ОБЩИНСКИ СЪВЕТ–АЙТОС
Р Е Ш Е Н И Е
№ 333
По Докладна записка с вх. № ОбС-218/15.06.2017 г. от Красимир Енчев – председател на
Общински съвет Айтос, относно изменение на решение № 5/20.11.2015 г., решение № 7/ 20.11.2015 г.
и решение № 226/ 30.11.2016 г. на ОбС Айтос,

Общинският съвет – гр. Айтос,
На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА и чл.17, ал.4 от Правилника за организацията и
дейността на Общинския съвет и взаимодействието му с Общинската администрация на Община
Айтос,

Р Е Ш И:
І. Изменя Решение № 5/20.11.2015 г., както следва:
1. На мястото на г-н Севим Исмаил Али – председател на ПК „Финансово-икономическа,
бюджет и оперативни програми” избира Юзджан Фаик Юмер.
2. На мястото на Юзджан Фаик Юмер - член на ПК “Образование, култура, спорт и туризъм”
избира Рашид Апти Куру.
3. На мястото на Юзджан Фаик Юмер - председател на Комисията по установяване на
конфликт на интереси избира Ружди Алириза Хасан.
ІІ. Изменя решение № 7/20.11.2015 г., както следва:
На мястото на Севим Исмаил Али, определя за представител на Общински съвет Айтос в
Общинската експертна комисия по спорта Юзджан Фаик Юмер.
ІІI. Изменя решение № 226/30.11.2016 г., както следва:
На мястото на Ружди Алириза Хасан за член на комисията по чл.13 от Наредбата за реда за
разрешаване поставянето на преместваеми обекти на територията на Община Айтос избира Турхан
Байрям Фаик.
Предвид необходимостта от пълноценна работа на постоянните комисии на Общински съвет, на
основание чл.60 от АПК допуска предварително изпълнение на решението.

Решението е гласувано в заседание на
ОбС, с 26 гласа ”за”, 0 „против” и
0 „въз.се”, проведено на 28.06.2017 г.,
Протокол № 21, 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
№ 334

По Докладна записка с вх. № ОбС-225/16.06.2017 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос,
относно актуализация на бюджета на община Айтос за 2017 г.,

Общинският съвет – гр. Айтос,

На основание чл.21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и във връзка с чл.124, ал. 1 и ал. 2 от Закона за
публичните финанси и чл.32, ал.2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната
бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на
бюджета на община Айтос,

Р Е Ш И:

Актуализира бюджета на община Айтос за 2017 г. както следва:
Увеличава бюджета на дейност „Многопрофилни болници за активно лечение“
- Субсидията за болнична помощ & 43-02
с
- Намаля размера на резерва за местни дейности & 97-00 с

Решението е гласувано в заседание на
ОбС, с 28 гласа ”за”, 0 „против” и
0 „въз.се”, проведено на 28.06.2017 г.,
Протокол № 21, т.2. от ДР
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА:……………………
/Галя Младенова – ст. специалист “АТООС”/

12 000 лв.
12 000 лв.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-АЙТОС:
/п/
КРАСИМИР ЕНЧЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ–АЙТОС
Р Е Ш Е Н И Е
№ 335

По Докладна записка с вх. № ОбС-226/19.06.2017 г. от Стоян Иванов Стоянов – общински
съветник в ОбС – Айтос, относно издаване на запис на заповед от Община Айтос в полза на Държавен
фонд „Земеделие“(ДФЗ) , обезпечаваща авансово плащане за Сдружение „Местна инициативна група
–Айтос“ (МИГ-Айтос) съгласно чл.7, ал.2, т.2,ал.3,4,5,6,7 и 8 от Наредба № 1 от 22 януари 2016
година на МЗХ за прилагане на подмярка 19.4 „Текущи разходи за популяризиране на стратегия за
Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г.(ПРСР 2014-2020),

Общинският съвет – гр. Айтос,
На основание чл.21, ал.1, т.10 и т.24 и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и Споразумение за изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно
развитие № РД50-146/21.10.2016 г, сключено между СНЦ „Местна инициативна група-Айтос“ и УО на
ПРСР 2014-2020 и Заповед № РД-09-312 от 10.04.2017 година на Заместник-министъра и Ръководител
на УО на ПРСР за одобрение на дейности и разходи по подмярка 19.4 „Текущи разходи за
популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на СНЦ „МИГ-Айтос“ за
2017 година,

Р Е Ш И:

1. Отменя Решение № 245 по Протокол № 15, т.3 от дневния ред на проведеното на 27.12.2016
година заседание на ОбС – Айтос.
2. Упълномощава кмета на Община Айтос да подпише Запис на заповед, без протест и без
разноски, платима за предявяване в срок до 6 месеца след изтичане на календарната 2017 год. в полза
на ДФ „Земеделие“ –Разплащателна агенция със седалище гр.София бул.Цар Борис III № 136 Булстат
121100421 представлявано от Изпълнителния директор Живко Тодоров Живков в размер на 89 411,43
лева (осемдесет и девет хиляди четиристотин и единадесет хиляди лева и четиридесет и три
стотинки) определена за изпълнение на дейностите и разходите по подмярка 19.4 „Текущи
разходи за популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“по заявление с №
19-19-2-01-45 от 04.11.2016г. на сдружение Местна инициативна група Айтос одобрени със

заповед № РД-09-312 от 10.04.2017 година на Заместник-министъра и Ръководител на УО на ПРСР и
ръководител на управляващият орган ПРСР 2014-2020г. или 30 юни 2018 година.
3. Възлага на Сдружение „Местна инициативна група –Айтос“, представлявано от Стоян
Иванов Стоянов - Председател на УС на СНЦ „МИГ-Айтос“ да подготви необходимите документи за
получаване на авансово плащане по Споразумение за изпълнение на Стратегия за Водено от
общностите местно развитие № РД50-146/21.10.2016, заявено по реда на реда на чл.7 ал.2, т.2 от
Наредба №1 от 22.01.2016 за прилагане на подмярка 19.4 „Текущи разходи за популяризиране на
стратегия за Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020.

Решението е гласувано в заседание на
ОбС, с 28 гласа ”за”, 0 „против” и
0 „въз.се”, проведено на 28.06.2017 г.,
Протокол № 21, 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
№ 336

По Предложение с вх. № ОбС-198/08.06.2017 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос,
относно приемане на изменение на схема за поставяне на преместваеми обекти за извършване на
търговия и др. обслужващи дейности върху терени общинска собственост по чл.4, ал.1, т.1 от Наредба
за реда за разрешаване поставянето на преместваемите обекти на територията на община Айтос,

Общинският съвет – гр. Айтос,
На основание чл.21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА и чл.6, ал.1, изречение второ, във връзка с чл.4,
ал.1, т.1 от Наредба за реда за разрешаване поставянето на преместваемите обекти на територията на
община Айтос,

Р Е Ш И:
ПРИЕМА изменение на схема за поставяне на преместваеми обекти за търговия и други
обслужващи дейности на закрито на територията на община Айтос по реда на чл.4, ал.1, т.1 от Наредба
за реда за разрешаване поставянето на преместваемите обекти на територията на община Айтос, в
частта относно петно № 4, находящо се на ул. „Славянска“ /срещу разклона за Малка поляна/, зона ІІ,
площ – 15 кв.м.

Решението е гласувано в заседание на
ОбС, с 22 гласа ”за”, 1 „против” и
1 „въз.се”, проведено на 28.06.2017 г.,
Протокол № 21, 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
№ 337

По Предложение с вх. № ОбС-227/20.06.2017 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос,
относно отписване от баланса на „МБАЛ-АЙТОС”ЕООД, гр.Айтос на сграда бивше „Детско
отделение” и вписването й в баланса на община Айтос,

Общинският съвет – гр. Айтос,
На основание чл.21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.11, ал.2 от ЗОС, във връзка с чл.3,
ал.1 и чл.6 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,

Р Е Ш И:

1. Отписва от баланса на „МБАЛ - АЙТОС„ ЕООД гр.Айтос, общински недвижим имот,
представляващ масивна двуетажна сграда със застроена площ от 570 кв.м. и мазе със застроена площ
от 570 кв.м., построена през 1973 г., находяща се в УПИ I, кв.136 по плана на гр.Айтос, отреден за
„Детска градина” с площ на УПИ от 5715 кв.м., при граници на имота: север –улица; изток- улица; югулица и запад-улица, за който е съставен Акт за публична общинска собственост № 2398/29.07.2010 г.
и вписва същия имот в баланса на община Айтос.
2. Задължава кмета на община Айтос да извърши всички счетоводни операции по отразяване
на промените.

Решението е гласувано в заседание на
ОбС, с 26 гласа ”за”, 0 „против” и
0 „въз.се”, проведено на 28.06.2017 г.,
Протокол № 21, 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
№ 338

По Докладна записка с вх. № ОбС-211/12.06.2017 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос,
относно възлагане управлението на рибните ресурси във воден обект язовир „Парка”, актуван с
АПОС № 237/05.04.1999 г., за любителски риболов,

Общинският съвет – гр. Айтос,

Р Е Ш И:
1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.23, ал.4, т.2 от Закона за рибарството и
аквакултурите, Общински съвет Айтос, определя водните площи на язовир „Парка„ за любителски
риболов и управление на рибния ресурс.
2. На основание чл. 15а, ал.4 от ЗРА възлага управлението на рибните ресурси във воден обект
язовир „ Парка, актуван с АПОС № 237/05.04.1999 г., с площ 105,326 дка, представляващ имот №
000486, находящ се в землището на гр. Айтос, с начин на трайно ползване „язовир”, при граници :
имот № 000484, землищна граница, имот 185001, имот № 000492, имот № 000571 , имот № 000514 , за
любителски риболов на „Ловно рибарско дружество Сокол” – гр. Айтос, Булстат 102634569 , със
седалище и адрес на управление гр. Айтос, ул. Васил Левски № 1, вписано под № 20031231053 в
централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на
общественополезна дейност, представлявано от Евгени Георгиев Петров – председател.
3. Упълномощава Васил Едрев – Кмет на Община Айтос да сключи договор с „Ловно рибарско
дружество Сокол” – гр. Айтос, с параметри съгласно представения проект.

Решението е гласувано в заседание на
ОбС, с 25 гласа ”за”, 0 „против” и
1 „въз.се”, проведено на 28.06.2017 г.,
Протокол № 21, 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
№ 339

По Докладна записка с вх. № ОбС-217/15.06.2017 г. от Красимир Енчев – председател на
Общински съвет Айтос относно утвърждаване на допълнително споразумение за изменение и
допълнение на договор за концесия с предмет управление и поддържане на язовири на територията на
Община Айтос,

Общинският съвет – гр. Айтос,
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.71, ал.1 от Закона за концесиите,

Р Е Ш И:

Общински съвет Айтос, в качеството си на концедент по смисъла на чл.17, ал.1 от Закона за
концесиите, упълномощава Кмета на Община Айтос да сключи допълнително споразумение с
концесионерите на язовир „Таушан кайряк” с.Пирне, язовир „Езерото” с.Лясково и язовир „Суатя”
с.Чукарка с текст, съгласно приложеният проект, неразделна част от решението.

Решението е гласувано в заседание на
ОбС, с 25 гласа ”за”, 0 „против” и
0 „въз.се”, проведено на 28.06.2017 г.,
Протокол № 21, 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
№ 340

По Предложение с вх. № ОбС-223/16.06.2017 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос,
относно изменение на Решение № 329/30.05.2017г. на общински съвет –Айтос, в частта относно имот
№ 010006, землище на с.Чукарка, описан в приложение № 1 неразделна част от решението,

Общинският съвет – гр. Айтос,

На основание чл.21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.6, ал.2, във връзка с ал.5, т.3 от
Наредбата за стопанисване, управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд,

Р Е Ш И:

Изменя Решение № 329/30.05.2017 г. на общински съвет –Айтос, в частта относно имот №
010006 на площ от 275,729дка, находящ се в м.”Ачмака”, землище на с.Чукарка, категория –четвърта,
описан в последния ред на приложение № 1 неразделна част от решението, като в колона 5 от
приложението променя начална арендна цена от „25 лв.” на „45 лв.” и в колона 6 променя срока на
отдаване под аренда от „10 г.” на „20 г.”

Решението е гласувано в заседание на
ОбС, с 20 гласа ”за”, 0 „против” и
5 „въз.се”, проведено на 28.06.2017 г.,
Протокол № 21, 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
№ 341

По Докладна записка с вх. № ОбС-203/09.06.2017 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос,
относно прекратяване на съсобственост между Община Айтос и физическо лице в УПИ ІІ-1515, кв.37
по плана на гр. Айтос, с административен адрес в гр.Айтос, ул.”Добри Чинтулов” № 1А,

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 Дуран Нурсет Дуран, чрез продажба частта на общината, представляваща 11 кв.м ид.ч.
(единадесет квадратни метра идеални части), придаваеми от ПИ 1500 (поземлен имот хиляда и
петстотин) към УПИ ІІ-1515 (урегулиран поземлен имот втори за хиляда петстотин и петнадесети) в
кв.37 (квартал тридесет и седми) по плана на гр. Айтос, целият имот с площ 129 кв.м (сто двадесет и
девет квадратни метра), отреден за „Индивидуално жилищно строителство”, при граници за целия
имот: север – Улица, изток – УПИ ІІІ-1500 в кв.37, юг – УПИ ІV-1501 в кв.37, запад – УПИ І-1514 в
кв.37, на цена 700,00 лв. (седемстотин лева), без ДДС, актувана с Акт за частна общинска собственост
№4354/26.09.2016 г.
2. Възлага на Кмета на Общината да организира процедурата по прекратяването на
съсобствеността в упоменатия в т. 1 урегулиран поземлен имот.

Решението е гласувано в заседание на
ОбС, с 23 гласа ”за”, 0 „против” и
0 „въз.се”, проведено на 28.06.2017 г.,
Протокол № 21, 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
№ 342
По Докладна записка с вх. № ОбС-195/07.06.2017 г. от Мариана Димова – зам. кмет на Община
Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община Айтос и физически лица в ПИ №
272007, находящ се в землището на гр.Айтос, м.”Алтън тарла”,

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.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. Включва към раздел ІІ В, т.3 от Програмата за управление и разпореждане с
имотите –
общинска собственост в община Айтос през 2017 година недвижим имот - частна общинска
собственост, представляващ ид.част от ПИ № 272007, площ 85 кв.м, целият с площ 3155 кв.м,
находящ се в землището на гр. Айтос, м. „Алтън тарла”.
2. Да се прекрати съсобствеността между община Айтос, от една страна, и от друга
съсобственика – Димитър Енчев Стоянов, действащ лично и като пълномощник на Станка Иванова
Стоянова и Ваня Стоянова Стоянова - наследници на Стоян Енчев Стоянов, чрез продажба частта на
общината, представляваща 85/3155 кв.м ид.ч. (осемдесет и пет квадратни метра идеална част) от ПИ
272007, целият с площ от 3155 кв.м., находящ се в м. „Алтън тарла” землището на гр. Айтос, при
граници на целия имот: ПИ № 272006, ПИ № 272012, ПИ №000939, ПИ №000907, на цена от 91 лв.
(деветдесет и един лв.), без ДДС (освободена доставка съгл. чл.45, ал.1 от Закона за данъка върху
добавената стойност), актувана с Акт за частна общинска собственост №4732/17.05.2017 г.
3. Възлага на Кмета на общината да организира процедурата по прекратяването на
съсобствеността в упоменатия в т. 2 поземлен имот.

Решението е гласувано в заседание на
ОбС, с 20 гласа ”за”, 0 „против” и
0 „въз.се”, проведено на 28.06.2017 г.,
Протокол № 21, 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

№ 343

По Докладна записка с вх. № ОбС-202/09.06.2017 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос,
относно продажба на недвижим имот № 000161, с площ 6,018 дка, находящ в землището на с.
Караново, с начин на трайно ползване „Нива”, чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване,

Общинският съвет – гр. Айтос,

Р Е Ш И:

НЕ ПРИЕМА проекта за решение по Докладна записка с вх. № ОбС-202/09.06.2017 г. от Васил
Едрев – кмет на Община Айтос, относно продажба на недвижим имот № 000161, с площ 6,018 дка,
находящ в землището на с. Караново, с начин на трайно ползване „Нива”, чрез провеждане на
публичен търг с явно наддаване.

Решението е гласувано в заседание на
ОбС, с 0 гласа ”за”, 13 „против” и
10 „въз.се”, проведено на 28.06.2017 г.,
Протокол № 21, 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
№ 344

По Докладна записка с вх. № ОбС-201/09.06.2017 г. от Мариана Димова – зам. кмет на Община
Айтос, относно промяна на начина на трайно ползване на имот № 103009, с площ 22,704 дка-частна
общинска собственост, находящ се в м. „Бургас кайря”, в землището на с.Лясково, категория –VIII, от
НТП „Овощна градина” 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 на имот № 103009, с площ
22,704 дка, находящ се в м. „Бургас кайря”, в землището на с.Лясково, при граници № 103001 №
103008, № 000264, № 000260, актуван с АОС № 527/ 02.11.1999г от НТП „Овощна градина” в НТП
„Изоставена нива”.
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 23 гласа ”за”, 0 „против” и
0 „въз.се”, проведено на 28.06.2017 г.,
Протокол № 21, 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
№ 345
По Докладна записка с вх. № ОбС-222/16.06.2017 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос,
относно даване на разрешение за проектиране и изработване на ПУП за промяна предназначението на
имот № 280008, м. „Хаджи Бекир”, 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 Исуф Ахмед Юсмен и Лидия Павлова Миленкова изработването на ПУП-ПРЗ с
териториален обхват ПИ № 280008, м.”Хаджи Бекир”, 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 жилищни нужди
(еднофамилна жилищна сграда)” – зона „Жм” с показатели на застрояване Кпл. < 60%, Кинт < 1,2,
Мин. озеленяване > 40% и височина на застрояване до 10 м.
3. На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ, одобрява приложеното към проекта задание на
изработване на ПУП – ПРЗ, неразделна част от настоящото разрешение.
4. Решението да се разгласи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.
5. На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на оспорване.
Екземпляр от решението да се връчи на заявителя и Кмета на Общината за сведение и
изпълнение.

Решението е гласувано в заседание на
ОбС, с 20 гласа ”за”, 0 „против” и
0 „въз.се”, проведено на 28.06.2017 г.,
Протокол № 21, 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
№ 346
По Докладна записка с вх.№ ОбС-231/22.06.2017 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос,
относно даване на разрешение за проектиране и изработване на ПУП-Парцеларен план за линеен обект
/трасе/: „Външно ел.захранване кабел 0,4кV на мобилна базова станция БС5172 в ПИ 000163 в
землището на с. Черна могила, община Айтос, област Бургас” и даване съгласие за преминаването му
през имот общинска собственост,

Общинският съвет – гр. Айтос,
На основание чл.21,ал.1, т.11 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.124 А, ал.1 и ал.5 от ЗУТ, във
връзка с чл. 59 от ЗУТ, във връзка с чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ, във връзка с чл.124 Б, ал.1 и ал.4 от ЗУТ,

Р Е Ш И:
Разрешава на „Теленор” ЕАД изработването на ПУП-Парцеларен план за линеен обект /трасе/:
„Външно ел.захранване кабел 0,4кV на мобилна базова станция БС5172 в ПИ 000163 в землището на с.
Черна могила, община Айтос, област Бургас”.
Дава съгласие трасето на линейния обект: „Външно ел.захранване кабел 0,4кV на мобилна
базова станция БС5172 в ПИ 000163 в землището на с. Черна могила, община Айтос, област Бургас” да
премине през общински имот № 000111 с НТП „Път ІV клас”, общинска публична собственост,
землище на с. Черна могила, община Айтос.
На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ, одобрява приложеното към проекта задание за изработване
на ПУП – ПП, неразделна част от настоящото разрешение.
Решението да се разгласи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.
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 „въз.се”, проведено на 28.06.2017 г.,
Протокол № 21, т.14. от ДР
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА:……………………
/Галя Младенова – ст. специалист “АТООС”/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-АЙТОС:
/п/
КРАСИМИР ЕНЧЕВ

