ОБЩИНСКИ СЪВЕТ–АЙТОС
Р Е Ш Е Н И Е
№ 582
По Докладна записка с вх.№ОбС-381/20.11.2018 г. от Васил Едрев – кмет на Община
Айтос, относно актуализация на бюджета и капиталната програма на община Айтос за
2018 г.,

Общинският съвет – гр. Айтос,
На основание чл.21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и във връзка с чл.124, ал. 1 и ал. 2 от
Закона за публичните финанси и чл.32, ал.2 от Наредбата за условията и реда за съставяне
на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане,
изпълнение и отчитане на бюджета на община Айтос,

Р Е Ш И:
Актуализира бюджета на община Айтос, поименното разпределение на разходите
за придобиване на ДМА и основен ремонт и разчета за финансиране за 2018 г. както
следва:
1. Включва обект „Изготвяне на ППР за обект „Реконструкция и рехабилитация на
улични настилки в населените места: с. Черна могила, с.Черноград и с. Тополица, община
Айтос“ на стойност:
9 000 лв.
2. Включва обект „Изготвяне ППР за обект„Реконструкция и рехабилитация на
тротоарни настилки на улици в гр. Айтос“ на стойност
12 000 лв.
3. Намаля резерва за местни дейности предвиден по бюджета & 97-00 с 21 000 лв.

Решението е гласувано в заседание на
ОбС, с 27 гласа ”за”, 0 „против” и
0 „възд.се”, проведено на 30.11.2018 г.,
Протокол № 39, 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
№ 583

По Докладна записка с вх.№ОбС-376/16.11.2018 г. от Васил Едрев – кмет на Община
Айтос, относно издаване на разрешително за ползване на воден обект - язовири и
микроязовири – публична общинска собственост,

Общинският съвет – гр. Айтос,

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка чл.46, ал.1, т.2, чл.52, ал.1, т.3,
буква „б” и чл.50, ал.3, т.1 от Закона за водите,

Р Е Ш И:

Разрешава на Кмета на Община Айтос да издаде Разрешително за ползване на воден
обект, публична общинска собственост – язовир „Над селото”, представляващ поземлен
имот № 000110, намиращ се в землището на с. Чукарка, община Айтос за аквакултури и
свързаните с тях дейности без използване на съоръжения за осъществяване на дейността на
„Наси - Радо” ЕООД.

Решението е гласувано в заседание на
ОбС, с 26 гласа ”за”, 0 „против” и
0 „възд.се”, проведено на 30.11.2018 г.,
Протокол № 39, 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
№ 584
По Докладна записка с вх.№ОбС-379/19.11.2018 г. от Васил Едрев – кмет на Община
Айтос, относно учредяване на безвъзмездно право на ползване върху недвижим имот –
публична общинска собственост, представляващ сграда „Закрита зала за спортни игри”, със
застроена площ 906 кв.м, на един етаж, с масивна конструкция, находяща се в УПИ ІІІ,
кв.63 по плана на гр.Айтос и „открито баскетболно игрище”, находящо се в УПИ І, кв.63 по
плана на гр.Айтос в полза на ”Волейболен клуб Айтос” и „Баскетболен клуб Вихър”,

Общинският съвет – гр. Айтос,
На основание чл. 21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, във връзка с чл.50, ал.3 от ЗФВС и чл. 72 от Правилника за прилагане на
ЗФВС, във връзка с 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.,

Р Е Ш И:
1. Учредява в полза на ”Волейболен клуб Айтос” за срок от пет години безвъзмездно
право на ползване върху недвижими имоти – публична общинска собственост,
представляващи:
1.1„Открито баскетболно игрище”, с площ 815 кв.м, находящо се в УПИ І, кв.63, по
плана на гр.Айтос, при граници: от всички страни Градски парк. Имотът е актуван с акт за
публична общинска собственост № 710/16.08.2000 г., вписан в Служба по вписвания с Акт
№123, т.ІІ, вхр.431 от 07.02.2005 г.
1.2„Закрита зала за спортни игри”, със застроена площ 906 кв.м, на един етаж, с
масивна конструкция, построена през 1974 г., находяща се в УПИ ІІІ, кв.63 по плана на
гр.Айтос, при граници на имота: изток–улица, запад, юг и север- Градски парк при
условията на съвместно ползване с Баскетболен клуб „Вихър” по предварително съгласуван
помежду им график, неразделна част от настоящото решение. Имотът е актуван с акт за
публична общинска собственост № 710/16.08.2000 г., вписан в Служба по вписвания с Акт
№123, т.ІІ, вхр.431 от 07.02.2005 г.
2. Учредява в полза на „Баскетболен клуб Вихър” за срок от пет години безвъзмездно
право на ползване върху недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ
„Закрита зала за спортни игри”, със застроена площ 906 кв.м, на един етаж, с масивна
конструкция, построена през 1974г., находяща се в УПИ ІІІ, кв.63 по плана на гр.Айтос, при
граници на имота: изток –улица, запад, юг и север- Градски парк при условията на
съвместно ползване с „Волейболен клуб Айтос” по предварително съгласуван помежду им
график, неразделна част от настоящото решение. Имотът е актуван с акт за публична
общинска собственост № 710/16.08.2000г., вписан в Служба по вписвания с Акт №123, т.ІІ,
вхр.431 от 07.02.2005 г.
3. Възлага на Кмета на Община Айтос да сключи договори за учредяване на
безвъзмездно право на ползване с ”Волейболен клуб Айтос” и Баскетболен клуб „Вихър”.
Решението е гласувано в заседание на
ОбС, с 27 гласа ”за”, 0 „против” и
0 „възд.се”, проведено на 30.11.2018 г.,
Протокол № 39, 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
№ 585
По Докладна записка с вх.№ОбС-380/19.11.2018 г. от Васил Едрев – кмет на Община
Айтос, относно продажба на земя – частна общинска собственост на собственика на законно
построена сграда в УПИ V-1559, кв.39 по плана на гр.Айтос, с адрес ул.”Георги Кондолов”
№17,

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 V-1559 (урегулиран поземлен имот пети за
хиляда петстотин петдесет и девети) в кв.39 (квартал тридесет и девети) по плана на
гр.Айтос, с площ 549 кв.м (петстотин четиридесет и девет квадратни метра), отреден за
„Индивидуално жилищно строителство”, при граници за целия имот: север – УПИ ІІІ-1559 и
УПИ ІV-1560 в кв.39, изток – улица, юг – улица и запад – УПИ VІ-1558 в кв.39, с
административен адрес ул.”Георги Кондолов”№17 на Сехер Руждиева Йитиз, собственик на
законно построена сграда в същия парцел, на цена 23 940,00 лв. (двадесет и три хиляди и
деветстотин и четиридесет 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 25 гласа ”за”, 0 „против” и
0 „възд.се”, проведено на 30.11.2018 г.,
Протокол № 39, 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
№ 586
По Докладна записка с вх.№ОбС-378/19.11.2018 г. от Мариана Димова – заместник
кмет на Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община Айтос и
физическо лице в УПИ ІХ-62, кв.27 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 Светослав Станчев Станчев чрез продажба частта на общината,
представляваща 5/571 кв.м ид.ч. (пет квадратни метра идеална част) от УПИ ІХ-62
(урегулиран поземлен имот девети за шестдесет и втори), целият имот с площ 571 кв.м
(петстотин седемдесет и един квадратни метра) в кв.27 (квартал двадесет и седми) по плана
на с.Съдиево, община Айтос, отреден за „Индивидуално жилищно строителство”, при
граници за целия имот: север – УПИ ІІ-62 в кв.27, изток – Улица, юг – УПИ ІІІ-63 в кв.27,
запад – УПИ І-68 в кв.27, на цена 140,00лв. (сто и четиридесет лева), без ДДС, актувана с
Акт за частна общинска собственост №5298/31.10.2018 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 27 гласа ”за”, 0 „против” и
0 „възд.се”, проведено на 30.11.2018 г.,
Протокол № 39, 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
№ 587
По Докладна записка с вх.№ОбС-377/16.11.2018 г. от Васил Едрев – кмет на Община
Айтос, относно даване на разрешение за проектиране и изработване на ПУП-Парцеларен
план за линеен обект /трасе/ на обект: „Уличен водопровод за водоснабдяване на поземлен
имот № 000797, м. 435, м. „Карамеше”, землище на гр. Айтос” и даване съгласие за
преминаването му през имоти общинска собственост,

Общинският съвет – гр. Айтос,
На основание чл.21, ал.1, т.8 и 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,

Р Е Ш И:
1. Разрешава на Руси Петров Киряков изработването на ПУП-Парцеларен план за
линеен обект /трасе/ на обект: „Уличен водопровод за водоснабдяване на поземлен имот №
000797, м. „Карамеше”, землище на гр. Айтос”.
2. Дава съгласие трасето на линейния обект: „Уличен водопровод за водоснабдяване
на поземлен имот № 000797, м. „Карамеше”, землище на гр. Айтос” да премине през
следните общински имоти: № 000123, землище на гр. Айтос с НТП „Полски път”, общинска
собственост; № 000132, землище на гр. Айтос с НТП „Полски път”, общинска собственост,
№ 000133, землище на гр. Айтос с НТП „Полски път”, общинска собственост, общинска
собственост, № 000915, землище на гр. Айтос с НТП „Полски път”, общинска собственост и
№ 001029, землище на гр. Айтос с НТП „Местен път”, общинска собственост.
3. На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ, одобрява приложеното към проекта задание на
изработване на ПУП – ПП, неразделна част от настоящото разрешение.
4. Решението да се разгласи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.
5. На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на оспорване.
Екземпляр от решението да се връчи на Кмета на Общината за сведение и
изпълнение.

Решението е гласувано в заседание на
ОбС, с 26 гласа ”за”, 0 „против” и
0 „възд.се”, проведено на 30.11.2018 г.,
Протокол № 39, т.6. от ДР
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА:……………………
/Галя Младенова – ст. специалист “АТООС”/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-АЙТОС:
/п/
КРАСИМИР ЕНЧЕВ

