ОБЩИНСКИ СЪВЕТ–АЙТОС
Р Е Ш Е Н И Е
№ 383
По Докладна записка с вх.№ ОбС-325/18.09.2017 г. от Васил Едрев – кмет на Община
Айтос, относно продажба на УПИ І, кв.146, с площ 2619 кв.м., отреден „за баня и пералня” по
плана на гр. Айтос, на собственик на законно построена сграда,

Общинският съвет – гр. Айтос,

На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закон за местното самоуправление и местната
администрация, чл.8, ал.1, чл.35, ал.3 от Закон за общинската собственост, чл. 46, ал. 1 и ал. 4 от
Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,

Р Е Ш И:

НЕ ДАВА СЪГЛАСИЕ да се извърши продажба на УПИ І, кв.146, с площ 2619 кв.м.,
отреден „за баня и пералня” по плана на гр. Айтос, актуван с АОС№1309 от 25.04.2006г., с
граници на имота: север-улица; изток-река и улица; юг-УПИ ІІ-272 и УПИ ХІХ-274, кв.146;
запад-улица, на ПК”Ат. Манчев”, ЕИК 102003067, със седалище и адрес на управление:
гр. Айтос, ул. „Цар Освободител” № 2, представлявана от Гичо Господинов.

Решението е гласувано в заседание на
ОбС, с 19 гласа ”за”, 1 „против” и
8 „въз.се”, проведено на 27.09.2017 г.,
Протокол № 24, 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
№ 384
По Докладна записка с вх.№ ОбС-326/19.09.2017 г. от Васил Едрев – кмет на Община
Айтос, относно учредяване право на пристрояване на обект „Жилищна сграда” в УПИ ХVІ-1709
кв.43 по плана гр. Айтос с административен адрес ул.”Стоян Деведжиев” № 12,

Общинският съвет – гр. Айтос,
На основание чл.21, ал. 1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, във връзка с чл.38, ал.2 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, във
връзка с чл.52 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество в Община Айтос,

Р Е Ш И:
1. Учредява възмездно право на пристрояване на жилищна сграда, без търг или конкурс, в
полза на Салим Мустафа Салим и Гюлсум Фикрет Салим за изграждане на обект: „Пристрояване
на жилищна сграда” със застроена площ (ЗП) 10,47 кв.м (десет цяло и четиридесет и седем
квадратни метра), съгласно одобрен инвестиционен проект, за сумата от 805,00 лв. (осемстотин и
пет лева), без ДДС, съгласно оценка на независим оценител, в общински урегулиран поземлен
имот ХVІ-1709 (шестнадесети за хиляда седемстотин и девети), в кв.43 (квартал четиридесет и
трети), по плана на гр.Айтос, целият с площ от 390,00 кв.м (триста и деветдесет квадратни
метра), отреден за „Индивидуално жилищно строителство”, при граници на имота: север – УПИ
VІІІ-1708 в кв.43, изток – УПИ ХV-1710 в кв.43; юг – Улица; запад – УПИ ХVІІ-1706 в кв.43, с
административен адрес ул.”Стоян Деведжиев” № 12.
2. Възлага на Кмета на Общината да извърши всички последващи действия по учредяване
право на пристрояване.

Решението е гласувано в заседание на
ОбС, с 25 гласа ”за”, 0 „против” и
0 „въз.се”, проведено на 27.09.2017 г.,
Протокол № 24, 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
№ 385
По Докладна записка с вх.№ ОбС-323/18.09.2017 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 имот № 092025, м. „Герена”, землище на с. Лясково,
община Айтос,

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,
чл. 125 от ЗУТ, във връзка с чл.110 ал.1 т.3, чл.112 ал.2 т.4, във връзка с чл.2 ал.2 от Наредба
№19/25.10.2012 г. за строителство в земеделските земи без промяна на предназначението им на
МЗХ и МРРБ,

Р Е Ш И:
1. Разрешава на Веселина Михайлова Янкова изработването на ПУП-ПЗ с териториален
обхват ПИ № 092025, м.”Герена”, землище на с. Лясково, община Айтос с НТП „Изоставена
нива”.
2. Целите и задачите на проекта са: изработване на ПУП–ПЗ за изграждане на стопанска
сграда за животновъдна дейност – отглеждане на животни (овце).
3. На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ, одобрява приложеното към проекта задание на
изработване на ПУП – ПЗ, 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 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 27.09.2017 г.,
Протокол № 24, 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
№ 386

По Докладна записка с вх.№ ОбС-324/18.09.2017 г. от Васил Едрев – кмет на Община
Айтос, относно даване на разрешение за проектиране и изработване на ПУП-Парцеларен план за
линеен обект /трасе/: „Кабелна линия 20 кV от стълб № 113, ВЛ „Съдиево” до нов трафопост тип
БКТП 1х800кVА в имот № 025012, местност „Бургаски път”, землище на гр. Айтос, област
Бургас и кабелна линия 1 кV от БКТП до границата на имот № 025012, местност „Бургаски път”,
землище на гр. 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,

Р Е Ш И:

Разрешава на „Електроразпределение Юг” ЕАД изработването на ПУП-Парцеларен план
за линеен обект /трасе/: „Кабелна линия 20 кV от стълб № 113, ВЛ „Съдиево” до нов трафопост
тип БКТП 1х800кVА в имот № 025012, местност „Бургаски път”, землище на гр. Айтос, област
Бургас и кабелна линия 1 кV от БКТП до границата на имот № 025012, местност „Бургаски път”,
землище на гр. Айтос, област Бургас”.
Дава съгласие трасето на линейния обект: „Кабелна линия 20 кV от стълб № 113, ВЛ
„Съдиево” до нов трафопост тип БКТП 1х800кVА в имот № 025012, местност „Бургаски път”,
землище на гр. Айтос, област Бургас и кабелна линия 1 кV от БКТП до границата на имот №
025012, местност „Бургаски път”, землище на гр. Айтос, област Бургас” да премине през
следните общински имоти: № 000061 с НТП „Полски път”, землище на гр. Айтос, община Айтос,
общинска публична собственост; № 026041 с НТП „Местен път”, землище на гр. Айтос, община
Айтос, общинска публична собственост; № 026027 с НТП „Местен път”, землище на гр. Айтос,
община Айтос, общинска публична собственост; № 026025 с НТП „Местен път”, землище на гр.
Айтос, община Айтос, общинска публична собственост; № 026005 с НТП „Местен път”, землище

на гр. Айтос, община Айтос, общинска публична собственост;
№ 025017 с НТП
„Местен път”, землище на гр. Айтос, община Айтос, общинска публична собственост.
На основание чл.124б ал.1 от ЗУТ, одобрява приложеното към проекта задание на
изработване на ПУП – Парцеларен план, 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
ОбС, с 27 гласа ”за”, 0 „против” и
0 „въз.се”, проведено на 27.09.2017 г.,
Протокол № 24, 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
№ 387

По Предложение с вх.№ ОбС-3333/25.09.2017 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос,
относно предоставяне на помощ на отделение по „Хемодиализа” към „МБАЛ Карнобат” ЕООД,

Общинският съвет – гр. Айтос,
На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация,

Р Е Ш И:

1.Дава съгласие за предоставяне на сумата от 400/четиристотин/ лв. на отделение по
„Хемодиализа” към „МБАЛ Карнобат” ЕООД за закупуване на диализно легло.
2.Актуализира бюджета на община Айтос за 2017г., както следва:
Увеличава § 43-02 – трансфери за болнична помощ, дейност 412 -МБАЛ с 400лв.
Намаля §97-00- резерв с 400 лв.

Решението е гласувано в заседание на
ОбС, с 26 гласа ”за”, 0 „против” и
0 „въз.се”, проведено на 27.09.2017 г.,
Протокол № 24, т.5. от ДР
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА:……………………
/Галя Младенова – ст. специалист “АТООС”/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-АЙТОС:
/п/
КРАСИМИР ЕНЧЕВ

