ОБЩИНСКИ СЪВЕТ–АЙТОС
Р Е Ш Е Н И Е
№ 625
По Предложение с вх.№ ОбС-85/14.03.2019 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 № 4/11.03.2019 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 27 гласа ”за”, 0 „против” и
0 „възд.се”, проведено на 28.03.2019 г.,
Протокол № 43, 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
№ 626
По Докладна записка с вх.№ ОбС-96/19.03.2019 г. от Васил Едрев – кмет на Община
Айтос, относно редовно 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 ВиК на обособената територия, обслужвана от
„Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас, да гласува на редовно заседание на общото
събрание на асоциацията решения, както следва:
1. На основание чл. 198в, ал. 4, т. 10 от Закона за водите, общото събрание на
Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и
канализация“ ЕАД, гр. Бургас приема Годишния отчет за дейността на асоциацията за 2018 г.;
2. На основание чл. 9, ал.2 и чл. 26, ал.3 от Правилника за организацията и дейността
на асоциациите по водоснабдяване и канализация, общото събрание на Асоциация по ВиК на
обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас
приема Отчета за изпълнението на бюджета на асоциацията за 2018 г.;
3. Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от
„Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас приема Годишния финансов отчет (ГФО) на
асоциацията за 2018 г., съгласно чл. 38, ал.1, т.3 от Закона за счетоводството;
4. На основание чл. 198в, ал. 4, т. 9 от Закона за водите, общото събрание на
Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“
ЕАД, гр. Бургас приема Бюджета на асоциацията за 2019 г. ;
5. Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от
„Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас приема решение за сключване на
Допълнително споразумение № 1 към Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация
на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни
услуги между Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване
и канализация“ ЕАД, гр. Бургас и „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас, сключен
на 25.02.2016 г.;

6. Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от
„Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас съгласува Подробната инвестиционна
програма на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас за инвестиции във ВиК активи
публична държавна и публична общинска собственост за 2019 г.
II. ОПРЕДЕЛЯ Мариана Димова – Заместник кмет на Община Айтос за представител
на община Айтос в общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия,
обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас, при невъзможност на кмета
на община Айтос да участва лично в общото събрание на Асоциацията за приемане на
посочените решения.
III. На основание чл. 60, ал.1 от АПК, предвид датата на насроченото редовно
заседание и с оглед осигуряване възможност Община Айтос да има свой представител на
редовното 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 23 гласа ”за”, 0 „против” и
0 „възд.се”, проведено на 28.03.2019 г.,
Протокол № 43, 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

№ 627
По Докладна записка с вх.№ ОбС-90/15.03.2019 г. от Васил Едрев – кмет на Община
Айтос, относно актуализация на бюджета и капиталната програма на Община Айтос за
2019 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 2019 г. както следва :
1. Включва обект „Закупуване лиценз за програмен продукт „Географска
информационна система „GISExplorer“ на стойност - 2 500 лв.
2. Включва обект „Закупуване на климатик“ за ритуалната зала на общината на
стойност – 2 000 лв.
3. Намаля бюджета за външни услуги & 10-20 дейност „Общинска администрация“ с
4 500 лв.

Решението е гласувано в заседание на
ОбС, с 25 гласа ”за”, 0 „против” и
0 „възд.се”, проведено на 28.03.2019 г.,
Протокол № 43, 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
№ 628
По Докладна записка с вх.№ ОбС-91/15.03.2019 г. от Васил Едрев – кмет на Община
Айтос, относно приемане на бюджетна прогноза на Община Айтос за периода 2020-2022 г. в
частта за местни приходи и разходите за местни дейности,
Общинският съвет – гр. Айтос,
На основание чл.21, ал.1, 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 2020 – 2022 г. в
частта за местните дейности, по групи и параграфи на единната бюджетна класификация,
съгласно Приложение № 8.
2. Одобрява прогнозата за общински дълг ( вкл. и намерения за нов ) и разходите за
лихви по него за периода 2020 - 2022 г., съгласно Приложение № 6г.
3. Одобрява прогнозата на показателите за поети ангажименти за задължения за
разходи за периода 2020 - 2022 г., съгласно Приложение № 1а.
4. Одобрява прогнозата за приходите и разходите на МБАЛ Айтос „ЕООД” за
периода 2020 - 2022 г. и за активи и пасиви за съответната година, съгласно Приложение №
10 а.

Решението е гласувано в заседание на
ОбС, с 24 гласа ”за”, 0 „против” и
0 „възд.се”, проведено на 28.03.2019 г.,
Протокол № 43, 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

№ 629
По Предложение с вх.№ ОбС-87/15.03.2019 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос,
относно приемане на Отчет по изпълнението на „Програма за намаляване на нивата на фини
прахови частици в атмосферния въздух и достигане на установените норми за вредни
вещества на територията на Община Айтос за периода 2016-2020 г.” за 2018 г.,

Общинският съвет – гр. Айтос,

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, във връзка с чл.27, ал.2 от Закон за чистотата на атмосферния въздух,

Р Е Ш И:

ПРИЕМА Отчет по изпълнението на „Програма за намаляване на нивата на фини
прахови частици в атмосферния въздух и достигане на установените норми за вредни
вещества на територията на Община Айтос за периода 2016 – 2020 г.“ за 2018 г., който е
приложен и е неразделна част от настоящия протокол.

Решението е гласувано в заседание на
ОбС, с 25 гласа ”за”, 0 „против” и
0 „възд.се”, проведено на 28.03.2019 г.,
Протокол № 43, 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
№ 630
По Предложение с вх.№ ОбС-88/15.03.2019 г. от Васил Едрев – кмет на Община
Айтос, относно приемане на „Отчет по изпълнението на Програма за опазване на околната
среда на територята на Община Айтос 2015-2020 г.” за 2018 г.,

Общинският съвет – гр. Айтос,

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, във връзка с чл.79, ал.5 от Закона за опазване на околната среда,

Р Е Ш И:

ПРИЕМА Отчет по изпълнението на „Програма за опазване на околната среда на
територията на община Айтос 2015 – 2020 г.“ за 2018 г., 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 „възд.се”, проведено на 28.03.2019 г.,
Протокол № 43, 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

№ 631
По Предложение с вх.№ ОбС-89/15.03.2019 г. от Васил Едрев – кмет на Община
Айтос, относно приемане на Отчет по изпълнението на „Програма за управление на
отпадъците 2015-2020 г. на територята на Община Айтос” за 2018 г.,

Общинският съвет – гр. Айтос,

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, във връзка с чл.52, ал.9 от Закона за управление на отпадъците,

Р Е Ш И:

ПРИЕМА Отчет по изпълнението на „Програма за управление на отпадъците 2015 –
2020 г. на територията на община Айтос“ за 2018 г., който е приложен и е неразделна част от
настоящия протокол.

Решението е гласувано в заседание на
ОбС, с 25 гласа ”за”, 0 „против” и
0 „възд.се”, проведено на 28.03.2019 г.,
Протокол № 43, 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

№ 632
По Предложение с вх.№ОбС-82/13.03.2019 г. от Красимир Енчев – председател на
Общински съвет Айтос, относно приемане на отчет за дейността на Общинско търговско
дружество „Многопрофилна болница за активно лечение - Айтос” ЕООД, гр.Айтос за 2018
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 2018 год.

Решението е гласувано в заседание на
ОбС, с 25 гласа ”за”, 0 „против” и
0 „възд.се”, проведено на 28.03.2019 г.,
Протокол № 43, 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
№ 633
По Докладна записка с вх.№ ОбС-92/18.03.2019 г. от Мариана Димова – зам.кмет на
Община Айтос, относно учредяване на безвъзмездно право на ползване на недвижим имот –
частна общинска собственост, представляващ два броя канцеларии, коридор и санитарни
помещения с обща застроена площ 132 кв.м, ведно със съответните ид.части на сградата,
находящи се на трети етаж от ЖСК в парцел № 2060, кв.119а по плана на гр.Айтос,
Общинският съвет – гр. Айтос,
На основание чл. 21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, във връзка с чл. 39, ал.4 от Закона за общинската собственост и чл. 44, ал.1,
т.4 и ал.9, от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество,

Р Е Ш И:
1. Учредява на Сдружение с нестопанска цел „Шахматен клуб Аетос 64”,
безвъзмездно право на ползване за срок от две години върху общински имот – частна
общинска собственост, представляващ два броя канцеларии, коридор и санитарни помещения
с обща застроена площ 132 кв.м, ведно със съответните ид.части на сградата, находящи се на
трети етаж от ЖСК в парцел № 2060, кв.119а по плана на гр.Айтос, при граници на целия
имот: изток – улица, запад – вътрешен двор, север – магазин за обувки, юг – ЖСК „Орловец”,
актуван с АЧОС № 156/08.12.1998 г.
2. Ползвателят се задължава да извършва за своя сметка необходимите текущи ремонти
при ползване на помещението, да възстановява на Община Айтос дължимите суми за ел.
енергия, вода и др.консумативни разходи, свързани с потреблението на имота.
3. Възлага на кмета на Община Айтос да сключи договор за безвъзмездно право на
ползване с Сдружение с нестопанска цел „ Шахматен клуб Аетос 64”.

Решението е гласувано в заседание на
ОбС, с 25 гласа ”за”, 0 „против” и
0 „възд.се”, проведено на 28.03.2019 г.,
Протокол № 43, 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
№ 634
По Докладна записка с вх.№ ОбС-97/19.03.2019 г. от Васил Едрев – кмет на Община
Айтос, относно учредяване на безвъзмездно право на ползване на част от недвижим имот –
частна общинска собственост, представляваща 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 в полза на Главна Дирекция
„Изпълнения на наказанията”,
Общинският съвет – гр. Айтос,
На основание чл. 21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, във връзка с чл. 39, ал.4 от Закона за общинската собственост и чл. 44, ал.1,
т.4 и ал.9 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество,

Р Е Ш И:
1. Учредява на Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” безвъзмездно право на
ползване за срок от три години върху част от недвижим имот – частна общинска собственост,
представляваща 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 № 2537/24.02.2011 г.
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 Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията”.

Решението е гласувано в заседание на
ОбС, с 25 гласа ”за”, 0 „против” и
0 „възд.се”, проведено на 28.03.2019 г.,
Протокол № 43, 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
№ 635
По Докладна записка с вх.№ ОбС-98/19.03.2019 г. от Васил Едрев – кмет на Община
Айтос, относно продажба на имот-частна общинска собственост, представляващ: УПИ І в
кв.21Б по плана на гр.Айтос, находящ се между ул.”Хаджи Димитър”, ул.”Лозенград,
ул.”Арда” и ул.”Добри Чинтулов”,

Общинският съвет – гр. Айтос,
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и във връзка с чл.50 от Правилника за организацията и дейността на
Общинския съвет и взаимодействието му с Общинска администрация на Община Айтос,

Р Е Ш И:
ОТЛАГА разглеждането на Докладна записка с вх.№ ОбС-98/19.03.2019 г. от
Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно продажба на имот-частна общинска
собственост, представляващ: УПИ І в кв.21Б по плана на гр.Айтос, находящ се между
ул.”Хаджи Димитър”, ул.”Лозенград, ул.”Арда” и ул.”Добри Чинтулов”.

Решението е гласувано в заседание на
ОбС, с 28 гласа ”за”, 0 „против” и
0 „възд.се”, проведено на 28.03.2019 г.,
Протокол № 43, 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
№ 636
По Докладна записка с вх.№ ОбС-93/18.03.2019 г. от Мариана Димова – зам.кмет на
Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община Айтос и физическо
лице в УПИ ІІ-274, кв.31 по плана на с.Тополица, 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 Гюнер Реджеб Нури чрез продажба частта на общината, представляваща
19/783 кв.м ид.ч. (деветнадесет квадратни метра идеална част) от УПИ ІІ-274 (урегулиран
поземлен имот втори за двеста седемдесет и четвърти), целият имот с площ 783 кв.м
(седемстотин осемдесет и три квадратни метра) в кв.31 (квартал тридесет и първи) по плана
на с.Тополица, община Айтос, отреден за „Индивидуално жилищно строителство”, при
граници за целия имот: север – улица, изток – УПИ ІІІ-275 и УПИ VІ-277 в кв.31, юг – улица,
запад – УПИ І-273 в кв.31, на цена 500,00лв. (петстотин лева), без ДДС, актувана с Акт за
частна общинска собственост № 5331/20.02.2019 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 23 гласа ”за”, 0 „против” и
0 „възд.се”, проведено на 28.03.2019 г.,
Протокол № 43, 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
№ 637
По Докладна записка с вх.№ ОбС-95/19.03.2019 г. от Васил Едрев – кмет на Община
Айтос, относно учредяване право на строеж на „Електроразпределение ЮГ”ЕАД в общински
УПИ VІІІ кв.20, местност „Зона за отглеждане на животни” по плана гр. Айтос, за изграждане
на трафопост,
Общинският съвет – гр. Айтос,
На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.62, ал.2, чл.64, ал.8 от Закона за енергетиката и чл.37, ал.4, т.4 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 безсрочно възмездно право на строеж в полза на „Електроразпределение
ЮГ”ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр.Пловдив, ул.”Христо Г.Данов”№ 37, представлявано
от Гочо Димитров Чемширов, Костадин Петров Величков и Карл Денк, за изграждане на трафопост
тип мачтов трансформаторен пост със застроена площ (ЗП) 4 кв.м (четири квадратни метра),
съгласно одобрен технически проект и сервитутна площ за обслужването му с площ 12 кв.м, върху
общински урегулиран поземлен имот VІІІ (осми), в кв.20 (квартал двадесети), местност „Зона за
отглеждане на животни” по плана на гр.Айтос, целият с площ от 151,00 кв.м (сто петдесет и един
квадратни метра), отреден за „Трафопост”, при граници на имота: север – край на регулация, изток –
УПИ VІІ-7 в кв.20; юг – УПИ ІХ в кв.20 и улица; запад – край на регулация, актуван с Акт за частна
общинска собственост №5319/05.02.2019г. за сумата от 900,00 лв. (деветстотин лева), без ДДС.
2. Възлага на Кмета на общината да извърши всички последващи действия по учредяване право
на строеж.

Решението е гласувано в заседание на
ОбС, с 26 гласа ”за”, 0 „против” и
0 „възд.се”, проведено на 28.03.2019 г.,
Протокол № 43, 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
№ 638
По Докладна записка с вх.№ ОбС-99/19.03.2019 г. от Васил Едрев – кмет на Община
Айтос, относно даване на разрешение за проектиране и изработване на ПУП за промяна
предназначението на имоти № 2726 и 4567, ЗЗП „Трите братя”, землище на гр. 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, 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 Катя Петрова Иванова и Зоя Петрова Иванова изработването на ПУППРЗ с териториален обхват поземлени имоти № 2726 и 4567, ЗЗП ”Трите братя”, землище на
гр. Айтос.
2. Целите и задачите на проекта са: изработването на ПУП–ПРЗ за промяна на
предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди – отреждане „за вилно
строителство” – зона „Ов” (вилна устройствена зона). Предвижда се образуването на нов
УПИ, отреден за двата имота № 2726 и 4567, с показатели на застрояване: Кпл. – до 40%,
Кинт – до 0,8, Мин. озеленяване - 50% и височина на застрояване до 7 м.
3. На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ, одобрява приложеното към проекта задание на
изработване на ПУП – ПРЗ, 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 22 гласа ”за”, 0 „против” и
0 „възд.се”, проведено на 28.03.2019 г.,
Протокол № 43, т.14. 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
№ 639
По Докладна записка с вх.№ ОбС-84/14.03.2019 г. от Васил Едрев – кмет на Община
Айтос, относно одобряване на ПУП-Парцеларен план за елементи на техническата
инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – трасе на обект:
„Реконструкция на главен водопровод от напорни водоеми до разпределителна мрежа на гр.
Айтос с участъци:
1. Главен водопровод от НВ с V=2х4500 m³ през РШ1 до разпределителна мрежа на гр.
Айтос;
2. Главен водопровод от РШ1 и НВ с V=600 m³ през РШ2 до разпределителната мрежа
на гр. Айтос”,

Общинският съвет – гр. Айтос,
На основание чл.21, ал.1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.129, ал.1 от ЗУТ,

Р Е Ш И:
Одобрява ПУП-ПП (подробен устройствен план -парцеларен план) за елементи на
техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – трасе на
обект: „Реконструкция на главен водопровод от напорни водоеми до разпределителна мрежа
на гр. Айтос с участъци:
1. Главен водопровод от НВ с V=2х4500 m³ през РШ1 до разпределителна мрежа на гр.
Айтос;
2. Главен водопровод от РШ1 и НВ с V=600 m³ през РШ2 до разпределителната мрежа
на гр. Айтос.
Трасето на главния водопровод преминава през ПИ № 139046, землище на гр. Айтос с
НТП „Пасище, мера” и през ПИ № 000544, землище на гр. Айтос с НТП „Друг вид терен със
селищен характер”.
На основание чл.129, ал.1 от ЗУТ, решението да се обнародва в Държавен вестник в 7мо дневен срок от приемането му.
На основание чл.215, ал.4 от ЗУТ, решението може да бъде оспорено от
заинтересуваните лица в 30 дневен срок от обнародването му в Държавен вестник.

Решението е гласувано в заседание на
ОбС, с 23 гласа ”за”, 0 „против” и
0 „възд.се”, проведено на 28.03.2019 г.,
Протокол № 43, т.15. от ДР
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА:……………………
/Галя Младенова – ст. специалист “АТООС”/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-АЙТОС:
/п/
КРАСИМИР ЕНЧЕВ

