ОБЩИНСКИ СЪВЕТ–АЙТОС
Р Е Ш Е Н И Е

№ 568
По Докладна записка

с вх. № ОбС–329/15.10.2018 г. от Красимир Енчев –
председател на ОбС Айтос, относно даване на съгласие за допускане разработването на
проект за изграждане на Паметна плоча на Борис Щерев върху поземлен имот общинска
собственост,

Общинският съвет – гр. Айтос,

Р Е Ш И:

Поради не постигане на необходимото мнозинство, съгласно чл.9, ал.2 от Наредбата
за реда на подаване на предложения и вземане на решения от Общинския съвет за
изграждане на паметници, мемориални обекти или други възпоменателни знаци върху
поземлени имоти общинска собственост на територията на Община Айтос, Общински съвет
НЕ ПРИЕМА представеният проект за решение с вх. № ОбС–329/15.10.2018 г. от
Красимир Енчев – председател на ОбС Айтос, относно даване на съгласие за допускане
разработването на проект за изграждане на Паметна плоча на Борис Щерев върху
поземлен имот общинска собственост в УПИ I, кв.116 по плана на гр.Айтос с отреждане
„за озеленяване”, (съгласно приложената скица проект) от името и за сметка на
Инициативния комитет „Борис Щерев” гр.Айтос.

Решението е гласувано в заседание на
ОбС, с 8 гласа ”за”, 1 „против” и
17 „възд.се”, проведено на 29.10.2018 г.,
Протокол № 38, 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

№ 569
По Докладна записка с вх.№ ОбС-328/15.10.2018 г. от Теодор Янев – Управител на
Общинско търговско дружество „Генгер“ ЕООД, относно даване на съгласие за увеличаване
размера на ползвания от „Генгер“ ЕООД кредит Овърдрафт,

Общинският съвет – гр. Айтос,
На основание чл.21, ал.1, т.9 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.12 от Наредба за реда
и условията за упражняване правата на Община Айтос в търговските дружества с общинско
участие в капитала, в граждански дружества и сдружения с нестопанска цел,

Р Е Ш И:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ Общинско дружество „Генгер” ЕООД, ЕИК 102011968, със
седалище и адрес на управление в гр.Айтос, ул.”Паркова” № 60, да сключи с „Юробанк
България”АД – „Пощенска Банка” Анекс към Договор за банков кредит продукт „Бизнес
Овърдрафт” № BL 42109, като общият размер на предоставения кредит се увеличи от 20 000
лева /двадесет хиляди лева/ до 30 000 лева /тридесет хиляди лева/ за срок до 10 години
/десет години/, считано от датата на подписване на анекса.
2. Възлага на Теодор Янев Янев – Управител на „Генгер” ЕООД, да договори всички
конкретни условия по анекса към договора за кредит, като извърши всички необходими
правни и фактически действия по сключването му.

Решението е гласувано в заседание на
ОбС, с 23 гласа ”за”, 0 „против” и
2 „възд.се”, проведено на 29.10.2018 г.,
Протокол № 38, 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

№ 570

По Предложение с вх. № ОбС-326/11.10.2018 г. от Станка Господинова – директор
Дирекция „Финанси и Бюджет” в Община Айтос, относно одобряване разходите за
командировки на Кмета на Община Айтос,

Общинският съвет – гр. Айтос,

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и в изпълнение на чл. 8, ал. 4 от
Наредбата за командировките в страната,

Р Е Ш И:

Одобрява разходите за командировки на Кмета на общината за времето от
01.07.2018 г. до 30.09.2018 г. в размер на 240 лв.

Решението е гласувано в заседание на
ОбС, с 25 гласа ”за”, 0 „против” и
0 „възд.се”, проведено на 29.10.2018 г.,
Протокол № 38, 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

№ 571
По Докладна записка с вх.№ ОбС-345/18.10.2018 г. от Васил Едрев – кмет на Община
Айтос, относно извънредно заседание на общото събрание на Асоциация по ВиК на
обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕАД – Бургас,

Общинският съвет – гр. Айтос,
На основание чл.21, ал.1, т.15 и 23 от ЗМСМА, във връзка с чл.21, ал.2 от ЗМСМА,
във връзка с чл.198е, ал.3 и ал.5 от Закона за водите,

Р Е Ш И:
I. УПЪЛНОМОЩАВА Васил Едрев - Кмет на Община Айтос, представител по
Закона за водите на общината в Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана
от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас, да гласува в общото събрание на
Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и
канализация“ ЕАД, гр. Бургас, решения, както следва:
1. На основание член 20, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността
асоциациите по водоснабдяване и канализация, общото събрание на Асоциация по ВиК на
обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр.Бургас
приема решение за препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета на
асоциацията за 2019 г. в размер на 20 000 (двадесет хиляди) лева.
2. След запознаване с предвидените инвестиции в обособената територия,
обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас, за кандидатстване по
процедура BG161М10Р002 – 1.016 „Изграждане на ВиК инфраструктура“ по приоритетна ос
1 на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, общото събрание на Асоциация по
ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр.
Бургас приема решение за даване на принципно съгласие за реализация им, както и
принципно съгласие „Водоснабдяване и Канализация“ ЕАД, гр. Бургас да започне
предварителни преговори с финансови институции за отпускане на целеви заем в размер на
не повече от 36 000 000 (тридесет и шест милиона) евро за съфинансиране на проекта и
покриване на първоначалните допустими разходи по същия, както и за покриване на
недопустимите разходи, необходими за изпълнението на проекта.

II. ОПРЕДЕЛЯ Мариана Димова – Заместник-кмет
представител на Община Айтос в Общото събрание на Асоциация
територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“
невъзможност на Кмета на Община Айтос да участва лично
Асоциацията за приемане на посочените решения.

на Община Айтос за
по В и К на обособената
ЕАД, гр. Бургас, при
в Общото събрание на

III. На основание чл. 60, ал.1 от АПК, предвид датата на насроченото извънредно
заседание и с оглед осигуряване възможност Община Айтос да има свой представител на
извънредното заседание на общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената
територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕАД – Бургас, Общински съвет
Айтос допуска предварително изпълнение на решението.

Решението е гласувано в заседание на
ОбС, с 24 гласа ”за”, 0 „против” и
0 „възд.се”, проведено на 29.10.2018 г.,
Протокол № 38, 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

№ 572
По Докладна записка с вх. № ОбС–347/18.10.2018 г. от Красимир Енчев –
председател на ОбС Айтос, относно приемане на Вътрешни правила за организацията и
реда за проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси в Общински
съвет Айтос,

Общинският съвет – гр. Айтос,

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.10, във връзка с §3 от Преходните и
заключителни разпоредби на Наредбата за организацията и реда за извършване на проверка
на декларации и за установяване на конфликт на интереси,

Р Е Ш И:

Приема Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации и за
установяване на конфликт на интереси в Общински съвет Айтос, съгласно текста, приложен
към настоящия протокол и неразделна част от него.

Решението е гласувано в заседание на
ОбС, с 24 гласа ”за”, 0 „против” и
0 „възд.се”, проведено на 29.10.2018 г.,
Протокол № 38, 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
№ 573
По Докладна записка с вх.№ ОбС-339/16.10.2018 г. от Васил Едрев – кмет на
Община Айтос, относно отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска
собственост, представляващ масивен павилион № 9, с търговска площ 12 кв.м, находящ се в
УПИ ХІІ в квартал 120 по план на гр.Айтос,
Общинският съвет – гр. Айтос,
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.9, чл.14, ал.1 и ал.2 от
ЗОС и чл.17, ал.1 и ал.2 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество,

Р Е Ш И :
І. Допълва списъка на имотите, предвидени за отдаване под наем в Годишната
програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Айтос
през 2018 г., като в раздел II, точка А, „Имоти, които Община Айтос има намерение да
предостави под наем или аренда” се добавя недвижим имот – частна общинска собственост,
представляващ масивен павилион № 9, с търговска площ 12 кв.м, находящ се в УПИ ХІІ в
квартал 120 по план на гр.Айтос, отреден за „Озеленяване и кооперативен пазар”, при
граници на павилиона: изток- р.„Славеева”, запад-зелена площ, север-павилион № 8, югпавилион № 10. За имота е съставен АОС № 644/10.01.2000 г.
ІІ. Да се отдаде под наем за срок от пет години, след провеждане на публичен търг с
явно наддаване, недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ масивен
павилион № 9, с търговска площ 12 кв.м, находящ се в УПИ ХІІ в квартал 120 по план на
гр.Айтос, отреден за „Озеленяване и кооперативен пазар”, при граници на павилиона: изтокр. „Славеева”, запад-зелена площ, север-павилион № 8, юг-павилион № 10. За имота е
съставен АОС №644/10.01.2000 г., вписан в Служба по вписванията при РС – гр.Айтос, акт
№ 89, т.ІІІ, вхр.630 комп.25, оп. кн. 514/25.02.2005 г., с начална тръжна цена 48.00 лв.
/четиридесет и осем лева/ без ДДС, месечен наем.
ІІІ. Възлага на Кмета на Община Айтос да извърши всички последващи действия и
сключи договор за наем със спечелилия участник.

Решението е гласувано в заседание на
ОбС, с 24 гласа ”за”, 0 „против” и
0 „възд.се”, проведено на 29.10.2018 г.,
Протокол № 38, 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
№ 574
По Докладна записка с вх.№ ОбС-335/16.10.2018 г. от Васил Едрев – кмет на
Община Айтос, относно отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска
собственост, представляващ масивен павилион № 10, с търговска площ 12 кв.м, находящ се
в УПИ ХІІ в квартал 120 по план на гр.Айтос,

Общинският съвет – гр. Айтос,
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.9, чл.14, ал.1 и ал.2 от
ЗОС и чл.17, ал.1 и ал.2 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество,

Р Е Ш И:
І. Допълва списъка на имотите, предвидени за отдаване под наем в Годишната
програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Айтос
през 2018 г., като в раздел II, точка А, „Имоти, които Община Айтос има намерение да
предостави под наем или аренда” се добавя недвижим имот – частна общинска собственост,
представляващ масивен павилион № 10, с търговска площ 12 кв.м, находящ се в УПИ ХІІ в
квартал 120 по план на гр.Айтос, отреден за „Озеленяване и кооперативен пазар”, при
граници на павилиона: изток-р. „Славеева”, запад-зелена площ, север-павилион № 9, югулица. За имота е съставен АОС №644/10.01.2000 г.
ІІ. Да се отдаде под наем за срок от пет години, след провеждане на публичен търг с
явно наддаване, недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ масивен
павилион №10, с търговска площ 12 кв.м, находящ се в УПИ ХІІ в квартал 120 по план на
гр.Айтос, отреден за „Озеленяване и кооперативен пазар”, при граници на павилиона: изтокр. „Славеева”, запад-зелена площ, север-павилион № 9, юг-улица. За имота е съставен АОС
№644/10.01.2000 г., вписан в Служба по вписванията при РС – гр.Айтос, акт № 89, т.ІІІ,
вхр.630 комп.25, оп. кн. 514/25.02.2005 г., с начална тръжна цена 48 лв. /четиридесет и осем
лева/ без ДДС, месечен наем.
ІІІ. Възлага на Кмета на Община Айтос да извърши всички последващи действия и
сключи договор за наем със спечелилия участник.

Решението е гласувано в заседание на
ОбС, с 24 гласа ”за”, 0 „против” и
0 „възд.се”, проведено на 29.10.2018 г.,
Протокол № 38, т.7. 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

№ 575
По Докладна записка с вх.№ ОбС-336/16.10.2018 г. от Васил Едрев – кмет на
Община Айтос, относно учредяване на безвъзмездно право на ползване на недвижим имот –
публична общинска собственост, представляващ лекоатлетическа писта с дължина 400м,
част от спортен комплекс „Крум Делчев”-гр.Айтос в полза на „Лекоатлетически спортен
клуб Айтос”,

Общинският съвет – гр. Айтос,
На основание чл. 21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.7, ал.2 изречение второ от Закона за общинската собственост във връзка с
Решение № 545 на Общински съвет – Айтос, обективирано в Протокол № 35, от заседание
проведено на 30.08.2018 г. на Общински съвет – Айтос, във връзка с чл.50, ал.3 от ЗФВС и
чл. 72 от Правилника за прилагане на ЗФВС,

Р Е Ш И:
1. Учредява в полза на „Лекоатлетически спортен клуб Айтос” за срок от пет години
безвъзмездно право на ползване върху част от спортен комплекс „Крум Делчев”-гр.Айтос,
представляваща лекоатлетическа писта с дължина 400м, находящ се в парцел І в кв. 50 по
плана на гр.Айтос, при граници на целия имот: северозапад-улица „Славянска”; югоизтокулица ”Спартак”; югозапад-улица с ОТ 1038-939; запад-улица с ОТ 939-940: северозападулица ОТ 940-188. Имотът е актуван с АПОС № 3037/12.12.2011 г., вписан в Служба по
вписвания с Акт №10, т.ХVІ, вхр.4317/4308, 14.12.2011 г.
2. Възлага на Кмета на Община Айтос да сключи договор за безвъзмездно право на
ползване с „Лекоатлетически спортен клуб Айтос”.

Решението е гласувано в заседание на
ОбС, с 27 гласа ”за”, 0 „против” и
0 „възд.се”, проведено на 29.10.2018 г.,
Протокол № 38, 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
№ 576
По Докладна записка с вх.№ ОбС-337/16.10.2018 г. от Васил Едрев – кмет на
Община Айтос, относно учредяване на безвъзмездно право на ползване на недвижим имот –
публична общинска собственост, представляващ втори етаж от двуетажна масивна сграда
със застроена площ 377 кв.м, част от спортен комплекс „Крум Делчев”-гр.Айтос в полза на
Клуб по спортна акробатика ”Орел”,
Общинският съвет – гр. Айтос,
На основание чл. 21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.7, ал.2 изречение второ от Закона за общинската собственост във връзка с
Решение №545 на Общински съвет – Айтос, обективирано в Протокол № 35, от заседание
проведено на 30.08.2018г. на Общински съвет – Айтос, във връзка с чл.50, ал.3 от ЗФВС и
чл. 72 от Правилника за прилагане на ЗФВС,

Р Е Ш И:
1. Учредява в полза на Клуб по спортна акробатика ”Орел” – гр. Айтос за срок от пет
години безвъзмездно право на ползване върху част от спортен комплекс „Крум Делчев”гр.Айтос, представляваща втори етаж от двуетажна масивна сграда със застроена площ 377
кв.м (триста седемдесет и седем квадратни метра), включващ: спортна зала, складово
помещение и надстройка над втория етаж със застроена площ 43 кв.м (четиридесет и три
квадратни метра), находящ се в парцел І в кв. 50 по плана на гр.Айтос, при граници на
целия имот: северозапад-улица „Славянска”; югоизток-улица ”Спартак”; югозапад-улица с
ОТ 1038-939; запад-улица с ОТ 939-940: северозапад-улица ОТ 940-188. Имотът е актуван с
АПОС №3037/12.12.2011 г., вписан в Служба по вписвания с Акт №10, т.ХVІ,
вхр.4317/4308, 14.12.2011 г.
2. Възлага на Кмета на Община Айтос да сключи договор за безвъзмездно право на
ползване с Клуб по спортна акробатика ”Орел” – гр. Айтос.

Решението е гласувано в заседание на
ОбС, с 25 гласа ”за”, 0 „против” и
0 „възд.се”, проведено на 29.10.2018 г.,
Протокол № 38, 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
№ 577
По Докладна записка с вх.№ ОбС-338/16.10.2018 г. от Васил Едрев – кмет на
Община Айтос, относно учредяване на безвъзмездно право на ползване на недвижим имот –
публична общинска собственост, представляващ част от спортен комплекс „Крум Делчев”гр.Айтос, състоящ се от Стадион със затревено игрище с обща площ 18 320 кв.м и първи
етаж от двуетажна масивна сграда със застроена площ 377 кв.м в полза на Футболен
клуб”Вихър Айтос”,
Общинският съвет – гр. Айтос,
На основание чл. 21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.7, ал.2 изречение второ от Закона за общинската собственост във връзка с
Решение №545 на Общински съвет – Айтос, обективирано в Протокол № 35, от заседание
проведено на 30.08.2018г. на Общински съвет – Айтос, във връзка с чл.50, ал.3 от ЗФВС и
чл. 72 от Правилника за прилагане на ЗФВС,

Р Е Ш И:
1. Учредява в полза на Футболен клуб ”Вихър” Айтос за срок от пет години
безвъзмездно право на ползване върху част от спортен комплекс „Крум Делчев”-гр.Айтос,
представляваща – Стадион със затревено игрище с обща площ 18 320 кв.м и първи етаж от
двуетажна масивна сграда със застроена площ 377 кв.м, включващ - съблекални четири
броя, зала за фитнес, складови помещения три броя, баня-тоалетна три броя, сауна,
находящ се в парцел І в кв. 50 по плана на гр.Айтос, при граници на целия имот:
северозапад-улица „Славянска”; югоизток-улица ”Спартак”; югозапад-улица с ОТ 1038-939;
запад-улица с ОТ 939-940: северозапад-улица ОТ 940-188. Имотът е актуван с АПОС
№3037/12.12.2011 г., вписан в Служба по вписвания с Акт №10, т.ХVІ, вхр.4317/4308,
14.12.2011 г.
2. Възлага на Кмета на Община Айтос да сключи договор за безвъзмездно право на
ползване с Футболен клуб ”Вихър” Айтос.

Решението е гласувано в заседание на
ОбС, с 27 гласа ”за”, 0 „против” и
0 „възд.се”, проведено на 29.10.2018 г.,
Протокол № 38, 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
№ 578
По Докладна записка с вх.№ ОбС-333/16.10.2018 г. от Васил Едрев – кмет на Община
Айтос, относно продажба на част от имот, частна общинска собственост, представляващ
УПИ ІІ в кв.49 по плана на гр.Айтос, с местонахождение гр.Айтос, ул.”Хаджи Димитър” №
1А, с площ на частта 53 кв.м, по реда на чл.35, ал.3 от ЗОС,

Общинският съвет – гр. Айтос,
На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.35, ал.3 от ЗОС, във връзка
с чл.46, ал.1 и ал.4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество в Община Айтос,

Р Е Ш И:
Общински съвет - Айтос, не дава съгласие за продажба на част от УПИ ІІ в кв.49 с
площ 53 кв.м по плана на гр.Айтос, отреден за „Комплексно жилищно строителство”,
целият имот с площ 8048 кв.м.
Мотиви за отказа :
В конкретния случай не са налице предпоставките за извършване на продажбата по
привилигерования ред, предвиден в чл. 35 ал. 3 от ЗОС и чл. 46 от Наредба за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. Продажбата на част от 53
кв.м (петдесет и три квадратни метра) от УПИ ІІ (урегулиран поземлен имот втори) кв.49
(квартал четиридесет и девети) по плана на гр.Айтос, отреден за „Комплексно жилищно
строителство”, целият с площ 8048 кв.м, е нецелесъобразна, тъй като ще доведе до
възникване на съсобственост между Община Айтос и „ЮХА-81”ЕООД, което би
затруднило действията на собственика – Община Айтос при изготвяне на последващи
разработки, свързани с инвестиционни намерения.
Препис от решението да бъде връчено на „ЮХА-81”ЕООД.

Решението е гласувано в заседание на
ОбС, с 23 гласа ”за”, 0 „против” и
0 „възд.се”, проведено на 29.10.2018 г.,
Протокол № 38, 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

№ 579
По Докладна записка с вх.№ ОбС-334/16.10.2018 г. от Васил Едрев – кмет на
Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община Айтос и физическо
лице в УПИ ХІІІ-11, кв.8 по плана на с.Мъглен, 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 Назим Рамадан Бешем чрез продажба частта на общината, представляваща
95/2576 кв.м ид.ч. (деветдесет и пет квадратни метра идеална част) от УПИ ХІІІ-11
(урегулиран поземлен имот тринадесети за единадесети), целият имот с площ 2576 кв.м (две
хиляди петстотин седемдесет и шест квадратни метра) в кв.8 (квартал осми) по плана на
с.Мъглен, община Айтос, отреден за „Индивидуално жилищно строителство”, при граници
за целия имот: север – УПИ VІІ-11,12 в кв.8, изток – улица, юг – улица, запад – УПИ ХІІ12,13 в кв.8, на цена 2020,00лв. (две хиляди и двадесет лева), без ДДС, актувана с Акт за
частна общинска собственост №5270/14.09.2018 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 29.10.2018 г.,
Протокол № 38, 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

№ 580
По Докладна записка с вх.№ ОбС-331/15.10.2018 г. от Васил Едрев – кмет на
Община Айтос, относно даване на разрешение за проектиране и изработване на ПУП-ПЗ
(подробен устройствен план - план за застрояване) за поземлен имот № 000163, м. „Еклеме”,
землище на с. Черна могила, община Айтос с НТП „Дървопроизводителна площадка”,
държавна частна собственост за изграждане на обект „Базова станция на „Теленор
България” ЕАД № 5172”,

Общинският съвет – гр. Айтос,
На основание чл.21, ал.1, т.11 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.124 А, ал.1 и ал.5 от
ЗУТ, във връзка с чл. 59 от ЗУТ, във връзка с чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ, във връзка с чл.124 Б,
ал.1 и ал.4 от ЗУТ, във връзка с чл. 54, ал. 1, т. 2, чл. 55 и чл. 56, ал. 1, т. 2 от Закона за
горите,

Р Е Ш И:
1. Разрешава на „Теленор България” ЕАД изработването на ПУП-ПЗ за поземлен
имот № 000163, м. „Еклеме”, землище на с. Черна могила, община Айтос с НТП
„Дървопроизводителна площадка”, държавна частна собственост за изграждане на обект
„Базова станция на „Теленор България” ЕАД № 5172”.
2. На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ, одобрява приложеното към проекта задание на
изработване на ПУП – ПЗ, неразделна част от настоящото разрешение.
3. Решението да се разгласи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.
4. На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на оспорване.
Екземпляр от решението да се връчи на заявителя и Кмета на Общината за сведение
и изпълнение.

Решението е гласувано в заседание на
ОбС, с 25 гласа ”за”, 0 „против” и
0 „възд.се”, проведено на 29.10.2018 г.,
Протокол № 38, 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
№ 581
По Докладна записка с вх. № ОбС-355/23.10.2018 г. от Васил Едрев – кмет на
Община Айтос, относно даване на съгласие за предоставяне на имотите – полски пътища и
напоителни канали, които не функционират, попадащи в масивите за ползване, съгласно
сключените споразумения между собствениците и/или ползвателите за стопанската
2018/2019 година по цена в размер на средното годишно рентно плащане за землището,

Общинският съвет – гр. Айтос,
На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 37в, ал. 16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските
земи, чл. 75б от ППЗСПЗЗ, във връзка с чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, във връзка с искане вх.
№24-00-700/23.10.2018 г. на ОД „Земеделие”-гр. Бургас,

Р Е Ш И:
1. Дава съгласие за предоставяне на ползвателите на земеделски земи на имотитеполски пътища, които не са необходими за осигуряване на пътен достъп до имотите и
попадащи в масивите за ползване, съгласно сключените споразумения между собствениците
и/или ползвателите за стопанската 2018/2019 година по цена в размер на средното годишно
рентно плащане за землището, подробно описани в приложения от № 1 до № 16,
неразделна част от настоящото решение.
2. Дава съгласие за предоставяне на ползвателите на земеделски земи на имотитенапоителни канали, които не функционират, попадащи в масивите за ползване, съгласно
сключените споразумения между собствениците и/или ползвателите за стопанската
2018/2019 година по цена в размер на средното годишно рентно плащане за землището,
подробно описани в приложения от № 17 до № 30, неразделна част от настоящото
решение.
3. Упълномощава Кмета на общината да извърши всички последващи действия по
предоставяне на гореописаните имоти, находящи се на територията на община Айтос и
сключване на договори с ползвателите.
4. На основание на чл. 60 от АПК, с цел спазване на законовите срокове съгласно
Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, допуска предварително
изпълнение на решението.

Решението е гласувано в заседание на
ОбС, с 24 гласа ”за”, 0 „против” и
0 „възд.се”, проведено на 29.10.2018 г.,
Протокол № 38, т.14. от ДР
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА:……………………
/Галя Младенова – ст. специалист “АТООС”/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-АЙТОС:
/п/
КРАСИМИР ЕНЧЕВ

