
О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т – А Й Т О С 

 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
 

 

 

№ 64 

 

 

 
По Докладна записка с вх. № ОбС-124/13.03.2020 г. от Мариана Димова – 

Председател на комисията за организация и провеждане на конкурс за избор на управител 

на Общинско търговско дружество „МБАЛ-Айтос”ЕООД – гр.Айтос, относно 

утвърждаване на протокол на комисията, назначена с Решение № 13/20.12.2019 год. на 

Общински съвет – Айтос, обективирано  в  Протокол № 3, за провеждане на конкурс за 

възлагане управлението на общинско дружество „МБАЛ – Айтос” ЕООД, гр. Айтос, 

 

 

 

 Общинският съвет – гр. Айтос, 
 

 

 

Като съобрази с Решение № 13/20.12.2019 год. на Общински съвет – Айтос, 

обективирано в Протокол № 3, на основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА във връзка 

с чл.10, ал.1, чл.11, ал.2, чл.12 и чл.14 от Наредба № 9/26.06.2000 год. за условията и реда 

за провеждане на конкурси за възлагане управлението на лечебните заведения по Закона 

за лечебните заведения, чл.12, ал.1, т.5, чл.18, т.1 и чл.24 от Наредба за реда и условията за 

упражняване правата на Община Айтос в търговски дружества с общинско участие в 

капитала, в граждански дружества и сдружения с нестопанска цел и предвид Протокол от 

20.02.2020 год. на комисията за провеждане на конкурс за възлагане управлението на 

общинско дружество „МБАЛ – Айтос” ЕООД, гр. Айтос,  

 

 

 

Р  Е  Ш  И : 

 

 

 

1. Утвърждава Протокол от 20.02.2020 год. на комисията за провеждане на конкурс 

за възлагане управлението на общинско дружество „МБАЛ – Айтос” ЕООД, гр. Айтос, с 

който за спечелил конкурса е обявен д-р Паруш Парушев. 

 

2. Определя, комисията да обяви класирането на кандидатите в конкурса на 

информационното табло на Община Айтос и да уведоми участниците за това. 

 



3. Определя възнаграждение на управителя на „МБАЛ – Айтос” ЕООД в размер на 

370% от средната месечна брутна работна заплата в търговското дружество. 

 

4. Възлага на Кмета на Община Айтос, в случай, че не постъпят възражения след 

изтичане на срока по чл.13, ал.1 от Наредба № 9/26.06.2000 год. за условията и реда за 

провеждане на конкурси за възлагане управлението на лечебните заведения по Закона за 

лечебните заведения, да издаде заповед за назначаване и да сключи договор за управление 

с д-р Паруш Димитров Парушев, съгласно решенията на Общински съвет – Айтос и при 

спазване разпоредбите на Наредба за реда и условията за упражняване правата на Община 

Айтос в търговски дружества с общинско участие в капитала, в граждански дружества и 

сдружения с нестопанска цел и Наредба № 9/26.06.2000 год. за условията и реда за 

провеждане на конкурси за възлагане управлението на лечебните заведения по Закона за 

лечебните заведения. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Решението е гласувано в заседание на                     ПРЕДСЕДАТЕЛ  НА  ОбС-АЙТОС: 

ОбС, с 27 гласа ”за”,  0 „против”  и                                                      /п/ 

1 „възд.се”, проведено на  24.03.2020 г.,         КРАСИМИР  ЕНЧЕВ 

поименно, съгласно приложения списък към                                                            

Протокол   №  6,  т.1. от  ДР  

ВЯРНО  С  ОРИГИНАЛА:…………………… 

/Галя Младенова – ст. специалист “АТООС”/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т – А Й Т О С 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
 

 

№ 65 

 

 
По Докладна записка с вх. № ОбС-117/09.03.2020 г. от Стоян 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, чл.60, ал.1 от АПК 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 № РД09-163/24.02.2020 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 2020 година,  

 

 

 

Р  Е  Ш  И : 

 

 

 1. Упълномощава кмета на Община Айтос да подпише Запис на заповед, без 

протест и без разноски, платима за предявяване в полза на ДФ „Земеделие“ –

Разплащателна агенция в размер на 111 371,50 лева (сто и eдинадесет хиляди триста 

седемдесет и един лева и петдесет стотинки ) за обезпечаване на 100% от стойността 

на авансовото плащане и покриваща срока на изпълнение на годишния бюджет на 

МИГ-Айтос за 2020 година, удължен с 6 месеца - по  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 09-163 от 24.02.2020 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 2020 

година. 

 



 2. С оглед задължението за своевременно подаване на заявка за авансово плащане 

(авансовото плащане може да бъде заявено пред Държавен фонд „Земеделие“ не по-късно 

от един месец от датата на издаване на заповедта за календарната година, за която се 

отнася ) - съгласно разпоредбите на чл.7, ал.5 вр-ка с чл.7, ал.2, т.2 от Наредба № 1 от 22 

януари 2016 година на МЗХ, на основание  чл. 60, ал.1 от АПК, с цел да се защитят 

особено важни обществени интереси, предвид обстоятелството, че от закъснението на 

изпълнението може да последва значителна или трудно поправима вреда, както и по 

искане на СНЦ „Местна инициативна група-Айтос“ - в защита на особено важен неин 

интерес /за осигуряване на възможност за своевременна реализация на одобрената 

Стратегия за водено от общностите местно развитие на територията на Община Айтос/- 

допуска предварително изпълнение на решението от деня на приемането му.  

 

 3. Възлага на Сдружение ,,Местна инициативна група – Айтос”, представлявано от 

Стоян Иванов Стоянов – Председател на УС на Сдружение „Местна инициативна група – 

Айтос“ да подготви необходимите документи за получаване на авансовото плащане по 

Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие № 

РД 50-146 от 21.10.2016 г., сключено между Сдружение „Местна инициативна група – 

Айтос“ и УО на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. и 

Заповед № РД 09-163 от 24.02.2020 г. 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 2020 година и да ги представи пред ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция. 

 

 Настоящото решение е прието на Заседание на Общински съвет –Айтос, проведено 

на  24.03.2020 г., Протокол № 6,  т. 2  от дневния ред по доклад № ОбС-117/09.03.2020 г., 

при кворум 28 общински съветника и след проведено съгласно чл. 27, ал.5 от Закона за 

местното самоуправление и местната  администрация поименно гласуване с  28  гласа 

„за“, 0  гласа “против“ и 0 гласа “въздържали се“  и е подпечатано с официалния печат на 

Общински съвет –Айтос.   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Решението е гласувано в заседание на                     ПРЕДСЕДАТЕЛ  НА  ОбС-АЙТОС: 

ОбС, с 28 гласа ”за”,  0 „против”  и                                                      /п/ 

0 „възд.се”, проведено на  24.03.2020 г.,         КРАСИМИР  ЕНЧЕВ 

поименно, съгласно приложения списък към                                                            

Протокол   №  6,  т.2. от  ДР  

ВЯРНО  С  ОРИГИНАЛА:…………………… 

/Галя Младенова – ст. специалист “АТООС”/ 

 

 



О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т – А Й Т О С 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
 

 

№ 66 

 

 
По Предложение с вх. № ОбС-134/16.03.2020 г. от Васил Едрев – кмет на Община 

Айтос, относно актуализация на бюджета и капиталната програма на Общината за 2020 г., 

 

 

 

 Общинският съвет – гр. Айтос, 
 

 

На основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местно самоуправление и местната 

администрация, във връзка с чл.124, ал.1 и ал.2 от Закона за публичните финанси,  

 

 

Р  Е  Ш  И : 

 

 

Актуализира бюджета на община Айтос, поименното разпределение на разходите 

за придобиване на ДМА и основен ремонт и разчета за финансиране за 2020 г, както 

следва:   

 

1. Включва в Капиталната програма: 

-  Обект Сървърна система на стойност 5500 /Пет хиляди и петстотин лева/ ; 

- Обект Сертификат за уеб сигурност на стойност 1500 лв. /Хиляда и 

петстотин лева/. 

 

2. Намалява бюджета на Общината за Външни услуги §10-20 дейност „Общинска 

администрация“ със  7000 лв. /Седем хиляди  лева/. 

   

 

 

 

 

Решението е гласувано в заседание на                     ПРЕДСЕДАТЕЛ  НА  ОбС-АЙТОС: 

ОбС, с 28 гласа ”за”,  0 „против”  и                                                      /п/ 

0 „възд.се”, проведено на  24.03.2020 г.,         КРАСИМИР  ЕНЧЕВ 

поименно, съгласно приложения списък към                                                            

Протокол   №  6,  т.3. от  ДР  

ВЯРНО  С  ОРИГИНАЛА:…………………… 

/Галя Младенова – ст. специалист “АТООС”/ 

 

 


