ОБЩИНСКИ СЪВЕТ–АЙТОС
Р Е Ш Е Н И Е
№ 597

По Докладна записка с вх. № ОбС-18/17.01.2019 г. от Красимир Енчев – председател на
ОбС Айтос, относно приемане на отчет и анализ за дейността на Общински съвет Айтос за
периода от месец юли 2018 г. до месец декември 2018 г.,

Общинският съвет – гр. Айтос,

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА,

Р Е Ш И:

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 юли 2018 г. до месец
декември 2018 г., който е приложен и е неразделна част от настоящия протокол.

Решението е гласувано в заседание на
ОбС, с 26 гласа ”за”, 0 „против” и
0 „възд.се”, проведено на 29.01.2019 г.,
Протокол № 41, 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
№ 598

По Докладна записка с вх.№ ОбС-13/15.01.2019 г. от Васил Едрев – кмет на Община
Айтос, относно приемане на отчет за състоянието на общинската собственост за периода
м.януари – м.декември 2018 г.,

Общинският съвет – гр. Айтос,

На основание чл.21, ал.2, във връзка с 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,

Р Е Ш И:

Приема отчет за състоянието на общинската собственост за периода м.януарим.декември 2018 г., който е приложен и е неразделна част от настоящия протокол.

Решението е гласувано в заседание на
ОбС, с 26 гласа ”за”, 0 „против” и
0 „възд.се”, проведено на 29.01.2019 г.,
Протокол № 41, 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

№ 599

По Докладна записка с вх.№ ОбС-14/15.01.2019 г. от Васил Едрев – кмет на Община
Айтос, относно приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите
общинска собственост през 2019 г.,

Общинският съвет – гр. Айтос,

На основание чл.21, ал.2, във връзка с ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.9 от Закона за
общинската собственост и чл.4, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество,

Р Е Ш И:

1. Приема Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска
собственост през 2019 г., която е приложена и е неразделна част от настоящия протокол.
2. Да се допълни в Годишната програма към ІІІ. Обекти от първостепенно значение,
т.18. Пречиствателна станция за отпадъчни води - с.Мъглен.

Решението е гласувано в заседание на
ОбС, с 28 гласа ”за”, 0 „против” и
0 „възд.се”, проведено на 29.01.2019 г.,
Протокол № 41, 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
№ 600
По Докладна записка с вх.№ ОбС-5/09.01.2019 г. от Васил Едрев – кмет на Община
Айтос, относно актуализация на определените с Решение № 436/31.01.2018г. 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,

Р Е Ш И:
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 за един километър
пробег по съответната тарифа, валидни на територията на Община Айтос, както следва:
- дневна тарифа – 2,00 лв. за един километър пробег;
- нощна тарифа – 2,50 лв. 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
ОбС, с 28 гласа ”за”, 0 „против” и
0 „възд.се”, проведено на 29.01.2019 г.,
Протокол № 41, 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
№ 601
По Докладна записка с вх.№ ОбС-19/17.01.2019 г. от Васил Едрев – кмет на Община
Айтос, относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне
размера на местните данъци на територията на Община Айтос,

Общинският съвет – гр. Айтос,
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.1, ал.2 от ЗМДТ,

Р Е Ш И:
І. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на
местните данъци на територията на община Айтос, както следва :
§ 1. Чл. 7, ал. 1 се изменя така:
„(1)С данък върху недвижимите имоти се облагат разположените на територията на
страната поземлени имоти, сгради и самостоятелни обекти в сгради в строителните граници на
населените места и селищните образувания, както и поземлените имоти извън тях, които
според подробен устройствен план имат предназначението по чл. 8, т. 1 от Закона за устройство
на територията и след промяна на предназначението на земята, когато това се изисква по реда
на специален закон.”
§ 2. Чл. 8, ал. 4 се изменя така:
„(4)При концесия данъчно задължен е концесионерът. При концесия за добив данъчно
задължено лице е собственикът, с изключение на случаите, при които в полза на концесионера
е учредено вещно право на ползване върху поземления имот или съответната част от него.”
§ 3. В чл. 9 след думите "вещно право" се добавя "на ползване".
§ 4. В чл. 10:
ал. 1 се изменя така:
„(1) Данъкът върху недвижимите имоти се заплаща:
1.в брой в касите на общината;
2.по банков път
- по банковата сметка на общината;
3.с пощенски запис и чрез лицензирани посредници.”
2. в ал. 2 след думите "вещно право" се добавя "на ползване".
§ 5. В чл. 19 се създават нови ал. 3 и ал. 4:
"(3) В случай че е установено деклариране на повече от едно основно жилище,
облекченията по ал. 1 и 2 не се прилагат и данъкът, определен по чл. 15, се дължи в пълен
размер за всяко от жилищата и за периода, в който едновременно са декларирани като основни
жилища."
„(4) Лицата предявяват правото си на освобождаване от данък или за ползване на
данъчно облекчение чрез данъчна декларация, която подават в срока по чл. 14, ал. 1 от Закона
за местните данъци и такси.”

§ 6. Чл. 21 се изменя така:
„чл.21 При преустройство и при промяна на предназначението на съществуваща сграда или на
самостоятелен обект в сграда, както и при промяна на друго обстоятелство, което има значение
за определяне на данъка, данъчно задължените лица уведомяват общината по реда и в срока по
чл. 14, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси.”
§ 7. В чл. 30:
1. досегашният текст става ал. 1;
2. създава се нова ал. 2:
"(2) На основата на данъчната оценка, послужила за определяне на данъка по ал. 1,
служителят в общинската администрация определя дължимия годишен данък и го съобщава на
всеки наследник или заветник."
§ 8. В чл. 37:
1. ал. 2 се изменя така:
„(2)Данъкът се заплаща при прехвърлянето на недвижимия имот, ограничените вещни
права върху недвижим имот и моторните превозни средства, а в случаите по чл. 44, ал. 3 от
Закона за местните данъци и такси - към момента на издаване на акта, удостоверяващ правото
на собственост, който подлежи на вписване.”
2. ал. 3 се отменя.
§ 9. В чл. 40, т. 5 се отменя.
§ 10. В чл. 41:
І. ал. 1 се изменя така:
"(1) За леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече
от 3,5 т годишният данък се състои от два компонента – имуществен и екологичен, и се
определя по следната формула:
ГДПС = ИмК х ЕК,
където:
ГДПС е годишният размер на данъка върху превозните средства за леки и товарни
автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т;
ИмК е имуществен компонент, който се определя по реда на т. 1;
ЕК е екологичен компонент, който се определя по реда на т. 2
1. имущественият компонент се определя от стойността на данъка в зависимост от
мощността на двигателя, коригирана с коефициент в зависимост от годината на производство
на автомобила, по следната формула:
ИмК = СkW х Кгп,
където:
СkW е частта от стойността на данъка в зависимост от мощността на двигателя, която се
определя от мощността на двигателя и размера на данъка, както следва:
а) до 55 kW включително
–
0.40 лв. за 1 kW;
б) над 55 kW до 74 kW включително – 0.55 лв. за 1 kW;
в) над 74 kW до 110 kW включително – 1.10 лв. за 1 kW;
г) над 110 kW до 150 kW включително - 1.40 лв. за 1 kW;
д) над 150 kW до 245 kW включително - 1.80 лв. за 1 kW;
е) над 245 kW –
- 2.80 лв. за 1 kW;

Кгп е коригиращ коефициент за годината на производство на автомобила в следните
размери:
Брой
на
годините от
годината
производство, включително годината
производство

наКоефициент
на

Над 20 години

1,1

Над 15 до 20 години включително

1

Над 10 до 15 години включително

1,3

Над 5 до 10 години включително

1,5

До 5 години включително

2,3

2. екологичният компонент се определя в зависимост от екологичната категория на
автомобила, както следва:
Екологична категория

Коефициент

без екологична категория,
с екологични категории "Евро 1" и "Евро 2"

1.10

"Евро 3"

1.00

"Евро 4"

0.80

"Евро 5"

0.60

"Евро 6" и "ЕЕV"
"

0.40

ІІ. в ал. 2, думите "леки автомобили" се заменят с "леки и товарни автомобили с
технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т".
ІІІ. в ал. 4, текста преди т.1 се изменя така:
"(4) Данъкът за триколесно превозно средство, определено в чл. 4 от Регламент (ЕС) №
168/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 15 януари 2013 г. относно одобряването и
надзора на пазара на дву-, три- и четириколесни превозни средства (OB, L 60/52 от 2 март 2013
г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕС) № 168/2013", на базата на общото тегло е в размер,
както следва:”
ІV. ал. 6 се изменя така:
"(6) Данъкът за товарен автомобил с технически допустима максимална маса над 3,5 т,
но не повече от 12 т е в размер на 20 лв. за всеки започнати 750 кг товароносимост."
V. ал. 8 се изменя така:
"(8) Данъкът за специализирани строителни машини (бетоновози, бетон- помпи и други),
автокранове и други специални автомобили, без тролейбусите и тези по т.1, е в размер на 250
лв.
1. Данъкът за специални автомобили тип „кемпер” е в размер на 150 лв."

VІ. в ал. 9, думите „специализирани ремаркета за превоз на тежки или извънгабаритни
товари с товароподемност над 40 тона“ се заличават.
VІІ. в ал. 12, думите „превозни средства от категория L7e по Закона за движението по
пътищата“ се заменят с „четириколесни превозни средства, определени в чл. 4 от Регламент
(ЕС) № 168/2013“.
VІІІ. създава се нова ал. 14:
"(14) Когато в регистъра по чл. 39, ал. 2 няма данни за екологичната категория на
моторното превозно средство, се приема, че превозното средство е без екологична категория."
§ 11. В чл. 45:
1. ал. 1 се отменя.
2. ал. 2 се изменя така:
"(2) За мотопеди и мотоциклети с мощност на двигателя до 74 kW включително, и
съответстващи на екологична категория "Евро 4" данъкът се заплаща с 20 на сто намаление, а
за съответстващите на екологични категории, по-високи от "Евро 4" – с 60 на сто намаление от
определения по чл. 41, ал. 3 данък.".
3. ал. 3 се изменя така:
"(3) За автобусите, товарните автомобили, с технически допустима максимална маса над
3,5 т, влекачите за ремарке и седловите влекачи с двигатели, съответстващи на екологична
категория "Евро 4", данъкът се заплаща с 20 на сто намаление, а за съответстващите на "Евро
5", "Евро 6" и "ЕЕV" – с 50 на сто намаление от определения по чл. 41, ал. 5, 6, 7 и 13 данък.".
4. ал. 5 се изменя така:
"(5) Когато в регистъра по чл. 39, ал. 2 няма данни за екологичната категория на
моторното превозно средство, се приема, че превозното средство е без екологична категория."
§ 12. Чл. 47 се изменя така:
"Чл. 47 Данъкът се внася в приход на бюджета на общината по постоянния адрес,
съответно седалището на собственика, а в случаите по чл. 54, ал. 5 от Закона за местните
данъци и такси – в приход на общината по регистрация на превозното средство."
§ 13. В чл. 64:
1. в ал. 1 думите „БМ е броят на месеците от текущата година, следващи месеца на
издаване на разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници“ се заменят с „БМ
е броят на календарните месеци от текущата година, съответстващи на срока, за който е
издадено разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници“.
2. ал. 2 се изменя така:
„(2) Когато действието на разрешението за извършване на таксиметров превоз на
пътници бъде прекратено през течение на годината, от платения данък се възстановява
недължимо внесената част, определена по следната формула:
НВДТПП = ПДТПП × ОМ
БМ
НВДТПП е недължимо внесената част от данъка върху таксиметров превоз на пътници за
текущата година;
ПДТПП – платеният данък върху таксиметров превоз на пътници за срока, за който е издадено
разрешението;
БМ – броят на календарните месеци, за които е издадено разрешението и е платен данъкът
върху таксиметров превоз на пътници;
ОМ – оставащият брой на календарните месеци от срока на разрешението за извършване на
таксиметров превоз на пътници, следващи месеца на прекратяване на разрешението за
извършване на таксиметров превоз на пътници.“

§ 14. В приложение № 2 към чл.56 т. 21 се отменя.
§ 15. В Преходни и заключителни разпоредби се създава нов § 13. :
„§13. За 2019г. общинският съвет определя размерите на данъка върху превозните
средства до 31 януари 2019г. Когато не са определени нови размери в посочения срок, за 2019г.
данъкът се определя съгласно минималните размери на данъците и коригиращите коефициенти,
определени в чл. 55, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси.”
§ 16. В Преходни и заключителни разпоредби се създава нов § 14:
„§14. Наредбата за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на
местните данъци на територията на Община Айтос, приета с Решение № 601 от 29.01.2019 г. на
Общински съвет – Айтос, влиза в сила от 01.01.2019 г., съобразно § 40 и § 70 от Закона за
изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане, публикуван в
Държавен вестник, бр. 98 от 27.11.2018 г.”
ІІ. Наредбата за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните
данъци на територията на община Айтос, приета с Решение № 601 от 29.01.2019 г. на
Общински съвет - Айтос влиза в сила от 01.01.2019 г., съобразно § 40 и § 70 от Закона за
изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане, публикуван в
Държавен вестник, бр. 98 от 27.11.2018 г.

Решението е гласувано в заседание на
ОбС, с 28 гласа ”за”, 0 „против” и
0 „възд.се”, проведено на 29.01.2019 г.,
Протокол № 41, 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
№ 602
По Предложение с вх.№ОбС-16/16.01.2019 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, ПМС №67 от 2010 г. и чл. 10 от
ВПРЗ на община Айтос,

Р Е Ш И:
1. Утвърждава основна месечна заплата на кмета на община Айтос, кметовете на
кметства и кметски наместник считано от 01.01.2019 г. както следва:
Кмет на община Айтос

- 2 640 лв.

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/

960 лв.
- 920 лв.

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

Решението е гласувано в заседание на
ОбС, с 27 гласа ”за”, 0 „против” и
0 „възд.се”, проведено на 29.01.2019 г.,
Протокол № 41, т.6. от ДР
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА:……………………
/Галя Младенова – ст. специалист “АТООС”/

- 820 лв.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-АЙТОС:
/п/
КРАСИМИР ЕНЧЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ–АЙТОС
Р Е Ш Е Н И Е
№ 603
По Предложение с вх.№ОбС-15/16.01.2019 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос,
относно приемане на бюджета на Община Айтос за 2019 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 2019 година, ПМС № 344/21.12.2018 г. за изпълнение на ЗДБРБ за 2019 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,

Р Е Ш И:
1. Приема бюджета на Община Айтос за 2019 година, както следва:
1.1. По приходите в размер на 24 672 563 лв., съгласно Приложение №1 , в т.ч.:
1.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 14 638 563 лв. в т.ч.:
1.1.1.1. Обща субсидия за делегирани от държавата дейности в размер на 12 906 765
лв.
1.1.1.2. Собствени приходи на звената на делегиран бюджет в размер на
127 771 лв.,
1.1.1.3. Средства за проекти на ЕС предоставени от МОН /-/ 69 314лв.
1.1.1.4. Преходен остатък от 2018 год. в размер на 1 673 341 лв. съгл. Приложение №
9
1.1.2
Приходи за местни дейности в размер на 10 034 000 лв., в т.ч.:
1.1.2.1 Данъчни приходи в размер на 1 522 000 лв.
1.1.2.2.Неданъчни приходи в размер на 2 378 679 лв.
1.1.2.3 Трансфери за местни дейности в размер на 2 936 300 лв., в т.ч.:
1.1.2.3.1. Обща изравнителна субсидия в размер на 2 091 000 лв.
1.1.2.3.2. Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване в размер на 140
900 лв.
1.1.2.1. Целева субсидия за капиталови разходи в местни дейности в размер
на 704 400 лв.
1.1.2.2. Предоставени трансфери от бюджета за сметки за средства от ЕС в размер
на – 1 765 000 лв.
1.1.2.3. Предоставени трансфери -отчисления по ЗУО
- 610 000 лв.
1.1.2.4. Временни безлихвени заеми в размер на
- 1 783 000 лв.
1.1.2.5. Възстановена временна финансова помощ
+ 80 900 лв.
1.1.2.6. Получен дългосрочен заем от фонд „Флаг”
4 692 624 лв.
1.1.2.7. Погашения по дългосрочен заем фонд „Флаг“
-3 221 924 лв.
1.1.2.8. Получен краткосрочен заем от банки
420 000 лв.

1.2.1. Преходен остатък от 2018 година в размер на 5 383 421 лв. разпределен съгл.
Приложение № 9
1.2. По разходите в размер на 24 672 563 лв., разпределени по функции, дейности и
параграфи, съгласно Приложение № 2
1.2.1. За делегирани от държавата дейности в размер на 14 638 563 лв.
1.2.2. За допълнително финансиране на делегираните от държавата дейности със
средства от собствените приходи и от изравнителната субсидия в размер на
798 300 лв..
1.2.3. За местни дейности в размер на 9 235 700 лв., в т. ч. резерв за
непредвидени и неотложни разходи в размер на 100 000 лв.
1.3. Утвърждава бюджетно салдо по общинския бюджет, изчислено на касова
основа в размер на 0 лв.,
2. Приема програмата за капиталови разходи за 2019 г. (поименен списък по обекти,
видове разходи и източници на финансиране) в размер на 21 222 658 лв., съгласно
Приложение № 3 , като:
2.1. Одобрява разпределението на целева субсидия за капиталови разходи за 2019 г. в
размер 704 400 лв. съгласно приложение № 3 както следва:
- за основен ремонт на улични настилки
- 317 100 лв.
- за изграждане и основен ремонт на общински пътища - 117 300 лв.
- за основен ремонт на сграда „Автогара“ Айтос
- 270 000 лв.
2.2. Потвърждава разпределението на преходния остатък от 2016, 2017 г.и 2018 г.
от целева субсидия за капиталови разходи както следва:
за основен ремонт на улични настилки - 23 629 лв.
за изграждане зони за отдих в лесопарк „Славеева река „ -7 209 лв.
за изграждане и основен ремонт на общински пътища 128 400 лв.
2.3. Потвърждава разпределението на преходния остатък от 2018 г. от трансфери
за други целеви разходи от ЦБ както следва:
За реновация и разширяване на Спортна зала „Айтос“, кв. 63 на гр. Айтос
1 450 000 лв.
за реконструкция и рехабилитация на улични настилки с.Черна могила, с.
Черноград, с. Тополица – 620 000 лв.
2.4. Одобрява обектите финансирани със собствени бюджетни средства в размер
172 700 лв.
2.5. Одобрява разходите за финансиране от преходен остатък от държавни
дейности в размер на 6 900 лв.
2.5 Приема индикативен разчет за капиталови разходи , предвидени за финансиране
със средства от Европейския съюз и други държави и свързаното с тях национално
и общинско съфинансиране в размер на 18 109 420 лв.
2.6. Утвърждава приходите от постъпления от продажба на общинско имущество в
размер на 294 000 лв. да се ползват за финансиране на собствения принос на общината
за изграждането на обект ПСОВ гр. Айтос финансиран по ОПОС.
3. Утвърждава числеността на персонала и разходите за заплати през 2019 г., без
звената от системата на образованието, 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) - 600 лв.;
4.2Субсидии за:
4.2.1 читалища – 227 760 лв.
4.2.2 спортни клубове - 100 000 лв.

4.2.3 музей към читалище Айтос /поддръжка/ - 3 000 лв.
4.2.4 туризъм 3 000 лв.
4.2.5 за юридически лица с нестопанска цел -, Района служба „Пожарна
безопасност и защита на населението” гр. Айтос -3 500 лв. и сектор „Спасителни
оперативни дейности” към ПБЗН -4 000 лв.
5.1. Целеви разходи:
5.1.1 Разходи за мероприятия от културния календар на общината - 80 000 лв.
5.1.2
Разходи за масови спортни мероприятия
-15 000 лв.
5.1.3Упълномощава кмета на общината да договори допълнителни условия по
предоставянето и отчитането на целевите средства по т.4.1.и 4.2.
6. Приема следните лимити за разходи:
6.1. СБКО в размер на 3 % от утвърдените разходи за основни заплати на лицата,
назначени по трудови правоотношения.
6.2.Средства за представителни разходи за кмета на общината в размер на 10 000 лв.
6.3 Средства за представителни разходи за Общински съвет в размер на 5 000 лв.
7.Утвърждава изплащането на транспортните разноски от местоживеенето до
местоработата и обратно на специалисти ГРАО от общинска администрация, обслужващи
кметствата.
7.1 Упълномощава кмета на общината да утвърди поименен списък на лицата по т. 7
8. 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.
Одобрява индикативните годишни разчети за сметките за средства от Европейския
съюз., съгласно Приложения № 4,5,6 и 7.

9.

Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местни дейности с показатели за
2019 г. и прогнозни показатели за периода 2019 и 2020 г. по приходите, помощите
даренията, бюджетните взаимоотношения и финансирането и разходите, съгласно
Приложение № 1 0 .
11. Определя разпоредители с бюджет от втора степен по бюджета на общината. - „
Общински център за социални и здравни услуги” и дирекция „ КОВЗС”
10.

12.

Определя максимален размер на дълга, както следва:
a. Лимит на новия общински дълг за 2019 година в размер до 2 000 000 лв./два
милиона /.
b. Общинските гаранции, които може да бъдат издадени през 2019 година в размер
на 300 000 /триста хиляди/ лв.
c. Максимален размер на общинския дълг и общинските гаранции към края на 2019
година в размер на 4 000 000 лв. /четири милиона лв./

13.Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да
бъдат натрупани през 2019 година в размер на 10 200 000 лв./десет милиона и двеста
хиляди/.
14.Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат
поети през 2019 година в размер на 13 400 000 лв./тринадесет милиона и четиристотин
хиляди/
15. Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат
събрани през 2019 година в размер на 30 000 лв.
16.Упълномощава кмета на общината да извършва компенсирани промени:

16.1 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;
16.2.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.
16.3 В разходната част на бюджета за сметка на резерва за непредвидени и/или
неотложни разходи.
17.Възлага на кмета:
1. Да определи бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.
2. Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди
разпределението.
3. 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.
4. 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:
5. 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.
6. 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
ОбС, с 27 гласа ”за”, 0 „против” и
0 „възд.се”, проведено на 29.01.2019 г.,
Протокол № 41, 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
№ 604
По Докладна записка с вх.№ ОбС-17/16.01.2019 г. от Васил Едрев – кмет на Община
Айтос, относно разпределение на общинския жилищен фонд в Община 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.42, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост, във връзка
с чл.3, ал.2 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищните нужди на граждани,
настаняване под наем и продажба на общински жилища,

Р Е Ш И:
1. Дава съгласие да бъде разпределен общинския жилищен фонд с предназначение
съгласно приложение №1, което е приложено и е неразделна част от настоящия протокол.
1.1. за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди – 43 бр.
1.2. за продажба, замяна и обезщетяване на бивши собственици, чиито имоти са
отчуждени за общински нужди – 0 бр.
1.3. ведомствени – 0 бр.
1.4. резервни - 3 бр.
2. Възлага на Кмета на общината да предприеме всички последващи действия по
стопанисване и управление на общинския жилищен фонд.

Решението е гласувано в заседание на
ОбС, с 24 гласа ”за”, 0 „против” и
0 „възд.се”, проведено на 29.01.2019 г.,
Протокол № 41, 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
№ 605
По Докладна записка с вх.№ ОбС-8/10.01.2019 г. от Васил Едрев – кмет на Община
Айтос, относно приемане на План за действие на Община Айтос за 2019 година в изпълнение
на Закона за младежта и Националната стратегия за младежта /2010-2020/,

Общинският съвет – гр. Айтос,

На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА,

Р Е Ш И:

Общински съвет гр.Айтос приема „Годишен план за действие на Община Айтос за 2019
година” в изпълнение на Закона за младежта и Националната стратегия за младежта /20102020/”, който е приложен и е неразделна част от настоящия протокол.

Решението е гласувано в заседание на
ОбС, с 22 гласа ”за”, 0 „против” и
0 „възд.се”, проведено на 29.01.2019 г.,
Протокол № 41, 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
№ 606

По Предложение с вх.№ ОбС-10/14.01.2019 г. от Станка Господинова – Директор
Дирекция „Финанси и Бюджет” в Община Айтос, 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,

Р Е Ш И:

Одобрява разходите за командировки на Кмета на общината за времето от 01.10.2018 г.
до 31.12.2018 г. в размер на 170 лв.

Решението е гласувано в заседание на
ОбС, с 23 гласа ”за”, 0 „против” и
0 „възд.се”, проведено на 29.01.2019 г.,
Протокол № 41, 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
№ 607

По Докладна записка с вх.№ ОбС-11/15.01.2019 г. от Васил Едрев – кмет на Община
Айтос, относно приемане на „Програма за насърчаване използването на енергия от
възобновяеми източници и биогорива в Община Айтос 2018 - 2028 г.”,

Общинският съвет – гр. Айтос,

На основание чл. 21, ал. 1 т.12 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, във връзка с чл. 10, ал.1 и ал.2 от Закона за енергията от възобновяеми
източници (ЗЕВИ),

Р Е Ш И:

ПРИЕМА „Програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми
източници и биогорива в Община Айтос 2018- 2028 г.”, която е приложена и е неразделна част
от настоящия протокол.

Решението е гласувано в заседание на
ОбС, с 22 гласа ”за”, 0 „против” и
0 „възд.се”, проведено на 29.01.2019 г.,
Протокол № 41, 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
№ 608
По Докладна записка с вх.№ ОбС-12/15.01.2019 г. от Васил Едрев – кмет на Община
Айтос, относно отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост,
представляваща самостоятелен обект в сграда – училищна кухня, находяща се в сградата на СУ
„Никола Вапцаров”, гр.Айтос, ведно с прилежащите към него сервизни и складови помещения,
с разгъната застроена площ от 276 кв.м. /двеста седемдесет и шест/ кв.м.,

Общинският съвет – гр. Айтос,
На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.7 от ЗОС, във
връзка с чл.13, ал.1 и ал.2, във връзка с чл.14 и чл.91 от Наредба за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество,

Р Е Ш И:
1. Дава съгласие Директора на СУ „Никола Вапцаров” – гр.Айтос, да проведе процедура
за отдаване под наем, чрез публичен търг с тайно наддаване, на нежилищен имот – публична
общинска собственост, представляващ самостоятелен обект в сграда - училищна кухня, с
разгъната застроена площ 276 кв.м., с предназначение на самостоятелния обект: за обществено
хранене, състоящ се от кухня и прилежащи към нея помещения (съблекалня, тоалетни, офис,
складови помещения и миялно – 190 кв.м.) и складови помещения – мазе – 86 кв.м., разположен
в училищна сграда на СУ „Никола Й. Вапцаров” гр.Айтос, построена в УПИ ХІV, кв.76 по ПУП
на гр.Айтос, с административен адрес: гр. Айтос, ул. „Д.Зехирев” № 58, за който е съставен
Акт за публична общинска собственост № 102/10.04.1998 г., утвърден от Кмета на Община
Айтос.
2. Публичният търг за отдаване под наем следва да се проведе при спазване
изискванията и разпоредбите на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество, като началната наемна цена на имота следва да е съобразена с приетите
от Общински съвет – Айтос базисни наемни цени на квадратен метър.
3. Определя за членове на комисията по провеждане на публичния търг с тайно
наддаване двама общински съветници, както следва:
- Ружди Сеид
- Петър Янев

Решението е гласувано в заседание на
ОбС, с 22 гласа ”за”, 0 „против” и
0 „възд.се”, проведено на 29.01.2019 г.,
Протокол № 41, т.12. от ДР
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА:……………………
/Галя Младенова – ст. специалист “АТООС”/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-АЙТОС:
/п/
КРАСИМИР ЕНЧЕВ

