ОБЩИНСКИ СЪВЕТ–АЙТОС
Р Е Ш Е Н И Е

№ 540

По Предложение с вх.№ ОбС-264/16.08.2018 г. от Васил Едрев – кмет на Община
Айтос, относно приемане на решение за функциониране и дофинансиране на маломерни
паралелки и групи в училищата и детските градини на територията на община Айтос за
учебната 2018/2019 г.,

Общинският съвет – гр. Айтос,
І. На основание чл. 68, ал.1, т.2 и чл.69 от Наредба за финансиране на институциите
в системата на предучилищното и училищното образование от 10.10.2017 г., във връзка с
чл. 294, т.2 от Закона за предучилищното и училищното образование и чл. 21, ал.1, т.6 и
ал.2 от ЗМСМА,

Р Е Ш И:
При изготвяне бюджета на Община Айтос за 2019 година да се заложат необходимите
средства за дофинансиране на маломерните паралелки, съгласно представения списък на
училищата за учебната 2018/2019 година както следва:
№
по
ред

Паралелка/клас/

1.

ОУ „Светлина”с.Тополица
І клас
II клас
III клас
IV клас
V клас
VІ клас
VІІ клас

Брой ученици по списък Недостиг до
за учебната 2018/2019 г.
норматива за
минималния брой
ученици
14
9
10
11
15
10
17
Общо:

2
7
6
5
3
8
1
32

2.

ОУ „Св.Св. Кирил и Методий” с. Карагеоргиево
І клас
ІІ клас
ІІІ клас
VІ клас
VІІ клас

3.

ОУ „Христо Ботев” с.Пирне
IІ клас
VІІ клас

11
10
13
13
11
Общо:

5
6
3
5
7
26

15
17
Общо:

1
1
2
60

Всичко за общината:

ІІ. На основание чл. 59 от Наредба за финансиране на институциите в системата на
предучилищното и училищното образование от 10.10.2017 г., във връзка с чл.21, ал.1, т.6 от
ЗМСМА,

Р Е Ш И:
1. Утвърждава функционирането на смесена полудневна група с 9 /девет/ деца
в с. Поляново.
2. Упълномощава Кмета на Община Айтос да предприеме необходимите правни и
фактически действия по изпълнение на решението.

Решението е гласувано в заседание на
ОбС, с 27 гласа ”за”, 0 „против” и
0 „възд.се”, проведено на 30.08.2018 г.,
Протокол № 35, 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

№ 541
По Докладна записка с вх. № ОбС–273/20.08.2018 г. от Красимир Енчев –
председател на ОбС Айтос, относно вземане на решение за даване съгласие, директорът на
СУ „Никола Вапцаров” гр. Айтос да учреди безвъзмездно право на ползване върху МПС –
автобус на „Айтос Автотранспорт„ ЕООД,

Общинският съвет – гр. Айтос,
На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.34, ал.4 и чл.39 от
Закона за общинската собственост,

Р Е Ш И:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ Димо Стефанов Парушев – Директор на СУ „Никола
Вапцаров” – гр.Айтос да УЧРЕДИ безвъзмездно право на ползване върху следното моторно
превозно средство – автобус: марка „Фолксваген”, модел „Крафтър”, 10+1 бр. места, per. №
А 6832 МР, рама № WV1ZZZ2EZF6012106, двигател № CKT090090, в срок до 30.06.2019
год. в полза на „АЙТОС АВТОТРАНСПОРТ” ЕООД, ЕИК 812108739 представлявано от
Койчо Ганчев Пенчев.
2. Възлага на Димо Стефанов Парушев – Директор на СУ „Никола Вапцаров”
гр.Айтос, да сключи договор за безвъзмездно право на ползване с „Айтос – Автотранспорт”
ЕООД, в срок до 30.06.2019 год.

Решението е гласувано в заседание на
ОбС, с 25 гласа ”за”, 0 „против” и
0 „възд.се”, проведено на 30.08.2018 г.,
Протокол № 35, 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

№ 542
По Информация с вх.№ ОбС-271/17.08.2018 г. от Васил Едрев – кмет на Община
Айтос, относно изпълнението на бюджета на Община Айтос, капиталовата програма и
сметките за средства от Европейския съюз за полугодието на 2018 г.,

Общинският съвет – гр. Айтос,
На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и в изпълнение на чл.137, ал.2 от ЗПФ и
чл.45, 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:
ПРИЕМА уточнения план и отчета за изпълнение на бюджета и актуализираните
разчети и отчети на сметките за средствата от Европейския съюз за полугодието на 2018 г.
на община Айтос, 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 30.08.2018 г.,
Протокол № 35, 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
№ 543
По Докладна записка с вх.№ ОбС-266/16.08.2018 г. от Васил Едрев – кмет на Община
Айтос, относно промяна на Решение № 108 на Общински съвет-Айтос, обективирано в
протокол № 7 от заседание, проведено на 27.04.2016 г.,

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.14, ал.8 от Закона за общинската собственост,

Р Е Ш И:
І. Изменя свое Решение № 108, обективирано в протокол № 7 от заседание,
проведено на 27.04.2016 г., в частта му на приложение № 1 „Базисни наемни цени”, раздел
V.Други, т.1. „Тоалетни”, където текстът:
І зона/група -1.50лв/кв.м за месец
ІІ зона/група-1.20лв/кв.м за месец
ІІІ зона/група- 1.00лв/кв.м за месец
Кметства
1 група-0.50лв/кв.м за месец
2 група-0.30лв/кв.м за месец
3 група-0.20лв/кв.м за месец
придобива следната редакция:
„Тоалетни”
І зона - 0.70лв/кв.м за месец
ІІ зона - 0.60лв/кв.м за месец
ІІІ зона - 0.50лв/кв.м за месец
Кметства
1 група-0.20лв/кв.м за месец
2 група-0.15лв/кв.м за месец
3 група-0.10лв/кв.м за месец
ІІ. С цел провеждане на нова тръжна процедура в най-кратки срокове, предвид
необходимостта от функционирането на обекта, на основание чл. 60 от АПК, допуска
предварително изпълнение на решението .

Решението е гласувано в заседание на
ОбС, с 27 гласа ”за”, 0 „против” и
0 „възд.се”, проведено на 30.08.2018 г.,
Протокол № 35, 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
№ 544
По Докладна записка с вх.№ ОбС-257/10.08.2018 г. от Васил Едрев – кмет на Община
Айтос, относно определяне на представител на Община Айтос в Oбщото събрание на
съдружниците на „БУРГАСИНВЕСТ“ ООД гр. Бургас,

Общинският съвет – гр. Айтос,
На основание чл.21, ал.1, т.15 и т. 23 от ЗМСМА,

Р Е Ш И:
І. ОПРЕДЕЛЯ Кмета на община Айтос – Васил Едрев да представлява Община
Айтос в Общото редовно събрание на съдружниците на „БУРГАСИНВЕСТ“ ООД гр.
Бургас, което ще се проведе на 10.09.2018 г. от 14.00 часа в гр. Бургас, ул. „Шейново” № 8
и го упълномощава да гласува „ЗА” по точките от обявения дневен ред:
1. Вземане на решение за освобождаване на Даниела Петкова като Управител на
дружеството и освобождаването й от отговорност за времето на нейното управление.
Проекто – решение: Освобождава Даниела Петкова като Управител на
дружеството и я освобождава от отговорност за времето на нейното управление.
2. Избор на управител на „Бургасинвест“ ООД, определяне на възнаграждението
му, правомощията и срокът, за който са делигирани.
Проекто-решение: Избира за управител на дружеството г-н Николай Михайлов
Димитров, за срок от 6 месеца, с възнаграждение трикратен размер на средната брутна
месечна заплата в дружеството, но не по-голям от размера на заплатата на Кмета на Oбщина
Бургас и с правомощия, описани в договор за възлагане на управлението Образец 2,
приложение 1 към Наредбата за условията и реда за упражняване правата на собственост в
търговските дружества, участието в граждански дружества и сключването на договори за
съвместна дейност от Община Бургас.
3. Разни
ІІ. При невъзможност кметът да участва лично в Общото събрание на
„БУРГАСИНВЕСТ“ ООД гр. Бургас, за представител на Община Айтос се определя
Мариана Димова – Заместник кмет на Община Айтос.
ІІІ. На основание чл. 60, ал.1 от АПК, предвид датата на насроченото Общо събрание
и с оглед осигуряване възможност Община Айтос да има свой представител на Общото
събрание на съдружниците на „БУРГАСИНВЕСТ” ООД, Общински съвет Айтос допуска
предварително изпълнение на решението.

Решението е гласувано в заседание на
ОбС, с 27 гласа ”за”, 0 „против” и
0 „възд.се”, проведено на 30.08.2018 г.,
Протокол № 35, 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
№ 545
По Докладна записка с вх.№ ОбС-265/16.08.2018 г. от Васил Едрев – кмет на Община
Айтос, относно определяне начина на ползване на спортни обекти и съоръжения публична общинска собственост на основание чл. 49 от Закона за физическото възпитание
и спорта,

Общинският съвет – гр. Айтос,

Р Е Ш И:
І. На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.49 от ЗФВС, Общински
съвет Айтос определя следните спортни обекти и съоръжения - публична общинска
собственост, на които може да бъде учредено безвъзмездно право на ползване за нуждите
на физическото възпитание и спорта и свързаните с тях обслужващи спомагателни
дейности, на спортни организации, регистрирани като сдружения с нестопанска цел в
обществена полза и членове на спортни федерации, а именно:
ІІ. Спортен комплекс "Крум Делчев" Айтос с площ 42 173 кв.м.(четиридесет и
две хиляди, сто седемдесет и три квадратни метра), състоящ се от:
1. Стадион със затревено игрище и лекоатлетическа писта с обща площ 22 770 кв.м.
(двадесет и две хиляди седемстотин и седемдесет квадратни метра), помощно игрище с
твърда настилка в северната част на парцела с площ 3 130 кв.м. (три хиляди сто и тридесет
квадратни метра) и зелена площ, обграждаща стадиона от север и изток.
2. Двуетажна масивна сграда със застроена площ 377 кв.м. (триста седемдесет и
седем квадратни метра) и разгъната застроена площ 797 кв.м. (седемстотин деветдесет и
седем квадратни метра) със следните помещения:
2.1. Първи етаж, застроена площ 377 кв.м. (триста седемдесет и седем квадратни
метра) - съблекални четири броя, зала за фитнес, складови помещения три броя, банятоалетна три броя, сауна;
2.2. Втори етаж, застроена площ 377 кв.м. (триста седемдесет и седем квадратни
метра) - спортна зала и складово помещение;
2.3. Надстройка над втория етаж, застроена площ 43 кв.м. (четиридесет и три
квадратни метра) - тераса, две съблекални и канцелария;
Находящ се в кв. 50, УПИ I по плана на гр.Айтос, при граници на целия имот:
северозапад-улица „Славянска”; югоизток-улица ”Спартак”; югозапад-улица с ОТ 1038-939;
запад-улица с О.Т. 939-940: северозапад-улица О.Т. 940-188.

ІІІ. Сграда „Закрита зала за спортни игри”, със застроена площ 906 кв.м, на
един етаж, с масивна конструкция, построена през 1974г., и мазе с площ 300 кв.м, находяща
се в УПИ ІІІ, кв.63 по плана на гр.Айтос, при граница на имота: изток –улица, запад, юг и
север- Градски парк и „открито баскетболно игрище”, с площ 815 кв.м, находящо се в
УПИ І, кв.63, по плана на гр.Айтос., актувани с акт за публична общинска собственост №
710/16.08.2000 г.
ІV. Възлага на Кмета на Общината да подготви и внесе на следващо заседание на
Общински съвет докладни записки за учредяване безвъзмездно право на ползване на
спортните обекти и съоръжения - публична общинска собственост съобразно, постъпилите
искания в общинска администрация от спортни организации, при условията определени в
точка І от настоящото решение.

Решението е гласувано в заседание на
ОбС, с 27 гласа ”за”, 0 „против” и
0 „възд.се”, проведено на 30.08.2018 г.,
Протокол № 35, 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

№ 546
По Докладна записка с вх.№ ОбС-261/15.08.2018 г. от Васил Едрев – кмет на Община
Айтос, относно предложение за безвъзмездно прехвърляне в собственост на държавата на
26 броя язовири – публична общинска собственост, находящи се на територията на община
Айтос,

Общинският съвет – гр. Айтос,
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, във връзка с чл. 139а от ЗВ, във връзка с §33 от Заключителните разпоредби
към Закона за изменение и допълнение на Закона за водите,

Р Е Ш И:
1. Дава съгласие за безвъзмездно прехвърляне в собственост на държавата на 26
(двадесет и шест) язовира - публична общинска собственост, находящи се на територията на
община Айтос, подробно описани в Приложение 1, което е приложено и е неразделна
част от настоящия протокол.
2. Упълномощава Кмета на община Айтос да подаде мотивирано предложение до
Министерство на икономиката за прехвърляне собствеността на язовирите и извърши
всички последващи действия по безвъзмездното им предоставяне на държавата.
3. На основание чл.60, ал.1 от АПК предвид кратките срокове, регламентирани в
Закона за водите, допуска предварително изпълнение на решението за прехвърляне на
язовирите в собственост на държавата.

Решението е гласувано в заседание на
ОбС, с 20 гласа ”за”, 1 „против” и
5 „възд.се”, проведено на 30.08.2018 г.,
Протокол № 35, 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
№ 547
По Докладна записка с вх.№ ОбС-262/15.08.2018 г. от Мариана Димова – зам.кмет на
Община Айтос, относно отдаване под наем на част от имот – публична общинска
собственост, представляваща помещение № 9, с площ 18 кв.м, находящо се на втори етаж в
масивна двуетажна сграда „Общински дом”, УПИ ХІ, кв.15 по плана на с.Пирне,

Общинският съвет – гр. Айтос,
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.9, чл.14, ал.7 от ЗОС и
чл.13, 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 2018 г., като в раздел II, точка А, „Имоти, които Община Айтос има намерение да
предостави под наем или аренда” се добавя част от имот – публична общинска собственост,
представляваща помещение № 9, с площ 18 кв.м, находящо се на втори етаж от масивна
двуетажна сграда „Общински дом”, УПИ ХІ, кв. 15 по плана на с. Пирне.
2. Да се отдаде под наем за срок от три години, след провеждане на публичен търг с
явно наддаване, част от имот – публична общинска собственост, представляваща
помещение № 9, с площ 18 кв.м, находящо се на втори етаж от масивна двуетажна сграда
„Общински дом”, УПИ ХІ, кв. 15 по плана на с. Пирне, при граници на помещението: север
– външен зид, изток – помещение № 8, юг - коридор, запад – помещение № 10, актуван с
Акт за публична общинска собственост № 652/09.05.2000 г., с начална месечна тръжна цена
25.20 лв. /двадесет и пет лева и двадесет стотинки/ без ДДС.
3. Възлага на Кмета на Община Айтос да извърши всички последващи действия и
сключи договор за наем със спечелилия участник.

Решението е гласувано в заседание на
ОбС, с 25 гласа ”за”, 0 „против” и
0 „възд.се”, проведено на 30.08.2018 г.,
Протокол № 35, 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
№ 548
По Докладна записка с вх.№ ОбС-269/17.08.2018 г. от Васил Едрев – кмет на Община
Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община Айтос и физическо лице в
УПИ VІІ-1778, кв.103 по плана на гр. Айтос, с административен адрес ул.”Станционна” №
53,

Общинският съвет – гр. Айтос,

Р Е Ш И:
На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС,
Общински съвет, не дава съгласие за прекратяване на съсобственост чрез продажба
частта на общината, представляваща 6/373 кв.м ид.ч. от УПИ VІІ-1778 в кв.103 по плана
на гр.Айтос, отреден за „Индивидуално жилищно строителство”, целият имот с площ 373
кв.м. Съгласно Акт за частна общинска собственост № 5249/25.07.2018 г. община Айтос е
собственик на 6 кв.м ид.ч. от УПИ VІІ-1778 в кв.103 по плана на гр.Айтос.
Мотиви за отказа :
Придаваемото общинско място към УПИ VІІ-1778, кв.103 по плана на гр.Айтос,
представлява част от изпълнени благоустройствени дейности - тротоарна настилка.
Улицата (Станционна ) е натоварена с движение на пешеходци. Продажбата на 6 кв.м.,
придаваеми по регулация, които деюре са част от УПИ VІІ-1778, кв.103, но дефакто
представляват тротоарна настилка, с цел привеждането на имотната граница в съответствие
с регулационната, ще доведе до намаляване широчината на тротоарната настилка
приблизително с от 43 до 57см, което е нецелесъобразно и ще създаде предпоставки за
затрудняването на пешеходците по нея. Предприемането на действия по преместване на
имотната граница, за да бъде същата в съответствие с регулационната към улицата и то
само на този един имот, на практика ще се доведе до получаване на грозна чупка в
оградите.
Препис от решението, да бъде връчено на Якуб Хюсеин Якуб, чрез пълномощник
Виолета Енчева Димитрова, съгласно пълномощно с рег.№ 1830/29.03.2018 г., издадено от
нотариус в район гр.Айтос, рег.№ 324 на Нотариалната камара.

Решението е гласувано в заседание на
ОбС, с 17 гласа ”за”, 2 „против” и
7 „възд.се”, проведено на 30.08.2018 г.,
Протокол № 35, 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

№ 549
По Докладна записка с вх.№ ОбС-270/17.08.2018 г. от Васил Едрев – кмет на Община
Айтос, относно даване на предварително съгласие за разделяне на поземлен имот № 000739,
находящ се в землището на гр. Айтос, с НТП „Път ІV клас”, образуване на два нови
поземлени имота и определя начин на трайно ползване: ПИ №001030 с НТП „Път ІІІ клас” и
ПИ №001029 с НТП „Местен път“,

Общинският съвет – гр. Айтос,
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 78а от ППЗСПЗЗ и с оглед
привеждане на КВС в съотвествие с горецитираните решения на МС и Закона за
движение по пътищата,

Р Е Ш И:
Дава съгласие да се раздели поземлен имот № 000739 с площ от 28,435 дка,
находящ се в землището на гр. Айтос, с НТП „Път ІV клас”, съгласно приложения проект за
делба, по силата на който да се образуват два нови поземлени имота и определя начин
на трайно ползване, както следва:
Имот с проектен № 001030 с площ 24,308 дка, находящ се в землище гр. Айтос, с
Начин на трайно ползване „Път ІІІ клас” – публична държавна собственост и
Имот с проектен № 001029 с площ 4,127дка, находящ се в землище гр. Айтос, с
Начин на трайно ползване „Местен път”- публична общинска собственост.

Решението е гласувано в заседание на
ОбС, с 22 гласа ”за”, 0 „против” и
0 „възд.се”, проведено на 30.08.2018 г.,
Протокол № 35, 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
№ 550
По Докладна записка с вх.№ ОбС-272/17.08.2018 г. от Васил Едрев – кмет на Община
Айтос, относно даване на разрешение за проектиране и изработване на ПУП за промяна
предназначението на имоти № 151 и 152, ЗЗП „Слънчева лъка”, 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 Мирослав Огнянов Смилов и Зиля Ахмед Смаил изработването на
ПУП-ПРЗ с териториален обхват ПИ № 151 и 152, ЗЗП ”Слънчева лъка”, 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 вилна сграда”
– зона „Ов” (вилна устройствена зона) с предвидени показатели на застрояване в имоти №
151 и 152, ЗЗП ”Слънчева лъка”, землище на гр. Айтос: Кпл. - 40%, Кинт - 0,8, Мин.
озеленяване - 50% и височина на застрояване до 7 м.
3. ПУП-ПРЗ да се съгласува с РИОСВ - гр. Бургас.
4. ПУП-ПРЗ да се съгласува с БДЧР - Варна по реда на Наредба № 3 от 16.10.2000 г. за
условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарноохранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово
водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни,
профилактични, питейни и хигиенни нужди.
5. На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ, одобрява приложеното към проекта задание на
изработване на ПУП – ПРЗ, неразделна част от настоящото разрешение.
6. Решението да се разгласи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.
7. 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 20 гласа ”за”, 0 „против” и
0 „възд.се”, проведено на 30.08.2018 г.,
Протокол № 35, т.11. от ДР
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА:……………………
/Галя Младенова – ст. специалист “АТООС”/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-АЙТОС:
/п/
КРАСИМИР ЕНЧЕВ

