ОБЩИНСКИ СЪВЕТ–АЙТОС
Р Е Ш Е Н И Е
№ 427
По Докладна записка с вх.№ ОбС-15/15.01.2018 г. от Васил Едрев – кмет на Община
Айтос, относно приемане на отчет за състоянието на общинската собственост за периода
м.януари - м. декември 2017 г.,

Общинският съвет – гр. Айтос,

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.9 от Закона за общинската
собственост, във връзка с чл.100в от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество,

Р Е Ш И:

ПРИЕМА отчет за състоянието на общинската собственост за периода м.януарим.декември 2017 година, който е приложен и е неразделна част от настоящия протокол..

Решението е гласувано в заседание на
ОбС, с 25 гласа ”за”, 0 „против” и
0 „въз.се”, проведено на 31.01.2018 г.,
Протокол № 28, 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
№ 428
По Докладна записка с вх.№ ОбС-13/15.01.2018 г. от Васил Едрев – кмет на Община
Айтос, относно приемане на Годишна програмата за управление и разпореждане с имотите
– общинска собственост през 2018 г.,

Общинският съвет – гр. Айтос,

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

Р Е Ш И:

ПРИЕМА Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска
собственост през 2018 г., която е приложена и е неразделна част от настоящия протокол.

Решението е гласувано в заседание на
ОбС, с 25 гласа ”за”, 0 „против” и
0 „въз.се”, проведено на 31.01.2018 г.,
Протокол № 28, 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
№ 429
По Докладна записка с вх.№ ОбС-16/15.01.2018 г. от Васил Едрев – кмет на Община
Айтос, относно приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в
Община Айтос през 2018 г.,

Общинският съвет – гр. Айтос,

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и чл.26а, ал.2 от Закона за народните
читалища,

Р Е Ш И:

ПРИЕМА Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Айтос за
2018 г., която е приложена 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 31.01.2018 г.,
Протокол № 28, 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
№ 430
По Предложение с вх.№ОбС-12/12.01.2018 г. от Васил Едрев – кмет на Община
Айтос, относно приемане на бюджета на Община Айтос за 2018 г.,

Общинският съвет – гр. Айтос,
На основание чл.52, ал.1 и чл.21, ал.1, т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА,
чл.94, ал.2 и ал.3 и чл. 39 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на
ЗДБРБ за 2018 година, ПМС № 332/22.12.2017 г. за изпълнение на ЗДБРБ за 2018 г. и
Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за
местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община
Айтос :

Р Е Ш И:
1.Приема бюджета на Община Айтос за 2018 година, както следва:
1.1. По приходите в размер на 23 773 850 лв., съгласно Приложение №1*, в т.ч.:
1.1.1.Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 12 901 550 лв. в т.ч.:
1.1.1.1. Обща субсидия за делегирани от държавата дейности в размер на 11 213 478 лв.
1.1.1.2. Собствени приходи на звената на делегиран бюджет в размер на 126 007 лв.,
1.1.1.3. Средства за проекти на ЕС предоставени от МОН /– / 208 366 лв.
1.1.1.4. Преходен остатък от 2017 год. в размер на 1 770 431 лв. съгл. Приложение № 10
1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 10 872 300 лв., в т.ч.:
1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на
1 311 800 лв.
1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 2 214 574 лв.
1.1.2.3. Трансфери за местни дейности в размер на
1 991 700 лв., в т.ч.:
1.1.2.3.1. Обща изравнителна субсидия в размер на 1 863 600 лв.
1.1.2.3.2. Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване в размер на 128 100 лв.
1.1.2.4. Целева субсидия за капиталови разходи в местни дейности в размер
на 654 000 лв.
1.1.2.5. Предоставени трансфери от бюджета за сметки за средства от ЕС в размер на 850 000 лв.
1.1.2.6. Предоставени трансфери –отчисления по ЗУО
– 491 200 лв.
1.1.2.7. Временни безлихвени заеми в размер на
- 6 650 000 лв.
+ 80 900 лв.
1.1.2.8. Възстановена временна финансова помощ
1.1.2.9. Получен краткосрочен заем от фонд „Флаг”
+ 6 000 000 лв.
1.2.1. Преходен остатък от 2017 година в размер на 6 610 526 лв. съгл. Приложение №
10

1.2. По разходите в размер на 23 773 850 лв., разпределени по функции, дейности и
параграфи, съгласно Приложение № 2
1.2.1. За делегирани от държавата дейности в размер на 12 901 550 лв.
1.2.2. За допълнително финансиране на делегираните от държавата дейности със
средства от собствените приходи и от изравнителната субсидия в размер на 692 300 лв.
1.2.3. За местни дейности в размер на 10 180 000 лв., в т. ч. резерв за непредвидени и
неотложни разходи в размер на 150 000 лв.
1.3. Утвърждава бюджетно салдо по общинския бюджет, изчислено на касова основа
в размер на 0 лв.,
2. Приема програмата за капиталови разходи 2018 г. (поименен списък по обекти,
видове разходи и източници на финансиране) в размер на 12 437 672 лв., съгласно
Приложение № 3 , като:
2.1. Одобрява разпределението на целева субсидия за капиталови разходи за 2018 г. в
размер на 654 000 лв. съгласно приложение № 3 както следва:
- за основен ремонт на улични настилки
- 374 000 лв.
- за изграждане и основен ремонт на общински пътища - 280 000 лв.
2.2. Потвърждава разпределението на преходния остатък от 2016 и 2017 г. от целева
субсидия за капиталови разходи в размер на 2 338 782 лв. съгласно капиталовата
програма за съответната година.
2.3. Одобрява обектите финансирани със собствени бюджетни средства в размер на
769 800 лв.
2.4. Одобрява разходите за финансиране от преходен остатък от държавни дейности в
размер на 45 000 лв.
2.5 Приема индикативен разчет за капиталови разходи , предвидени за финансиране
със средства от Европейския съюз и други държави и свързаното с тях национално и
общинско съфинансиране в размер на 8 630 090 лв.
2.6. Приема разчет за разходите, финансирани с приходи от постъпления от продажба
на общински нефинансови активи в размер на 285 280 лв. както следва за - текущи
ремонти на инфраструктура /улични настилки/ -150 000 лв. и 135 280 за изграждане
пешеходна алея до гробищен парк Айтос.
3. Утвърждава числеността на персонала и разходите за заплати през 2018 г., без
звената от системата на образованието, които прилагат системата на делегирани
бюджети, съгласно Приложение № 9
4. Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии, както следва за:
4.1. Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет (за погребение, за други цели)
– 600 лв.;
4.2. Субсидии за:
4.2.1. читалища – 192 625 лв.
4.2.2. спортни клубове – 100 000 лв.
4.2.3. музей към читалище Айтос /поддръжка/ - 3 000 лв.
4.2.4. туризъм 2 500 лв.
4.2.5 за юридически лица с нестопанска цел РУП гр. Айтос -6 000 лв. , Района
служба „Пожарна безопасност и защита на населението” гр. Айтос -3 500 лв. и сектор
„Спасителни оперативни дейности” към ПБЗН -4 000 лв.
4.3. Целеви разходи:
4.3.1 Разходи за мероприятия от културния календар на общината - 100 000 лв.
4.3.2. Разходи за масови спортни мероприятия
-15 000 лв.
4.4. Упълномощава кмета на общината да договори допълнителни условия по
предоставянето и отчитането на целевите средства по т.4.1.и 4.2.
5. Приема следните лимити за разходи:
5.1.СБКО в размер на 3 % от утвърдените разходи за основни заплати на лицата,
назначени по трудови правоотношения.

5.2.Средства за представителни разходи за кмета на общината в размер на 10 000 лв.
5.3. Средства за представителни разходи за Общински съвет в размер на 5 000 лв.
6. Утвърждава изплащането на транспортните разноски
от местоживеенето до
местоработата и обратно на специалисти
ГРАО от общинска администрация,
обслужващи кметствата.
6.1. Упълномощава кмета на общината да утвърди поименен списък на лицата по т. 6
7. Определя разходите за работно облекло на лицата назначени по трудови
правоотношения в размер на 420 лв. Предоставянето им се определя със заповед на кмета
на общината съобразно Наредбата за работно облекло.
8. Одобрява индикативните годишни разчети за сметките за средства от Европейския
съюз., съгласно Приложения № 4,5,6 и 7.
9. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местни дейности с показатели за
2018 г. и прогнозни показатели за периода 2019 и 2020 г. по приходите, помощите
даренията, бюджетните взаимоотношения и финансирането и разходите, съгласно
Приложение № 10 .
10. Определя разпоредители с бюджет от втора степен по бюджета на общината. –
„ Общински център за социални и здравни услуги” и дирекция „ КОВЗС”
11. Определя максимален размер на дълга, както следва:
11.1. Максимален размер на новия общински дълг за 2018 година в размер
на 6 000 000 лв./шест милиона лв./
11.2. Общинските гаранции, които може да бъдат издадени през 2018 година в размер
на 300 000 лв.
11.3. Максимален размер на общинския дълг и общинските гаранции към края на 2018
година в размер на 6 300 000 лв. /шест милиона триста хиляди лв./
11.4. Намеренията за поемане на нов дълг по чл. 13 от ЗОД през 2018 г. се определят в
размерите, съгласно Приложение № 8
13. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат
натрупани през 2018 година в размер на 9 000 000 лв./девет милиона/
14. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат
поети през 2018 година в размер на 10 300 000 лв./десет милиона и триста хиляди./
15 Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани
през 2018 година в размер на 40 000 лв.
16. Упълномощава кмета на общината да извършва компенсирани промени:
15.1.В частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените показатели
за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран
бюджет, при условие че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата
дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност;
15.2. В частта за местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на една
дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите.
15.3 В разходната част на бюджета за сметка на резерва за непредвидени и/или
неотложни разходи.
17. Възлага на кмета:
17.1. Да определи бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.
17.2. Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди
разпределението.

17.3. Да информира общинския съвет в случай на отклонение на средния темп на
нарастване на разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за трайно
увеличаване на бюджетните приходи и/или трайно намаляване на бюджетните разходи.
17.4. Да включва информацията по чл. 125, ал. 4 от ЗПФ в тримесечните отчети и
обяснителните записки към тях.
18. Упълномощава кмета да предоставя временни безлихвени заеми от временно
свободни средства по общинския бюджет, от сметки за средства от ЕС и набирателни
сметки за плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и по
други международни, национални и други програми, включително и на бюджетни
организации, чиито бюджет е част от общинския бюджет до възстановяването им от УО.
19. Упълномощава кмета:
19.1. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да
кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове на
Европейския съюз и инвестиционни фондове и на други донори, по международни,
национални и други програми и от други източници за реализиране на годишните цели
на общината и за изпълнение на общинския план за развитие.
19.2. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за
финансирани на плащания и за съфинансиране на общински програми и проекти.
20. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на бюджета.
21.Във връзка с реализация на проект „Изграждане на ПСОВ Айтос“да се коригира
Програмата за капиталовите разходи в увеличение с 80 000 /осемдесет хиляди/лв. на обект
“ПСОВ Айтос“ с източник на финансиране собствени бюджетни средства за сметка на
намаление на планирания резерв.

Решението е гласувано в заседание на
ОбС, с 24 гласа ”за”, 3 „против” и
1 „въз.се”, проведено на 31.01.2018 г.,
Протокол № 28, 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
№ 431

По Докладна записка с вх.№ ОбС-25/16.01.2018 г. от Васил Едрев – кмет на Община
Айтос, относно одобряване на окончателен проект на общ устройствен план на Община
Айтос,

Общинският съвет – гр. Айтос,

На основание чл.21, ал.1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.127, ал.6 от ЗУТ,

Р Е Ш И:

1. Одобрява окончателния проект на общ устройствен план на община Айтос, заедно
с правилата и нормативите по неговото прилагане, който е приложен и е неразделна част от
настоящия протокол.
2. На основание чл.127, ал.6 от ЗУТ, решението да се обнародва в Държавен вестник.
3. Възлага на Кмета на Община Айтос да представя ежегодно за приемане от
Общински съвет – Айтос Доклад за изпълнението на Общия устройствен план на община
Айтос в неговия обхват и предложение за измененията му, ако такива се налагат, съгласно
чл. 127, ал. 9 от ЗУТ.

Решението е гласувано в заседание на
ОбС, с 25 гласа ”за”, 0 „против” и
2 „въз.се”, проведено на 31.01.2018 г.,
Протокол № 28, 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
№ 432
По Докладна записка с вх.№ ОбС-20/15.01.2018 г. от Васил Едрев – кмет на Община
Айтос, относно определяне на основните месечни заплати на кмета на общината, кметовете
на кметства и кметските наместници,

Общинският съвет – гр. Айтос,
В изпълнение на чл.21, ал.1, т.2 и т.5 от ЗМСМА и чл. 10 от ВПРЗ на община
Айтос:

Р Е Ш И:
1. Утвърждава основна месечна заплата на кмета на община Айтос, кметовете на
кметства и кметски наместник, считано от 01.01.2018 г. както следва:
Кмет на община Айтос

- 2 400 лв.

Кметове на кметства с жители над 1 000 души/Мъглен, Карагеоргиево, Тополица/
Кметове на кметства с жители от 500 до 1 000 души
/Караново,Пирне,Черноград,Чукарка,Пещерско,Малка Поляна/

870 лв.

- 840 лв.
.

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

Решението е гласувано в заседание на
ОбС, с 26 гласа ”за”, 0 „против” и
0 „въз.се”, проведено на 31.01.2018 г.,
Протокол № 28, т.6. от ДР
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА:……………………
/Галя Младенова – ст. специалист “АТООС”/

- 700 лв.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-АЙТОС:
/п/
КРАСИМИР ЕНЧЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ–АЙТОС
Р Е Ш Е Н И Е

№ 433

По Предложение с вх.№ ОбС-6/08.01.2018 г. от Станка Господинова – директор
Дирекция „Финанси и Бюджет” в Община Айтос, относно одобряване разходите за
командировки на Кмета на Община Айтос,

Общинският съвет – гр. Айтос,

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и в изпълнение на чл. 8, ал. 4 от
Наредбата за командировките в страната,

Р Е Ш И:

Одобрява разходите за командировки на Кмета на общината за времето от
01.10.2017 г. до 31.12.2017 г. в размер на 160 лв.

Решението е гласувано в заседание на
ОбС, с 26 гласа ”за”, 0 „против” и
0 „въз.се”, проведено на 31.01.2018 г.,
Протокол № 28, 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
№ 434
По Предложение с вх.№ОбС-23/15.01.2018 г. от Васил Едрев – кмет на Община
Айтос, относно изпълнение на задължения по договор за безвъзмездна финансова помощ №
Д-34-6/23.01.2017 г., финансиран по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ BG16M1OP002-1.009 „Изпълнение на ранни ВиК проекти – компонент
2“, по приоритетна ос 1 „Води“ на Оперативна програма „Околна среда 2014 - 2020 г.” и
обезпечаването на авансово
плащане по
проект:
BG16M1OP002-1.009-0001
„Пречиствателна станция за отпадъчни води на гр. Айтос”, чрез подписване на Запис на
Заповед,

Общинският съвет – гр. Айтос,
На основание чл. 21, ал.1, т.10 от ЗМСМА, във връзка с т.23 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и във връзка с договор за отпускане на
безвъзмездна финансова помощ № Д-34-6/23.01.2017 г., сключен между община Айтос и
Министерство на околната среда и водите, Управляващ орган на оперативна програма
„Околна среда” - Главна дирекция Оперативна програма „Околна среда”,

Р Е Ш И:
1. Дава съгласие, община Айтос да обезпечи задължението, посочено в Договор за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № Д-34-6/23.01.2017г. по проект:
„Пречиствателна станция за отпадъчни води на гр. Айтос”, а именно 1 402 687, 31 лв. / един
милион четиристотин и две хиляди шестстотин осемдесет и седем лева и тридесет и една
стотинки / (10%) от максималната стойност на безвъзмездната финансова помощ по
Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”.
2. Упълномощава Кмета на Община Айтос да подпише Запис на Заповед за сумата,
посочена в т. 1, в полза на Министерство на околната среда и водите, Управляващ орган на
Оперативна програма „Околна среда” - Главна дирекция Оперативна програма „Околна
среда”.
3. Възлага на Кмета на община Айтос да извърши всички необходими правни и
фактически действия във връзка с изпълнението на настоящето решение.

Решението е гласувано в заседание на
ОбС, с 26 гласа ”за”, 0 „против” и
0 „въз.се”, проведено на 31.01.2018 г.,
Протокол № 28, 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
№ 435
По Докладна записка с вх.№ ОбС-10/12.01.2018 г. от Временната комисия, създадена
с решение № 149/28.06.2016 г. на Общински съвет Айтос, относно приемане на Наредба за
реда на подаване на предложения и вземане на решение от Общинския съвет за изграждане
на паметници, мемориални обекти или други възпоменателни знаци, върху обекти или
поземлени имоти общинска собственост на територията на Община Айтос,

Общинският съвет – гр. Айтос,

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА,

Р Е Ш И:

ПРИЕМА Наредба за реда на подаване на предложения и вземане на решение от
Общинския съвет Айтос за изграждане на паметници, мемориални обекти или други
възпоменателни знаци, върху обекти или поземлени имоти общинска собственост на
територията на Община Айтос, която е приложена и е неразделна част от настоящия
протокол.

Решението е гласувано в заседание на
ОбС, с 25 гласа ”за”, 0 „против” и
0 „въз.се”, проведено на 31.01.2018 г.,
Протокол № 28, 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
№ 436
По Предложение с вх.№ ОбС-9/10.01.2018 г. от Васил Едрев – кмет на Община
Айтос, относно актуализация на определените с Решение № 270/31.01.2017 г. на Общински
съвет Айтос минимални и максимални цени на таксиметровия превоз на пътници за един
километър пробег по съответната тарифа, валидни на територията на Община Айтос,

Общинският съвет – гр. Айтос,
На основание чл.24а, ал.11 и ал.12 от Закона за автомобилните превози, във връзка чл.21,
ал.1 т.23 и ал.2 от ЗМСМА,

Р Е Ш И:
1. Определя минимални цени на таксиметров превоз на пътници за един километър
пробег по съответната тарифа, валидни на територията на Община Айтос, както следва:
- дневна тарифа – 0.80 лв. за един километър пробег;
- нощна тарифа –0.90 лв. за един километър пробег.
2. Определя максимални цени на таксиметров превоз на пътници един километър
пробег по съответната тарифа, валидни на територията на Община Айтос, както следва:
- дневна тарифа – 2,00лв. за един километър пробег;
- нощна тарифа – 2,50лв. за един километър пробег.
3. Възлага на Кмета на общината да уведоми всички таксиметрови превозвачи за
настоящото решение, както и да го оповести чрез местните медии и електронната страница
на общината.

Решението е гласувано в заседание на
ОбС, с 24 гласа ”за”, 0 „против” и
0 „въз.се”, проведено на 31.01.2018 г.,
Протокол № 28, 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

№ 437

По Докладна записка с вх.№ ОбС-17/15.01.2018 г. от Красимир Енчев – председател
на Общински съвет Айтос, относно приемане на отчет и анализ за дейността на Общински
съвет Айтос за периода месец юли 2017 г. - месец декември 2017 г.,

Общинският съвет – гр. Айтос,

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

Р Е Ш И:

ПРИЕМА представения по реда на чл.27, ал.6 от ЗМСМА отчет за дейността на
Общинския съвет Айтос и неговите комисии, за периода от месец Юли 2017 г. до месец
Декември 2017 г.

Решението е гласувано в заседание на
ОбС, с 25 гласа ”за”, 0 „против” и
0 „въз.се”, проведено на 31.01.2018 г.,
Протокол № 28, 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
№ 438
По Докладна записка с вх.№ ОбС-18/15.01.2018 г. от Красимир Енчев – председател
на Общински съвет Айтос, относно вземане на решение за отпускане персонална пенсия на
детето Виктория Панайотова Димитрова,

Общинският съвет – гр. Айтос,

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.7, ал.4, т.3 от Наредбата за
пенсиите и осигурителния стаж,

Р Е Ш И:
Общински съвет Айтос дава съгласие да бъде внесено предложение в Министерски
съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия на основание чл.7, ал.2,
т.1 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж и чл.92 от Кодекса за социално
осигуряване на детето Виктория Панайотова Димитрова, с родители: майка Елена Димова
Стоянова - Атанасова с ЕГН*** и баща Панайот Димитров Атанасов с ЕГН*** - починал на
17.10.2017 г.

Решението е гласувано в заседание на
ОбС, с 24 гласа ”за”, 0 „против” и
0 „въз.се”, проведено на 31.01.2018 г.,
Протокол № 28, 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
№ 439
По Докладна записка с вх.№ ОбС-14/15.01.2018 г. от Васил Едрев – кмет на Община
Айтос, относно разпределение на общинския жилищен фонд в Община Айтос,

Общинският съвет – гр. Айтос,
На основание чл. 21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с чл.42, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската
собственост, във връзка с чл.3, ал.2 от Наредба за условията и реда за установяване на
жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища,

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

Решението е гласувано в заседание на
ОбС, с 25 гласа ”за”, 0 „против” и
0 „въз.се”, проведено на 31.01.2018 г.,
Протокол № 28, 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
№ 440
По Докладна записка с вх.№ ОбС-21/15.01.2018 г. от Мариана Димова – зам.кмет на
Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община Айтос и физически
лица в УПИ ІХ-63, кв.17 по плана на с.Пещерско, Община Айтос,

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
съсобствениците Мустафа Сали Мехмед, Кадрие Сали Адем, чрез пълномощник Мустафа
Сали Мехмед, Али Сали Мехмед, чрез пълномощник Мустафа Сали Мехмед, Мехмед Сали
Мехмед, Хрюстем Сали Мехмед, Фатме Сали Ламбева, Хасан Сали Мехмед, Сали Мехмед
Сали, чрез продажба частта на общината, представляваща 20/1153 кв.м ид.ч. (двадесет
квадратни метра идеална част) от УПИ ІХ-63 (урегулиран поземлен имот девети за
шестдесет и трети), целият имот с площ 1153 кв.м (хиляда сто петдесет и три квадратни
метра) в кв.17 (квартал седемнадесети) по плана на с.Пещерско, общ. Айтос, отреден за
„Индивидуално жилищно строителство”, при граници за целия имот: север – УПИ І-64 в
кв.17, изток – УПИ ІІ-62 в кв.17, юг – УПИ VІІІ-61 в кв.17, запад – улица, на цена 255,00 лв.
( двеста петдесет и пет лева), без ДДС, актувана с Акт за частна общинска собственост
№5037/21.12.2017 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 27 гласа ”за”, 0 „против” и
0 „въз.се”, проведено на 31.01.2018 г.,
Протокол № 28, 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
№ 441
По Докладна записка с вх.№ ОбС-19/15.01.2018 г. от Мариана Димова – зам.кмет на
Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община Айтос и физическо
лице в УПИ V-19, кв.25 по плана на с.Съдиево, Община Айтос,

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 Николай Евелинов Николов, чрез продажба частта на общината,
представляваща 18/930 кв.м ид.ч. (осемнадесет квадратни метра идеална част) от УПИ V-19
(урегулиран поземлен имот пети за деветнадесети), целият имот с площ 930 кв.м
(деветстотин и тридесет квадратни метра) в кв.25 (квартал двадесет и пети) по плана на
с.Съдиево, общ. Айтос, отреден за „Индивидуално жилищно строителство”, при граници за
целия имот: север – УПИ ІV-18 в кв.25, изток – Край на регулация, юг – УПИ VІ-20 в кв.25,
запад – Улица, на цена 500,00 лв. (петстотин лева), без ДДС, актувана с Акт за частна
общинска собственост № 5036/21.12.2017 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 27 гласа ”за”, 0 „против” и
0 „въз.се”, проведено на 31.01.2018 г.,
Протокол № 28, 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
№ 442
По Докладна записка с вх.№ ОбС-22/15.01.2018 г. от Васил Едрев – кмет на Община
Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община Айтос и физическо лице в
УПИ VІ-91, кв.31 по плана на с.Съдиево, Община Айтос,

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 Гюрчо Тодоров Тодоров, чрез продажба частта на общината, представляваща
134/1414 кв.м ид.ч. (сто тридесет и четири квадратни метра идеална част) от УПИ VІ-91
(урегулиран поземлен имот шести за деветдесет и първи), целият имот с площ 1414 кв.м
(хиляда четиристотин и четиринадесет квадратни метра) в кв.31 (квартал тридесет и първи)
по плана на с.Съдиево, община Айтос, отреден за „Индивидуално жилищно строителство”,
при граници за целия имот: север – Улица, изток – УПИ VІІ-91 в кв.31, юг – Улица, запад –
УПИ V-90 в кв.31, на цена 3 350,00 лв. (три хиляди триста и петдесет лева), без ДДС,
актувана с Акт за частна общинска собственост № 5033/11.12.2017 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 28 гласа ”за”, 0 „против” и
0 „въз.се”, проведено на 31.01.2018 г.,
Протокол № 28, т.16. от ДР
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА:……………………
/Галя Младенова – ст. специалист “АТООС”/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-АЙТОС:
/п/
КРАСИМИР ЕНЧЕВ

