
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 
 

 

№ 401 

 

 
 По Предложение с вх.№ ОбС-100/31.03.2022 г. от Красимир Енчев – председател на 

Общински съвет Айтос, относно отчет за дейността на Общинско търговско дружество 

„Многопрофилна болница за активно лечение - Айтос” ЕООД, гр.Айтос за 2021 г., 

   

 

 Общинският съвет – гр. Айтос, 

 
 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.10, ал.1, т.17 от Наредбата за 

реда и условията за упражняване правата на Община Айтос в търговски дружества с общинско 

участие в капитала, в граждански дружества и за сключването на договори за съвместна 

дейност,  

 

Р Е Ш И : 

 

ПРИЕМА годишен финансов отчет на Общинско търговско дружество 

„Многопрофилна болница за активно лечение - Айтос” ЕООД, гр.Айтос за 2021 г., който е 

приложен и е неразделна част от настоящия протокол. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

ОбС, с 29  гласа ”за”,  0 „против”  и                                                       /п/ 

0 „възд.се”, проведено на  19.04.2022 г.,    КРАСИМИР ЕНЧЕВ 

Протокол   № 31,  т.1. от  ДР  

ВЯРНО  С  ОРИГИНАЛА:…………………… 

/Стелиана Николова – протоколист/ 

 



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 
 

 

№ 402 

 

 
  По Предложение с вх.№ ОбС-98/29.03.2022 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, 

относно упълномощаване на представител на община Айтос за участие в извънредно общо 

събрание на акционерите на „УМБАЛ-Бургас” АД гр.Бургас и определяне на позиция и 

мандат по решенията, които следва да се вземат, 
   

 

 Общинският съвет – гр. Айтос, 
 

 

На основание чл.21, ал.1, т.9 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 33 от Наредбата за 

реда и условията за упражняване правата на Община Айтос в търговските дружества с 

общинско участие в капитала, в граждански дружества и за сключването на договори за 

съвместна дейност, във връзка с  чл. 226 от Търговския закон,  

 

Р Е Ш И : 

 

1. ИЗБИРА д-р Паруш Димитров Парушев, ЕГН….. притежаващ документ за 

самоличност с л.к.№………….., изд. на …………, с постоянен адрес ……………, да 

представлява Община Айтос в Извънредното общото събрание на акционерите на „УМБАЛ-

Бургас” АД, което ще се проведе на 29.04.2022г. от 11.00 часа в гр. Бургас, бул. „Стефан 

Стамболов” № 73 и го упълномощава да гласува „ЗА” по точката от обявения дневен ред: 

1.1. Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в капитала на 

дружеството. 

1.2. Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в Устава на 

дружеството. 

2. Упълномощаването има действие и за заседанието, което ще се проведе при липса на 

кворум по чл. 227, ал.1 от ТЗ на 17.05.2022г. от 11 часа. 

           3. С оглед определената дата за провеждане извънредното общо събрание на 

акционерите  и датата на вземане на настоящото решение, общински съвет – Айтос допуска 

предварително изпълнение на настоящото решение. 

 

 

 

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

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

0 „възд.се”, проведено на  19.04.2022 г.,    КРАСИМИР ЕНЧЕВ 

поименно, съгласно приложен списък към                                                              

Протокол   № 31,  т.2. от  ДР  

ВЯРНО  С  ОРИГИНАЛА:…………………… 

/Стелиана Николова – протоколист/ 

 



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 
 

№ 403 

 
  По Предложение с вх.№ ОбС-107/04.04.2022 г. от Васил Едрев – кмет на Община 

Айтос, относно упълномощаване на представител на община Айтос за участие в редовно 

неприсъствено заседание на общо събрание на Асоциация по ВиК на обособена територия, 

обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД гр.Бургас и определяне на позиция и 

мандат по решенията, които следва да се вземат, 
   

 Общинският съвет – гр. Айтос, 
 

На основание чл.21, ал.1, т.15 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл.198е, ал.3 и ал.5 от 

Закона за водите,  

Р Е Ш И : 

 

I. Упълномощава Кмета на община Айтос - Васил Иванов Едрев, представител на 

община Айтос по Закона за водите в Асоциацията по ВиК-Бургас да гласува ЗА в редовното 

неприсъствено заседание на общото събрание на Асоциацията по ВиК-Бургас,  което ще се 

проведе на 11.05.2022г. от 10.30 часа в гр. Бургас, ул. „Цар Петър” № 1 по решения, както 

следва: 

1. На основание чл. 198в, ал. 4, т. 10 от Закона за водите, общото събрание на 

Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и 

канализация“ ЕАД, гр. Бургас приема Годишния отчет за дейността на Асоциацията за 2021г.; 

2. На основание чл. 9, ал. 2 и чл.26, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на 

асоциациите по водоснабдяване и канализация,  общото събрание на Асоциация по В и К на 

обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас 

приема Отчета за изпълнението на бюджета на Асоциацията за 2021г.; 

3. На основание чл. 198в, ал. 4, т. 9 от Закона за водите, общото събрание на 

Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и 

канализация“ ЕАД, гр. Бургас приема Бюджета на Асоциацията за 2022г. 

II. Определя Мариана Димова - заместник-кмет на община Айтос за представител на 

община Айтос в общото събрание на Асоциацията по ВиК при невъзможност кмета на 

общината да участва лично и да гласува ЗА от името на кмета  в редовното неприсъствено 

заседание на общото събрание на Асоциацията по ВиК, за приемане на горепосочените 

решения. 

III. Упълномощаването има действие и за заседанието,  което ще се проведе при липса 

на кворум  на 02.06.2022г. от 10:30 часа, без промяна на дневния ред. 

 

 

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

ОбС, с 25 гласа ”за”,  0 „против”  и                                                       /п/ 

0 „възд.се”, проведено на  19.04.2022 г.,    КРАСИМИР ЕНЧЕВ 

поименно, съгласно приложен списък към                                                              

Протокол   № 31,  т.3. от  ДР  

ВЯРНО  С  ОРИГИНАЛА:…………………… 

/Стелиана Николова – протоколист/ 



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 
 

 

№ 404 

 

 
 По Предложение с вх.№ ОбС-102/01.04.2022 г. от Васил Едрев – кмет на Община 

Айтос, относно приемане на бюджета на Община Айтос за 2022 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 2022 година, ПМС № 31/17.03.2022 г. за изпълнение на ЗДБРБ за 2022 година 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 2022 година, както следва: 

1.1. По приходите в размер на 34 007 708 лв., съгласно предложение за приходите по 

бюджета Приложение № 1, в т.ч.: 

1.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 21 931 870 лв. в т.ч.: 

1.1.1.1. Обща субсидия за делегирани от държавата дейности в размер  

 на 18 811 348 лв. 

1.1.1.2.  Собствени приходи на звената на делегиран бюджет в размер 

  на 114 176 лв. 

1.1.1.3. Събрани средства и извършени плащания за сметка на 

 други бюджети, сметки и фондове /-/ 483 760 лв. 

1.1.1.4. Преходен остатък от 2021 год. от делегираните от държавата 

 дейности в размер на 3 490 106 лв., съгласно предложение 

 за приходите по бюджета Приложение № 1. 

1.1.2. Приходи за местни дейности и дофинансиране на държавни дейности в размер на 

12 075 838  лв., в т.ч.: 

1.1.2.1.  Данъчни приходи в размер на 1 713 500 лв. 

1.1.2.2.  Неданъчни приходи в размер на 3 154 000 лв. 

1.1.2.3  Трансфери за местни дейности в размер на 4 174 500 лв., в т.ч.: 

1.1.2.3.1 Обща изравнителна субсидия в размер на 2 834 700 лв. 

1.1.2.3.2 Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване в размер на    176 800 

лв. 

1.1.2.3.3 Целева субсидия за капиталови разходи в местни дейности в размер на 

1 163 000 лв. 



1.1.2.3.4 Предоставени трансфери от бюджета за сметки за средства от ЕС в размер 

на /-/281 200 лв. 

1.1.2.3.5. Предоставени трансфери - отчисления по ЗУО            /-/984 200 лв. 

1.1.2.3.6. Временни безлихвени заеми в размер на   /-/50 000 лв. 

1.1.2.3.7. Преходен остатък от 2021 година в размер на 4 349 238 лв. 

1.1.2.4. Утвърждава разпределението на средствата от преходния остатък,  съгласно 

предложение за разходите по бюджета Приложение № 2. 

 

1.2. По разходите в размер на 34 007 708 лв., разпределени по функции, дейности и 

параграфи, съгласно предложение за разходите Приложение № 2. 

1.2.1. За делегирани от държавата дейности в размер на 21 931 870 лв. 

1.2.2. За допълнително финансиране на делегираните от държавата дейности със средства от 

собствени приходи и от преходен остатък от собствени приходи  в размер на  1 332 130 

лв. 

1.2.3. За местни дейности в размер на 10 743 708  лв., в т.ч.  

1.2.3.1 Резерв за непредвидени и неотложни разходи на уличната мрежа в размер на 

230 000 лв. 

1.2.3.2 Резерв за непредвидени и неотложни разходи на управление на дейностите по 

отпадъците в размер на 255 259 лв. 

1.2.3.3 Резерв за непредвидени и неотложни разходи на други дейности по икономиката 

в размер на 346 408 лв. 

1.2.3.4 Резерв за непредвидени и неотложни разходи в  

размер на 300 000 лв. 

 

1.3. Утвърждава бюджетно салдо по общинския бюджет, изчислено на касова основа в 

размер на 0 лв. 

 

2. Приема програмата за капиталови разходи за 2022 г. (поименен списък по обекти, 

видове разходи и източници на финансиране) в размер на 5 785 678 лв., съгласно 

Приложение № 3, като: 

2.1. Потвърждава разпределението на преходния остатък от 2021 г. от трансфери за други 

целеви разходи от ЦБ, както следва: 

2.1.1 Система за контрол на достъп /турникет/ /ПМС 326 от 12.10.2021г./ разход за 

изпълнение на мерки във връзка с COVID-19 18 000 лв. 

2.1.2 Корекция и изграждане на пасарелки и водосток на западно дере в с. Карагеоргиево 

/ПМС 250 от 04.09.2020 г./                  4 663 лв. 

2.1.3 ОР улично осветление                 173 904 лв. 

2.1.4 Мрежов рекордер 1 бр. - видеонаблюдение градска градина /ПМС 326 от 

12.10.2021/ разход за изпълнение на мерки  

във връзка с COVID-19          1 380 лв. 

2.1.5 Монитор 2 бр - видеонаблюдение градска градина /ПМС 326 от 12.10.2021 / разход 

за изпълнение на мерки  

във връзка с COVID-19          2 330 лв. 

2.1.6 Система за контрол на видеонаблюдение на градска градина - / ПМС 326 от 

12.10.2021 / разход за изпълнение на мерки  

във връзка с COVID-19          3 570 лв. 

2.1.7 Благоустрояване на градска градина, изграждане на спортна площадка и кът за 

фитнес в гр. Айтос /ПМС 360 от 10.12.2020 г./        19 655 лв. 

2.1.8 Основен ремонт на алеи в гробищен парк гр.Айтос - /ПМС 326 от 12.10.2021/ 

разход за изпълнение на мерки 

            във връзка с COVID-19       120 000 лв. 

2.1.9 Преносим компютър - 39 бр. / ПМС 326 от 12.10.2021 / разход за изпълнение на 

мерки във връзка с COVID-19     35 880 лв. 

 



2.2. Одобрява обектите финансирани със собствени бюджетни средства в 

размер на  267 730 лв. 

 

2.3. 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 1 442 076 лв. 

 

2.4. Утвърждава приходите от постъпления от продажба на общинско имущество в  размер 

на 190 000 лв. да се ползват за обекти в капиталовата програма и текущи ремонти в 

социалната и техническа инфраструктура. 

 

3. Одобрява средствата в размер на 309 522 лева, които са възстановени обратно, внесени 

отчисления и обезпечения по ЗУО за периода от 1 март 2020 г. до 31 декември 2020 г. въз 

основа на ЗИД на ДОПК/обн.,ДВ бр.105/2020 г./ да бъдат разпределени, като преходен 

остатък и разходвани в Дейност 623 „Чистота”. 

4. Дава съгласие на Кмета на Община Айтос, да направи предложение до министъра на 

финансите по реда на чл.55 от ЗДБРБ за 2022 г. за трансформиране на част от целевата 

субсидия за капиталови разходи по чл. 51 от закона в размер на 230 000 лв. в трансфер за 

финансиране на разходи за извършване на неотложни текущи ремонти на улична мрежа, 

поименно определени, като обекти, с конкретен размер на финансиране, съгласно 

Приложение № 14. 

5. Утвърждава числеността на персонала и разходите за заплати през 2022 г., без звената от 

системата на образованието, които прилагат системата на делегирани бюджети, съгласно 

Приложение № 8. 

6. Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии, както следва за: 

6.1. Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет (за погребение,  

за други цели) - 400 лв. 

6.2. Средства за финансово подпомагане на лица, двойки и семейства с репродуктивни 

проблеми, живущи на територията на община Айтос – 20 000 лв. 

6.3. Субсидии за: 

6.3.1. Читалища – 296 964 лв. 

6.3.2. Спортни клубове - 130 000 лв. 

6.3.3. Музеи към читалище Айтос /поддръжка/ - 3 500 лв. 

6.3.4. Туризъм - 3 500 лв. 

6.3.5. за юридически лица с нестопанска цел - „Районна служба „Пожарна безопасност и 

защита на населението” гр.Айтос - 4 000 лв. и сектор „Спасителни оперативни 

дейности” към ПБЗН - 4 000 лв. 

 

6.4.  Целеви разходи: 

6.4.1. Разходи за мероприятия от културния календар на общината -  141 000 лв. 

6.4.2. Разходи за масови спортни мероприятия   -  20 000 лв. 

 

6.5 Упълномощава Кмета на общината да договори допълнителни условия по        

предоставянето и отчитането на целевите средства по т.6.1.и 6.3. 

7. Приема следните лимити за разходи: 

 

7.1 СБКО в размер на 3% от утвърдените разходи за основни заплати на лицата, назначени по 

трудови правоотношения. 

7.2 Средства за представителни разходи за Кмета на общината в размер на 10 000 лв. 

7.3 Средства за представителни разходи за Общински съвет в размер на 5 000 лв. 

           

8. Утвърждава изплащането на транспортните разноски от местоживеенето до местоработата 

и обратно на специалисти ГРАО от общинска администрация, обслужващи кметствата. 

8.1. Упълномощава Кмета на общината да утвърди поименен списък на лицата по т.8. 



 

9. 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. 

10. Одобрява индикативните годишни разчети за сметките за средства от Европейския съюз., 

съгласно Приложения № 4,5,6 и 7. 

11. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местни дейности с показатели за 2022 г. 

и прогнозни показатели за периода 2023 и 2024 г. по приходите, помощите даренията, 

бюджетните взаимоотношения и финансирането и разходите, съгласно Приложение №10. 

 

12. Определя разпоредители с бюджет от втора степен по бюджета на общината. „Общински 

център за социални и здравни услуги” и Дирекция “Култура, образование, 

вероизповедание, здравеопазване и спорт”. 

13. Определя максимален размер на дълга, както следва: 

 

13.1  В представения бюджет на Община Айтос за 2022 г. няма заявени намерения 

 за поемане на нов общински дълг. 

13.2  В представения бюджет на Община Айтос за 2022 г. няма заявени намерения 

 за издаване на общински гаранции. 

13.3  В представения бюджет на Община Айтос за 2022 г. няма поет общински дълг 

 от предходни години. 

 

14. Одобрява максималния размер на новите задължения, които възникват текущо да е в 

рамките на одобрения бюджет. 

15. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети 

през 2022 година в размер на 21 250 000 лв./двадесет и един милиона и двеста и петдесет 

хиляди лева/, които подлежат на реализиране частично през 2022 година. 

16. Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през 

2022 година в размер на 80 745 лв. 

17. Определя размера на просрочените задължения, които следва да бъдат разплатени през 

2022 година в размер на 65 739 лв., съгласно приложен План-график - Приложение № 2. 

18. Упълномощава Кмета на общината да извършва компенсирани промени: 

18.1  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. 

18.2  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. 

18.3  В разходната част на бюджета за сметка на резерва за непредвидени и/или неотложни 

разходи. 

 

19. Възлага на Кмета на общината: 

 

19.1  Да определи бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет. 

19.2  Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди 

разпределението. 

19.3  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. 

19.4  Да включва информацията по чл. 125, ал. 4 от ЗПФ в тримесечните отчети и 

обяснителните записки към тях. 

 

20. Упълномощава Кмета на общината 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. 

21. Упълномощава Кмета на общината: 

 

21.1  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. 

21.2  Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за финансирани 

на плащания и за съфинансиране на общински програми и проекти. 

22. Приема за сведение протокола от публичното обсъждане на бюджета. 

 

 

 

 

 

 

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

ОбС, с 23  гласа ”за”,  1 „против”  и                                                       /п/ 

3 „възд.се”, проведено на  19.04.2022 г.,    КРАСИМИР ЕНЧЕВ 

поименно, съгласно приложен списък към                                                              

Протокол   № 31,  т.4. от  ДР  

ВЯРНО  С  ОРИГИНАЛА:…………………… 

/Стелиана Николова – протоколист/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 
 

 

№ 405 

 

 
  По Предложение с вх.№ ОбС-106/04.04.2022 г. от Красимир Енчев – председател на 

Общински съвет Айтос, относно определяне на основните месечни заплати  на Кмета на 

общината и кметовете на кметства, 
   

 

 Общинският съвет – гр. Айтос, 
 

 

На основание чл.21,ал.1, т.5 и чл.38, ал.7от ЗМСМА, чл.5 ал. 16 от ПМС№ 67 за 

заплатите в бюджетните организации и в изпълнение на  чл. 5 ал.2 от ВПРЗ на община Айтос, 

 

Р Е Ш И : 

 

1. Определя основните месечни заплата на Кмета на община Айтос и кметовете на 

кметства, считано от 01.04.2022 г. както следва: 

 

Кмет на община Айтос                                                                            -  3 510 лв. 

               

Кметове на кметства с жители над 1 000 души-                                   -  1 290 лв.  

            /Мъглен, Карагеоргиево, Тополица/                                                      

               

Кметове на кметства с жители от 500 до  1 000 души                          -  1 230 лв. 

             /Караново,Пирне, Черноград,Чукарка,Пещерско,Малка Поляна/               . 

                

Кметове на кметства с жители под 500 души                                       -  1 170 лв.                                                     

            / Черна Могила, Поляново, /                                                                     

 

2. Към основните месечни възнаграждения определени по  т. 1, се начисляват 

допълнителни месечни възнаграждения за трудов стаж и професионален опит 1 на сто за всяка 

прослужена година определен с Вътрешните правила за работна заплата на община 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  19.04.2022 г.,    КРАСИМИР ЕНЧЕВ 

Протокол   № 31,  т.5. от  ДР  

ВЯРНО  С  ОРИГИНАЛА:…………………… 

/Стелиана Николова – протоколист/ 



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 
 

 

№ 406 

 

 
 По Докладна записка с вх.№ ОбС-103/01.04.2022 г. от Стоян Стоянов – член на 

Общински съвет – община Айтос, представител на Публичния сектор в Управителния съвет на 

СНЦ „Местна инициативна група –Айтос“ и председател на Управителния съвет на 

сдружението, 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-

332/25.03.2022 година на заместник-министъра на земеделието 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 2022 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 117588,01 лева (сто и седемнадесет хиляди петстотин осемдесет и осем 

лв. и една ст.) за обезпечаване на 100% от стойността на авансовото плащане и 

покриваща срока на изпълнение на годишния бюджет на МИГ-Айтос за 2022 

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 09-332 

от 25.03.2022 година на заместник-министъра на земеделието 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 2022 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 09-332/25.03.2022 г. на заместник- министъра на земеделието  и 

Ръководител на УО на ПРСР 2014-2020г., 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 2022 година и да ги представи 

пред ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция. 

 

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

19.04.2022 г., Протокол № 31, т. 6  от дневния ред по доклад № 103/01.04.2022 г. при 

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

местното самоуправление и местната  администрация поименно гласуване с 26 гласа 

„за“, 0 гласа “против“ и 1 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 26 гласа ”за”,  0 „против”  и                                                       /п/ 

1 „възд.се”, проведено на  19.04.2022 г.,    КРАСИМИР ЕНЧЕВ 

поименно, съгласно приложен списък към                                                              

Протокол   № 31,  т.6. от  ДР  

ВЯРНО  С  ОРИГИНАЛА:…………………… 

/Стелиана Николова – протоколист/ 

 



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 
 

 

№ 407 

 

 
  По Докладна записка с вх.№ ОбС-112/04.04.2022 г. от Мариана Димова – зам.кмет на 

Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община  Айтос и физическо 

лице в УПИ ІІІ-74, кв.13 по плана на с.Лясково, 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 Димитър Стефанов Станчев, чрез продажба на общинска придаваема част, 

представляваща 58/1397 кв.м (петдесет и осем квадратни метра) от УПИ ІІІ-74 (урегулиран 

поземлен имот трети за седемдесет и четвърти), целият имот с площ 1397 кв.м (хиляда триста 

деветдесет и седем квадратни метра) в кв.13 (квартал тринадесети) по плана на с.Лясково, 

община Айтос, отреден за „Индивидуално жилищно строителство”, при граници за целия 

имот: север – УПИ ІІ-73 в кв.13, изток – улица,  юг – УПИ ІV-75 в кв.13, запад – УПИ Х-74 в 

кв.13, на цена 1510.00лв. (хиляда петстотин и десет лева), без ДДС, актувана с Акт за частна 

общинска собственост №5929/18.03.2022г.  

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                      ПРЕДСЕДАТЕЛ  НА  ОбС-АЙТОС: 

ОбС, с 24 гласа ”за”,  0 „против”  и                                                       /п/ 

1 „възд.се”, проведено на  19.04.2022 г.,    КРАСИМИР ЕНЧЕВ 

поименно, съгласно приложен списък към                                                              

Протокол   № 31,  т.7. от  ДР  

ВЯРНО  С  ОРИГИНАЛА:…………………… 

/Стелиана Николова – протоколист/ 



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 
 

 

№ 408 

 

 
  По Докладна записка с вх.№ ОбС-110/04.04.2022 г. от Васил Едрев – кмет на Община 

Айтос, относно продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, 

представляващи УПИ Х-общ., УПИ ІХ-общ. и УПИ VІІІ-общ. в кв.30 по плана на с.Черноград, 

чрез провеждане на публичeн 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.8, ал. 9, чл.35, ал.1, чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост,  във 

връзка с чл.45, ал.1 и чл.54 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество,  

 

Р Е Ш И : 

 

1.Включва в „Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска 

собственост в община Айтос през 2022г.” към раздел ІІ, буква Б, т.1 „Имоти в регулация, 

които община Айтос има намерение да предложи за продажба” следните общински имоти за 

продажба: 

- урегулиран поземлен имот Х-общ. (десети общински) в кв.30 (квартал тридесети) по 

плана на с.Черноград, община Айтос, с площ 389 кв.м (триста осемдесет и девет квадратни 

метра), отреден за „Индивидуално жилищно строителство”, актуван с Акт за частна общинска 

собственост № 3113/09.04.2012г.; 

- урегулиран поземлен имот ІХ-общ. (девети общински) в кв.30 (квартал тридесети) по 

плана на с.Черноград, община Айтос, с площ 481 кв.м (четиристотин осемдесет и един 

квадратни метра), отреден за „Индивидуално жилищно строителство”, актуван с Акт за частна 

общинска собственост № 3114/10.04.2012г.; 

- урегулиран поземлен имот VІІІ-общ. (осми общински) в кв.30 (квартал тридесети) по 

плана на с.Черноград, община Айтос, с площ 499 кв.м (четиристотин деветдесет и девет 

квадратни метра), отреден за „Индивидуално жилищно строителство”, актуван с Акт за частна 

общинска собственост № 3118/12.04.2012г. 

2.Да се извърши продажба на недвижими имоти- частна общинска собственост, след 

провеждане на публичен търг с явно наддаване, както следва:  

2.1. Урегулиран поземлен имот Х-общ. (десети общински) в кв.30 (квартал тридесети)  

по плана на с.Черноград, община Айтос, с площ 389 кв.м(триста осемдесет и девет квадратни 

метра), отреден за „Индивидуално жилищно строителство”, с граници на имота: север – УПИ 

ІХ в кв.30; изток – улица; юг – улица; запад – УПИ ХІ в кв.30, актуван с Акт за частна 

общинска собственост № 3113/09.04.2012г., с начална тръжна цена 9770.00 лв.(девет хиляди 

седемстотин и седемдесет лева), без ДДС; 



2.2. Урегулиран поземлен имот ІХ-общ. (девети общински) в кв.30 (квартал тридесети) 

по плана на с.Черноград, община Айтос, с площ 481 кв.м (четиристотин осемдесет и един 

квадратни метра),  отреден за „Индивидуално жилищно строителство”, с граници на имота: 

север – УПИ VІІІ в кв.30, изток – улица, юг – УПИ Х в кв.30 и запад – УПИ ХІІ в кв.30, 

актуван с Акт за частна общинска собственост № 3114/10.04.2012г.; с начална тръжна цена 

11900.00 лв.(единадесет хиляди и деветстотин лева), без ДДС; 

2.3. Урегулиран поземлен имот VІІІ-общ. (осми общински)  в кв. 30 (квартал тридесети) 

по плана на с.Черноград, община Айтос, отреден за „Индивидуално жилищно строителство”, с 

площ 499 кв.м (четиристотин деветдесет и девет квадратни метра), с граници на имота: север – 

УПИ VІІ в кв.30, изток – улица, юг – УПИ ІХ в кв.30, запад – УПИ ХІІІ в кв.30, актуван с Акт 

за частна общинска собственост № 3118/12.04.2012г.; с начална тръжна цена 12340.00 

лв.(дванадесет хиляди триста и четиридесет лева), без ДДС. 

3.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                      ПРЕДСЕДАТЕЛ  НА  ОбС-АЙТОС: 

ОбС, с 22 гласа ”за”,  0 „против”  и                                                       /п/ 

1 „възд.се”, проведено на  19.04.2022 г.,    КРАСИМИР ЕНЧЕВ 

поименно, съгласно приложен списък към                                                              

Протокол   № 31,  т.8. от  ДР  

ВЯРНО  С  ОРИГИНАЛА:…………………… 

/Стелиана Николова – протоколист/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 
 

 

№ 409 

 

 
  По Докладна записка с вх.№ ОбС-111/04.04.2022 г. от Васил Едрев – кмет на Община 

Айтос, относно продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ 

УПИ ІХ-общ. в кв.31 по плана на с.Карагеоргиево, чрез провеждане на публичeн 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.8, ал. 9, чл.35, ал.1, чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост,  във 

връзка с чл.45, ал.1 и чл.54 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество,  

Р Е Ш И : 

 

1.Включва в „Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска 

собственост в община Айтос през 2022г.” към раздел ІІ, буква Б, т.1 „Имоти в регулация, 

които община Айтос има намерение да предложи за продажба” следния общински имот за 

продажба: 

УПИ ІХ-общ. (урегулиран поземлен имот девети общински) в кв.31 (квартал тридесет и 

първи) по плана на с.Карагеоргиево, с площ 512 кв.м (петстотин и дванадесет квадратни 

метра), отреден за „Индивидуално жилищно строителство”, актуван с Акт за частна общинска 

собственост №1995/18.05.2009г. 

2.Да се извърши продажба след провеждане на публичен търг с явно наддаване, на 

недвижим имот- частна общинска собственост, представляващ УПИ ІХ-общ. (урегулиран 

поземлен имот девети общински) в кв.31 (квартал тридесет и първи) по плана на 

с.Карагеоргиево, с площ 512 кв.м (петстотин и дванадесет квадратни метра), отреден за 

„Индивидуално жилищно строителство”, с граници на имота: север – край на регулация, изток 

– край на регулация, юг – УПИ VІІІ в кв.31, запад – улица, актуван с Акт за частна общинска 

собственост №1995/18.05.2009г., с начална тръжна цена 12650.00 лв.(дванадесет хиляди 

шестстотин и петдесет лева), без ДДС. 

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                      ПРЕДСЕДАТЕЛ  НА  ОбС-АЙТОС: 

ОбС, с 23 гласа ”за”,  1 „против”  и                                                       /п/ 

0 „възд.се”, проведено на  19.04.2022 г.,    КРАСИМИР ЕНЧЕВ 

поименно, съгласно приложен списък към                                                              

Протокол   № 31,  т.9. от  ДР  

ВЯРНО  С  ОРИГИНАЛА:…………………… 

/Стелиана Николова – протоколист/ 



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 
 

 

№ 410 

 

 
 По Докладна записка с вх.№ ОбС-109/04.04.2022 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, 9 броя, 

   

 

 Общинският съвет – гр. Айтос, 
 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал.2 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 : 

 

I.Да се извърши продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, след 

провеждане на публичен търг с явно наддаване, както следва: 

 

1. ПИ № 176, находящ се в землището на гр. Айтос, м.„ Слънчева лъка ”, с площ от 

944 кв.м, пета категория, начин на трайно ползване – нива, при граници на имота:  Път, Път, 

ПИ № 177, Път, актуван с АОС № 5935/22.03.2022г.  

 Начална тръжна цена 2179,00лв. /две хиляди сто седемдесет и девет лева/. 

 

2. ПИ № 269, находящ се в землището на гр. Айтос, м.„ Слънчева лъка ”, с площ от 

1090 кв.м, пета категория, начин на трайно ползване – нива, при граници на имота: ПИ№270, 

Дере, ПИ№268, Път, актуван с АОС № 5934/22.03.2022г. 

Начална тръжна цена 2516,00лв. /две хиляди петстотин и шестнадесет лева/. 

 

3. ПИ № 646, находящ се в землището на гр. Айтос, м.„Слънчева лъка ”, с площ от 

1679 кв.м, пета категория, начин на трайно ползване – нива, при граници на имота: ПИ № 632, 

ПИ №633, ПИ №645, Път, Мера, актуван с АОС № 5931/22.03.2022г. 

 Начална тръжна цена 3897,00лв. /три хиляди осемстотин деветдесет и седем лева/. 

 

4. ПИ № 956, находящ се в землището на гр. Айтос, м.„Слънчева лъка ”, с площ от 

1040 кв.м, пета категория, начин на трайно ползване – нива, при граници на имота: Път, ПИ № 

957, ПИ № 981, ПИ № 955, ПИ № 954, актуван с АОС № 5930/22.03.2022г. 

 Начална тръжна цена 2414,00 лв. /две хиляди четиристотин и четиринадесет лева/. 

 



5. ПИ № 974, находящ се в землището на гр. Айтос, м.„Слънчева лъка ”, с площ от 

785 кв.м, пета категория, начин на трайно ползване – нива, при граници на имота: ПИ № 979, 

ПИ № 980, ПИ № 973, Път, ПИ № 975, ПИ № 976, актуван с АОС № 5936/22.03.2022г. 

 Начална тръжна цена 1822,00 лв. / хиляда осемстотин двадесет и два лева/. 

 

6. ПИ № 777, находящ се в землището на гр. Айтос, м.„ Провадийско шосе ”, с площ 

от 621 кв.м, четвърта категория, начин на трайно ползване – нива, при граници на имота: ПИ 

№ 760, ПИ № 778, Път, ПИ № 776, актуван с АОС № 5932/22.03.2022г. 

 Начална тръжна цена 1481,00 лв. /хиляда четиристотин осемдесет и един лева/. 

 

7. ПИ № 778,  находящ се в землището на гр. Айтос, м.„Провадийско шосе ”, с площ 

от 1515 кв.м, четвърта категория, начин на трайно ползване – нива, при граници на имота: ПИ 

№759, ПИ №758, ПИ №779, Път, ПИ №777, актуван с АОС № 5933/22.03.2022г. 

 Начална тръжна цена 3611,00 лв. /три хиляди шестстотин и единадесет лева/. 

 

8. ПИ № 835, находящ се в землището на гр. Айтос,  м.„Провадийско шосе ”, с площ 

от 391 кв.м, четвърта категория, начин на трайно ползване – нива, при граници на имота: ПИ 

№ 798, ПИ №836, Път, Път, актуван с АОС № 5937/22.03.2022г. 

 Начална тръжна цена 933,00 лв. /деветстотин тридесет и три лева/. 

 

9. ПИ № 861, находящ се в землището на гр. Айтос,  м.„Провадийско шосе ”, с площ 

от 709 кв.м, четвърта категория, начин на трайно ползване – нива, при граници на имота: ПИ 

№ 860, ПИ №862, Дере, ПИ № 830, актуван с АОС № 5817/01.07.2021г. 

 Начална тръжна цена 1647,00 лв. /хиляда шестстотин четиридесет и седем лева/. 

 

ІI. 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                      ПРЕДСЕДАТЕЛ  НА  ОбС-АЙТОС: 

ОбС, с 21 гласа ”за”,  1 „против”  и                                                       /п/ 

0 „възд.се”, проведено на  19.04.2022 г.,    КРАСИМИР ЕНЧЕВ 

поименно, съгласно приложен списък към                                                              

Протокол   № 31,  т.10. от  ДР  

ВЯРНО  С  ОРИГИНАЛА:…………………… 

/Стелиана Николова – протоколист/ 



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 
 

 

№ 411 

 

 
По Докладна записка с вх.№ ОбС-113/05.04.2022 г. от Васил Едрев – кмет на Община 

Айтос, относно одобряване на ПУП-Парцеларен план за елементи на техническата 

инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – трасе на обект: „Кабелна 

линия 20 кV от П/С „Айтос” до СРС стълб 103 А на ВЛ „Пролет“ /SAP 4500351123/”, 

 
   

 Общинският съвет – гр. Айтос, 
 

 

 

На основание чл.21, ал.1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.129, ал.1 от ЗУТ,  

 

Р Е Ш И : 

 

       1. Одобрява ПУП-Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън 

границите на урбанизираните територии – трасе на обект: „Кабелна линия 20 кV от П/С 

„Айтос” до СРС стълб 103 А на ВЛ „Пролет“ /SAP 4500351123/.  

       Трасето на подземния кабел 20 кV преминава през имоти общинска и държавна 

собственост в землищата на с. Караново, община Айтос, с. Пирне, община Айтос и на гр. 

Айтос. 

       2. На основание чл.129, ал.1 от ЗУТ, решението да се обнародва в Държавен вестник в 

7-мо дневен срок от приемането му.  

       На основание чл.215, ал.4 от ЗУТ, решението може да бъде оспорено от 

заинтересуваните лица в 30 дневен срок от обнародването му в Държавен вестник. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

ОбС, с 21 гласа ”за”,  0 „против”  и                                                       /п/ 

1 „възд.се”, проведено на  19.04.2022 г.,    КРАСИМИР ЕНЧЕВ 

Протокол   № 31,  т.11. от  ДР  

ВЯРНО  С  ОРИГИНАЛА:…………………… 

/Стелиана Николова – протоколист/ 

 


