ОБЩИНСКИ СЪВЕТ–АЙТОС
Р Е Ш Е Н И Е
№ 83
По Предложение с вх. № 107/17.03.2016 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно
кандидатстване на Община Айтос с проект ”Полагане на топлоизолация по външни фасади на 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 „Полагане на
топлоизолация по външни фасади на 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 2 400 лв.
( две хиляди и четиристотин лева) 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 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.

Решението е гласувано в заседание на
ОбС, с 28 гласа ”за”, 0 „против” и
0 „въз.се”, проведено на 30.03.2016 г.,
Протокол № 6, 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
№ 84
По Предложение с вх. № 99/15.03.2016 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно
възлагане изработване на Наредба за условията и реда за насърчаване на инвестициите в община
Айтос,

Общинският съвет – гр. Айтос,
На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.22и, т.1 във
връзка с чл.22з от Закона за насърчаване на инвестициите,

Р Е Ш И:

1. Възлага на кмета на община Айтос да разработи проект на Наредба за реда и условията за
насърчаване на инвестициите в община Айтос.
2. Избира 3 общински съветници - Турхан Байрям Фаик, Женя Кирилова Пеева и Стоян Пенчев
Колев, които да участват в работна група, в която да се включат представители на общинска
администрация и представители на браншови организации, които да дадат експертно становище при
разработване на проекто-наредбата.

Решението е гласувано в заседание на
ОбС, с 26 гласа ”за”, 0 „против” и
1 „въз.се”, проведено на 30.03.2016 г.,
Протокол № 6, 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
№ 85
По Предложение с вх. № 85/29.02.2016 г. от Красимир Енчев – председател на Общински
съвет Айтос, относно приемане отчет за дейността на
Общинско търговско дружество
„Многопрофилна болница за активно лечение - Айтос” ЕООД, гр.Айтос за 2015 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 „Многопрофилна
болница за активно лечение –Айтос” ЕООД, гр.Айтос за 2015 год., който е приложен и е неразделна
част от настоящия протокол.

Решението е гласувано в заседание на
ОбС, с 28 гласа ”за”, 0 „против” и
0 „въз.се”, проведено на 30.03.2016 г.,
Протокол № 6, 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
№ 86

По Предложение с вх. № 90/07.03.2016 г. от Красимир Енчев – председател на Общински
съвет Айтос, относно приемане отчет за дейността на Общинско търговско дружество „Айтос –
Автотранспорт” ЕООД, гр. Айтос за 2015 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
„Айтос –
Автотранспорт” ЕООД, гр. Айтос за 2015 год., който е приложен и е неразделна част от настоящия
протокол.

Решението е гласувано в заседание на
ОбС, с 24 гласа ”за”, 0 „против” и
0 „въз.се”, проведено на 30.03.2016 г.,
Протокол № 6, 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
№ 87
По Докладна записка с вх. № 105/17.03.2016 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос,
относно избор на представител в Общото събрание на акционерите на „МБАЛ – Бургас” АД – гр.
Бургас,

Общинският съвет – гр. Айтос,
На основание чл.21, ал.1, т.9 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 42А от Наредбата за реда и
условията за упражняване правата на Община Айтос в търговските дружества с общинско участие в
капитала, в граждански дружества и дружества с нестопанска цел и чл. 226 от Търговския закон,

Р Е Ш И:
ИЗБИРА д-р Паруш ............Парушев, ЕГН ............, притежаващ документ за самоличност с
лк.№.............................,изд. на .............................., с постоянен адрес ..................................................., да
представлява Община Айтос в Общото събрание на акционерите на „МБАЛ-Бургас” АД, което ще се
проведе на 11.04.2016 г. от 15:00 часа в гр. Бургас, бул. „Стефан Стамболов” № 73, и го
упълномощава, да гласува «ЗА» по точките от обявения дневен ред :
1. Промяна в капитала на дружеството.
2. Промяна в Устава на дружеството .
Упълномощаването има действие и за заседанието, което ще се проведе при липса на кворум
по чл. 227, ал.1 от ТЗ на 27.04.2016 г. от 14:00 ч.
На основание чл. 60, ал.1 от АПК, предвид датата на насроченото извънредно Общо събрание и
с оглед осигуряване възможност Общината да има свой представител на извънредното Общо събрание
на МБАЛ – Бургас АД , Общински съвет Айтос допуска предварително изпълнение на решението.

Решението е гласувано в заседание на
ОбС, с 28 гласа ”за”, 0 „против” и
0 „въз.се”, проведено на 30.03.2016 г.,
Протокол № 6, 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
№ 88
По Предложение с вх. № 108/17.03.2016 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно
утвърждаване на управител на общинското търговско дружество „Айтос - Автотранспорт” ЕООД –
гр.Айтос,

Общинският съвет – гр. Айтос,
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.12, ал.1, т.5, чл.18, т.1 и чл.24 от Наредба 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 и Протокол № 4 от 29.01.2016 г. на
комисията за организация и провеждане на конкурс за избор на управител на общинското търговско
дружество „Айтос-Автотранспорт” ЕООД – гр.Айтос,

Р Е Ш И:

1. Утвърждава за управител на общинското търговско дружество „Айтос – Автотранспорт”
ЕООД – гр.Айтос – Койчо Ганчев Пенчев.
2. Определя възнаграждение на управителя в размер на 280 % от средната месечна брутна
работна заплата в търговското дружество.
3. Възлага на Кмета на Община Айтос да сключи договор за управление с Койчо Ганчев
Пенчев, съгласно решенията на Общински съвет – Айтос и при спазване разпоредбите на Наредба 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.

Решението е гласувано в заседание на
ОбС, с 16 гласа ”за”, 3 „против” и
9 „въз.се”, проведено на 30.03.2016 г.,
Протокол № 6, 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
№ 89
По Докладна записка с вх. № 92/09.03.2016 г. от Красимир Енчев – председател на Общински
съвет Айтос, относно приемане на становище за опрощаване на дължими държавни вземания от
Валентин Иванов Иванов,

Общинският съвет – гр. Айтос,
На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 98, ал. 12 от Конституцията на
Република България и въз основа на обстоятелствата и фактите изложени в докладната записка,

Р Е Ш И:
Изразява положително становище за опрощаване на дължимите държавни вземания от
Валентин Иванов Иванов.
Мотиви: Лицето не притежава движими и недвижима собственост, и средства за осигуряване
на жизнен минимум, и е в тежко здравословно и материално положение, които са едни от условията
за провеждане на процедура по опрощаване на задълженията .
Препис от решението, ведно със събраните по преписката документи да бъдат изпратени на
Администрацията на Президента.

Решението е гласувано в заседание на
ОбС, с 23 гласа ”за”, 0 „против” и
1 „въз.се”, проведено на 30.03.2016 г.,
Протокол № 6, 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
№ 90
По Докладна записка с вх. № 98/15.03.2016 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно
приемане на бюджетната прогноза на община Айтос за периода 2017 - 2019 г. в частта за местни
приходи и разходите за местни дейности,

Общинският съвет – гр. Айтос,
На основание чл. 21, ал1, т.6, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местна
администрация, чл. 83, ал. 2 от Закона за публичните финанси и във връзка с чл. 23, ал.3 от
Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и
за съставяне, приемане , изпълнение и отчитане на бюджета на община Айтос,

Р Е Ш И:
1. Одобрява бюджетната прогноза на община Айтос за периода 2017 - 2019 г. в частта за
местните дейности, по групи и параграфи на единната бюджетна класификация, съгласно Приложение
№ 8, което е приложено и е неразделна част от настоящия протокол.
2. Одобрява прогнозата за намерения за поемане на задължения чрез договори за финансов
лизинг и други форми на дълг за периода 2017- 2019 г., съгласно Приложение № 6 а, което е
приложено и е неразделна част от настоящия протокол.
3. Одобрява прогнозата за нов дълг и финансиране чрез заеми и намерения за поемане на
задължения по нови заеми, съгласно Приложение № 6 б, което е приложено и е неразделна част от
настоящия протокол.
4. Одобрява прогнозата на разходите за лихви по обслужване на заемите, съгласно Приложение
№ 6 в, което е приложено и е неразделна част от настоящия протокол.
5. Одобрява прогнозата за приходите и разходите на МБАЛ Айтос „ЕООД” за периода 2017 2019 г. и за активи и пасиви за съответната година, съгласно Приложение № 10 а, което е приложено и
е неразделна част от настоящия протокол.

Решението е гласувано в заседание на
ОбС, с 25 гласа ”за”, 0 „против” и
0 „въз.се”, проведено на 30.03.2016 г.,
Протокол № 6, 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
№ 91
По Предложение с вх. № 91/08.03.2016 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно
промяна на статута на ПГСС „Златна нива” гр.Айтос от държавно в общинско училище,

Общинският съвет – гр. Айтос,
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.10, ал.6 от Закона за народната
просвета, във връзка с чл.12, ал.1 и ал.6 от Правилника за прилагане на Закона за народната просвета,

Р Е Ш И:
1. Дава съгласие Професионална гимназия по Селско стопанство „Златна нива”- гр.Айтос,
държавна професионална гимназия, финансирана чрез бюджета на Министерство на земеделието и
храните, да се преобразува в общинска професионална гимназия, считано от 01.08.2016 г.
2. Дава съгласие Професионална гимназия по Селско стопанство „Златна нива”- гр.Айтос,
финансирана чрез бюджета на Министерство на земеделието и храните, да премине на финансиране
чрез бюджета на община Айтос, считано от 01.08.2016 г.
3. Дава съгласие относно предоставените за ползване имоти на Професионална гимназия по
Селско стопанство „Златна нива”- гр.Айтос, да бъде извършена промяна на собствеността от публична
държавна собственост в публична общинска собствност.
4. Имотите и вещите, в т.ч. и земеделските земи на Професионална гимназия по Селско
стопанство „Златна нива” гр.Айтос, освободени в резултат на преобразуване на учебното заведение да
бъдат използвани за образователни, здравни, социални или хуманитарни дейности в община Айтос.
5. До преминаването на Професионална гимназия по селско стопанство „Златна нива” към
Община Айтос, Министерството на земеделието и храните да съдейства за погасяване на
задълженията за такса битови отпадъци за периода 2012-2015 г. извън делегирания бюджет на
Професионална гимназия по селско стопанство „Златна нива”, гр.Айтос.
6. Общинският съвет упълномощава Кмета на община Айтос да предприеме необходимите
действия, съгласно чл.12, ал.1 и ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за народната просвета, за
подготовка и изпращане на мотивирани предложения до Министъра на образованието и науката и до
Министъра на земеделието и храните.

Решението е гласувано в заседание на
ОбС, с 26 гласа ”за”, 0 „против” и
0 „въз.се”, проведено на 30.03.2016 г.,
Протокол № 6, 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
№ 92
По Докладна записка с вх. № 101/15.03.2016 г. от Мариана Димова – зам.кмет на Община
Айтос, относно застраховане на имоти – частна общинска собственост,

Общинският съвет – гр. Айтос,

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация
във връзка с чл.9, ал.2 и ал.4 от Закона за общинската собственост,

Р Е Ш И:

1. Да бъдат застраховани, включително срещу природни бедствия и земетресения със средства от
общинския бюджет, имотите-частна общинска собственост, в това число и всички общински жилища,
съгласно приложени списъци, неразделна част от докладната записка.
2. Застрахователните вноски за имотите и вещите общинска собственост, предоставени под наем
или на концесия, са за сметка на наемателите или концесионерите, а в случаите на публично-частно
партньорство – са за сметка на определения в договора партньор.
3.Общински съвет Айтос упълномощава Кмета на Община Айтос, да извърши всички дейности
по застраховането на имотите.

Решението е гласувано в заседание на
ОбС, с 24 гласа ”за”, 0 „против” и
0 „въз.се”, проведено на 30.03.2016 г.,
Протокол № 6, 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
№ 93
По Докладна записка с вх. № 100/15.03.2016 г. от Мариана Димова – зам.кмет на Община
Айтос, относно учредяване на безвъзмездно право на ползване на част от недвижим имот – частна
общинска собственост, представляващ стая с площ 13,60 кв.м (вляво от северния вход) и стая с площ
11,25 кв.м (вдясно от северния вход), част от сграда, находяща се на ул. „Щерю Русев” № 4, УПИ І,
кв.136 по плана на гр. Айтос,

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 на Областна служба „Изпълнение на наказанията”- гр. Бургас при Главна Дирекция
„Изпълнение на наказанията” безвъзмездно право на ползване за срок от три години върху част от
недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ стая с площ 13,60 кв.м (в ляво от
северния вход) и стая с площ 11,25 кв.м (в дясно от северния вход), част от сграда находяща се на ул.
„Щерю Русев” № 4, УПИ І, кв.136 по плана на гр. Айтос, при граници на целия имот: север-улица;
изток-улица; юг-улица; запад- улица, съгласно Акт за частна общинска собственост №
2537/24.02.2011г. Помещенията се предоставят за дейността на Пробационно звено гр.Айтос.
2. Ползвателят се задължава да извършва за своя сметка необходимите текущи ремонти при
ползване на помещенията, да възстановява на Община Айтос дължимите суми за данък сгради и такса
„Битови отпадъци” 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 с
Областна служба „Изпълнение на наказанията”- гр. Бургас при Главна Дирекция „Изпълнение на
наказанията”.

Решението е гласувано в заседание на
ОбС, с 25 гласа ”за”, 0 „против” и
0 „въз.се”, проведено на 30.03.2016 г.,
Протокол № 6, 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
№ 94
По Докладна записка с вх. № 102/15.03.2016 г. от Мариана Димова – зам.кмет на Община
Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община Айтос и физическо лице в УПИ ХІІ161, кв.45 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 и 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 – Уляна Владиленова Тончева, чрез продажба частта на общината, представляваща
26/564 кв.м ид.ч. (двадесет и шест квадратни метра идеална част) от УПИ ХІІ-161 (урегулиран
поземлен имот дванадесети за сто шестдесет и първи), целият имот с площ 564 (петстотин шестдесет и
четири квадратни метра) в кв.45 (квартал четиридесет и пети) по плана на с.Съдиево, община Айтос,
отреден за „Индивидуално жилищно строителство”, при граници за целия имот: изток – Улица, запад
– УПИ ІІІ-168 в кв.45, север – УПИ ІV-161 в кв.45, юг – УПИ V-162 в кв.45; на цена 700,00 лв.
(седемстотин лева), без ДДС, актувана с Акт за частна общинска собственост № 4245/23.02.2016 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 „въз.се”, проведено на 30.03.2016 г.,
Протокол № 6, 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

№ 95

По Докладна записка с вх. № 103/16.03.2016 г. от Мариана Димова – зам.кмет на Община
Айтос, относно промяна на начина на трайно ползване на имот № 000248, с площ от 1,032 дка –
частна общинска собственост, находящ се в землището на с.Тополица, категория –V, при граници: №
000221, № 000364, № 000249, № 000262, с начин на трайно ползване „овощна градина”,

Общинският съвет – гр. Айтос,

Р Е Ш И:

Не приема проекта за решение в докладна записка с вх. № 103/16.03.2016 г. от Мариана Димова
– зам.кмет на Община Айтос, относно промяна на начина на трайно ползване на имот № 000248, с
площ от 1,032 дка – частна общинска собственост, находящ се в землището на с.Тополица, категория
–V, при граници: № 000221, № 000364, № 000249, № 000262, с начин на трайно ползване „овощна
градина”.

Решението е гласувано в заседание на
ОбС, с 8 гласа ”за”, 4 „против” и
10 „въз.се”, проведено на 30.03.2016 г.,
Протокол № 6, 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
№ 96
По Докладна записка с вх. № 104/16.03.2016 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос,
относно приемане на цени за отдаване под наем на пасища и мери от общинския поземлен фонд на
собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни,
регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ за стопанската 2016/2017 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.37”и”, ал.1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските
земи, във връзка с Решение № 76/26.02.2016 г.,

Р Е Ш И:

1. Приема цени за отдаване под наем на общински мери и пасища в Община Айтос, изготвени
от лицензиран оценител, регистриран в Камарата на независимите оценители в България, за
стопанската 2016/2017 г., както следва:

№

Населено място

Цена (І-VІІ кат.)

Цена (VІІІ-Х кат.)

лв./дка

лв./дка

1.

гр. Айтос

6,10

6,04

2.

с. Дрянковец

6,10

6,04

3.

с. Карагеоргиево

6,08

6,02

4.

с. Караново

6,10

6,04

5.

с. Лясково

6,10

6,04

6.

с. Мъглен

6,10

6,04

7.

с. Малка поляна

6,08

6,02

8.

с. Пещерско

6,08

6,02

9.

с. Пирне

6,10

6,04

10.

с. Поляново

6,08

6,02

11.

с. Съдиево

6,08

6,02

12.

с. Тополица

6,49

6,43

13.

с. Черна могила

6,08

6,02

14.

с. Черноград

6,30

6,24

15.

с. Чукарка

6,30

6,24

2. Възлага на Кмета на Община Айтос да извърши всички последващи действия по сключване
на договори за наем на пасища и мери от ОПФ със собственици или ползватели на животновъдни
обекти с пасищни селскостопански животни, за стопанската 2016/2017 г.

Решението е гласувано в заседание на
ОбС, с 26 гласа ”за”, 0 „против” и
0 „въз.се”, проведено на 30.03.2016 г.,
Протокол № 6, 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
№ 97
По Докладна записка с вх. № 106/17.03.2016 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос,
относно продажба на недвижим имот № 139008 с площ 2,854 дка., находящ се в землището на
гр.Айтос, м. „Татарски ниви”, с начин на трайно ползване „изоставена нива”, чрез провеждане на
публичен търг с явно наддаване,

Общинският съвет – гр. Айтос,
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, във вр. с чл.8, ал.9, във вр. 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 и чл.14 и чл.16 от Наредба за стопанисване, управление и
разпореждане със земи от общинския поземлен фонд,

Р Е Ш И:
1. Включва в Годишна Програма за управление и разпореждане с имотите общинска
собственост за 2016г. в раздел II, т.3, „Имоти – земеделски земи по картата на възстановената
собственост, които община Айтос има намерение да предложи за продажба през 2016 г., имот №
139008, находящ се в землището на гр.Айтос, м. „Татарски ниви”.
2. Да се извърши продажба на недвижим имот № 139008, с площ 2,854 дка, находящ се в
землището на гр.Айтос, м. „Татарски ниви”, с начин на трайно ползване „изоставена нива”, категория
четвърта, при граници на имота: № 139022, №139039, №139038, №139040, актуван с АОС № 4142 от
14.08.2015 год., чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване, с начална тръжна цена от
2797.00 лв. /две хиляди седемстотин деветдесет и седем лева/.
3. Възлага на Кмета на Община Айтос да организира процедурата по продажбата на имота и да
сключи договор за разпореждане.

Решението е гласувано в заседание на
ОбС, с 26 гласа ”за”, 0 „против” и
0 „въз.се”, проведено на 30.03.2016 г.,
Протокол № 6, т.16. 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
№ 98
По Докладна записка с вх. № 111/18.03.2016 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос,
относно даване на разрешение за проектиране и изработване на ПУП за промяна предназначението на
имот № 139045, м.”Татарски ниви”, землище на гр.Айтос с НТП „пасище, мера”, публична общинска
собственост от земеделска земя в „за движение и транспорт”,

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,
чл. 25, ал.3, т.1, във връзка с ал.5 и ал.6 от ЗСПЗЗ,

Р Е Ш И:
1. Разрешава на Община Айтос изработването на ПУП-ПРЗ за ПИ № 139045, м. „Татарски
ниви”, землище на гр. Айтос с НТП „Пасище, мера” за промяна предназначението на земеделска земя
за неземеделски нужди с цел изграждане на транспортна връзка до УПИ ІІІ-43, масив 139, м.
„Татарски ниви”, землище на гр. Айтос, собственост на „Алмар Сийфуд” АД.
2. Допуска промяна предназначението на поземлен имот №139045 с НТП „пасище-мера”,
публична общинска собственост от „пасище, мера в „за движение и транспорт” за целите на „Алмар
Сийфуд” АД за изграждане на цех за обработка на сьомга в собствения му УПИ ІІІ-43, масив 139, м.
„Татарски ниви”, землище на гр. Айтос.
3. ПУП-ПРЗ за ПИ № 139045, м. „Татарски ниви”, землище на гр. Айтос и промяната
предназначението му да се изработи на името на собственика Община Айтос и за сметка на „Алмар
Сийфуд” АД при спазване изискванията на Закона за опазване на земеделските земи.
4. На основание чл.124б ал.1 от ЗУТ, одобрява приложеното към проекта задание на
изработване на ПУП – ПРЗ, неразделна част от настоящото разрешение.
5. Решението да се разгласи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.
6. 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 „въз.се”, проведено на 30.03.2016 г.,
Протокол № 6, т.17. 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
№ 99
По Предложение с вх. № 114/21.03.2016 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно
кандидатстване на Храм «Свети великомъченик Димитрий Солунски» - гр. Айтос с проектно
предложение «Ремонт, реставрация, подобряване на околното пространство и вертикална планировка
на храм «Свети великомъченик Димитрий Солунски» - град Айтос» по подмярка 7.6 «Проучвания и
инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното
наследство на селата» от Мярка 7. «Основни услуги и обновяване на селата в селските райони» по
Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г. ( ПРСР),

Общинският съвет – гр. Айтос,
На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА,

Р Е Ш И:
1. Подкрепя Храм «Свети великомъченик Димитрий Солунски» - гр. Айтос в кандидатстването
му с проектно предложение «Ремонт, реставрация, подобряване на околното пространство и
вертикална планировка на храм «Свети великомъченик Димитрий Солунски» - град Айтос» по
подмярка 7.6 «Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на
културното и природното наследство на селата» от Мярка 7. «Основни услуги и обновяване на селата
в селските райони» по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.
2. Приема, че дейностите по проект «Ремонт, реставрация, подобряване на околното
пространство и вертикална планировка на храм «Свети великомъченик Димитрий Солунски» - град
Айтос» отговарят на приоритетите на Общински план за развитие на община Айтос за периода 20142020 г.:
Стратегическа цел 2: „Подобряване на инфраструктурата на общината и опазване и
съхранение на околната среда”;
Приоритет 2.1: Подобряване на инфраструктурата;
Мярка 2.1.7.: Подобряване на състоянието и МТБ на културната инфраструктура в общината.

Решението е гласувано в заседание на
ОбС, с 24 гласа ”за”, 0 „против” и
0 „въз.се”, проведено на 30.03.2016 г.,
Протокол № 6, т.18. от ДР
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА:……………………
/Галя Младенова – ст. специалист “АТООС”/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-АЙТОС:
/п/
КРАСИМИР ЕНЧЕВ

