ал.1 от АПК допуска предварително изпълнение на
решението.

Решението е гласувано в заседание на
ОбС, с 25 гласа ”за”, 0 „против” и
0 „възд.се”, проведено на 28.02.2019 г.,
Протокол № 42, т.1. от ДР
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА:……………………
/Галя Младенова – ст. специалист “АТООС”/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-АЙТОС:
/п/
КРАСИМИР ЕНЧЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ–АЙТОС
Р Е Ш Е Н И Е
№ 610
По Докладна записка с вх.№ ОбС-55/18.02.2019 г. от Васил Едрев – кмет на Община
Айтос, относно кандидатстване на община Айтос с проектно предложение „Патронажна грижа
в община Айтос” по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент
2”, Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г. към Министерство на
труда и социалната политика,

Общинският съвет – гр. Айтос,
На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА и съгласно Условията за кандидатстване по
процедурата,

Р Е Ш И:
1. Дава съгласие Община Айтос да подаде проектно предложение с наименование
„Патронажна грижа в община Айтос” по процедура чрез директно предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и
лица с увреждания – Компонент 2”, приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване
на социалното включване“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 20142020 г.
2. Възлага на Кмета на община Айтос да подготви и представи необходимите документи
за кандидатстване пред Министерство на труда и социалната политика.
3. На основание чл. 60, ал.1 от АПК и в предвид кратките срокове за кандидатстване, с
оглед осигуряване на възможност на Община Айтос да подаде проектно предложение по
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г., Общински съвет- Айтос
допуска предварително изпълнение на решението.

Решението е гласувано в заседание на
ОбС, с 28 гласа ”за”, 0 „против” и
0 „възд.се”, проведено на 28.02.2019 г.,
Протокол № 42, т.2. от ДР
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА:……………………
/Галя Младенова – ст. специалист “АТООС”/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-АЙТОС:
/п/
КРАСИМИР ЕНЧЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ–АЙТОС
Р Е Ш Е Н И Е
№ 611
По Докладна записка с вх. № ОбС-62/19.02.2018 г. от Стоян Иванов Стоянов – член на
Общински съвет – община Айтос, представител на Публичния сектор в Управителния съвет на
СНЦ „Местна инициативна група –Айтос“ и председател на Управителния съвет на
сдружението, относно издаване на запис на заповед от Община Айтос в полза на Държавен
фонд „Земеделие“(ДФЗ) , обезпечаваща авансово плащане за Сдружение „Местна инициативна
група –Айтос“ (МИГ-Айтос) съгласно чл.7, ал.2, т.2,ал.3,4,5,6,7 и 8 от Наредба № 1 от 22
януари 2016 година на МЗХ за прилагане на подмярка 19.4 „Текущи разходи за популяризиране
на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите
местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г.(ПРСР
2014-2020),

Общинският съвет – гр. Айтос,
На основание чл.21, ал.1, т.10 и т.24 и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл.60, ал.1 от АПК и Споразумение за изпълнение
на Стратегия за Водено от общностите местно развитие № РД50-146/21.10.2016 г, сключено
между СНЦ „Местна инициативна група-Айтос“ и УО на ПРСР 2014-2020 и Заповед № РД09142/08.02.2019 година на Заместник-министъра и Ръководител на УО на ПРСР за одобрение на
дейности и разходи по подмярка 19.4 „Текущи разходи за популяризиране на стратегия за
Водено от общностите местно развитие“ на СНЦ „МИГ-Айтос“ за 2019 година,

Р Е Ш И:
1. Упълномощава кмета на Община Айтос да подпише Запис на заповед, без протест и
без разноски, платима за предявяване в полза на ДФ „Земеделие“ –Разплащателна агенция в
размер на 107 619,50 лева (сто и седем хиляди шестстотин и деветнадесет лева и
петдесет стотинки) за обезпечаване на 100% от стойността на авансовото плащане и
покриваща срока на изпълнение на годишния бюджет на МИГ-Айтос за 2019 година,
удължен с 6 месеца - по Споразумение за изпълнение на Стратегия за Водено от
общностите местно развитие № РД50-146/21.10.2016 г, сключено между СНЦ „Местна
инициативна група-Айтос“ и УО на ПРСР 2014-2020 и Заповед № РД09-142 от 08.02.2019
година на Заместник-министъра и Ръководител на УО на ПРСР за одобрение на дейности и
разходи по подмярка 19.4 „Текущи разходи за популяризиране на стратегия за Водено от
общностите местно развитие“ на СНЦ „МИГ-Айтос“ за 2019 година;
2. С оглед задължението за своевременно подаване на заявка за авансово плащане
(авансовото плащане може да бъде заявено пред Държавен фонд „Земеделие“ не по-късно
от един месец от датата на издаване на заповедта за календарната година, за която се

отнася) - съгласно разпоредбите на чл.7, ал.5 вр-ка с чл.7, ал.2, т.2 от Наредба № 1 от 22
януари 2016 година на МЗХ, на основание чл. 60, ал.1 от АПК, с цел да се защитят особено
важни обществени интереси, предвид обстоятелството, че от закъснението на изпълнението
може да последва значителна или трудно поправима вреда, както и по искане на СНЦ
„Местна инициативна група-Айтос“ - в защита на особено важен неин интерес /за
осигуряване на възможност за своевременна реализация на одобрената Стратегия за водено
от общностите местно развитие на територията на Община Айтос/- допуска предварително
изпълнение на решението от деня на приемането му.
3. Възлага на Сдружение ,,Местна инициативна група – Айтос”, представлявано от
Стоян Иванов Стоянов – Председател на УС на Сдружение „Местна инициативна група –
Айтос“ да подготви необходимите документи за получаване на авансовото плащане по
Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД
50-146 от 21.10.2016 г., сключено между Сдружение „Местна инициативна група – Айтос“ и
УО на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. и Заповед № РД
09-142 от 08.02.2019 г. на Заместник-министъра и Ръководител на УО на ПРСР за одобрение
на дейности и разходи по подмярка 19.4 „Текущи разходи за популяризиране на стратегия
за Водено от общностите местно развитие“ на СНЦ „МИГ-Айтос“ за 2019 година и да ги
представи пред ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.
Настоящото решение е прието на Заседание на Общински съвет –Айтос, проведено на
28.02.2019 г., Протокол № 42, т. 3 от дневния ред по доклад № ОбС-62/19.02.2019 г., при
кворум 28 общински съветника и след проведено съгласно чл. 27, ал.5 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация поименно гласуване с 28 гласа „за“, 0 гласа
“против“ и 0 “гласа“ въздържали се, и е подпечатано с официалния печат на Общински
съвет –Айтос.

Решението е гласувано в заседание на
ОбС, с 28 гласа ”за”, 0 „против” и
0 „възд.се”, проведено на 28.02.2019 г.,
Протокол № 42, т.3. от ДР
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА:……………………
/Галя Младенова – ст. специалист “АТООС”/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-АЙТОС:
/п/
КРАСИМИР ЕНЧЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ–АЙТОС
Р Е Ш Е Н И Е
№ 612
По Предложение с вх.№ ОбС-61/19.02.2019 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос,
относно предоставяне от страна на Община Айтос на временна финансова помощ в полза на
общинска фирма „Генгер“ ЕООД гр.Айтос, в размер на 30 000 лева,

Общинският съвет – гр. Айтос,
На основание чл.21, ал.1, т.10 от ЗМСМА, във връзка с чл.11, ал.2, т.14 от Наредбата за
реда и условията за упражняване правата на Община Айтос в търговските дружества с
общинско участие в качеството си на едноличен собственик на кипатала на „Генгер”ЕООД,
Общински съвет Айтос като взе предвид временната необходимост от парични средства,
възникнали за Общинското търговско дружество,

Р Е Ш И:

1. ПРЕДОСТАВЯ временно финансови средства в размер на 30 хил.лв. /тридесет хиляди
лева/, със срок на връщане по сметката на Община Айтос, не по-късно от 01.10.2019 г.
2. На основание чл.60, ал.1 от АПК допуска предварително изпълнение на решението,
поради необходимостта от предприемане на спешни действия, свързани с дейността на
дружеството и подготовката на работата му във връзка с предстоящия летен сезон.
3. Възлага на кмета на Общината да извърши необходимите действия за изпълнение на
решението.

Решението е гласувано в заседание на
ОбС, с 27 гласа ”за”, 0 „против” и
0 „възд.се”, проведено на 28.02.2019 г.,
Протокол № 42, т.4. от ДР
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА:……………………
/Галя Младенова – ст. специалист “АТООС”/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-АЙТОС:
/п/
КРАСИМИР ЕНЧЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ–АЙТОС
Р Е Ш Е Н И Е

№ 613

По Доклад с вх.№ ОбС-42/06.02.2019 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос,
относно изпълнението на Общия устройствен план на община Айтос за 2018 г.,

Общинският съвет – гр. Айтос,

На основание чл.21, ал.1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.127, ал.9 от ЗУТ,

Р Е Ш И:

Приема Доклад за изпълнение на Общия устройствен план на община Айтос за 2018 г.

Решението е гласувано в заседание на
ОбС, с 25 гласа ”за”, 0 „против” и
0 „възд.се”, проведено на 28.02.2019 г.,
Протокол № 42, т.5. от ДР
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА:……………………
/Галя Младенова – ст. специалист “АТООС”/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-АЙТОС:
/п/
КРАСИМИР ЕНЧЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ–АЙТОС
Р Е Ш Е Н И Е
№ 614
По Докладна записка с вх.№ ОбС-63/19.02.2019 г. от Васил Едрев – кмет на Община
Айтос, относно допълване на Решение № 470/28.03.2018 г. на ОбС – Айтос за даване
допълнително съгласие за преминаването на трасе на обект: „Нов отливен канал от нов
дъждопреливник 12 на гр. Айтос” през имот общинска собственост,

Общинският съвет – гр. Айтос,
На основание чл.21, ал. 2 от ЗМСМА,

Р Е Ш И:
Допълва свое Решение № 470, обективирано в протокол № 30 от 28.03.2018г със
следният текст :
На основание чл. 21 ал. 1 т.8 от ЗМСМА, във връзка чл. 25 ал.4 от ЗСПЗЗ и с чл.30
ал.3 от ПП ЗОЗЗ дава предварително съгласие трасето на линейния обект: „Нов отливен
канал от нов дъждопреливник 12 на гр. Айтос” да премине през общински имот № 000914,
землище на гр. Айтос с НТП „Пасище, мера”, публична общинска собственост.
Определя срок на валидност на съгласието - 5 години .
Настоящото Решение е неразделна част от Решение № 470/28.03.2018 г.

Решението е гласувано в заседание на
ОбС, с 24 гласа ”за”, 0 „против” и
0 „възд.се”, проведено на 28.02.2019 г.,
Протокол № 42, т.6. от ДР
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА:……………………
/Галя Младенова – ст. специалист “АТООС”/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-АЙТОС:
/п/
КРАСИМИР ЕНЧЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ–АЙТОС
Р Е Ш Е Н И Е

№ 615

По Предложение с вх.№ ОбС-51/18.02.2019 г. от Красимир Енчев – председател на
Общински съвет Айтос, относно приемане на отчет за дейността на Общинско търговско
дружество „Айтос – Автотранспорт” ЕООД, гр. Айтос за 2018 год.,

Общинският съвет – гр. Айтос,

На основание чл.21, ал1, т.23 от ЗМСМА във връзка с чл.12, ал.1, т.3 от Наредбата за
реда и условията за упражняване правата на община Айтос в търговски дружества с общинско
участие в капитала, в граждански дружества и сдружения с нестопанска цел,

Р Е Ш И:

ПРИЕМА годишен финансов отчет на Общинско търговско дружество
Автотранспорт” ЕООД, гр. Айтос за 2018 год.

Решението е гласувано в заседание на
ОбС, с 22 гласа ”за”, 0 „против” и
0 „възд.се”, проведено на 28.02.2019 г.,
Протокол № 42, т.7. от ДР
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА:……………………
/Галя Младенова – ст. специалист “АТООС”/

„Айтос –

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-АЙТОС:
/п/
КРАСИМИР ЕНЧЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ–АЙТОС
Отменено с реш. № 656/24.04.2019 г., пр.№44
Р Е Ш Е Н И Е
№ 616
По Докладна записка с вх.№ ОбС-56/18.02.2019 г. от Васил Едрев – кмет на Община
Айтос, относно учредяване на безвъзмездно право на ползване на недвижим имот – частна
общинска собственост в полза на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на
населението” – Бургас,

Общинският съвет – гр. Айтос,
На основание чл. 21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, във връзка с чл.39, ал.2 и ал.4 от Закона за общинската собственост и чл. 44,
ал.1, т.4, ал.9 и ал.11 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество,

Р Е Ш И:
1. Учредява в полза на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на
населението” - Бургас безвъзмездно право на ползване за срок от десет години върху недвижим
имот - частна общинска собственост, представляващ:
- Терен с площ от 9, 270 дка /девет декара и двеста и седемдесет кв.м/ извън регулация в
м. „Трите братя”, с начин на трайно ползване „друга селищна територия”, представляващ имот
№ 000529;
- Сграда – канцелария на един етаж, масивна конструкция със застроена площ от 52
кв.м.;
- Стопанска сграда на един етаж, масивна конструкция със застроена площ от 45 кв.м.;
- Сграда – склад на един етаж, масивна конструкция със застроена площ от 450 кв.м.;
- Навес с метална конструкция със застроена площ от 40 кв.м.;
- Навес с метална конструкция със застроена площ от 82 кв.м.;
- Сграда – работилница на един етаж, масивна конструкция със застроена площ от 165
кв.м, при граници на целият имот: имот № 000340 населено място на гр. Айтос и имот №
000268, залесена територия. За имота е съставен АОС №1488/22.11.2007 г.
2. Ползвателят се задължава да извършва за своя сметка необходимите текущи ремонти
при ползване на имота и да заплаща всички консумативни разходи, свързани с потреблението
на имота.
3. Възлага на Кмета на Община Айтос да сключи договор за безвъзмездно право на
ползване със Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” – Бургас.

Решението е гласувано в заседание на
ОбС, с 24 гласа ”за”, 0 „против” и
0 „възд.се”, проведено на 28.02.2019 г.,
Протокол № 42, т.8. от ДР
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА:……………………
/Галя Младенова – ст. специалист “АТООС”/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-АЙТОС:
/п/
КРАСИМИР ЕНЧЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ–АЙТОС
Р Е Ш Е Н И Е
№ 617
По Докладна записка с вх.№ ОбС-57/18.02.2019 г. от Васил Едрев – кмет на Община
Айтос, относно продажба на земя – частна общинска собственост на собственика на законно
построена сграда в УПИ ІІІ-712, кв.1”А” по плана на гр.Айтос, с административен адрес:
ул.”Хисарска”№ 107,

Общинският съвет – гр. Айтос,
На основание чл.21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и чл.35, ал. 3 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 46, ал.1, и
ал.4 във връзка с ал.1, и чл.54 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество в Община Айтос,

Р Е Ш И:
1. Да се продаде общински парцел УПИ ІІІ-712 (урегулиран поземлен имот трети за
седемстотин и дванадесети) в кв.1”А” (квартал първи буква „А”) по плана на гр.Айтос, с площ
418 кв.м (четиристотин и осемнадесет квадратни метра), отреден за „Индивидуално жилищно
строителство”, при граници за целия имот: север – УПИ ІІ-712 в кв.1”А”, изток – улица, юг –
УПИ ІV-712 в кв.1”А” и запад – край на регулация, с административен адрес
ул.”Хисарска”№107 на Ерол Мюмюнов Садулов, чрез пълномощник Мюмюн Расимов
Мюмюнов, съгласно пълномощно с рег.№ 5321 и рег.№ 5322, том 1, акт 150 на нотариус в
район РС Айтос с рег.№ 665 на Нотариалната камара, собственик на законно построена сграда в
същия парцел, на цена 19910.00 лв. (деветнадесет хиляди деветстотин и десет лева) без ДДС.
2. Възлага на Кмета на общината да организира процедурата по продажба на земята в
упоменатия в т. 1 урегулиран поземлен имот.

Решението е гласувано в заседание на
ОбС, с 23 гласа ”за”, 0 „против” и
0 „възд.се”, проведено на 28.02.2019 г.,
Протокол № 42, т.9. от ДР
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА:……………………
/Галя Младенова – ст. специалист “АТООС”/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-АЙТОС:
/п/
КРАСИМИР ЕНЧЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ–АЙТОС
Р Е Ш Е Н И Е
№ 618
По Докладна записка с вх.№ ОбС-48/14.02.2019 г. от Мариана Димова – зам.кмет на
Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община Айтос и физически
лица в УПИ V-246, кв.170 по плана на гр. Айтос, с административен адрес: гр.Айтос, ул.”Хан
Омуртаг” № 3,

Общинският съвет – гр. Айтос,
На основание чл.21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.36, ал. 1, т. 2 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, във връзка с
чл.50, ал.1, т.2 и ал. 3 и чл.54 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество в Община Айтос,

Р Е Ш И:
1. Да се прекрати съсобствеността между Община Айтос от една страна и от друга
съсобствениците Мехмед Реджеб Мюмюн и Кадрие Мюмюн Мюмюн чрез продажба частта на
общината, представляваща 1/470 кв.м ид.ч. (един квадратен метър идеална част) от УПИ V-246
(урегулиран поземлен имот пети за двеста четиридесет и шести), целият имот с площ 470 кв.м
(четиристотин и седемдесет квадратни метра) в кв.170 (квартал сто и седемдесети) по плана на
гр. Айтос, отреден за „Индивидуално жилищно строителство”, при граници за целия имот:
север – улица, изток – УПИ VІ-247 в кв.170, юг – УПИ ІХ-248 в кв.170, запад – УПИ ІV-244 в
кв.170, на цена 70.00 лв. (седемдесет лева), без ДДС, актувана с Акт за частна общинска
собственост № 5315/18.01.2019 г.
2. Възлага на Кмета на Общината да организира процедурата по прекратяването на
съсобствеността в упоменатия в т. 1 урегулиран поземлен имот.

Решението е гласувано в заседание на
ОбС, с 24 гласа ”за”, 0 „против” и
0 „възд.се”, проведено на 28.02.2019 г.,
Протокол № 42, т.10. от ДР
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА:……………………
/Галя Младенова – ст. специалист “АТООС”/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-АЙТОС:
/п/
КРАСИМИР ЕНЧЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ–АЙТОС
Р Е Ш Е Н И Е
№ 619
По Докладна записка с вх.№ ОбС-47/14.02.2019 г. от Мариана Димова – зам.кмет на
Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община Айтос и физическо
лице в УПИ Х-74, кв.13 по плана на с.Лясково, община Айтос,

Общинският съвет – гр. Айтос,
На основание чл.21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.36, ал. 1, т. 2 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, във връзка с
чл.50, ал.1, т.2 и ал. 3 и чл.54 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество в Община Айтос,

Р Е Ш И:
1. Да се прекрати съсобствеността между Община Айтос от една страна и от друга
съсобственика Галя Иванова Ненова чрез продажба частта на общината, представляваща
66/762 кв.м ид.ч. (шестдесет и шест квадратни метра идеална част) от УПИ Х-74 (урегулиран
поземлен имот десети за седемдесет и четвърти), целият имот с площ 762 кв.м (седемстотин
шестдесет и два квадратни метра) в кв.13 (квартал тринадесети) по плана на с.Лясково, община
Айтос, отреден за „Индивидуално жилищно строителство”, при граници за целия имот: север –
УПИ І-72 в кв.13, изток – УПИ ІІІ-74 в кв.13, юг – УПИ ІV-75 в кв.13, запад – улица, на цена
1525.00лв. (хиляда петстотин двадесет и пет лева), без ДДС, актувана с Акт за частна общинска
собственост № 5317/25.01.2019 г.
2. Възлага на Кмета на Общината да организира процедурата по прекратяването на
съсобствеността в упоменатия в т. 1 урегулиран поземлен имот.

Решението е гласувано в заседание на
ОбС, с 22 гласа ”за”, 0 „против” и
0 „възд.се”, проведено на 28.02.2019 г.,
Протокол № 42, т.11. от ДР
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА:……………………
/Галя Младенова – ст. специалист “АТООС”/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-АЙТОС:
/п/
КРАСИМИР ЕНЧЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ–АЙТОС
Р Е Ш Е Н И Е
№ 620
По Докладна записка с вх.№ ОбС-58/18.02.2019 г. от Васил Едрев – кмет на Община
Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община Айтос и физическо лице в УПИ
ІХ-132, кв.37 по плана на с.Съдиево, община Айтос,

Общинският съвет – гр. Айтос,
На основание чл.21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.36, ал. 1, т. 2 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, във връзка с
чл.50, ал.1, т.2 и ал. 3 и чл.54 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество в Община Айтос,

Р Е Ш И:
1. Да се прекрати съсобствеността между Община Айтос от една страна и от друга
съсобственика Иван Петков Иванов чрез продажба частта на общината, представляваща 19/706
кв.м ид.ч. (деветнадесет квадратни метра идеална част) от УПИ ІХ-132 (урегулиран поземлен
имот девети за сто тридесет и втори), целият имот с площ 706 кв.м (седемстотин и шест
квадратни метра) в кв.37 (квартал тридесет и седми) по плана на с.Съдиево, община Айтос,
отреден за „Индивидуално жилищно строителство”, при граници за целия имот: север – УПИ
VІІІ-357 в кв.37, изток – улица, юг – УПИ Х-133 в кв.37, запад – УПИ ХІІІ-135 в кв.37, на цена
540.00лв. (петстотин и четиридесет лева), без ДДС, актувана с Акт за частна общинска
собственост № 5316/18.01.2019 г.
2. Възлага на Кмета на Общината да организира процедурата по прекратяването на
съсобствеността в упоменатия в т. 1 урегулиран поземлен имот.

Решението е гласувано в заседание на
ОбС, с 23 гласа ”за”, 0 „против” и
0 „възд.се”, проведено на 28.02.2019 г.,
Протокол № 42, т.12. от ДР
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА:……………………
/Галя Младенова – ст. специалист “АТООС”/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-АЙТОС:
/п/
КРАСИМИР ЕНЧЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ–АЙТОС
Р Е Ш Е Н И Е
№ 621
По Докладна записка с вх.№ ОбС-46/14.02.2019 г. от Мариана Димова – зам.кмет на
Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община Айтос и физически
лица в ПИ № 228, находящ се в землището на гр.Айтос, м. „Слънчева лъка”,

Общинският съвет – гр. Айтос,
На основание чл.21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.8, ал.9, чл.36, ал.1, т. 2, и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост,
във връзка с чл.50, ал.1, т.2 и ал. 3 и чл.54 от Наредба за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество в Община Айтос,

Р Е Ш И:
1. Включва към раздел ІІ Б, т.2 от Програмата за управление и разпореждане с имотите –
общинска собственост в община Айтос през 2019 година недвижим имот - частна общинска
собственост, представляващ ид.част от ПИ № 228, с площ 294 кв.м, целият с площ 1294 кв.м,
находящ се в землището на гр. Айтос, м. „Слънчева лъка”.
2. Да се прекрати съсобствеността между община Айтос от една страна, и от друга
съсобственика Христо Алдинов Храниславов, чрез продажба частта на общината,
представляваща 294/1294 кв.м ид.ч. (двеста деветдесет и четири квадратни метра идеална част)
от ПИ 228, целият с площ от 1294 кв.м., находящ се в м. „Слънчева лъка” землище гр. Айтос,
при граници на целия имот: Път, Дере, ПИ №226, ПИ №227, на цена от 647 лв. /шестстотин
четиридесет и седем лв. /, без ДДС (освободена доставка съгл. чл.45, ал.1 от Закона за данъка
върху добавената стойност),
актувана
с Акт за частна общинска собственост
№ 5318/01.02.2019 г.
3. Възлага на Кмета на общината да организира процедурата по прекратяването на
съсобствеността в упоменатия в т. 2 поземлен имот.

Решението е гласувано в заседание на
ОбС, с 25 гласа ”за”, 0 „против” и
0 „възд.се”, проведено на 28.02.2019 г.,
Протокол № 42, т.13. от ДР
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА:……………………
/Галя Младенова – ст. специалист “АТООС”/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-АЙТОС:
/п/
КРАСИМИР ЕНЧЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ–АЙТОС
Р Е Ш Е Н И Е
№ 622
По Докладна записка с вх.№ ОбС-59/18.02.2019 г. от Васил Едрев – кмет на Община
Айтос, относно определяне на мери и пасища от Общинския поземлен фонд за общо и
индивидуално ползване от собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни
селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ за
стопанската 2019/2020 година,

Общинският съвет – гр. Айтос,
На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, във връзка с чл.37о от Закона за собствеността и ползването на земеделските
земи, във връзка с чл.37и от ЗСПЗЗ, във връзка с чл.24а, ал.6, т.4 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл.11
от Наредба за стопанисване, управление и разпореждане със земи от общинския поземлен
фонд, чл. 60, ал.1, предложение второ от АПК,

Р Е Ш И:
1. Определя пасищата и мерите, предназначени за общо и индивидуално ползване, по
землища на територията на Община Айтос, описани в Годишния план за паша за стопанската
2019/2020 г. (Приложение №1), неразделна част от настоящото решение.
2. Дава съгласие да се предоставят за общо и индивидуално ползване имотите по т.1 и
приема Годишен план за паша за стопанската 2019/2020 г., съдържащ размера и
местоположението им в землищата на населените места (Приложение №1).
3. Мерите и пасищата, определени за общо ползване, да се използват безвъзмездно от
жителите на населеното място, притежаващи дребни земеделски стопанства с пасищни
животни или от образуваните колективни стада.
4. Мерите и пасищата, определени за индивидуално ползване, да се отдадат под наем
при спазване условията на чл. 37и, във връзка с чл. 24а, ал.6, т.4 от ЗСПЗЗ, за срок от 5 (пет)
стопански години на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни
селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ,
съобразно броя и вида на регистрираните животни, на цена, определена по пазарен механизъм.
Пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд да се предоставят под наем на лица,
които нямат данъчни задължения, както и задължения към Държавен фонд "Земеделие",
държавния поземлен фонд, общинския поземлен фонд и за земи по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ.
5. Пасищата, мерите и ливадите, определени за индивидуално ползване в Приложение
№1, да бъдат разпределени между правоимащите лица от комисия, назначена със заповед на
Кмета на Община Айтос.
6. Комисията да определи необходимата за всеки кандидат площ, при спазване
условията на чл.37 и, ал.1, ал.4 и ал.6 от ЗСПЗЗ, като отчете наличието на притежавани или

ползвани на правно основание от заявителя пасища, мери и ливади. Комисията да състави
протокол за окончателно разпределение на имотите при наличие на необходимите площи в
срок до 1 май 2019година.
7. При недостиг на пасища, мери и ливади в землището, комисията да извърши
допълнително разпределение в землища на съседни населени места, до достигане на нормата по
чл. 37и, ал. 4 от ЗСПЗЗ, или до изчерпване на определените в Приложение №1 пасища и мери
за индивидуално ползване.
8. Въз основа на протоколите на комисията и след заплащане на наемната цена, кметът
на общината да сключи договори за наем със срок на действие от 5 стопански години, считано
от стопанската 2019/2020 година. На основание чл.37и, ал.15 от ЗСПЗЗ, при сключване на
договорите за наем на пасища, мери и ливади от държавния и общинския поземлен фонд, които
изцяло или частично не попадат в актуалния към датата на подписване на договора
специализиран слой по чл. 5, ал. 2 от Наредба № 2 от 17 февруари 2015 г. за критериите за
допустимост на земеделските площи за подпомагане по схеми и мерки за плащане на площ, не
се дължи заплащане на наемна цена за две стопански години от сключването на договора.
9. На основание чл.37и, ал.13 от ЗСПЗЗ, да се отдадат под наем по реда на Закона за
общинската собственост за срок от 1 стопанска година(за стопанската 2019/2020г.), останалите
свободни цели имоти- пасища и мери, определени за индивидуално ползване, чрез провеждане
на публични търгове с явно наддаване, в които да бъдат допуснати до участие само
собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната
информационна система на БАБХ.
10. На основание чл.37и, ал.14 от ЗСПЗЗ, останалите след провеждане на търга по ал. 13
свободни цели имоти- пасища и мери да се отдадат под наем по реда на Закона за общинската
собственост, за срок от 1 стопанска година(за стопанската 2019/2020г.), чрез провеждане на
публични търгове с явно наддаване, на собственици на пасищни селскостопански животни и на
лица, които поемат задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние,
съгласно реда, определен в правилника за прилагане на закона.
11. Определя годишна наемна цена на предоставените по т.8 пасища, мери и ливади,
разпределени за индивидуално ползване и начални тръжни наемни цени за имотите по т.9 и
т.10 от настоящото решение, в размер на 7,20лв/седем лева и двадесет стотинки/ на декар,
съгласно Приложение №2.
12. Приема Правила за ползване на общинските мери и пасища за отглеждане на
животните в съответствие с условията за поддържане на земята в добро екологично и
земеделско състояние, както следва:
Задължения на общината:
- Да осигури безпрепятствено ползване на общинските мери и пасища за извеждане на
паша на притежаваните от земеделските стопани животни.
- Да предоставя информация и методически указания на ползвателите относно
необходимите мероприятия по поддържане и опазване на мерите и пасищата.
- Кметовете на населените места и кметските наместници от съставните селища на
Община Айтос се задължават да следят за изпълнението на Правилата за ползване на
общинските мери, пасища и ливади от страна на ползвателите, както и да контролират
движението на селскостопанските животни да се извършва по определените за целта прокари.
При констатиране на нарушения да бъдат налагани санкции съгласно правомощията им.
Задължения на ползвателите на общински мери и пасища:
- Да почистват постоянните пасища от нежелана храстовидна растителност и да
провеждат борба с плевели и устойчиви растителни видове.
- Да не променят предназначението на пасищата и мерите, да не ги разорават и да не ги
използват за неземеделски нужди.
- Да не допускат замърсяването им с битови, строителни, производствени, опасни и
други отпадъци.
- Да не се палят сухи треви и храсти в пасищата, мерите.

- Да окосяват порасналата, неизпасана трева.
- При необходимост да извършват пръскане със съответните разрешени препарати за
обезпаразитяване и наторяване. Да не ги наторяват с изкуствени торове и с утайки от
пречистени отпадни води.
- Да не се извършва паша нощем и без пастир.
- Да не се извършва паша в горите, граничещи с пасищата.
- Да не се допуска лагеруване на домашни животни в пасищата.
- Да не извършват сеч на намиращите се върху отдадените под наем пасища и мери,
отделно стоящи или групи дървета, без разрешение от компетентните органи.
- Да ги опазват от ерозиране, заблатяване, засоляване.
- Да не изграждат постройки с траен статут в пасищата и мерите, както и да не ограждат
предоставените площи, освен с електропастир;
- Да не ги преотстъпват за ползване на трети лица.
- Условията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние не
отменят задълженията на собствениците или ползвателите на земеделски земи по Закона за
опазване на земеделските земи, Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и
други нормативни актове.
- Ползвателите на мери, пасища и ливади от общинския поземлен фонд организират
охраната на ползваните от тях имоти.
- Ползвателите да спазват одобрените със заповед №РД09-122/23.02.2015г. на
Министъра на земеделието и храните Национални стандарти за добро земеделско и екологично
състояние на земята в област „Околна среда, изменение на климата и добро земеделско
състояние на земята“.
13. На основание чл.60 от АПК, с оглед защита на обществените интереси на гражданите
на Община Айтос, в частност на земеделските стопани и животновъди и с цел спазване на
законовите срокове за кандидатстване и подаване на документи, допуска предварително
изпълнение на решението.

Решението е гласувано в заседание на
ОбС, с 26 гласа ”за”, 0 „против” и
0 „възд.се”, проведено на 28.02.2019 г.,
Протокол № 42, т.14. от ДР
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА:……………………
/Галя Младенова – ст. специалист “АТООС”/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-АЙТОС:
/п/
КРАСИМИР ЕНЧЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ–АЙТОС
Р Е Ш Е Н И Е
№ 623
По Докладна записка с вх.№ ОбС-60/18.02.2019 г. от Васил Едрев – кмет на Община
Айтос, относно продажба на недвижими имоти - земеделски земи, представляващи частна
общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване – 15 бр.,

Общинският съвет – гр. Айтос,

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 8, ал.9, чл. 35, ал. 1 и чл. 41 , ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл.
45, ал. 1, във връзка с чл. 54 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество Общински съвет – Айтос,

Р Е Ш И:

I. Включва към раздел ІІ Б, т.2 от Програмата за управление и разпореждане с имотите
– общинска собственост в Община Айтос през 2019 година недвижими имоти, както следва:
м. „ Кокар бунар“ с.Тополица – поземлен имот №: 103, 104, 208.
ІI. Да се извърши продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, след
провеждане на публичен търг с явно наддаване, както следва:
1. ПИ № 1000, находящ се в землището на гр. Айтос, м. „Слънчева лъка”, с площ от
4,476 дка, пета категория, начин на трайно ползване – нива, при граници на имота: ПИ №999,
Път, ПИ №1001, Път, Дере, актуван с АОС № 5303/16.01.2019 г.
Начална тръжна цена : 8186,00 лв. /осем хиляди сто осемдесет и шест лева/.
2. ПИ № 1001, находящ се в землището на гр. Айтос, м. „Слънчева лъка”, с площ от
1,454 дка, пета категория, начин на трайно ползване – нива, при граници на имота: Път, Път,
ПИ №1000, актуван с АОС № 5313/17.01.2019 г.
Начална тръжна цена : 2641,00 лв. /две хиляди шестстотин четиридесет и един лева/.
3. ПИ № 1006, находящ се в землището на гр. Айтос, м. „Слънчева лъка”, с площ от
0,905 дка, пета категория, начин на трайно ползване – нива, при граници на имота: ПИ №1002,
ПИ №1003, Дере, Път, актуван с АОС № 5306/16.01.2019 г.

Начална тръжна цена : 1644,00 лв. /хиляда шестстотин четиридесет и четири лева/.
4. ПИ № 320, находящ се в землището на гр.Айтос, м. „Ляската”, с площ от 0,176 дка,
четвърта категория, начин на трайно ползване – нива, при граници на имота: ПИ №319 , ПИ
№319, Общински ПИ, Път, актуван с АОС № 1887/02.02.2019 г.
Начална тръжна цена : 350,00 лв. /триста и петдесет лева/.
5. ПИ № 458, находящ се в землището на гр.Айтос, м. „Ляската”, с площ от 2,338 дка,
четвърта категория, начин на трайно ползване – нива, при граници на имота: ПИ №459,
Общинско място, ПИ №456, Гора, Път, актуван с АОС № 5314/17.01.2019 г.
Начална тръжна цена : 4690,00 лв. /четири хиляди шестстотин и деветдесет лева/.
6. ПИ № 460, находящ се в землището на гр.Айтос, м. „Ляската”, с площ от 0,981 дка,
четвърта категория, начин на трайно ползване – нива, при граници на имота: ПИ №462,
Общинско място, ПИ №459, Път, ПИ №463, актуван с АОС № 5307/16.01.2019 г.
Начална тръжна цена : 1968,00 лв. /хиляда деветстотин шестдесет и осем лева/.
7. ПИ № 463, находящ се в землището на гр.Айтос, м. „Ляската”, с площ от 0,643 дка,
четвърта категория, начин на трайно ползване – нива, при граници на имота: ПИ №462, ПИ
№460, Път, ПИ №464, актуван с АОС № 5309/17.01.2019 г.
Начална тръжна цена : 1290,00 лв. /хиляда двеста и деветдесет лева/.
8. ПИ № 464, находящ се в землището на гр.Айтос, м. „Ляската”, с площ от 0,304 дка,
четвърта категория, начин на трайно ползване – нива, при граници на имота: ПИ №465, ПИ
№462, ПИ №463, Път, актуван с АОС № 5311/17.01.2019 г.
Начална тръжна цена : 610,00 лв. /шестстотин и десет лева/.
9. ПИ № 240, находящ се в землището на гр.Айтос, м. „Провадийско шосе”, с площ от
0,398 дка, шеста категория, начин на трайно ползване – нива, при граници на имота: ПИ №241,
Дере, ПИ №239, ПИ №238, актуван с АОС № 5304/16.01.2019 г.
Начална тръжна цена : 705,00 лв. /седемстотин и пет лева/.
10. ПИ № 241, находящ се в землището на гр.Айтос, м. „Провадийско шосе”, с площ от
0,226 дка, шеста категория, начин на трайно ползване – нива, при граници на имота: ПИ №242,
ПИ №243, Дере, ПИ №240, ПИ №238, актуван с АОС № 5305/16.01.2019 г.
Начална тръжна цена : 401,00 лв. /четиристотин и един лева/.
11. ПИ № 317, находящ се в землището на гр.Айтос, м. „Набожната къща”, с площ от
0,948 дка, четвърта категория, начин на трайно ползване – нива, при граници на имота: ПИ
№460, ПИ №322, ПИ №316, ПИ №307, актуван с АОС № 5312/17.01.2019 г.
Начална тръжна цена : 1894,00 лв. /хиляда осемстотин деветдесет и четири лева/.
12. ПИ № 2915, находящ се в землището на гр.Айтос, м. „Трите братя”, с площ от 1,053
дка, четвърта категория, начин на трайно ползване – нива, при граници на имота: ПИ №2762,
ПИ №2914, ПИ №2913, ПИ №3014, ПИ №3013, ПИ №2916, ПИ №2918, актуван с АОС №
5310/17.01.2019 г.
Начална тръжна цена : 2112,00 лв. /две хиляди сто и дванадесет лева/.
13. ПИ № 208, находящ се в землището на с. Тополица, м. „Кокар бунар”, с площ от
0,273 дка, пета категория, начин на трайно ползване – нива, при граници на имота: Път, Дере,
ПИ №195, ПИ №207, Път, ПИ №209, актуван с АОС № 5308/16.01.2019 г.
Начална тръжна цена : 200,00 лв. /двеста лева/.
14. ПИ № 103, находящ се в землището на с. Тополица, м. „Кокар бунар”, с площ от
0,447 дка, пета категория, начин на трайно ползване – овощна градина, при граници на имота:
Път, ПИ №104, ПИ №167, ПИ №102, актуван с АОС № 5256/10.09.2018 г.
Начална тръжна цена : 330,00 лв. /триста и тридесет лева/.

15. ПИ № 104, находящ се в землището на с. Тополица, м. „Кокар бунар”, с площ от
0,697 дка, пета категория, начин на трайно ползване – овощна градина, при граници на имота:
Път, Дере, ПИ №167, ПИ №103, актуван с АОС № 5257/10.09.2018 г.
Начална тръжна цена : 514,00 лв. /петстотин и четиринадесет лева/.
ІІI. Възлага на Кмета на Община Айтос да организира процедурата по продажбата на
имотите и да сключи договори за разпореждане.

Решението е гласувано в заседание на
ОбС, с 26 гласа ”за”, 0 „против” и
0 „възд.се”, проведено на 28.02.2019 г.,
Протокол № 42, т.15. от ДР
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА:……………………
/Галя Младенова – ст. специалист “АТООС”/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-АЙТОС:
/п/
КРАСИМИР ЕНЧЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ–АЙТОС
Р Е Ш Е Н И Е
№ 624
По Докладна записка с вх.№ ОбС-68/25.02.2019 г. от Васил Едрев – кмет на Община
Айтос, относно безвъзмездно прехвърляне правото на собственост на имот, частна общинска
собственост, представляващ УПИ ХVІ в кв. 29 по плана на с. Дрянковец, с площ 270 кв.м, в
полза на Църковно настоятелство при Православен храм „Св. Рождество Богородично”,

Общинският съвет – гр. Айтос,
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.9, чл. 34, ал.4 и чл.35, ал.5
от Закона за общинската собственост във връзка с чл.21, ал.2 от Закона за вероизповеданията и
чл. 44, ал.1, т.7 и ал.2, т.4, чл.49 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество на Община Айтос,

Р Е Ш И:
1. СЪЗДАВА нова б.”В” „Имоти, които община Айтос има намерение да дари през
2019 година” в Раздел II на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите
общинска собственост за 2019 год.
2. ВКЛЮЧВА в Годишна програма за управление и разпореждане с имотите общинска
собственост за 2019 год. в раздел II , б.”В” „Имоти, които община Айтос има намерение да
дари през 2019 година”, недвижим имот – частна общинска собственост представляващ
представляващ УПИ ХVІ в кв. 29 по плана на с. Дрянковец, с площ 270 кв.м , отреден „За
православен храм - параклис”, при граници на имота: север-улица, изток-улица, юг-улица,
запад-УПИ VІІ в кв. 29, актуван с АОС № 5332/22.02.2019 г.
3. ПРЕХВЪРЛЯ БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ на Църковно
настоятелство при Храм „Св. Рождество Богородично”- с. Дрянковец, Булстат 147268369,
представлявано от ст. ик. Ромил Негозов – Председател, върху недвижим имот – частна
общинска собственост представляващ, УПИ ХVІ в кв. 29 по плана на с. Дрянковец, с площ 270
кв.м , отреден „За православен храм - параклис”, при граници на имота: север-улица, изтокулица, юг-улица, запад-УПИ VІІ в кв.29, актуван с АОС № 5332/22.02.2019 г.
4. УПЪЛНОМОЩАВА Кмета на Община Айтос да предприеме необходимите действия
в изпълнение на приетите решения по сключване на договора за дарение, след влизането им в
сила.

Решението е гласувано в заседание на
ОбС, с 26 гласа ”за”, 0 „против” и
0 „възд.се”, проведено на 28.02.2019 г.,
Протокол № 42, т.16. от ДР
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА:……………………
/Галя Младенова – ст. специалист “АТООС”/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-АЙТОС:
/п/
КРАСИМИР ЕНЧЕВ

