ОБЩИНСКИ СЪВЕТ–АЙТОС
Р Е Ш Е Н И Е
№ 263
По Докладна записка с вх.№ОбС-10/12.01.2017 г. от Красимир Енчев – председател на
ОбС Айтос, относно приемане на отчет и анализ за дейността на Общински съвет Айтос за
периода от месец Май - месец Декември 2016 г.

Общинският съвет – гр. Айтос,
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА,
РЕШИ:
ПРИЕМА представения по реда на чл.27, ал.6 от ЗМСМА отчет за дейността на
Общинския съвет Айтос и неговите комисии, за периода от месец Май 2016 г. до месец
Декември 2016 г.

Решението е гласувано в заседание на
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС АЙТОС:
ОбС, с 26 гласа ”за”, 0 „против” и
/п/
0 „възд.се”, проведено на 31.01.2017 г.,
КРАСИМИР ЕНЧЕВ
Протокол № 16, т.1. от ДР
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА:……………………
/Стелиана Николова – главен специалист “АТООС”/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ–АЙТОС
Р Е Ш Е Н И Е
№ 264
По Докладна записка с вх.№ОбС-14/13.01.2017 г. от Васил Едрев – кмет на Община
Айтос, относно приемане на отчет за състоянието на общинската собственост за периода
м.януари- м. декември 2016 година.

Общинският съвет – гр. Айтос,

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост,
във връзка с чл.100в от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество,
РЕШИ:
ПРИЕМА отчет за състоянието на общинската собственост за периода м.януарим.декември 2016 година, приложен и неразделна част от настоящия протокол.

Решението е гласувано в заседание на
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС АЙТОС:
ОбС, с 26 гласа ”за”, 0 „против” и
/п/
КРАСИМИР ЕНЧЕВ
0 „възд.се”, проведено на 31.01.2017 г.,
Протокол № 16, т.2. от ДР
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА:……………………
/Стелиана Николова – главен специалист “АТООС”/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ–АЙТОС
Р Е Ш Е Н И Е
№ 265
По Докладна записка с вх.№ОбС-15/13.01.2017 г. от Васил Едрев – кмет на Община
Айтос, относно приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите –
общинска собственост през 2017 г.

Общинският съвет – гр. Айтос,

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост и
чл.4, ал.2 и ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество,
РЕШИ:
Приема Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска
собственост през 2017 г., приложена като неразделна част от настоящето решение и в която се
правят следните изменения, а именно:
- в Раздел II А, т.1 Помещения и терени отпада „1. Търговски обект, находящ се в гр.
Айтос ул.”Станционна” №49, с площ 159,60 кв.м., бивш магазин”;
- текста в Раздел III „2016 г.” да се чете „2017 г.”.

Решението е гласувано в заседание на
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС АЙТОС:
ОбС, с 25 гласа ”за”, 0 „против” и
/п/
0 „възд.се”, проведено на 31.01.2017 г.,
КРАСИМИР ЕНЧЕВ
Протокол № 16, т.3. от ДР
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА:……………………
/Стелиана Николова – главен специалист “АТООС”/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ–АЙТОС
Р Е Ш Е Н И Е
№ 266
По Предложение с вх.№ОбС-20/16.01.2017 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос,
относно определяне на основните месечни заплати на кмета на общината, кметовете на
кметства и кметските наместници.

Общинският съвет – гр. Айтос,
В изпълнение на чл.21, ал.1, т.2 и т.5 от ЗМСМА и чл.10 от ВПРЗ на община Айтос,
РЕШИ:
Утвърждава основна месечна заплата на кмета на община Айтос, кметовете на кметства
и кметски наместник считано от 01.01.2017 г., както следва:
Кмет на община Айтос
Кметове на кметства с жители над 1 000 души/Мъглен, Карагеоргиево, Тополица/
Кметове на кметства с жители от 500 до 1 000 души
/Караново,Пирне,Черноград,Чукарка,Пещерско,Малка Поляна/

- 2 250 лв.
820 лв.

- 790 лв.
.

Кметове с жители под 500 души
- 740 лв.
/ Черна Могила, Поляново, Съдиево, Дрянковец, Раклиново, Зетьово,/
Кметски наместник

- 670 лв.

Решението е гласувано в заседание на
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС АЙТОС:
ОбС, с 26 гласа ”за”, 0 „против” и
/п/
0 „възд.се”, проведено на 31.01.2017 г.,
КРАСИМИР ЕНЧЕВ
Протокол № 16, т.4. от ДР
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА:……………………
/Стелиана Николова – главен специалист “АТООС”/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ–АЙТОС
Р Е Ш Е Н И Е
№ 267
По Предложение с вх.№ОбС-7/10.01.2017 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос,
относно приемане на бюджета на Община Айтос за 2017 г.

Общинският съвет – гр. Айтос,
На основание чл.52, ал.1 и чл.21, ал.1, т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА,
чл.94, ал.2 и ал.3 и чл.39 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ
за 2017 година , ПМС № 374 /22.12.2016 г. за изпълнение на ЗДБРБ за 2017 г. и 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,
РЕШИ:
1. Приема бюджета на Община Айтос за 2017 година, както следва:
1.1. По приходите в размер на 22 540 313 лв., съгласно Приложение №1*, в т.ч.:
1.1.1.Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 11 936 613 лв. в т.ч.:
1.1.1.1. Обща субсидия за делегирани от държавата дейности в размер на 10 169 165 лв.
1.1.1.2. Собствени приходи на звената на делегиран бюджет в размер на 125 709 лв.,
1.1.1.3. Средства за проекти на ЕС предоставени от МОН /– / 201 264 лв.
1.1.1.4. Преходен остатък от 2016 год. в размер на 1 843 003 лв. съгл. Приложение № 9
1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 10 603 700 лв., в т.ч.:
1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на
1 251 700 лв.
1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 2 571 900 лв.
1 955 600 лв., в т.ч.:
1.1.2.3. Трансфери за местни дейности в размер на
1.1.2.3.1. Обща изравнителна субсидия в размер на 1 850 100 лв.
1.1.2.3.2. Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване в размер на 105 500 лв.
1.1.2.4. Целева субсидия за капиталови разходи в местни дейности в размер
на
608 600 лв.
1.1.2.5. Предоставени трансфери от бюджета за сметки за средства от ЕС в размер на 1 000 000 лв.
1.1.2.6. Предоставени трансфери по ЗУО
– 478 640 лв.
1.1.2.7. Временни безлихвени заеми в размер на
- 1 500 000 лв.
1.1.2.8. Предоставена временна финансова помощ
- 12 000 лв.
1.1.2.9. Получен краткосрочен заем от фонд „Флаг”
- 1 000 000 лв.
1.2.1. Преходен остатък от 2016 година в размер на 6 206 540 лв. съгл. Приложение № 9
1.2. По разходите в размер на 22 540 313 лв., разпределени по функции, дейности и параграфи,
съгласно Приложение № 2

1.2.1. За делегирани от държавата дейности в размер на 11 936 613 лв.
1.2.2. За допълнително финансиране на делегираните от държавата дейности със средства
от собствените приходи и от изравнителната субсидия в размер на 658 000 лв.
1.2.3. За местни дейности в размер на 9 945 700 лв., в т. ч. резерв за непредвидени и
неотложни разходи в размер на 380 000 лв.
1.3. Утвърждава бюджетно салдо по общинския бюджет, изчислено на касова основа в
размер на 0 лв.,
2. Приема програмата за капиталови разходи 2017 г. (поименен списък по обекти, видове
разходи и източници на финансиране) в размер на 6 956 100 лв., съгласно
Приложение
№ 3, като:
2.1. Одобрява разпределението на целева субсидия за капиталови разходи за 2017 г. в
размер на 608 600 лв. съгласно приложение № 3, както следва:
- за основен ремонт на улични настилки
- 308 600 лв.
- за изграждане и основен ремонт на общински пътища - 245 000 лв.
- за обект „Изграждане на алеи в гробищен парк”
- 55 000 лв.
2.2. Одобрява разпределението на целева субсидия за капиталови разходи от 2016 г. в
размер на 272 100 лв. за основен ремонт на улични настилки.
2.3. Приема разчет за разходите, финансирани с приходи от постъпления от продажба на
общински нефинансови активи в размер на 547 000 лв.
2.4 Приема индикативен разчет за капиталови разходи , предвидени за финансиране със
средства от Европейския съюз и свързаното с тях национално и общинско съфинансиране
в размер на 3 179 500 лв.
3. Утвърждава числеността на персонала и разходите за заплати през 2017 г., без звената от
системата на народната просвета, които прилагат системата на делегирани бюджети,
съгласно Приложение № 8
4. Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии, както следва за:
4.1. Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет (за погребение, за други цели) –
800 лв.;
4.2. Субсидии за:
4.2.1. читалища – 167 900 лв.
4.2.2. спортни клубове – 110 000 лв.
4.2.3. музей към читалище Айтос /поддръжка/ - 2 000 лв.
4.2.4. туризъм 2 500 лв.
4.2.5 за юридически лица с нестопанска цел РУП гр. Айтос -6 000 лв. , Района служба
„Пожарна безопасност и защита на населението” гр. Айтос -3 500 лв. и сектор „Спасителни
оперативни дейности” към ПБЗН -4 000 лв.
4.3. Упълномощава кмета на общината да договори допълнителни условия по
предоставянето и отчитането на целевите средства по т.4.1.и 4.2.
5. Приема следните лимити за разходи:
5.1.СБКО в размер на 3 % от утвърдените разходи за основни заплати на лицата,
назначени по трудови правоотношения.
5.2.Разходи за представителни цели на кмета на общината в размер на 10 000 лв.
5.3. Разходи за представителни цели на ОбС в размер на 400 лв.
5.4. Разходи за културния календар на общината - 80 000 лв.
5.5. Разходи за спортни мероприятия -15 000 лв.
6. Утвърждава изплащането на транспортните разноски
от местоживеенето до
местоработата и обратно на специалисти ГРАО от общинска администрация, обслужващи
кметствата.
6.1. Упълномощава кмета на общината да утвърди поименен списък на лицата по т. 6

7. Определя разходите за работно облекло на лицата назначени по трудови правоотношения
в размер на 420 лв. Предоставянето им се определя със заповед на кмета на общината
съобразно Наредбата за работно облекло.
8. Одобрява индикативните годишни разчети за сметките за средства от Европейския съюз.,
съгласно Приложения № 4,5 и 6.
9. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местни дейности с показатели за 2017 г.
и прогнозни показатели за периода 2018 и 2019 г. по приходите, помощите даренията,
бюджетните взаимоотношения и финансирането и разходите, съгласно Приложение № 10
10. Определя като разпоредители с бюджет от втора степен по бюджета на общината. –„
Общински център за социални и здравни услуги” и дирекция „ КОВЗС”
11. Определя максимален размер на дълга, както следва:
11.1. Максимален размер на новия общински дълг за 2017 година в размер на 2 000 000 лв.
/два милиона лв./
11.2. Общинските гаранции, които може да бъдат издадени през 2017 година в размер на
300 000 лв.
11.3. Максимален размер на общинския дълг и общинските гаранции към края на 2017
година в размер на 2 300 000 лв. /два милиона триста хиляди лв./
11.4. Намеренията за поемане на нов дълг по чл. 13 от ЗОД през 2017 г. се определят в
размерите, съгласно Приложение № 7
13. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат
натрупани през 2017 година в размер на 6 200 000 лв./шест милиона и двеста хиляди/
14. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети
през 2017 година в размер на 10 300 000 лв./десет милиона и триста хиляди./
15 Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през
2017 година в размер на 20 000 лв.
16. Упълномощава кмета на общината да извършва компенсирани промени:
15.1.В частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените показатели за
разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет,
при условие че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма
просрочени задължения в съответната делегирана дейност;
15.2. В частта за местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на една
дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите.
15.3 В разходната част на бюджета за сметка на резерва за непредвидени и/или неотложни
разходи.
17. Възлага на кмета:
17.1. Да определи бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.
17.2. Да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.
17.3. Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди
разпределението.
17.4. Да информира общинския съвет в случай на отклонение на средния темп на
нарастване на разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за трайно
увеличаване на бюджетните приходи и/или трайно намаляване на бюджетните разходи.
17.5. Да включва информацията по чл. 125, ал. 4 от ЗПФ в тримесечните отчети и
обяснителните записки към тях.
18. Упълномощава кмета да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни
средства по общинския бюджет, от сметки за средства от ЕС и набирателни сметки за
плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и по други

международни, национални и други програми, включително и на бюджетни организации,
чиито бюджет е част от общинския бюджет до възстановяването им от УО.
19. Упълномощава кмета:
19.1. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да
кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове на
Европейския съюз и инвестиционни фондове и на други донори, по международни,
национални и други програми и от други източници за реализиране на годишните цели на
общината и за изпълнение на общинския план за развитие.
19.2. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за финансирани
на плащания и за съфинансиране на общински програми и проекти.
20. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на бюджета.

Решението е гласувано в заседание на
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС АЙТОС:
ОбС, с 27 гласа ”за”, 0 „против” и
/п/
0 „възд.се”, проведено на 31.01.2017 г.,
КРАСИМИР ЕНЧЕВ
Протокол № 16, т.5. от ДР
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА:……………………
/Стелиана Николова – главен специалист “АТООС”/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ–АЙТОС
Р Е Ш Е Н И Е
№ 268
По Докладна записка с вх.№ОбС-21/16.01.2017 г. от Васил Едрев – кмет на Община
Айтос, относно приемане на годишна програма за развитие на читалищна дейност в Община
Айтос през 2017 г.

Общинският съвет – гр. Айтос,

На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.26а, ал.2 от Закона за народните
читалища,
РЕШИ:
Приема годишната програма за развитие на читалищната дейност в община Айтос за
2017 г., приложена и неразделна част от настоящия протокол.

Решението е гласувано в заседание на
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС АЙТОС:
ОбС, с 26 гласа ”за”, 0 „против” и
/п/
0 „възд.се”, проведено на 31.01.2017 г.,
КРАСИМИР ЕНЧЕВ
Протокол № 16, т.6. от ДР
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА:……………………
/Стелиана Николова – главен специалист “АТООС”/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ–АЙТОС
Р Е Ш Е Н И Е
№ 269
По Докладна записка с вх.№ОбС-19/16.01.2017 г. от Васил Едрев – кмет на Община
Айтос, относно приемане на План за действие на Община Айтос за 2017 година в изпълнение на
Закона за младежта и Националната стратегия за младежта /2010-2020/.

Общинският съвет – гр. Айтос,

Във връзка с изпълнението на Закона за младежта и Националната стратегия за
младежта/2010-2020/ и на основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА,
РЕШИ:
Приема Годишен план за действие на Община Айтос за 2017 година, в изпълнение на
Закона за младежта и Националната стратегия за младежта /2010-2020/, приложен и неразделна
част от настоящия протокол.

Решението е гласувано в заседание на
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС АЙТОС:
ОбС, с 27 гласа ”за”, 0 „против” и
/п/
0 „възд.се”, проведено на 31.01.2017 г.,
КРАСИМИР ЕНЧЕВ
Протокол № 16, т.7. от ДР
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА:……………………
/Стелиана Николова – главен специалист “АТООС”/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ–АЙТОС
Р Е Ш Е Н И Е
№ 270
По Предложение с вх.№ОбС-17/16.01.2017 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос,
относно актуализация на определените с Решение № 41/27.01.2016г. на Общински съвет-Айтос
минимални и максимални цени на таксиметровия превоз на пътници за един километър пробег
по съответната тарифа, валидни на територията на Община Айтос.

Общинският съвет – гр. Айтос,

На основание чл.24а, ал.11 и ал.12 от Закона за автомобилните превози, във връзка чл.21,
ал.1 т.23 и ал.2 от ЗМСМА,
РЕШИ:
1. Определя минимални цени на таксиметров превоз на пътници за един километър
пробег по съответната тарифа, валидни на територията на Община Айтос, както следва:
- дневна тарифа – 0.80 лв. за един километър пробег;
- нощна тарифа –0.90 лв. за един километър пробег.
2. Определя максимални цени на таксиметров превоз на пътници един километър пробег
по съответната тарифа, валидни на територията на Община Айтос, както следва:
- дневна тарифа – 2,00лв. за един километър пробег;
- нощна тарифа – 2,50лв. за един километър пробег.
3. Възлага на Кмета на общината да уведоми всички таксиметрови превозвачи за
настоящото решение, както и да го оповести чрез местните медии и електронната страница на
общината.

Решението е гласувано в заседание на
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС АЙТОС:
ОбС, с 26 гласа ”за”, 0 „против” и
/п/
0 „възд.се”, проведено на 31.01.2017 г.,
КРАСИМИР ЕНЧЕВ
Протокол № 16, т.8. от ДР
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА:……………………
/Стелиана Николова – главен специалист “АТООС”/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ–АЙТОС
Р Е Ш Е Н И Е
№ 271
По Предложение с вх.№ОбС-13/13.01.2017 г. от Станка Господинова – директор
дирекция „ФБ”, 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,
РЕШИ:
Одобрява разходите за командировки на Кмета на общината за времето от 01.10.2016 г.
до 31.12.2016 г. в размер на 280,00 лв. – дневни.

Решението е гласувано в заседание на
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС АЙТОС:
ОбС, с 27 гласа ”за”, 0 „против” и
/п/
0 „възд.се”, проведено на 31.01.2017 г.,
КРАСИМИР ЕНЧЕВ
Протокол № 16, т.9. от ДР
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА:……………………
/Стелиана Николова – главен специалист “АТООС”/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ–АЙТОС
Р Е Ш Е Н И Е
№ 272
По Докладна записка с вх.№ОбС-8/11.01.2017 г. от Комисията, назначена с реш.№193/
29.08.2016 г., т.XII, на Общински съвет Айтос, относно класиране и определяне на спечелил
след провеждане на публично оповестен конкурс на един етап за обект: общински нежилищен
имот, кафе „Еделвайс”, ул.”Цар Освободител” № 15, гр.Айтос.

Общинският съвет – гр. Айтос,
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.32, ал.3, т.2 от ЗПСК и чл.3,
ал.3, чл.35з и чл.35и от Наредбата за търговете и конкурсите, Решение № 116 от 27.04.2016г. и
Решение № 193 / 29.08.2016г. на Общински съвет – Айтос, във връзка с Протокол от 14.11.2016
г. на конкурсната комисия за организирането и провеждането на конкурсната процедура по
приватизация на обект: общински нежилищен имот, кафе „Еделвайс”, ул.”Цар Освободител” №
15, ет.2, гр.Айтос, актуван с акт за общинска собственост № 90 от 15.01.1998г., представляващ
обособена част от втори етаж на търговска сграда, със застроена площ от 536 м2 и съответните
идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху УПИ І в кв.124 по
ПУП на гр.Айтос, планоснимачен № 5, с площ 2660кв.м,
РЕШИ:
І. Определя за спечелил конкурса на един етап „Галин Христов-Айтос” ЕООД, ЕИК
147161709, със седалище и адрес на управление: гр.Айтос, ул.”Ради Боруков” № 14 А,
представлявано от Галин Симеонов Христов с получени максимален брой точки – 100, със
следните параметри:
1. Цена 362 000 лв. (триста шестдесет и две хиляди лева);
2. Размер (в лева) на инвестиции в обекта на приватизация 180 000 лв. (сто и
осемдесет хиляди лева) без включен ДДС;
3. Срок за изпълнение на инвестициите (в месеци), считано от датата на подписване
на договора за приватизация 9-12 месеца (от девет до дванадесет месеца).
ІІ. Възлага на Кмета на Община Айтос да сключи приватизационен договор с
класирания на първо място участник в тримесечен срок от влизане в сила на решението.
Настоящото решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок по реда на АПК, пред
БАС.

Решението е гласувано в заседание на
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС АЙТОС:
ОбС, с 27 гласа ”за”, 0 „против” и
/п/
КРАСИМИР ЕНЧЕВ
0 „възд.се”, проведено на 31.01.2017 г.,
Протокол № 16, т.10. от ДР
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА:……………………
/Стелиана Николова – главен специалист “АТООС”/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ–АЙТОС
Р Е Ш Е Н И Е
№ 273
По Докладна записка с вх.№ОбС-9/11.01.2017 г. от Мариана Димова – зам. кмет на
Община Айтос, относно обявяване на общинска част от 549 кв.м ид.ч. от урегулиран поземлен
имот ХХХ в кв.256 по плана на гр. Айтос – Индустриална зона за частна общинска собственост.

Общинският съвет – гр. Айтос,

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.6, ал.1 от Закона за общинската
собственост и във връзка с чл.5, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество,
РЕШИ:
1. Обявява общинска част от 549 кв.м ид.ч. (петстотин четиридесет и девет квадратни
метра идеална част) от УПИ ХХХ (урегулиран поземлен имот тридесети) в кв.256 (квартал
двеста петдесет и шести) по плана на гр.Айтос, при граници: север – УПИ Х в кв.256, изток –
УПИ ХХІV в кв.256, юг – УПИ ХХІХ в кв.256 и запад – УПИ ХІV в кв.256 за частна общинска
собственост.
2. Възлага на Кмета на Община Айтос да предприеме всички необходими действия,
свързани с обявяването на имота за частна общинска собственост.

Решението е гласувано в заседание на
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС АЙТОС:
ОбС, с 26 гласа ”за”, 0 „против” и
/п/
0 „възд.се”, проведено на 31.01.2017 г.,
КРАСИМИР ЕНЧЕВ
Протокол № 16, т.11. от ДР
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА:……………………
/Стелиана Николова – главен специалист “АТООС”/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ–АЙТОС
Р Е Ш Е Н И Е
№ 274
По Докладна записка с вх.№ОбС-18/16.01.2017 г. от Мариана Димова – зам. кмет на
Община Айтос, относно продажба на недвижим имот № 000821, с площ 1,190 дка, находящ в
землището на гр. Айтос, с начин на трайно ползване „Друга селскостопанска територия”, 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, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2, във връзка с чл.8, ал.9 от Закона за общинската
собственост, във връзка с чл.45, ал.1 и 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,
РЕШИ:
1. Да се извърши продажба на недвижим имот № 000821 с площ 1,190 дка, находящ се в
землището на гр.Айтос, с начин на трайно ползване „Друга селскостопанска територия”,
категория четвърта, при граници на имота: имот № 467003, актуван с АОС № 3495/30.07.2013г.,
чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване, с начална тръжна цена от 1183,00 лв.
/хиляда сто осемдесет и три лева/.
2. 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
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС АЙТОС:
ОбС, с 26 гласа ”за”, 0 „против” и
/п/
0 „възд.се”, проведено на 31.01.2017 г.,
КРАСИМИР ЕНЧЕВ
Протокол № 16, т.12. от ДР
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА:……………………
/Стелиана Николова – главен специалист “АТООС”/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ–АЙТОС
Р Е Ш Е Н И Е
№ 275
По Докладна записка с вх.№ОбС-16/13.01.2017 г. от Васил Едрев – кмет на Община
Айтос, относно Даване на разрешение за проектиране и изработване на ПУП-Парцеларен план
за линеен обект /трасе/: „Уличен водопровод за УПИ ХІ-281010, масив 281, м. „Хаджи Бекир”,
землище на гр. Айтос, община Айтос, област Бургас” и даване съгласие за преминаването му
през имот общинска собственост.

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,
РЕШИ:
Разрешава на „Дисел 2010” ЕООД изработването на ПУП-Парцеларен план за линеен
обект /трасе/: „Уличен водопровод за УПИ ХІ-281010, масив 281, м. „Хаджи Бекир”, землище
на гр. Айтос, община Айтос, област Бургас”.
Дава съгласие трасето на линейния обект: „Уличен водопровод за УПИ ХІ-281010,
масив 281, м. „Хаджи Бекир”, землище на гр. Айтос, община Айтос, област Бургас” да премине
през общински имот №000867 с НТП „Път ІV клас”, землище на гр. Айтос, общинска публична
собственост,
На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ, одобрява приложеното към проекта задание на
изработване на ПУП – ПП, неразделна част от настоящото разрешение.
Решението да се разгласи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.
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
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС АЙТОС:
ОбС, с 25 гласа ”за”, 0 „против” и
/п/
КРАСИМИР ЕНЧЕВ
0 „възд.се”, проведено на 31.01.2017 г.,
Протокол № 16, т.13. от ДР
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА:……………………
/Стелиана Николова – главен специалист “АТООС”/

