ОБЩИНСКИ СЪВЕТ–АЙТОС
Р Е Ш Е Н И Е
№ 307

По Предложение с вх. № 144/18.04.2017 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос,
относно приемане отчетните доклади на председателите на читалищните настоятелства в
Община Айтос в изпълнение на Годишната програма за развитие на дейността им през
2016 г.,

Общинският съвет – гр. Айтос,
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.26а, ал.4 и ал.5 от Закона за Народните
читалища,

Р Е Ш И:

ПРИЕМА отчетните доклади на председателите на читалищните настоятелства в
Община Айтос в изпълнение на Годишната програма за дейността им през 2016 г., които са
приложени и са неразделна част от настоящия протокол.

Решението е гласувано в заседание на
ОбС, с 26 гласа ”за”, 0 „против” и
0 „въз.се”, проведено на 27.04.2017 г.,
Протокол № 19, 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

№ 308

По Докладна записка с вх. № 127/07.04.2017 г. от Красимир Енчев – председател на
ОбС Айтос, относно приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2017 г.,

Общинският съвет – гр. Айтос,

На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.3 от Правилника за прилагане на Закона
за закрила на детето,

Р Е Ш И:

ПРИЕМА Общинска програма за закрила на детето за 2017 г., която е приложена и е
неразделна част от настоящия протокол.

Решението е гласувано в заседание на
ОбС, с 26 гласа ”за”, 1 „против” и
1 „въз.се”, проведено на 27.04.2017 г.,
Протокол № 19, 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
№ 309
По Докладна записка с вх. № 128/10.04.2017 г. от Васил Едрев – кмет на Община
Айтос, относно приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в община Айтос
за 2018 г.,

Общинският съвет – гр. Айтос,

На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, във връзка с чл.19, ал.3 от Закона за
социално подпомагане,

Р Е Ш И:

ПРИЕМА Годишен план за развитие на социалните услуги в община Айтос за 2018 г.,
който е приложен и е неразделна част от настоящия протокол.

Решението е гласувано в заседание на
ОбС, с 28 гласа ”за”, 0 „против” и
0 „въз.се”, проведено на 27.04.2017 г.,
Протокол № 19, 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
№ 310
По Докладна записка с вх. № 113/28.03.2017 г. от Васил Едрев – кмет на Община
Айтос, относно приемане на отчет за изпълнението на бюджета на община Айтос за 2016 г.,

Общинският съвет – гр. Айтос,
На основание чл.52 ал.1 и чл.21, ал.1 т.6, и във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА
и чл. 140 ал. 5 от Закона за публичните финанси и Наредбата за условията и реда за
съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местни дейности и съставяне, приемане,
изпълнение и отчитане на бюджета на община Айтос,

Р Е Ш И:
1. ПРИЕМА уточнения годишен план на бюджета за 2016 г. по приходната и
разходната част по функции , дейности и параграфи, съгласно Приложение № 1 и
Приложение № 2, както следва:
1.1 ПО ПРИХОДА в т. ч.
За делегирани от държавата дейности
За местни дейности
1.2. ПО РАЗХОДА в т. ч.
За делегирани от държавата дейности
За дофинансиране на ДД със собствени приходи
За местни дейности

21 376 859 лв.
11 734 993 лв.
9 641 866 лв.
21 376 859 лв.
11 734 993 лв.
561 900 лв.
9 079 966 лв.

2. ПРИЕМА отчета за изпълнение на приходите по бюджета на Община Айтос за
2016 г. по пълна бюджетна класификация съгласно Приложение № 1 в размер на 23 871 631
лв.
в т.ч.
Приходи за държавни дейности:

11 961 252 лв.

Приходи за местни дейности :

11 910 379 лв.

3. ПРИЕМА отчета на разходите по бюджета за 2016 г. на община Айтос по пълна
бюджетна класификация, съгласно Приложение № 2 в размер на 15 822 088 лв. и
преходен остатък 8 049 543 лв.
в т.ч.
Делeгирани от държавата дейности/ДД/

10 118 249 лв.

ДД дофинансирани с общински приходи
Местни дейности

430 119 лв.
5 273 720 лв.

4. Одобрява окончателния годишен план и отчета на разходите за придобиване на
ДМА ,капитално строителство и основен ремонт и поименния списък на обектите за
строителство и други разходи за придобиване на ДМА за 2016г ., съгласно Приложение №
3, план 3 623 967 лв. отчет 1 250 935 лв.. , в т ч
-

целева субсидия от РБ за 2015 г.
план – 2 158 100 лв. отчет – 277 990 лв.
от преходен остатък от ДД по функция – ”, „образование” и функция „социални дейности”
план 218 561 лв. отчет – 82 067 лв.
собствени бюджетни средства и преходен остатък план – 1 054 600 лв. отчет – 717 672 лв. ;
в т. ч. финансиране със средства от постъпления от продажба на нефинансови активи
план
- 328 000 лв. отчет – 247 835 лв.
съфинансиране с бюджетни средства на общината на Европейски проекти – 19 500 лв. отчет
– 0 лв.
средства от Оперативни програми на Европейския съюз план – 2 796 лв. отчет – 2 796 лв.
от Националния Доверителен ЕкоФонд
план - 136 182 лв. отчет – 136 182 лв.
Дарение от фондация „Америка за България“
план - 21 012 лв. отчет - 21 012 лв.
От ПУДООС
план - 2 000 лв. отчет - 2 000 лв.
От Национална програма „Достъпна среда“
план - 11 216 лв. отчет - 11 216 лв.

5. Приема отчета за изпълнение на сметките за средствата по оперативни програми на
Европейския съюз , съгласно Приложения № 4, № 5, № 6 и № 7
6. Приема годишния отчет за състоянието на общинския дълг съгласно Приложение № 15
Приложения № 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 са приложени и са неразделна част от настоящия
протокол.

Решението е гласувано в заседание на
ОбС, с 25 гласа ”за”, 0 „против” и
1 „въз.се”, проведено на 27.04.2017 г.,
Протокол № 19, 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
№ 311
По Докладна записка с вх. № 130/11.04.2017 г. от Васил Едрев – кмет на Община
Айтос, относно одобряване на индикативен разчет за сметки за средства от Европейския съюз,

Общинският съвет – гр. Айтос,
На основание чл.21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и във връзка с чл.84 ал. 4 и чл.94 ал.3 т. 8 от
Закона за публичните финанси и чл.27, ал.3 т. 9 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:
1. Одобрява индикативния годишен разчет за сметки за средства от Европейския съюз проект „Обединени трансгранични инициативи за опазване на околната среда в региона на
България – Турция“ съгласно Приложение № 7, което е приложено и е неразделна част от
настоящия протокол.
2. Актуализира поименното разпределение на разходите за придобиване на ДМА и
основен ремонт и разчета за финансиране за 2017 г. както включва обекти по проект
„Обединени трансгранични инициативи за опазване на околната среда в региона на България
– Турция“ финансиран от ЕС.
-

Трактор с допълнителна окомплектовка
Моторна пръскачка
Моторна кастрачка -2 бр.
Моторен трион - 2 бр.
Автовишка

Решението е гласувано в заседание на
ОбС, с 25 гласа ”за”, 0 „против” и
0 „въз.се”, проведено на 27.04.2017 г.,
Протокол № 19, т.5. от ДР
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА:……………………
/Галя Младенова – ст. специалист “АТООС”/

104 000 лв.
1 200 лв.
3 000 лв.
2 400 лв.
180 000 лв.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-АЙТОС:
/п/
КРАСИМИР ЕНЧЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ–АЙТОС
Р Е Ш Е Н И Е
№ 312
По Предложение с вх. № 136/18.04.2017 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос,
относно одобряване на Годишeн доклад за наблюдение на изпълнението на общинския план
за развитие за 2016 г. на Община Айтос,

Общинският съвет – гр. Айтос,
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, както и на основание с чл.23, т.4 и чл.24,
т.4 от ЗРР и във връзка с чл. 91, ал.1 и ал.4 от ППЗРР,

Р Е Ш И:
1. ОДОБРЯВА Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общински план за
развитие на Община Айтос за 2016 година, който е приложен и е неразделна част от
настоящия протокол.
2. Копие от Решението на Общинския съвет и Годишния доклад да се изпратят на
председателя на Областния съвет за развитие – гр.Бургас в 7-дневен срок от решението.

Решението е гласувано в заседание на
ОбС, с 23 гласа ”за”, 0 „против” и
0 „въз.се”, проведено на 27.04.2017 г.,
Протокол № 19, 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
№ 313
По Предложение с вх. № 145/19.04.2017 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос,
относно приемане на Отчет за 2016 г. по изпълнението на Програма за опазване на околната
среда на територията на община Айтос 2015 - 2020 г.,

Общинският съвет – гр. Айтос,

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.79, ал.5 от Закона за
опазване на околната среда,

Р Е Ш И:
ПРИЕМА Отчет за 2016 г. по изпълнението на Програма за опазване на околната среда
на територията на община Айтос 2015 – 2020 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 27.04.2017 г.,
Протокол № 19, 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
№ 314
По Предложение с вх. № 135/18.04.2017 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос,
относно приемане на Програма за реализация на Общински план за развитие на Община
Айтос за 2017 г.,

Общинският съвет – гр. Айтос,
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, както и на основание чл.23,т.1 и т.2 и
чл.24, т.1 от ЗРР,

Р Е Ш И:
1. ПРИЕМА Програма за реализация на Общински план за развитие на Община Айтос
за 2017 г., която е приложена и е неразделна част от настоящия протокол.
2. Възлага на Кмета на общината изпълнението на настоящото решение.

Решението е гласувано в заседание на
ОбС, с 27 гласа ”за”, 0 „против” и
0 „въз.се”, проведено на 27.04.2017 г.,
Протокол № 19, 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
№ 315
По Докладна записка с вх. № 137/18.04.2017 г. от Васил Едрев – кмет на Община
Айтос, относно отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост,
представляващ Обществена тоалетна със застроена площ 81,48 кв.м, находяща се в УПИ ІІІ в
кв.119 „в” по плана на гр.Айтос,

Общинският съвет – гр. Айтос,
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.9, чл.14, ал.1 и ал.2 от
ЗОС и чл.17, ал.1 и ал.2 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество,

Р Е Ш И:
1. Допълва списъка на имотите, предвидени за отдаване под наем в Годишната
програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Айтос
през 2017г., като в раздел II А, т.1 ”Помещения и терени, които Община Айтос има намерение
да предостави под наем или аренда” се добавя недвижим имот – частна общинска
собственост, представляващ Обществена тоалетна със застроена площ 81,48 кв.м, находяща се
в УПИ ІІІ в кв.119 „в” по плана на гр.Айтос, актуван с АЧОС №1297/27.12.2005г., при
граници на целия имот: североизток – улица „Ал. Стамболийски”, изток – ул.”Д. Зехирев”, юг
– УПИ І в кв.119в, запад – УПИ І в кв.119в.
2. Да се отдаде под наем за срок от три години, след провеждане на публичен търг с
явно наддаване, недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ Обществена
тоалетна със застроена площ 81,48 кв.м, находяща се в УПИ ІІІ в кв.119 „в” по плана на
гр.Айтос, актуван с АЧОС №1297/27.12.2005г., при граници на целия имот: североизток –
улица „Ал. Стамболийски”, изток – ул.”Д. Зехирев”, юг – УПИ І в кв.119в, запад – УПИ І в
кв.119в, с начална тръжна цена 293,33лв./двеста деветдесет и три лева и тридесет и три
стотинки / с ДДС, месечен наем.
3. Възлага на Кмета на Община Айтос да организира тръжна процедура и сключи
договор за наем със спечелилия участник.

Решението е гласувано в заседание на
ОбС, с 25 гласа ”за”, 0 „против” и
0 „въз.се”, проведено на 27.04.2017 г.,
Протокол № 19, 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
№ 316
По Докладна записка с вх. № 138/18.04.2017 г. от Васил Едрев – кмет на Община
Айтос, относно учредяване право на пристрояване на обект „Жилищна сграда” в УПИ ІІІ-2420
кв.52 по плана гр. Айтос с административен адрес ул.”Лиляна Димитрова” № 53,

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 Гюлфере Ердуван Сабри и Рамадан Севим Сабри за изграждане на обект:
„Пристрояване на жилищна сграда” със застроена площ (ЗП) 22,58 кв.м (двадесет и две цяло и
петдесет и осем квадратни метра), съгласно одобрен инвестиционен проект, за сумата от
1920,00 лв. (хиляда деветстотин и двадесет лева), без ДДС, съгласно оценка на независим
оценител, в общински урегулиран поземлен имот ІІІ-2420 (трети за две хиляди четиристотин
и двадесети), в кв.52 (квартал петдесет и втори), по плана на гр.Айтос, целият с площ от
407,00 кв.м (четиристотин и седем квадратни метра)., отреден за „Индивидуално жилищно
строителство”, при граници на имота: север – УПИ ІІ-2421 в кв.52, изток – Улица; юг – УПИ
ІV-2419 в кв.52; запад – УПИ ХХІV-2395 в кв.52, с административен адрес ул.”Лиляна
Димитрова” №53.
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 27.04.2017 г.,
Протокол № 19, 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
№ 317
По Докладна записка с вх. № 140/18.04.2017 г. от Мариана Димова – зам.кмет на
Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община Айтос и физическо
лице в УПИ VІ-2227, кв.129 по плана на гр. Айтос, с административен адрес в гр.Айтос,
ул.”Димчо Карагьозов” № 9,

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 Мехмед Кадир Таир, чрез продажба частта на общината, представляваща
3/280 кв.м ид.ч. (три квадратни метра идеална част) от УПИ VІ-2227 (урегулиран поземлен
имот шести за две хиляди двеста двадесет и седми), целият имот с площ 280 кв.м (двеста и
осемдесет квадратни метра) в кв.129 (квартал сто двадесет и девети) по плана на гр. Айтос,
отреден за „Индивидуално жилищно строителство”, при граници за целия имот: север – УПИ
V-2228 в кв.129, изток – Улица, юг – Улица, запад – УПИ VІІ-2226 в кв.129, на цена 226,00
лв. (двеста двадесет и шест лева), без ДДС, актувана с Акт за частна общинска собственост
№4646/30.03.2017 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 22 гласа ”за”, 0 „против” и
0 „въз.се”, проведено на 27.04.2017 г.,
Протокол № 19, 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
№ 318
По Докладна записка с вх. № 141/18.04.2017 г. от Мариана Димова – зам.кмет на
Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община Айтос и физическо
лице в УПИ ХІІ-539, кв.149 по плана на гр. Айтос, с административен адрес в гр.Айтос,
ул.”Неофит Рилски” № 19,

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 Нуретин Шимши Хасан , чрез продажба частта на общината, представляваща
3/406 кв.м ид.ч. (три квадратни метра идеална част) от УПИ ХІІ-539 (урегулиран поземлен
имот дванадесети за петстотин тридесет и девети), целият имот с площ 406 кв.м
(четиристотин и шест квадратни метра) в кв.149 (квартал сто четиридесет и девети) по плана
на гр. Айтос, отреден за „Индивидуално жилищно строителство”, при граници за целия имот:
север – УПИ ХІІІ-4425 и УПИ ІІ-537 в кв.149, изток – УПИ ІХ-542 в кв.149, юг – УПИ Х-541
и УПИ ХІ-540 в кв.149, запад – Улица, на цена 190,00 лв. (сто и деветдесет лева), без ДДС,
актувана с Акт за частна общинска собственост № 4620/24.03.2017 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 22 гласа ”за”, 0 „против” и
0 „въз.се”, проведено на 27.04.2017 г.,
Протокол № 19, 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
№ 319
По Докладна записка с вх. № 139/18.04.2017 г. от Мариана Димова – зам.кмет на
Община Айтос, относно промяна на начина на трайно ползване на земеделски земи, находящи
се в землището на гр.Айтос и с.Лясково от НТП „Трайни насаждения” в НТП „Изоставена
нива”,

Общинският съвет – гр. Айтос,
На основание чл.21, ал.1, т.8 ат ЗМСМА, във връзка с чл.78а от Правилника за
прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи,

Р Е Ш И:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ да се промени начина на трайно ползване от НТП „Трайни
насаждения” в НТП „Нива” на следните имоти:
- имот № 186002, с площ 3,985 дка, , категория IV, находящ се в м.”Карнобатски път”,
в землището на гр.Айтос.
- имот № 186003, с площ 9,000 дка, категория IV, находящ се в м.”Карнобатски път”, в
землището на гр.Айтос.
- имот № 068018, с площ 5,409 дка, категория III, находящ се в м.”Дуванджата”, в
землището на с.Лясково.
- имот № 070009, с площ 10,000 дка, категория III, находящ се в м.”Дуванджата”, в
землището на с.Лясково.
- имот № 060009, с площ 8,113 дка, категория IV, находящ се в м.”Кипри дере”, в
землището на с.Лясково.
- имот № 121004, с площ 16,900 дка, категория IV, находящ се в м.”Кеси кору”, в
землището на с.Лясково.
2. ВЪЗЛАГА на Кмета на Община Айтос да предприеме всички необходими действия
по извършване на промяна на начина на трайно ползване.

Решението е гласувано в заседание на
ОбС, с 22 гласа ”за”, 0 „против” и
0 „въз.се”, проведено на 27.04.2017 г.,
Протокол № 19, 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
№ 320
По Докладна записка с вх. № 142/18.04.2017 г. от Васил Едрев – кмет на Община
Айтос, относно продажба на недвижим имот № 000387, с площ 5,000 дка, находящ в
землището на с. Карагеоргиево, м. „Маревица”, с начин на трайно ползване „Изоставена
нива”, чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване,

Общинският съвет – гр. Айтос,
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 35, ал. 1 и чл. 41 , ал. 2, във връзка с чл.8, ал.9 от Закона за общинската
собственост, във връзка с чл. 45, ал. 1 и чл. 54 от Наредба за реда за придобиване, управление
и разпореждане с общинско имущество и чл.14 и чл.16 от Наредба за стопанисване,
управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд,

Р Е Ш И:
1. Включва в Годишна Програма за управление и разпореждане с имотите общинска
собственост за 2017г. в раздел II В, т.2 „Имоти – земеделски земи по КВС в общината”, имот
№ 000387 с площ 5,000 дка, находящ се в землището на с. Карагеоргиево, м. „Маревица”.
2. Да се извърши продажба на недвижим имот № 000387 с площ 5,000 дка, находящ се
в землището на с. Карагеоргиево, м. „Маревица”, с начин на трайно ползване „Изоставена
нива”, категория четвърта, при граници на имота: имоти № 000167, №000377, №000219,
№066001, №001073, №065015, №000388, №045004, актуван с АОС № 4606/21.03.2017г., чрез
провеждане на публичен търг с явно наддаване, с начална тръжна цена от 4718,00 лв. /четири
хиляди седемстотин и осемнадесет лева/.
3. Възлага на Кмета на Община Айтос да организира процедурата по продажбата на
имота и да сключи договор за разпореждане.

Решението е гласувано в заседание на
ОбС, с 24 гласа ”за”, 0 „против” и
0 „въз.се”, проведено на 27.04.2017 г.,
Протокол № 19, 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
№ 321
По Докладна записка с вх. № 134/18.04.2017 г. от Васил Едрев – кмет на Община
Айтос, относно продажба на недвижими имоти - земеделски земи, представляващи частна
общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване – 7 бр.,

Общинският съвет – гр. Айтос,
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 8, ал.9, чл. 35, ал. 1 и чл. 41 , ал. 2 от Закона за общинската собственост,
чл. 45, ал. 1, във връзка с чл. 54 от Наредба за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество,

Р Е Ш И:
І. Да се извърши продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, след
провеждане на публичен търг с явно наддаване, както следва:
1. ПИ №252, находящ се в землището на гр. Айтос, м. „Ляската”, с площ от 0,440 дка,
четвърта категория, начин на трайно ползване - нива, актуван с АОС № 4579/10.03.2017г., с
начална тръжна цена: 875,00 лв. /осемстотин седемдесет и пет лева/.
2. ПИ № 430, находящ се в землището на гр. Айтос, м. „Провадийско шосе”, с площ
от 0,919 дка, четвърта категория, начин на трайно ползване - нива, актуван с АОС №
4582/13.03.2017г., с начална тръжна цена: 1757,00 лв. /хиляда седемстотин петдесет и седем
лева/.
3. ПИ № 800, находящ се в землището на гр. Айтос, м. „Провадийско шосе”, с площ
от 1,008 дка, четвърта категория, начин на трайно ползване - нива, актуван с АОС №
4592/20.03.2017г., с начална тръжна цена: 1945,00 лв. /хиляда деветстотин четиридесет и пет
лева/.
4. ПИ № 300, находящ се в землището на гр. Айтос, м. „Набожната къща”, с площ от
1,016 дка, четвърта категория, начин на трайно ползване - нива, актуван с АОС №
4580/10.03.2017г., с начална тръжна цена: 2030,00 лв. /две хиляди и тридесет лева/.
5. ПИ № 2763, находящ се в землището на гр. Айтос, м. „Трите братя”, с площ от
0,609 дка, четвърта категория, начин на трайно ползване - нива, актуван с АОС №
4204/03.12.2015г., с начална тръжна цена: 1222,00 лв. /хиляда двеста двадесет и два лева/.

6. ПИ № 2767, находящ се в землището на гр. Айтос, м. „Трите братя”, с площ от
0,562 дка, четвърта категория, начин на трайно ползване - нива, актуван с АОС №
4205/04.12.2015г., с начална тръжна цена: 1128,00 лв. /хиляда сто двадесет и осем лева/.
7. УПИ ХVІ-общ., кв.15, находящ се в землището на гр. Айтос, м. „Зона за
отглеждане на животни”, с площ от 0,702 дка, четвърта категория, начин на трайно ползване
- нива, актуван с АОС № 4414/28.11.2016г., с начална тръжна цена: 1421,00 лв. /хиляда
четиристотин двадесет и един лева/.
ІІ. Възлага на кмета на Община Айтос да организира процедурата по продажбата на
имотите и да сключи договори за разпореждане.

Решението е гласувано в заседание на
ОбС, с 26 гласа ”за”, 0 „против” и
0 „въз.се”, проведено на 27.04.2017 г.,
Протокол № 19, 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
№ 322

По Докладна записка с вх. № 143/18.04.2017 г. от Васил Едрев – кмет на Община
Айтос, относно даване на съгласие за преминаването на пътна връзка през имот общинска
собственост,

Общинският съвет – гр. Айтос,

На основание чл.21,ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.131 от ЗУТ,

Р Е Ш И:

Не възразява да бъде изготвен проект за подробен устройствен план по смисъла на
чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за прокарване на път с трайна настилка през поземлен имот № 000144,
землище на с. Съдиево, община Айтос с НТП „полски път”, публична общинска собственост.

Решението е гласувано в заседание на
ОбС, с 26 гласа ”за”, 0 „против” и
0 „въз.се”, проведено на 27.04.2017 г.,
Протокол № 19, т.16. от ДР
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА:……………………
/Галя Младенова – ст. специалист “АТООС”/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-АЙТОС:
/п/
КРАСИМИР ЕНЧЕВ

