ОБЩИНСКИ СЪВЕТ–АЙТОС

Р Е Ш Е Н И Е

№ 289

По Докладна записка с вх.№ ОбС-86/13.03.2017 г. от Красимир Енчев – председател на ОбС
Айтос, относно отчет за дейността на Общинско търговско дружество „Многопрофилна болница за
активно лечение - Айтос” ЕООД, гр. Айтос за 2016 г.,

Общинският съвет – гр. Айтос,

На основание чл.21, ал.1, 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 2016 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 „въз.се”, проведено на 30.03.2017 г.,
Протокол № 18, 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

№ 290

По Докладна записка с вх.№ ОбС-87/13.03.2017 г. от Красимир Енчев – председател на ОбС
Айтос, относно отчет за дейността на Общинско търговско дружество „Айтос - Автотранспорт”
ЕООД, гр. Айтос за 2016 г.,

Общинският съвет – гр. Айтос,

На основание чл.21, ал.1, 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 „Айтос Автотранспорт” ЕООД, гр. Айтос за 2016 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 „въз.се”, проведено на 30.03.2017 г.,
Протокол № 18, 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

№ 291

По Докладна записка с вх.№ ОбС-88/13.03.2017 г. от Красимир Енчев – председател на ОбС
Айтос, относно отчет за дейността на Общинско търговско дружество „Генгер” ЕООД, гр. Айтос за
2016 г.,

Общинският съвет – гр. Айтос,

На основание чл.21, ал.1, 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 „Генгер” ЕООД, гр.
Айтос за 2016 г., който е приложен и е неразделна част от настоящия протокол.

Решението е гласувано в заседание на
ОбС, с 27 гласа ”за”, 0 „против” и
0 „въз.се”, проведено на 30.03.2017 г.,
Протокол № 18, 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

№ 292

По Докладна записка с вх.№ ОбС-97/17.03.2017 г. от Красимир Енчев – председател на ОбС
Айтос, относно отчет за дейността на Общинско търговско дружество „Медицински център I” ЕООД,
гр. Айтос за 2016 г.,

Общинският съвет – гр. Айтос,

На основание чл.21, ал.1, 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 „Медицински център I”
ЕООД, гр. Айтос за 2016 г., който е приложен и е неразделна част от настоящия протокол.

Решението е гласувано в заседание на
ОбС, с 27 гласа ”за”, 0 „против” и
0 „въз.се”, проведено на 30.03.2017 г.,
Протокол № 18, 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

№ 293

По Предложение с вх.№ ОбС-102/20.03.2017 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос,
относно упълномощаване на представител на община Айтос за участие в извънредно общо събрание
на акционерите на „УМБАЛ-Бургас” АД гр.Бургас и определяне на позиция и мандат по решенията,
които следва да се вземат,

Общинският съвет – гр. Айтос,

На основание чл.21, ал.1, т.9 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 42А от Наредбата за реда и
условията за упражняване правата на Община Айтос в търговските дружества с общинско участие в
капитала, в граждански дружества и дружества с нестопанска цел и чл. 226 от Търговския закон,

Р Е Ш И:
ИЗБИРА д-р Паруш Димитров Парушев, ЕГН….. притежаващ документ за самоличност с
л.к.№………….., изд. на …………, с постоянен адрес ……………, да представлява Община Айтос в
Извънредното общото събрание на акционерите на „УМБАЛ-Бургас” АД, което ще се проведе на
04.04.2017г. от 11.00 часа в гр. Бургас, бул. „Стефан Стамболов” № 73 и го упълномощава да гласува
„ЗА” по точките от обявения дневен ред:
1. Общото събрание приема разработената от Съвет на директорите програма, която да
съдържа конкретни мерки за подобряване финансовото състояние на лечебното заведение за
постигане и/или запазване на устойчиво развитие на дружеството.
2. Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в състава на съвета на
директорите, чрез освобождаване на настоящият съвет на директорите в състав: Вергиния Данчова
Цанова-Иванова, Петко Танев Димитров, Мирослав Обрейков Обрейков, Силва Димитрова ШивачеваСалабашева и Момчил Николов Момчилов и избиране на нов четиричленен съвет на директорите в
състав: Вергиния Данчова Цанова-Иванова, Мирослав Обрейков Обрейков, Валентин Стойчев Стоев и
Мартин Живков Богдев.

3. Общото събрание на акционерите определя тригодишен мандат на новоизбраният съвет на
директорите.
4. Общото събрание на акционерите определя възнаграждението на членовете на съвета на
директорите, на които няма да бъде възложено управлението, да бъде в размер на две средни месечни
работни заплати в лечебното заведение, но не повече от петкратния размер на минималната месечна
работна заплата, установена за страната за съответния месец, в съответствие с Наредба № 9 от 2000г. за
условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане управлението на лечебни заведения по
Закона за лечебните заведения, като членовете на съвета на директорите, на които не е възложено
управлението, могат да получават въпросното възнаграждение в случаите, в които това не противоречи
на императивните разпоредби на нормативен акт.
Упълномощаването има действие и за заседанието, което ще се проведе при липса на кворум по
чл. 227, ал.1 от ТЗ на 19.04.2017г. от 11 часа.
С оглед определената дата за провеждане извънредното общо събрание на акционерите и
датата на вземане на настоящото решение, Общински съвет – Айтос допуска предварително
изпълнение на настоящото решение.

Решението е гласувано в заседание на
ОбС, с 26 гласа ”за”, 0 „против” и
0 „въз.се”, проведено на 30.03.2017 г.,
Протокол № 18, 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
№ 294
По Докладна записка с вх.№ ОбС-95/16.03.2017 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос,
относно приемане на бюджетната прогноза на община Айтос за периода 2018 - 2020 г. в частта за
местни приходи и разходите за местни дейности,

Общинският съвет – гр. Айтос,
На основание чл. 21,ал1, 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 2018 – 2020 г. в частта за
местните дейности, по групи и параграфи на единната бюджетна класификация, съгласно Приложение
№ 8, което е приложено и е неразделна част от настоящия протокол.
2. Одобрява прогнозата за общински дълг ( вкл. и намерения за нов ) и разходите за лихви по
него за периода 2018-2020 г. , съгласно Приложение № 6г, което е приложено и е неразделна част от
настоящия протокол.
3. Одобрява прогнозата на показателите за поети ангажименти и за задължения за разходи за
периода 2018-2020 г. Приложение № 1, което е приложено и е неразделна част от настоящия протокол.
4. Одобрява прогнозата за приходите и разходите на „МБАЛ Айтос” ЕООД за периода 2018 2020 г. и за активи и пасиви за съответната година, съгласно Приложение № 10 а, което е приложено и
е неразделна част от настоящия протокол.

Решението е гласувано в заседание на
ОбС, с 24 гласа ”за”, 0 „против” и
0 „въз.се”, проведено на 30.03.2017 г.,
Протокол № 18, 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
№ 295
По Предложение с вх.№ ОбС-101/20.03.2017 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос,
относно кандидатстване на община Айтос по Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси
2014-2020», Приоритетна ос 4 «Транснационално сътрудничество” Процедура BG05M9OP001-4.001
«Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж»,

Общинският съвет – гр. Айтос,
На основание чл.21, ал.1, т.23, чл. 59 и сл. от ЗМСМА, и съгласно Насоките за
кандидатстване по Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси 2014-2020», Приоритетна ос
4 «Транснационално сътрудничество” Процедура BG05M9OP001-4.001 «Транснационални и дунавски
партньорства за заетост и растеж»,

Р Е Ш И:
1. ОДОБРЯВА кандидатстването на Община Айтос по Оперативна програма «Развитие на
човешките ресурси 2014-2020», Приоритетна ос 4 «Транснационално сътрудничество” Процедура
BG05M9OP001-4.001 «Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж».
2. ОДОБРЯВА споразумението за общинско сътрудничество между Община Айтос и „Хомек АБ”
(Homec AB), гр. Гьотеборг, Швеция.
3. Възлага на Кмета на Община Айтос да извърши необходимите действия във връзка с
кандидатстване и реализиране на проекта при неговото евентуално одобрение.
На основание чл. 60, ал.1 от АПК и в предвид кратките срокове за кандидатстване, с оглед
осигуряване на възможност на Община Айтос да подаде проектно предложение по Оперативна
програма «Развитие на човешките ресурси 2014-2020», Процедура BG05M9OP001-4.001
«Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж», Общински съвет- Айтос допуска
предварително изпълнение на решението.

Решението е гласувано в заседание на
ОбС, с 24 гласа ”за”, 0 „против” и
0 „въз.се”, проведено на 30.03.2017 г.,
Протокол № 18, 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

№ 296

По Докладна записка с вх.№ ОбС-91/14.03.2017 г. от Мариана Димова – зам. кмет на Община
Айтос, относно застраховане на имоти – частна общинска собственост,

Общинският съвет – гр. Айтос,

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация
във връзка с чл.9, ал.2 и ал.4 от Закона за общинската собственост,

Р Е Ш И:
1. Да бъдат застраховани, включително срещу природни бедствия и земетресения със средства от
общинския бюджет, имотите - частна общинска собственост, в това число и всички общински
жилища, съгласно приложени списъци, неразделна част от докладната записка и настоящия протокол.
2. Застрахователните вноски за имотите и вещите общинска собственост, предоставени под наем
или на концесия, са за сметка на наемателите или концесионерите, а в случаите на публично-частно
партньорство – са за сметка на определения в договора партньор.
3. Общински съвет Айтос упълномощава Кмета на Община Айтос, да извърши всички дейности
по застраховането на имотите.

Решението е гласувано в заседание на
ОбС, с 26 гласа ”за”, 0 „против” и
0 „въз.се”, проведено на 30.03.2017 г.,
Протокол № 18, 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

№ 297

По Докладна записка с вх.№ ОбС-99/17.03.2017 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос,
относно приемане на начална тръжна цена и условията за провеждане на търг на обект: Магазин за
ел.уреди със застроена площ 159,60м2, ведно със съответните идеални части от общите части на
сградата и правото на строеж, находящ се в кв.103, парцел VІІІ, пл.№ 1791 по плана на гр.Айтос,
ул.”Станционна” № 49, притежаващ АОС № 82 от 22.09.1997 г.,

Общинският съвет – гр. Айтос,

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.1, ал.2, т.6, чл.3, ал.3, т.2, чл.4, ал.4, чл.31, ал.1,
чл.32, ал.3, т.1 от ЗПСК и чл.2, ал.1, т.6, чл.3, ал.1, т.1, чл.6, ал.1 от Наредбата за търговете и
конкурсите и Решение № 282/27.02.2017 г. на Общински съвет – Айтос,

Р Е Ш И:

1. Открива процедура по приватизация на обект: Магазин за ел.уреди със застроена площ
159,60м2, ведно със съответните идеални части от общите части на сградата и правото на строеж,
находящ се в кв.103, парцел VІІІ, пл.№ 1791 по плана на гр.Айтос, ул.”Станционна” № 49,
притежаващ АОС № 82 от 22.09.1997 г. чрез провеждане на публичен търг.
2. Определя приватизационната цена в размер на 110 000 лв. /сто и десет хиляди лв./ за
начална тръжна цена.
3. Да се проведе публичен търг с явно наддаване на 31-ия ден след датата на обнародване на
решението в „Държавен вестник”, а ако този ден е неприсъствен – на първия следващ работен ден, в
конферентната зала на общината, ул. Цар Освободител 3, от 13:00ч., за продажбата на общински
нежилищен имот, обект: Магазин за ел.уреди със застроена площ 159,60м2, ведно със съответните
идеални части от общите части на сградата и правото на строеж, находящ се в кв.103, парцел VІІІ,
пл.№ 1791 по плана на гр.Айтос, ул.”Станционна” № 49, притежаващ АОС № 82 от 22.09.1997г.
4. Определя стъпка на наддаване – 2200 лв. / две хиляди и двеста лева/.

5. Депозитът за участие е парична вноска - 11000 лв. /единадесет хиляди лева/ и се превежда
до последния работен ден, предхождащ търга по банкова сметка IBAN BG 27BUIN95613300447527 в
”Алианц Банк България”АД, клон Бургас.
6. Тръжната документация на цена - 30 лв. /тридесет лева/ без ДДС, внесени в касата на
общината, се получава в Центъра за услуги и информация на гражданите на общината, до два работни
дни преди датата на търга.
7. Подаването на документи за участие се извършва до последния работен ден, предхождащ
търга, в Центъра за услуги и информация на гражданите на общината.
8. Начин на плащане –достигнатата при търга цена се заплаща еднократно в левове в деня на
сключване на договора по банкова сметка на Община Айтос IBAN BG 18BUIN95618400447535, код
на вид плащане: 445500, BIC код на ”Алианц Банк България”АД, клон Бургас – BUINBGSF.
9. Утвърждава тръжната документация за провеждане на търга, неразделна част от
настоящото решение.
10. Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден от 10:00ч. до 16:00ч. до деня,
предхождащ датата на търга, след предварителна заявка и представен платежен документ за закупена
тръжна документация.
11. Възлага на кмета на общината да извърши всички последващи действия по процедурата за
приватизация съгласно Закона за приватизация и следприватизационен контрол и Наредбата за
търговете и конкурсите и сключи приватизационния договор със спечелилия търга участник.

Решението е гласувано в заседание на
ОбС, с 24 гласа ”за”, 0 „против” и
0 „въз.се”, проведено на 30.03.2017 г.,
Протокол № 18, 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

№ 298

По Докладна записка с вх.№ ОбС-100/17.03.2017 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос,
относно приемане на начална тръжна цена и условията за провеждане на търг на обект: Масивна
сграда със застроена площ от 27,60м2, която се използва за млекосъбирателен пункт, находяща се в
УПИ ХVІІ, в кв.2 по плана на с.Пирне, актувана с АЧОС № 1227 от 12.01.2005 г.,

Общинският съвет – гр. Айтос,

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.1, ал.2, т.6, чл.3, ал.3, т.2, чл.4, ал.4, чл.31, ал.1,
чл.32, ал.3, т.1 от ЗПСК и чл.2, ал.1, т.6, чл.3, ал.1, т.1 чл.6, ал.1 от Наредбата за търговете и
конкурсите,

Р Е Ш И:

1. Открива процедура по приватизация на обект: Масивна сграда със застроена площ от
27,60м , която се използва за млекосъбирателен пункт, находяща се в УПИ ХVІІ, в кв.2 по плана на
с.Пирне, актувана с АЧОС № 1227 от 12.01.2005г., чрез провеждане на публичен търг.
2. Определя приватизационната цена в размер на 4000 лв. /четири хиляди лева/ за начална
тръжна цена.
3. Да се проведе публичен търг с явно наддаване на 31-ия ден след датата на обнародване на
решението в „Държавен вестник”, а ако този ден е неприсъствен – на първия следващ работен ден, в
конферентната зала на общината, ул. Цар Освободител 3, от 10:00ч., за продажбата на общински
нежилищен имот, обект: Масивна сграда със застроена площ от 27,60м2, която се използва за
млекосъбирателен пункт, находяща се в УПИ ХVІІ, в кв.2 по плана на с.Пирне, актувана с АЧОС №
1227 от 12.01.2005г.
4. Определя стъпка на наддаване – 100 лв. /сто лева/.
5. Депозитът за участие е парична вноска 500 лв. /петстотин лева/ и се превежда до последния
работен ден, предхождащ търга по банкова сметка IBAN BG 27BUIN95613300447527 в ”Алианц Банк
България”АД, клон Бургас.
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6. Тръжната документация на цена 30лв. /тридесет лева/ без ДДС, внесени в касата на
общината, се получава в Центъра за услуги и информация на гражданите на общината, до два работни
дни преди датата на търга.
7. Подаването на документи за участие се извършва до последния работен ден, предхождащ
търга, в Центъра за услуги и информация на гражданите на общината.
8. Начин на плащане –достигнатата при търга цена се заплаща еднократно в левове в деня на
сключване на договора по банкова сметка на Община Айтос IBAN BG 18BUIN95618400447535, код
на вид плащане: 445500, BIC код на ”Алианц Банк България”АД, клон Бургас – BUINBGSF.
9. Утвърждава тръжната документация за провеждане на търга, неразделна част от
настоящото решение.
10. Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден от 10:00ч. до 16:00ч. до деня,
предхождащ датата на търга, след предварителна заявка и представен платежен документ за закупена
тръжна документация.
11. Възлага на кмета на общината да извърши всички последващи действия по процедурата за
приватизация съгласно Закона за приватизация и следприватизационен контрол и Наредбата за
търговете и конкурсите и сключи приватизационния договор със спечелилия търга участник.

Решението е гласувано в заседание на
ОбС, с 22 гласа ”за”, 0 „против” и
0 „въз.се”, проведено на 30.03.2017 г.,
Протокол № 18, 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
№ 299
По Докладна записка с вх.№ ОбС-90/14.03.2017 г. от Мариана Димова – зам. кмет на Община
Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община Айтос и юридическо лице в УПИ ХХХ,
кв.256 по плана на гр. Айтос, Индустриална зона,

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 „Механизация и борба с ерозията”ООД, чрез продажба частта на общината,
представляваща 549/1558 кв.м ид.ч. (петстотин четиридесет и девет квадратни метра идеална част) от
УПИ ХХХ (урегулиран поземлен имот тридесети), целият имот с площ 1558 кв.м (хиляда петстотин
петдесет и осем квадратни метра) в кв.256 (квартал двеста петдесет и шести) по плана на гр. Айтос,
отреден за „Производствени и складови дейности”, при граници за целия имот: север – УПИ Х в
кв.256, изток – УПИ ХХІV в кв.256, юг – УПИ ХХІХ в кв.256, запад – УПИ ХІV в кв.256, на цена
28700,00 лв. (двадесет и осем хиляди и седемстотин лева), без ДДС, актувана с Акт за частна
общинска собственост №4550/22.02.2017 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 20 гласа ”за”, 0 „против” и
0 „въз.се”, проведено на 30.03.2017 г.,
Протокол № 18, 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
№ 300
По Докладна записка с вх.№ ОбС-89/14.03.2017 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос,
относно продажба на земя – частна общинска собственост на собственика на законно построена сграда
в УПИ ІІ-1362, кв.98 по плана на гр.Айтос, с адрес ул.”Георги Бенковски” № 22,

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, ал.1 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 ІІ-1362 (урегулиран поземлен имот втори за хиляда
триста шестдесет и втори) в кв.98 (квартал деветдесет и осми) по плана на гр.Айтос с площ 397 кв.м
(триста деветдесет и седем квадратни метра), отреден за „Индивидуално жилищно строителство”, при
граници за целия имот: север – Улица, изток – УПИ ІІІ-1363 в кв.98, юг – УПИ ХХ-1360 в кв.98 и
запад – УПИ І-1361 в кв.98, с административен адрес ул.”Георги Бенковски”№ 22 на Стоян Иванов
Арнаудов, собственик на законно построена сграда в същия парцел, на цена 20 220,00 лв. (двадесет
хиляди двеста и двадесет лева) без ДДС.
2. Възлага на Кмета на общината да организира процедурата по продажба на земята в
упоменатият в т. 1 урегулиран поземлен имот.

Решението е гласувано в заседание на
ОбС, с 22 гласа ”за”, 0 „против” и
0 „въз.се”, проведено на 30.03.2017 г.,
Протокол № 18, 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
№ 301
По Докладна записка с вх.№ ОбС-85/13.03.2017 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: „Кабели 1 кV от табло ниско напрежение на
ТП „Златна нива” до електромерни табла пред имот 270017 и 426023, местност „Алтън тарла”,
землище 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:
1. Одобрява ПУП-ПП (подробен устройствен план -парцеларен план) за елементи на
техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – трасе на обект:
„Кабели 1кV от табло ниско напрежение на ТП „Златна нива” до електромерни табла пред имоти №
270017 и 426023, местност „Алтън тарла”, землище на гр. Айтос”. Трасето на подземния кабел с
дължина 610 м е с начало МТТ на съществуващ стълб на елпровод 20 кV, преминава през ПИ №
000448 с НТП „Полски път”, публична общинска собственост, ПИ № 000446 с НТП „ Път ІV клас”,
публична общинска собственост, ПИ № 000775 с НТП „Полски път”, публична общинска собственост
и достига до ТЕПО – нови на границите на имоти № 270017 и 426023 в землището на гр. Айтос.
2. На основание чл.129, ал.1 от ЗУТ, решението да се обнародва в Държавен вестник в 7-мо
дневен срок от приемането му.
3. 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 21 гласа ”за”, 0 „против” и
0 „въз.се”, проведено на 30.03.2017 г.,
Протокол № 18, 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
№ 302
По Докладна записка с вх.№ ОбС-92/15.03.2017 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос,
относно oдобряване на ПУП-Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън
границите на урбанизираните територии – трасе на обект: „Елкабел за имот 276002, землище 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:
1. Одобрява ПУП-ПП (подробен устройствен план -парцеларен план) за елементи на
техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – трасе на обект:
„Елкабел за имот 276002, землище на гр. Айтос”. Трасето на подземния електропровод с дължина
223м преминава през следните имоти: № 274017 (нива, собственост на Анелия Веселинова
Александрова), № 000056 (полски път, общинска публична собственост), №000748 (полски път,
общинска публична собственост), № 000726 (полски път, общинска публична собственост), № 000716
(път І клас, Министерство на транспорта) и № 000728 (полски път, общинска публична собственост),
землище на гр. Айтос.
2. На основание чл.129, ал.1 от ЗУТ, решението да се обнародва в Държавен вестник в 7-мо
дневен срок от приемането му.
3. 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 19 гласа ”за”, 0 „против” и
0 „въз.се”, проведено на 30.03.2017 г.,
Протокол № 18, 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
№ 303
По Докладна записка с вх.№ ОбС-93/15.03.2017 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос,
относно oдобряване на ПУП-Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън
границите на урбанизираните територии – трасе на обект: „Водопровод за имот 276002, землище 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:
1. Одобрява ПУП-ПП (подробен устройствен план - парцеларен план) за елементи на
техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – трасе на обект:
„Водопровод за имот 276002, землище на гр. Айтос”. Трасето на външния водопровода с дължина 975
м ще преминава през следните имоти: № 000913 с НТП „Полски път”, общинска публична
собственост, землище на гр. Айтос; № 000334 с НТП „Прокар”, общинска публична собственост,
землище на гр. Айтос и № 000867 с НТП „Път ІV клас”, общинска публична собственост, землище на
гр. Айтос.
2. На основание чл.129, ал.1 от ЗУТ, решението да се обнародва в Държавен вестник в 7-мо
дневен срок от приемането му.
3. 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 22 гласа ”за”, 0 „против” и
0 „въз.се”, проведено на 30.03.2017 г.,
Протокол № 18, т.15. 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
№ 304
По Докладна записка с вх.№ ОбС-94/16.03.2017 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос,
относно даване на разрешение за проектиране и изработване на ПУП за промяна предназначението на
имот № 166020, м. „Могилата”, 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,
чл. 25, ал.3, т.1, във връзка с ал.5 и ал.6 от ЗСПЗЗ,

Р Е Ш И:
1. Разрешава на Стоян Кралев Нодев изработването на ПУП-ПРЗ с териториален обхват ПИ №
166020, м.”Могилата”, землище на гр. Айтос с НТП „Нива”.
2. Целите и задачите на проекта са:
изработването на ПУП–ПРЗ за промяна на
предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди – отреждане „за автосервиз” – зона
„Соп” (смесено обществено-обслужваща производствено-складова зона) с показатели на застрояване
Кпл. ≤ 60%, Кинт ≤ 1.5, Мин. озеленяване ≥ 30% и височина на застрояване до 10м.
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 25 гласа ”за”, 0 „против” и
0 „въз.се”, проведено на 30.03.2017 г.,
Протокол № 18, т.16. 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

№ 305

По Докладна записка с вх.№ ОбС-108/24.03.2017 г. от Красимир Енчев – председател на ОбС
Айтос, относно отчет за дейността на Общинско търговско дружество „Авицена” ЕООД, гр. Айтос за
2016 г.,

Общинският съвет – гр. Айтос,

На основание чл.21, ал.1, 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 „Авицена” ЕООД, гр.
Айтос за 2016 г.

Решението е гласувано в заседание на
ОбС, с 26 гласа ”за”, 0 „против” и
0 „въз.се”, проведено на 30.03.2017 г.,
Протокол № 18, т.17. 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

№ 306
По Предложение с вх.№ ОбС-109/24.03.2017 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос,
относно утвърждаване на управител на общинското търговско дружество „Генгер” ЕООД – гр.Айтос.

Общинският съвет – гр. Айтос,
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.12, ал.1, т.5, чл.18, т.12 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 №
3/23.03.2017г. на комисията за организация и провеждане на конкурс за избор на управител на
общинското търговско дружество „Генгер” ЕООД – гр.Айтос,

Р Е Ш И:
1. Утвърждава за управител на общинското търговско дружество „Генгер” ЕООД – гр.Айтос –
Любомир Георгиев Татаров.
2. Определя възнаграждение на управителя в размер на 250 % от средната месечна брутна
работна заплата в търговското дружество.
3. Възлага на Кмета на Община Айтос да сключи договор за управление с Любомир Георгиев
Татаров, съгласно решението 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 25 гласа ”за”, 0 „против” и
0 „въз.се”, проведено на 30.03.2017 г.,
Протокол № 18, т.18. от ДР
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА:……………………
/Галя Младенова – ст. специалист “АТООС”/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-АЙТОС:
/п/
КРАСИМИР ЕНЧЕВ

