
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 

 

 

№ 201 

 
По Предложение с вх.№ ОбС-41/08.02.2021 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 16.03.2021 г. 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 определя възнаграждения на членовете  на съвета на 

директорите, по реда на чл.56, ал.13 и т.8 от Забележките към Приложение № 2 “Показатели и 

критерии за определяне на балната оценка в публичните предприятия“ към чл.56, ал.2 от 

Правилника на прилагане на закона за публичните предприятия, чрез определяне стойността на 

една бална единица по смисъла на чл.56, ал.3 и ал.4 от ППЗПП и заменя показатели № 4 и № 5 от 

Приложения № 2 към чл.56, ал.2 от ППЗПП. 

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

дружеството. 

1.3. 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 31.03.2021 г. от 11 часа. 

 

 

    

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

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

0 „възд.се”, проведено на  25.02.2021 г.,        КРАСИМИР  ЕНЧЕВ 

поименно, съгласно приложен списък към                                                          

Протокол   №  17,  т.1. от  ДР  

ВЯРНО  С  ОРИГИНАЛА:…………………… 

          /Галя Младенова – 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 

 

№ 202 

 
По Предложение с вх.№ ОбС-49/12.02.2021 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос,  

относно упълномощаване на представител на община Айтос за участие в редовно 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 общото събрание на 

Асоциацията по ВиК-Бургас,  което ще се проведе на 12.03.2021г. от 10.00 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 ВиК на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД гр.Бургас 

приема годишния отчет за дейността на Асоциацията  за 2020 г.; 

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 ВиК на 

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

отчета за изпълнението на бюджета  на Асоциацията  за 2020 г.; 

3. Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособена територия, обслужвана от 

„Водоснабдяване и канализация“ ЕАД гр.Бургас приема годишния финансов отчет на 

Асоциацията  за 2020 г., съгласно чл.38, ал.1, т.3 от Закона за счетоводството; 

4. На основание чл.198в, ал.4, т.9 от Закона за водите,  Общото събрание на Асоциация по 

ВиК на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД гр.Бургас 

приема бюджета  на  Асоциацията  за 2021 г.; 

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 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 26.03.2021г. от 10 часа, без промяна на дневния ред. 

 

 

 

    

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

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

0 „възд.се”, проведено на  25.02.2021 г.,        КРАСИМИР  ЕНЧЕВ 

поименно, съгласно приложен списък към                                                          

Протокол   №  17,  т.2. от  ДР  

ВЯРНО  С  ОРИГИНАЛА:…………………… 

          /Галя Младенова – 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 

 

 

№ 203 

 

 
По Предложение с вх.№ ОбС-47/11.02.2021 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос,  

относно продажба на дружествен дял на съдружник в „Бургасинвест“ ООД гр.Бургас, 

 

 

 

 Общинският съвет – гр. Айтос, 
 

 

На основание чл.21, ал.1, т.9 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл.129 от Търговския закон, 

във връзка с чл.32, т.2 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.31 от дружествен договор на 

„Бургасинвест“ ООД гр.Бургас,   

 

Р  Е  Ш  И : 
 

 

1. Дава съгласие за продажба на притежаваните от община Айтос  94(деветдесет и четири) 

дружествени  дяла от капитала на „Бургасинвест“ ООД гр.Бургас, с ЕИК102006848, всеки един 

на стойност от 100 (сто)лв., за сумата от 9 400( девет хиляди и четиристотин)лв. на съдружника 

община Бургас. 

2. Упълномощава Кмета на община Айтос - Васил Едрев да подпише договор за 

прехвърляне на дружествен дял, по реда на чл.129, ал.2 от Търговския закон. 

 

 

 

 

 

 

    

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

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

1 „възд.се”, проведено на  25.02.2021 г.,        КРАСИМИР  ЕНЧЕВ 

поименно, съгласно приложен списък към                                                          

Протокол   №  17,  т.3. от  ДР  

ВЯРНО  С  ОРИГИНАЛА:…………………… 

          /Галя Младенова – 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 

 

 

№ 204 

 

 

 
По Докладна записка с вх.№ ОбС-73/16.02.2021 г. от Васил Едрев – кмет на Община 

Айтос, относно приемане на План за действие на Община Айтос за 2021 година в изпълнение на 

Закона за младежта и Националната стратегия за младежта /2010-2020/,  

 

 

 

 Общинският съвет – гр. Айтос, 
 

 

На основание  чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, 

 

 

 

Р  Е  Ш  И : 
 

 

 

    ПРИЕМА „Годишен план за действие на Община Айтос за 2021 година” в 

изпълнение на Закона за младежта и Националната стратегия за младежта /2010-2020/”, 

който е приложен и е неразделна част от настоящия протокол. 
 

 

 

 

 

 

 

    

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

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

0 „възд.се”, проведено на  25.02.2021 г.,        КРАСИМИР  ЕНЧЕВ                              

Протокол   №  17,  т.4. от  ДР  

ВЯРНО  С  ОРИГИНАЛА:…………………… 

          /Галя Младенова – 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 

 

№ 205 

 
По Предложение с вх.№ ОбС-66/16.02.2021 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос,  

относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за разрешаване 

поставянето на преместваеми обекти на територията на община Айтос, 

 

 Общинският съвет – гр. Айтос, 
 

На основание чл.76, ал. 3, във връзка с чл.77 от Административно-процесуалния кодекс, 

при спазване разпоредбите на  чл. 26 и чл. 28 от Закона за нормативните актове,  във връзка с чл. 

21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, 
 

Р  Е  Ш  И : 
 

1. Приема Наредба за изменение и допълнение  на Наредба за реда за разрешаване 

поставянето на преместваеми обекти на територията на община Айтос (Приета с Решение № 

226/30.11.2016г., пр.№ 14, публ. – в.“НП“, бр.87 от 2016г., в сила от 03.01.2017г.):  

§1. В чл.1, ал.2, т.1 след изразът „използвани за“  се добавя „административни 

(търговски)“; 

§2. В чл.1, ал.2, създава нова т.3 със следното съдържание: „т.3 Преместваеми обекти за 

временно обитаване при бедствия.“ 

           §3. В чл.8 създава нова т.2 със следното съдържание: 

“ т.2 Проектна документация за обекта по преценка на главния архитект на общината и/или 

сертификати за безопасност на конструкцията от производителя. В случай на типов проект, към 

същият се прилагат: декларация за характеристиките на обекта, издадена от производителя въз 

основа на протоколи от изпитване или изчисления и/или сертификат за система за управление на 

качеството, и/или на документи, удостоверяващи съответствие с техническите изисквания на 

нормативните актове.“ 

§4. В чл.8 досегашните т.2, т.3, т.4, т.5  стават съответно т.3, т.4, т.5, т.6 

§5. В чл.8 създава нова т.7 със следното съдържание:  

„ т.7. Документ за платена такса за издаване на разрешението“; 

§6 . В чл.8 създава нова т.8 със следното съдържание:  

„ т.8. Документ за самоличност, в случаите когато заявителя е физическо лице;“ 

§7 В чл.10 създава нова ал.3 със следното съдържание:  

„ (3) Когато няма промяна във вида и местоположението на разрешения  преместваем 

обект, след изтичане на срока по чл.10, ново разрешение за поставяне се издава по реда на тази 

наредба след подаване на Декларация за липса на промяна в обстоятелствата и представяне на 

документите по чл.8,  т.1, т.5, т.7 и т.8 от настоящата Наредба.“ 

§8. Наредбата за изменение и допълнение на Наредба за реда за разрешаване поставянето 

на преместваеми обекти на територията на община Айтос, приета с Решение на Общински съвет 

–Айтос № 205 от 25.02.2021 г., пр. № 17, влиза в сила от деня на публикуването й във вестник 

„Народен приятел“. 

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

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

0 „възд.се”, проведено на  25.02.2021 г.,        КРАСИМИР  ЕНЧЕВ                              

Протокол   №  17,  т.5. от  ДР  

ВЯРНО  С  ОРИГИНАЛА:…………………… 

          /Галя Младенова – 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 

 

 

№ 206 

 

 

 
По Предложение с вх.№ ОбС-65/15.02.2021 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос,  

относно приемане на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на 

услуги на територията на община Айтос, 

 

 

 Общинският съвет – гр. Айтос, 
 

 

На основание чл.76, ал. 3, във връзка с чл.77 от Административно-процесуалния кодекс, 

при спазване разпоредбите на  чл. 26 и чл. 28 от Закона за нормативните актове,  във връзка с чл. 

21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.9  от 

Закона за местните данъци и такси, 

 

 

 

Р  Е  Ш  И : 
 

 

 

 

1. Приема Наредба  за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги 

на територията на  община Айтос, която е приложена и е неразделна част от настоящия 

протокол., като : 

В чл.16а, ал.1 текстът „в срок до 30 ноември” става „в срок до 31 декември”. 

2. Наредбата влиза в сила от датата  на публикуването й във вестник „Народен приятел”. 

 

 

 

 

 

    

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

ОбС, с 20 гласа ”за”,  6 „против”  и                                                      /п/ 

2 „възд.се”, проведено на  25.02.2021 г.,        КРАСИМИР  ЕНЧЕВ 

поименно, съгласно приложен списък към                                                          

Протокол   №  17,  т.6. от  ДР  

ВЯРНО  С  ОРИГИНАЛА:…………………… 

          /Галя Младенова – 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 

 

№ 207 

 
По Докладна записка с вх.№ ОбС-69/16.02.2021 г. от Васил Едрев – кмет на Община 

Айтос, относно издаване на запис на заповед от община Айтос в полза на ДФ „Земеделие”, 

обезпечаващ авансово плащане по договор № BG06RDNP001-7.007-0048-С01 от 14.05.2019 год. 

по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове 

малка по мащаби инфраструктура" на мярка 7 "Основни услуги и обновяване на селата в 

селските райони" за Проект „Спортна площадка № 4 в УПИ – I за спортен терен, кв. 50 по плана 

на гр. Айтос“, сключен между Община Айтос и ДФ „Земеделие”, 

 

 

 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 договор за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ № BG06RDNP001-7.007-0048-С01 от 14.05.2019 г. по подмярка 7.2 

„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по 

мащаби инфраструктура" на мярка 7 "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" 

за Проект „Спортна площадка № 4 в УПИ – I за спортен терен, кв. 50 по плана на гр. Айтос“, 

сключен между Община Айтос и ДФ „Земеделие”, седалище и адрес на управление гр.София, 

бул.”Цар Борис III” № 136, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421, идентификационен номер по ДДС № 

BG121100421, представляван от Васил Георгиев Грудев – Изпълнителен директор,  

 

Р  Е  Ш  И : 
 

 1.  Упълномощава  кмета  на  община Айтос да подпише Запис на заповед, без протест и 

без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” в размер на 41 741.97 лв. 

(четиридесет и една хиляди седемстотин четиридесет и един лева и деветдесет и седем стотинки) 

за обезпечаване на 100 % от заявения размер на авансово плащане по договор за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-7.007-0048-С01 от 14.05.2019 г. по подмярка 

7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по 

мащаби инфраструктура" на мярка 7 "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" 

за Проект „Спортна площадка № 4 в УПИ – I за спортен терен, кв. 50 по плана на гр. Айтос“, 

сключен между Община Айтос и ДФ „Земеделие”. 

 

2. Възлага на кмета на община Айтос да подготви необходимите документи за получаване 

на авансовото плащане по договор № BG06RDNP001-7.007-0048-С01 от 14.05.2019 г. и да ги 

представи пред ДФ „Земеделие”. 

 

    

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

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

0 „възд.се”, проведено на  25.02.2021 г.,        КРАСИМИР  ЕНЧЕВ 

поименно, съгласно приложен списък към                                                          

Протокол   №  17,  т.7. от  ДР  

ВЯРНО  С  ОРИГИНАЛА:…………………… 

          /Галя Младенова – 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 

 

№ 208 

 
По Докладна записка с вх.№ ОбС-68/16.02.2021 г. от Васил Едрев – кмет на Община 

Айтос, относно издаване на запис на заповед от община Айтос в полза на ДФ „Земеделие”, 

обезпечаващ ДДС върху авансово плащане по договор № BG06RDNP001-7.007-0048-С01 от 

14.05.2019 год. по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването 

на всички видове малка по мащаби инфраструктура" на мярка 7 "Основни услуги и обновяване 

на селата в селските райони" за Проект „Спортна площадка № 4 в УПИ – I за спортен терен, кв. 

50 по плана на гр. Айтос“, сключен между Община Айтос и ДФ „Земеделие”, 

 

 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 договор за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ № BG06RDNP001-7.007-0048-С01 от 14.05.2019 г. по подмярка 7.2 

„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по 

мащаби инфраструктура" на мярка 7 "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" 

за Проект „Спортна площадка № 4 в УПИ – I за спортен терен, кв. 50 по плана на гр. Айтос“, 

сключен между Община Айтос и ДФ „Земеделие”, седалище и адрес на управление гр.София, 

бул.”Цар Борис III” № 136, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421, идентификационен номер по ДДС № 

BG121100421, представляван от Васил Георгиев Грудев – Изпълнителен директор,  

 

Р  Е  Ш  И : 
 

 1.  Упълномощава  кмета  на  община Айтос да подпише Запис на заповед, без протест и 

без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” в размер на 8 348.39 лв. (осем 

хиляди триста четиридесет и осем лева и тридесет и девет стотинки) за обезпечаване на 100 % от 

заявения размер на ДДС върху авансово плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ № BG06RDNP001-7.007-0048-С01 от 14.05.2019г. по подмярка 7.2 

„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по 

мащаби инфраструктура" на мярка 7 "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" 

за Проект „Спортна площадка № 4 в УПИ – I за спортен терен, кв. 50 по плана на гр. Айтос“, 

сключен между Община Айтос и ДФ „Земеделие”. 

 

2. Възлага на кмета на община Айтос да подготви необходимите документи за получаване 

на ДДС върху авансовото плащане по договор № BG06RDNP001-7.007-0048-С01 от 14.05.2019 г. 

и да ги представи пред ДФ „Земеделие”. 

 

    

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

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

0 „възд.се”, проведено на  25.02.2021 г.,        КРАСИМИР  ЕНЧЕВ 

поименно, съгласно приложен списък към                                                          

Протокол   №  17,  т.8. от  ДР  

ВЯРНО  С  ОРИГИНАЛА:…………………… 

          /Галя Младенова – 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 

 

№ 209 

 
По Докладна записка с вх.№ ОбС-67/16.02.2021 г. от Васил Едрев – кмет на Община 

Айтос, относно издаване на запис на заповед от община Айтос в полза на ДФ „Земеделие”, 

обезпечаващ авансово плащане по договор № BG06RDNP001-19.226-0001-C01 от 09.06.2020г. по 

подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно 

развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“, за проект „Подобряване на 

уличните настилки на населените места в Община Айтос /улици с. Поляново и с. Малка поляна/“, 

сключен между Община Айтос, МИГ – Айтос и ДФ „Земеделие”, 

 

 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 договор за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ № BG06RDNP001-19.226-0001-C01 от 09.06.2020 г. по подмярка 19.2 

„Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на 

мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ за проект „Подобряване на уличните 

настилки на населените места в Община Айтос /улици с. Поляново и с. Малка поляна/“, сключен 

между Община Айтос, МИГ – Айтос и ДФ „Земеделие”, седалище и адрес на управление 

гр.София, бул.”Цар Борис III” № 136, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421, идентификационен номер по 

ДДС № BG121100421, представляван от Васил Георгиев Грудев – Изпълнителен директор,  

 

Р  Е  Ш  И : 
 

 1.  Упълномощава  кмета  на  община Айтос да подпише Запис на заповед, без протест и 

без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” в размер на 139 512.59 лв. (сто 

тридесет и девет хиляди петстотин и дванадесет лева и петдесет и девет стотинки) за 

обезпечаване на 100 % от заявения размер на авансово плащане по договор за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.226-0001-C01 от 09.06.2020 г. по подмярка 

19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ 

на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ за проект „Подобряване на уличните 

настилки на населените места в Община Айтос /улици с. Поляново и с. Малка поляна/“, сключен 

между Община Айтос, МИГ – Айтос и  ДФ „Земеделие”. 

 

2. Възлага на кмета на община Айтос да подготви необходимите документи за получаване 

на авансовото плащане по договор № BG06RDNP001-19.226-0001-C01 от 09.06.2020 г. и да ги 

представи пред ДФ „Земеделие”. 

 

    

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

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

0 „възд.се”, проведено на  25.02.2021 г.,        КРАСИМИР  ЕНЧЕВ 

поименно, съгласно приложен списък към                                                          

Протокол   №  17,  т.9. от  ДР  

ВЯРНО  С  ОРИГИНАЛА:…………………… 

          /Галя Младенова – 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 

 

№ 210 

 
По Докладна записка с вх.№ ОбС-70/16.02.2021 г. от Васил Едрев – кмет на Община 

Айтос, относно издаване на запис на заповед от община Айтос в полза на ДФ „Земеделие”, 

обезпечаващ ДДС върху авансово плащане по договор № BG06RDNP001-19.226-0001-C01 от 

09.06.2020 г. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от 

общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“, за проект 

„Подобряване на уличните настилки на населените места в Община Айтос /улици с. Поляново и 

с. Малка поляна/“, сключен между Община Айтос, МИГ – Айтос и ДФ „Земеделие”, 

 

 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 договор за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ № BG06RDNP001-19.226-0001-C01 от 09.06.2020 г. по подмярка 19.2 

„Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на 

мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ за Проект „Подобряване на уличните 

настилки на населените места в Община Айтос /улици с. Поляново и с. Малка поляна/“, сключен 

между Община Айтос, МИГ – Айтос и ДФ „Земеделие”, седалище и адрес на управление 

гр.София, бул.”Цар Борис III” № 136, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421, идентификационен номер по 

ДДС № BG121100421, представляван от Васил Георгиев Грудев – Изпълнителен директор,  

 

Р  Е  Ш  И : 
 

 1.  Упълномощава  кмета  на  община Айтос да подпише Запис на заповед, без протест и 

без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” в размер на 27 902.52 лв. 

(двадесет и седем хиляди деветстотин и два лева и петдесет и две стотинки) за обезпечаване на 

100 % от заявения размер на ДДС върху авансово плащане по договор за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.226-0001-C01 от 09.06.2020 г. по подмярка 

19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ 

на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ за Проект „Подобряване на уличните 

настилки на населените места в Община Айтос /улици с. Поляново и с. Малка поляна/“, сключен 

между Община Айтос, МИГ – Айтос и ДФ „Земеделие”. 

 

2. Възлага на кмета на община Айтос да подготви необходимите документи за получаване 

на ДДС върху авансовото плащане по договор № BG06RDNP001-19.226-0001-C01 от 09.06.2020 

г. и да ги представи пред ДФ „Земеделие”. 

 

    

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

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

0 „възд.се”, проведено на  25.02.2021 г.,        КРАСИМИР  ЕНЧЕВ 

поименно, съгласно приложен списък към                                                          

Протокол   №  17,  т.10. от  ДР  

ВЯРНО  С  ОРИГИНАЛА:…………………… 

          /Галя Младенова – 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 

 

№ 211 

 
По Предложение с вх.№ ОбС-57/15.02.2021 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос,  

относно приемане на бюджета на Община Айтос за 2021 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.З и чл. 39 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на 

ЗДБРБ за 2021 година, ПМС № 408 /23.12.2020 г. за изпълнение на ЗДБРБ за 2021 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 2021 година, както следва: 

1.1. По приходите в размер на 32 702 782 лв., съгласно предложение за приходите по бюджета 

Приложение № 1, в т.ч.: 

1.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 19 464 441 лв. в т.ч.: 

1.1.1.1. Обща субсидия за делегирани от държавата дейности в размер  

 на 16 783 944 лв. 

1.1.1.2.  Собствени приходи на звената на делегиран бюджет в размер 

  на 105 028 лв. 

1.1.1.3. Събрани средства и извършени плащания за сметка на 

 други бюджети, сметки и фондове /-/ 392 673 лв. 

1.1.1.4. Преходен остатък от 2020 год. от делегираните от държавата 

 дейности в размер на 2 968 142 лв., съгласно предложение 

 за приходите по бюджета Приложение № 1. 

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

13 238 341  лв., в т.ч.: 

1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 1 597 500  лв. 

1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 3 223 500 лв. 

1.1.2.3  Трансфери за местни дейности в размер на 3 556 400 лв., в т.ч.: 

1.1.2.3.1 Обща изравнителна субсидия в размер на 2 505 700 лв. 

1.1.2.3.2 Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване в размер на    176 600 лв. 

1.1.2.3.3 Целева субсидия за капиталови разходи в местни дейности в размер на 874 

100 лв. 

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

на /-/ 29 000 лв. 

1.1.2.3.5. Предоставени трансфери - отчисления по ЗУО            /-/815 400 лв. 

1.1.2.3.6. Временни безлихвени заеми в размер на /-/200 000 лв. 

1.1.2.3.7. Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, 

сметки и фондове     /-/20 966 лв. 

1.1.2.3.8. Преходен остатък от 2020 година в размер на 5 926 307 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 32 702 782 лв., разпределени по функции, дейности и 

параграфи, съгласно предложение за разходите Приложение № 2. 



1.2.1. За делегирани от държавата дейности в размер на 19 464 441 лв. 

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

от преходен остатък от собствени приходи  в размер на  796 000 лв. 

1.2.3. За местни дейности в размер на 12 442 341  лв., в т.ч.  

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

на 700 000 лв. 

1.2.3.2 Резерв за непредвидени и неотложни разходи на пътищата в размер на 

174 100 лв. 

1.2.3.3 Резерв за непредвидени и неотложни разходи в размер 

                        на 280 000 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 2021 г. (поименен списък по обекти, 

видове разходи и източници на финансиране) в размер на 11 554 075 лв., съгласно 
Приложение № 3, като: 
2.1. Потвърждава разпределението на преходния остатък от 2020 г. от трансфери за други 

целеви разходи от ЦБ, както следва: 

2.1.1 Корекция и изграждане на пасарелки и водосток на западно дере в с. 

Карагеоргиево /ПМС 250 от 04.09.2020 г./               652 339 лв. 

2.1.2 Изграждане на детска площадка в детска градина на с. Карагеоргиево /ПМС 360 

от 10.12.2020 г./          10 000 лв. 

2.1.3 ОР улично осветление      204 960 лв. 

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

фитнес в гр. Айтос /ПМС 360 от 10.12.2020 г./                 1 310 321 лв. 

2.2.Одобрява обектите финансирани със собствени бюджетни средства в 

размер на   496 800 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 5 860 055 лв. 

 

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

на 172 000 лв. да се ползват за: финансиране на собствения принос на общината по 

европейски проекти - 29 000 лв. и  за  обекти в капиталовата програма и текущи ремонти в 

социалната и техническа инфраструктура -143 000лв. 

 

3. Дава съгласие на Кмета на Община Айтос, по реда на чл.89 от ЗДБРБ за 2021 г. да 

направи предложение до министъра на финансите за трансформиране на целевата 

субсидия за капиталови разходи в размер 874 100 лв. в трансфер за финансиране на 

разходи за извършване на неотложни текущи ремонти на общински пътища и на улична 

мрежа, също поименно определени като обекти, с конкретен размер на финансиране. 

4. Утвърждава числеността на персонала и разходите за заплати през 2021 г., без звената от 

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

Приложение № 8. 

5. Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии, както следва за: 
5.1. Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет (за погребение,  

за други цели) - 400 лв. 

5.2. Субсидии за: 

5.2.1. Читалища - 275 616 лв. 

5.2.2. Спортни клубове - 130 000 лв. 

5.2.3. Музеи към читалище Айтос /поддръжка/ - 3 000 лв. 

5.2.4. Туризъм - 3 500 лв. 



5.2.5. 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. 

 

5.3. Целеви разходи: 

5.3.1 Разходи за мероприятия от културния календар на общината -  110 000 лв. 

5.3.1. Разходи за масови спортни мероприятия   -  17 000 лв. 

5.3.2 Упълномощава Кмета на общината да договори допълнителни условия по        

предоставянето и отчитането на целевите средства по т.5.1.и 5.2. 

 

6. Приема следните лимити за разходи: 

 

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

трудови правоотношения. 

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

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

           

7. Утвърждава изплащането на транспортните разноски от местоживеенето до 

местоработата и обратно на специалисти ГРАО от общинска администрация, обслужващи 

кметствата. 

7.1. Упълномощава Кмета на общината да утвърди поименен списък на лицата по т.7. 

 

8. 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. 

9. Одобрява индикативните годишни разчети за сметките за средства от Европейския 

съюз., съгласно Приложения № 4,5,6 и 7. 

1 0 .  Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местни дейности с показатели за 

2021 г. и прогнозни показатели за периода 2021 и 2023 г. по приходите, помощите 

даренията, бюджетните взаимоотношения и финансирането и разходите, съгласно 

Приложение № 1 0 .  

 

11. 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”. 

12. Определя максимален размер на дълга, както следва: 

12.1. В представения бюджет на Община Айтос за 2021 г. няма заявени намерения 

 за поемане на нов общински дълг. 

12.2. В представения бюджет на Община Айтос за 2021 г. няма заявени намерения 

 за издаване на общински гаранции. 

12.3. В представения бюджет на Община Айтос за 2021 г. няма поет общински дълг 

 от предходни години. 

 

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

рамките на одобрения бюджет. 

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

през 2021 година в размер на 17 150 000 лв./седемнадесет милиона и сто и петдесет 

хиляди лева/, които подлежат на реализиране частично през 2021 година. 

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

2021 година в размер на 85 000 лв. 



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

2021г. в размер на 65 739 лв., съгласно приложен План-график - Приложение № 2. 

17. Упълномощава Кмета на общината да извършва компенсирани промени: 

 

17.1. 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. 

17.2. 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. 

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

разходи. 

 

18. Възлага на Кмета на общината: 

18.1. Да определи бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет. 

18.2. Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди 

разпределението. 

18.3.  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. 

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

обяснителните записки към тях. 

 

19.  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. 

20. Упълномощава Кмета на общината: 

20.1. 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. 

20.2. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за финансирани на 

плащания и за съфинансиране на общински програми и проекти. 

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

 

 

 

    

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

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

0 „възд.се”, проведено на  25.02.2021 г.,        КРАСИМИР  ЕНЧЕВ 

поименно, съгласно приложен списък към                                                          

Протокол   №  17,  т.11. от  ДР  

ВЯРНО  С  ОРИГИНАЛА:…………………… 

          /Галя Младенова – 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 

 

 

№ 212 

 

 
По Предложение с вх.№ ОбС-59/15.02.2021 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.7 от 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 01.01.2021 г. както следва: 

 

Кмет на община Айтос                                                                            -  3 190 лв. 

 

              Кметове на кметства с жители над 1 000 души-                                   -  1 170 лв.  

                  /Мъглен, Карагеоргиево, Тополица/                                                      

           

              Кметове на кметства с жители от 500 до  1 000 души                           -  1 110 лв. 

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

 

               Кметове на кметства с жители под 500 души                                        -  1 060 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 23 гласа ”за”,  0 „против”  и                                                      /п/ 

0 „възд.се”, проведено на  25.02.2021 г.,        КРАСИМИР  ЕНЧЕВ                              

Протокол   №  17,  т.12. от  ДР  

ВЯРНО  С  ОРИГИНАЛА:…………………… 

          /Галя Младенова – 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 

 

 

№ 213 

 

 
По Докладна записка с вх.№ ОбС-58/15.02.2021 г. от Красимир Енчев – председател на 

Общински съвет Айтос, относно освобождаване от отговорност Теодор Янев Янев за периода, 

през който е бил управител на „Генгер“ ЕООД, гр.Айтос, 

 

 

 

 Общинският съвет – гр. Айтос, 
 

 

На основание чл.21, ал.1, т.9 и т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.10, ал.1, т.14 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 : 
 

 

 

  ОСВОБОЖДАВА от отговорност Теодор Янев Янев за периода, през който е бил 

управител на „Генгер“ ЕООД, гр.Айтос.   

 

 

 

 

 

 

 

    

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

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

0 „възд.се”, проведено на  25.02.2021 г.,        КРАСИМИР  ЕНЧЕВ 

поименно, съгласно приложен списък към                                                          

Протокол   №  17,  т.13. от  ДР  

ВЯРНО  С  ОРИГИНАЛА:…………………… 

          /Галя Младенова – 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 

 

 

 

№ 214 

 

 

 
По Предложение с вх.№ ОбС-63/15.02.2021 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, 

относно приемане на отчет по изпълнението на „Програма за намаляване на нивата на фини 

прахови частици в атмосферния въздух и достигане на установените норми за вредни вещества 

на територията на Община Айтос за периода 2016 -2020 г.“ за 2020 г., 

 

 

 

 Общинският съвет – гр. Айтос, 
 

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, във връзка с чл.27, ал.2 от Закон за чистотата на атмосферния въздух, 

 

 

 

Р  Е  Ш  И : 

 

 

 

ПРИЕМА  Отчет по изпълнението на „Програма за намаляване на нивата на фини прахови 

частици в атмосферния въздух и достигане на установените норми за вредни вещества на 

територията на Община Айтос за периода 2016-2020 г.“ за 2020 г., който е приложен и е 

неразделна част от настоящия протокол. 

 

 

 

 

 

    

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

ОбС, с 23 гласа ”за”,  0 „против”  и                                                      /п/ 

0 „възд.се”, проведено на  25.02.2021 г.,        КРАСИМИР  ЕНЧЕВ                              

Протокол   №  17,  т.14. от  ДР  

ВЯРНО  С  ОРИГИНАЛА:…………………… 

          /Галя Младенова – 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 

 

 

 

№ 215 

 

 

 
По Предложение с вх.№ ОбС-50/12.02.2021 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, 

относно приемане на Отчет по изпълнението на „Програма управление на отпадъците 2015 – 

2020 г. на територията на община Айтос“ за 2020 г., 

 

 

 

 Общинският съвет – гр. Айтос, 
 

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, във връзка с чл.52, ал.9 от Закона за управление на отпадъците, 

 

 

 

Р  Е  Ш  И : 
 

 

 

ПРИЕМА  Отчет по изпълнението на „Програма управление на отпадъците 2015 – 2020 г. 

на територията на община Айтос“ за 2020 г., който е приложен и е неразделна част от настоящия 

протокол. 

 

 

 

 

 

 

    

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

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

0 „възд.се”, проведено на  25.02.2021 г.,        КРАСИМИР  ЕНЧЕВ                              

Протокол   №  17,  т.15. от  ДР  

ВЯРНО  С  ОРИГИНАЛА:…………………… 

          /Галя Младенова – 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 

 

 

 

№ 216 

 

 

 
По Доклад с вх.№ ОбС-34/01.02.2021 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос,  относно 

изпълнението на Общия  устройствен план на община Айтос за 2020 г., 

 

 

 

 Общинският съвет – гр. Айтос, 
 

 

На основание чл.21, ал.1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.127, ал.9 от ЗУТ, 

 

 

 

Р  Е  Ш  И : 

 

 

 
         ПРИЕМА  Доклад за изпълнение на Общия устройствен план на община Айтос за 2020 г., 

който е приложен и е неразделна част от настоящия протокол. 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

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

ОбС, с 23 гласа ”за”,  0 „против”  и                                                      /п/ 

0 „възд.се”, проведено на  25.02.2021 г.,        КРАСИМИР  ЕНЧЕВ                              

Протокол   №  17,  т.16. от  ДР  

ВЯРНО  С  ОРИГИНАЛА:…………………… 

          /Галя Младенова – 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 

 

 

№ 217 

 

 
По Докладна записка с вх.№ ОбС-64/15.02.2021 г. от Васил Едрев – кмет на Община 

Айтос, относно даване на разрешение за изработване на проект за ПУП-ПЗ (подробен 

устройствен план - план за застрояване) за поземлен имот с идентификатор 81102.19.35 (номер 

по предходен план 019035), землище на с. Черноград, община Айтос с НТП „За складова база”, 

 

 

 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 : 
 

 

            1. Разрешава на „Сити Пласт 2003“ ООД изработването на ПУП-ПЗ за поземлен имот с 

идентификатор 81102.19.35 (номер по предходен план 019035), землище на с. Черноград, община 

Айтос с НТП „За складова база“. 

            2. Целите и задачите на проекта са: изработването на ПУП–ПЗ за изграждане на 

дестилерия за преработка на етеричномаслени култури в имот с идентификатор 81102.19.35, 

попадащ в устройствена зона „за производствени и складови дейности” – зона „Пп” (предимно 

производствена зона) и с предвидени показатели на застрояване в имота: Кпл. - до 80%, Кинт – 

до 2,5, мин. озеленяване - 20% 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 – ПЗ,  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                     ПРЕДСЕДАТЕЛ  НА  ОбС-АЙТОС: 

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

0 „възд.се”, проведено на  25.02.2021 г.,        КРАСИМИР  ЕНЧЕВ                              

Протокол   №  17,  т.17. от  ДР  

ВЯРНО  С  ОРИГИНАЛА:…………………… 

          /Галя Младенова – 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 

 

 

№ 218 

 

 
По Докладна записка с вх.№ ОбС-56/15.02.2021 г. от Васил Едрев – кмет на Община 

Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община Айтос и физически лица в УПИ 

ХІІІ-1221, кв.75 по плана на гр. Айтос, с адрес ул. „Кирил и Методий“ № 65, 

 

 

 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 Евгений Кирилов Петков, Хризантема Кирилова Илиева – наследник на Лиляна 

Енева Кирякова и Евелина Кирилова Кръстева – наследник на Лиляна Енева Кирякова, чрез 

пълномощник Илхан Мехмед Адем, съгласно пълномощно с рег.№6021/20.11.2020г. на нотариус 

в район гр.Айтос, рег.№324 на Нотариалната камара, чрез продажба на общинска придаваема 

част, представляваща 17/773 кв.м (седемнадесет квадратни метра) от УПИ ХІІІ-1221 (урегулиран 

поземлен имот тринадесети за хиляда двеста двадесет и първи), целият имот с площ 773 кв.м 

(седемстотин седемдесет и три квадратни метра) в кв.75 (квартал седемдесет и пети) по плана на 

гр. Айтос, отреден за „Индивидуално жилищно строителство”, при граници за целия имот: север 

– улица и общинско място, изток – улица, юг – УПИ ІХ-1220 и УПИ Х-1220 в кв.75, запад – УПИ 

ХІІ-1218 в кв.75, на цена 1600.00лв. (хиляда и шестстотин лева), без ДДС, актувана с Акт 

№5685/11.01.2021 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                     ПРЕДСЕДАТЕЛ  НА  ОбС-АЙТОС: 

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

0 „възд.се”, проведено на  25.02.2021 г.,        КРАСИМИР  ЕНЧЕВ 

поименно, съгласно приложен списък към                                                          

Протокол   №  17,  т.18. от  ДР  

ВЯРНО  С  ОРИГИНАЛА:…………………… 

          /Галя Младенова – 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 

 

 

№ 219 

 

 
По Докладна записка с вх.№ ОбС-51/15.02.2021 г. от  Мариана Димова – зам.кмет на 

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

лице в УПИ V-171, кв.44 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 „ХИМКОНСУЛТ“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, 

ул.“Батак“ №57А, представлявано от Петко Неделчев Павлов-управител, чрез продажба на 

общинска придаваема част, представляваща 99/1072 кв.м (деветдесет и девет квадратни метра) от 

УПИ V-171 (урегулиран поземлен имот пети за сто седемдесет и първи), целият имот с площ 

1072 кв.м (хиляда седемдесет и два квадратни метра) в кв.44 (квартал четиридесет и четвърти) по 

плана на с.Съдиево, община Айтос, отреден за „Индивидуално жилищно строителство”, при 

граници за целия имот: север – улица, изток – УПИ VІ-170 и УПИ VІІІ-169 в кв.44, юг – край на 

регулация, запад – УПИ ІV-171 в кв.44, на цена 2990.00лв. (две хиляди деветстотин и деветдесет 

лева), без ДДС, актувана с Акт №5689/18.01.2021г.  

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/ 

0 „възд.се”, проведено на  25.02.2021 г.,        КРАСИМИР  ЕНЧЕВ 

поименно, съгласно приложен списък към                                                          

Протокол   №  17,  т.19. от  ДР  

ВЯРНО  С  ОРИГИНАЛА:…………………… 

          /Галя Младенова – 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 

 

 

№ 220 

 

 
По Докладна записка с вх.№ ОбС-52/15.02.2021 г. от Мариана Димова – зам.кмет на 

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

лице в УПИ ІV-171, кв.44 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 „ХИМКОНСУЛТ“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, 

ул.“Батак“ №57А, представлявано от Петко Неделчев Павлов-управител, чрез продажба на 

общинска придаваема част, представляваща 43/1034 кв.м (четиридесет и три квадратни метра) от 

УПИ ІV-171 (урегулиран поземлен имот четвърти за сто седемдесет и първи), целият имот с 

площ 1034 кв.м (хиляда тридесет и четири квадратни метра) в кв.44 (квартал четиридесет и 

четвърти) по плана на с.Съдиево, община Айтос, отреден за „Индивидуално жилищно 

строителство”, при граници за целия имот: север – улица, изток – УПИ V-171 в кв.44, юг – край 

на регулация, запад – УПИ ІХ-172 в кв.44, на цена 1290.00лв. (хиляда двеста и деветдесет лева), 

без ДДС, актувана с Акт №5688/18.01.2021г.  

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 20 гласа ”за”,  0 „против”  и                                                      /п/ 

0 „възд.се”, проведено на  25.02.2021 г.,        КРАСИМИР  ЕНЧЕВ 

поименно, съгласно приложен списък към                                                          

Протокол   №  17,  т.20. от  ДР  

ВЯРНО  С  ОРИГИНАЛА:…………………… 

          /Галя Младенова – 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 

 

 

№ 221 

 

 
По Докладна записка с вх.№ ОбС-53/15.02.2021 г. от Васил Едрев – кмет на Община 

Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община Айтос и физическо лице в УПИ 

VІІ-12, кв.6 по плана на с.Черноград, 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 Бехчет Мюмюн Сали, чрез продажба на общинска придаваема част, 

представляваща 6/1745кв.м (шест квадратни метра) от УПИ VІІ-12 (урегулиран поземлен имот 

седми за дванадесети), целият имот с площ 1745 кв.м (хиляда седемстотин четиридесет и пет 

квадратни метра) в кв.6 (квартал шести) по плана на с.Черноград, община Айтос, отреден за 

„Индивидуално жилищно строителство”, при граници за целия имот: север – УПИ ІІІ-9 в кв.6, 

изток – УПИ V-15 и УПИ VІ-15 в кв.6, юг – улица, запад – УПИ VІІІ-11 в кв.6, на цена 135.00лв. 

(сто тридесет и пет лева), без ДДС, актувана с Акт за частна общинска собственост 

№5697/29.01.2021г.  

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 19 гласа ”за”,  0 „против”  и                                                      /п/ 

0 „възд.се”, проведено на  25.02.2021 г.,        КРАСИМИР  ЕНЧЕВ 

поименно, съгласно приложен списък към                                                          

Протокол   №  17,  т.21. от  ДР  

ВЯРНО  С  ОРИГИНАЛА:…………………… 

          /Галя Младенова – 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 

 

 

№ 222 

 

 
По Докладна записка с вх.№ ОбС-54/15.02.2021 г. от Васил Едрев – кмет на Община 

Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община Айтос и физическо лице в УПИ 

ІІІ-213, кв.6 по плана на с.Караново, 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 Галина Хараламбиева Апостолова, чрез продажба на общинска придаваема част, 

представляваща 24/831 кв.м (двадесет и четири квадратни метра) от УПИ ІІІ-213 (урегулиран 

поземлен имот трети за двеста и тринадесети), целият имот с площ 831 кв.м (осемстотин 

тридесет и един квадратни метра) в кв.6 (квартал шести) по плана на с.Караново, община Айтос, 

отреден за „Индивидуално жилищно строителство”, при граници за целия имот: североизток – 

УПИ ІV-216 в кв.6, югоизток – УПИ ІХ-214 в кв.6, югозапад – УПИ ІІ-213 в кв.6, северозапад – 

улица, на цена 590.00лв. (петстотин и деветдесет лева), без ДДС, актувана с Акт за частна 

общинска собственост №5700/02.02.2021г.  

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/ 

0 „възд.се”, проведено на  25.02.2021 г.,        КРАСИМИР  ЕНЧЕВ 

поименно, съгласно приложен списък към                                                          

Протокол   №  17,  т.22. от  ДР  

ВЯРНО  С  ОРИГИНАЛА:…………………… 

          /Галя Младенова – 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 

 

 

№ 223 

 

 
По Докладна записка с вх.№ ОбС-55/15.02.2021 г. от Васил Едрев – кмет на Община 

Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община Айтос и физическо лице в УПИ 

ХVІІ-68, кв.19 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 Веселин Кирилов Недялков, чрез продажба на общинска придаваема част, 

представляваща 15/870кв.м (петнадесет квадратни метра) от УПИ ХVІІ-68 (урегулиран поземлен 

имот седемнадесети за шестдесет и осми), целият имот с площ 870 кв.м (осемстотин и седемдесет 

квадратни метра) в кв.19 (квартал деветнадесети) по плана на с.Лясково, община Айтос, отреден 

за „Индивидуално жилищно строителство”, при граници за целия имот: север – УПИ ХVІІІ-63 в 

кв.19, изток – УПИ ІХ-68 в кв.19, юг – улица, запад – УПИ Х-67 в кв.19, на цена 380.00лв. (триста 

и осемдесет лева), без ДДС, актувана с Акт за частна общинска собственост №5686/11.01.2021г.  

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

0 „възд.се”, проведено на  25.02.2021 г.,        КРАСИМИР  ЕНЧЕВ 

поименно, съгласно приложен списък към                                                          

Протокол   №  17,  т.23. от  ДР  

ВЯРНО  С  ОРИГИНАЛА:…………………… 

          /Галя Младенова – 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 

 

 

№ 224 

 

 
По Докладна записка с вх.№ ОбС-61/15.02.2021 г. от Васил Едрев – кмет на Община 

Айтос, относно определяне на мери и пасища от Общинския поземлен фонд за общо и 

индивидуално ползване от собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни 

селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ за 

стопанската 2021/2022 година, 

 

 

 Общинският съвет – гр. Айтос, 
 

 

На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, във връзка с чл.37о, чл.37и  и  чл.24а, ал.6, т.4 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл.11 от 

Наредба за стопанисване, управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд и 

чл. 60, ал.1, предложение второ от АПК,  

 
Р  Е  Ш  И : 

 

 

1. Определя пасищата и мерите, предназначени за общо и индивидуално ползване, по 

землища на територията на Община Айтос, описани в Годишния план за паша за стопанската 

2021/2022 г. (Приложение №1), неразделна част от настоящото решение. 

2. Дава съгласие да се предоставят за общо и индивидуално ползване имотите по т.1 и 

приема Годишен план за паша за стопанската 2021/2022г., съдържащ размера и 

местоположението им в землищата на населените места(Приложение №1). 

3. Мерите и пасищата, определени за общо ползване, да се използват безвъзмездно от 

жителите на населеното място, притежаващи дребни земеделски стопанства с пасищни животни 

или от образуваните колективни стада. 

4. Мерите и пасищата, определени за индивидуално ползване, да се отдадат под наем при 

спазване условията на чл. 37и, във връзка с чл. 24а, ал.6, т.4 от ЗСПЗЗ, за срок от 5 (пет) 

стопански години на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни 

селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, 

съобразно броя и вида на регистрираните животни, на цена, определена по пазарен механизъм. 

Пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд да се предоставят под наем на лица, 

които нямат данъчни задължения, както и задължения към Държавен фонд "Земеделие", 

държавния поземлен фонд, общинския поземлен фонд и за земи по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ. 

5. Пасищата, мерите и ливадите, определени за индивидуално ползване в Приложение №1, 

да бъдат разпределени между правоимащите лица от комисия, назначена със заповед на Кмета на 

Община Айтос. 

6. Комисията да определи необходимата за всеки кандидат площ, при спазване условията 

на чл.37 и, ал.1, ал.4 и ал.6 от ЗСПЗЗ, като отчете наличието на притежавани или ползвани на 

правно основание от заявителя пасища, мери и ливади. Комисията да състави протокол за 



окончателно разпределение на имотите при наличие на необходимите площи в срок до 1 май 

2021година. 

7. При недостиг на пасища, мери и ливади в землището, след изчерпване на определените 

в Приложение №1 пасища и мери  за индивидуално ползване, комисията да извърши 

допълнително разпределение в землища на съседни населени места, до достигане на нормата по 

чл. 37и, ал. 4 от ЗСПЗЗ. 

8. Въз основа на протоколите на комисията и след заплащане на наемната цена, кметът на 

общината да сключи договори за наем със срок на действие от 5 стопански години, считано от 

стопанската 2021/2022 година. На основание чл.37и, ал.15 от ЗСПЗЗ, при сключване на 

договорите за наем на пасища, мери и ливади от държавния и общинския поземлен фонд, които 

изцяло или частично не попадат в актуалния към датата на подписване на договора 

специализиран слой по чл. 5, ал. 2 от Наредба № 2 от 17 февруари 2015 г. за критериите за 

допустимост на земеделските площи за подпомагане по схеми и мерки за плащане на площ, не се 

дължи заплащане на наемна цена за две стопански години от сключването на договора. 

9. На основание чл.37и, ал.13 от ЗСПЗЗ, да се отдадат под наем по реда на Закона за 

общинската собственост за срок от 1 стопанска година(за стопанската 2021/2022г.), останалите 

свободни имоти- пасища и мери, определени за индивидуално ползване, чрез провеждане на 

публични търгове с явно наддаване, в които да бъдат допуснати до участие само собственици на 

пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на 

БАБХ. 

10. На основание чл.37и, ал.14 от ЗСПЗЗ, останалите след провеждане на търга по ал. 13 

свободни имоти- пасища и мери да се отдадат под наем по реда на Закона за общинската 

собственост, за срок от 1 стопанска година(за стопанската 2021/2022г.), чрез провеждане на 

публични търгове с явно наддаване, на собственици на пасищни селскостопански животни и на 

лица, които поемат задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние, 

съгласно реда, определен в правилника за прилагане на закона.  

11. Определя годишна наемна цена на предоставените по т.8 пасища, мери и ливади, 

разпределени за индивидуално ползване и начални тръжни наемни цени за имотите по т.9 и т.10 

от настоящото решение, в размер на 7,40лв/седем лева и четиридесет стотинки/ на декар, 

съгласно Приложение №2. Цената е определена от независим оценител, включен в Камарата на 

независимите оценители в България. 

12. Определя прокари за движение на селскостопанските животни до местата за паша и 

водопоите в с.Лясково, съгласно приложение  № 3. В останалите населени места на община 

Айтос остават непроменени прокарите за движение на селскостопанските животни, определени с 

решение №449/28.02.2018г. на Общински съвет-Айтос. 

13. Приема  Правила  за  ползване  на  общинските   мери  и  пасища  за  отглеждане на  

животните  в  съответствие  с  условията  за  поддържане  на   земята  в   добро  екологично  и 

земеделско състояние, както следва: 

Задължения на общината: 

-Да осигури безпрепятствено ползване на общинските мери и пасища за извеждане на паша на 

притежаваните от земеделските стопани животни. 

-Да предоставя информация и методически указания на ползвателите относно необходимите 

мероприятия по поддържане и опазване на мерите и пасищата. 

-Кметовете на населените места и кметските наместници от съставните селища на Община Айтос 

се задължават да следят за изпълнението на Правилата за ползване на общинските мери, пасища 

и ливади от страна на ползвателите, както и да контролират движението на селскостопанските 

животни да се извършва по определените за целта прокари. При констатиране на нарушения да 

бъдат налагани санкции съгласно правомощията им.  

Задължения на ползвателите на общински мери и пасища:  

- Да почистват постоянните пасища от нежелана храстовидна растителност и да провеждат борба 

с плевели и устойчиви растителни видове. 

- Да не променят предназначението на пасищата и мерите, да не ги разорават и да не ги използват 

за неземеделски нужди. 

- Да не допускат замърсяването им с битови, строителни, производствени, опасни и други 

отпадъци. 



- Да не се палят сухи треви и храсти в пасищата, мерите. 

- Да окосяват порасналата, неизпасана трева. 

-Да извършват балансирано торене с минерални торове и умерено торене с оборски тор, с цел 

недопускане на замърсяване на повърхностни  и подпочвени води. 

- Да не се извършва паша нощем и без пастир. 

- Да не се извършва паша в горите, граничещи с пасищата. 

- Да не се допуска лагеруване на домашни животни в пасищата. 

- Да не извършват сеч на намиращите се върху отдадените под наем пасища и мери, отделно 

стоящи или групи дървета, без разрешение от компетентните органи. 

- Да ги опазват от ерозиране, заблатяване, засоляване. 

- Да не изграждат постройки с траен статут в пасищата и мерите, да не ограждат предоставените 

площи, освен временно с електропастир и при условие, че не блокират достъпа на други стада до 

местата за паша и водопоите, тоест да осигурят необходимите прокари за селскостопанските 

животни. 

- Да не ги преотстъпват за ползване на трети лица. 

- Условията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние не отменят 

задълженията на собствениците или ползвателите на земеделски земи по Закона за опазване на 

земеделските земи, Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и други 

нормативни актове. 

- Ползвателите на мери, пасища и ливади от общинския поземлен фонд организират охраната на 

ползваните от тях имоти. 

- Ползвателите да спазват одобрените със заповед №РД09-122/23.02.2015г. на Министъра на 

земеделието и храните Национални стандарти за добро земеделско и екологично състояние на 

земята в област „Околна среда, изменение на климата и добро земеделско състояние на земята“. 

14. На основание чл.60, ал.1, предложение второ от АПК, с оглед защита на обществените 

интереси на гражданите на Община Айтос, в частност на земеделските стопани и животновъди и 

с цел спазване на законовите срокове за кандидатстване и подаване на документи, допуска 

предварително изпълнение на решението. 

 

 

 

 

 

 

    

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

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

0 „възд.се”, проведено на  25.02.2021 г.,        КРАСИМИР  ЕНЧЕВ 

поименно, съгласно приложен списък към                                                          

Протокол   №  17,  т.24. от  ДР  

ВЯРНО  С  ОРИГИНАЛА:…………………… 

          /Галя Младенова – 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 

 

 

№ 225 

 

 
По Докладна записка с вх.№ ОбС-60/15.02.2021 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 № 184, находящ се в землището на гр. Айтос, м. „Слънчева лъка”, с площ от 3892 

кв.м, пета категория, начин на трайно ползване – нива, при граници на имота: Дере, ПИ № 185, 

ПИ №191, ПИ №192, ПИ №196, ПИ №197, ПИ №204, Път, актуван с АОС № 5698/29.01.2021г.  

 Начална тръжна цена 8333,00 лв. /осем хиляди триста тридесет и три лева/. 
 

2. ПИ № 413, находящ се в землището на гр. Айтос, м. „Слънчева лъка”, с площ от 1107 

кв.м, шеста категория, начин на трайно ползване – нива, при граници на имота: ПИ №442, ПИ 

№412, Път, ПИ №414, актуван с АОС № 5694/28.01.2021г. 

 Начална тръжна цена 2307,00 лв. /две хиляди триста и седем лева/. 
 

3. ПИ № 654, находящ се в землището на гр. Айтос, м. „Слънчева лъка”, с площ от 1124 

кв.м, пета категория, начин на трайно ползване – нива, при граници на имота: Път, ПИ № 655, 

Път, Път, актуван с АОС № 5693/28.01.2021г. 

 Начална тръжна цена 2406,00 лв. /две хиляди четиристотин и шест лева/. 
 

4. ПИ № 667, находящ се в землището на гр. Айтос, м. „Слънчева лъка”, с площ от 1006 

кв.м, пета категория, начин на трайно ползване – нива, при граници на имота: ПИ № 658, ПИ 

№666, ПИ № 676, ПИ № 668, актуван с АОС № 5692/28.01.2021г. 

 Начална тръжна цена 2154,00 лв. /две хиляди сто петдесет и четири лева/. 
 

5. ПИ № 1149, находящ се в землището на гр. Айтос, м. „Слънчева лъка”, с площ от 

1094 кв.м, пета категория, начин на трайно ползване – нива, при граници на имота: Път, Дере, 

ПИ №1148, Път, актуван с АОС № 5691/28.01.2021г. 

 Начална тръжна цена 2342,00 лв. /две хиляди триста четиридесет и два лева/. 



 

6. ПИ № 1193, находящ се в землището на гр. Айтос, м. „Слънчева лъка”, с площ от 

1111 кв.м, четвърта категория, начин на трайно ползване – нива, при граници на имота: ПИ 

№1185, ПИ №1186, ПИ №1187, ПИ №1192, ПИ №1214, ПИ №1198, Път, актуван с АОС № 

5690/28.01.2021г. 

 Начална тръжна цена 2458,00 лв. /две хиляди четиристотин петдесет и осем лева/. 
 

 

7. ПИ № 279, находящ се в землището на гр. Айтос, м. „Провадийско шосе”, с площ от 

918 кв.м, шеста категория, начин на трайно ползване – нива, при граници на имота: ПИ №260, 

ПИ №278, Път, ПИ №280, актуван с АОС № 5695/28.01.2021г. 

 Начална тръжна цена 1905,00 лв. /хиляда деветстотин и пет лева/. 
 

8. ПИ № 788, находящ се в землището на гр. Айтос, м. „Провадийско шосе ”, с площ от 

2066 кв.м, четвърта категория, начин на трайно ползване – нива, при граници на имота: ПИ 

№747, ПИ №789, ПИ №792, ПИ №793, ПИ №794, ПИ №795, ПИ №787, ПИ №786, актуван с АОС 

№ 5696/28.01.2021г. 

 Начална тръжна цена 4553,00 лв. /четири хиляди петстотин петдесет и три лева/. 
 

9. ПИ № 439, находящ се в землището на гр. Айтос, м. „Набожната къща ”, с площ от 

851 кв.м, четвърта категория, начин на трайно ползване – нива, при граници на имота: ПИ №438, 

Път, ПИ №440, ПИ №447, актуван с АОС № 5699/29.01.2021г. 

 Начална тръжна цена 1883,00 лв. /хиляда осемстотин осемдесет и три 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 25 гласа ”за”,  0 „против”  и                                                      /п/ 

0 „възд.се”, проведено на  25.02.2021 г.,        КРАСИМИР  ЕНЧЕВ 

поименно, съгласно приложен списък към                                                          

Протокол   №  17,  т.25. от  ДР  

ВЯРНО  С  ОРИГИНАЛА:…………………… 

          /Галя Младенова – 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 

 

 

№ 226 

 

 
По Докладна записка с вх.№ОбС-76/19.02.2021 г. от Васил Едрев – кмет на Община 

Айтос, относно допълнение на Решение № 257/27.12.2016 г. на ОбС – Айтос за даване 

допълнително съгласие за преминаването на трасе на обект: „Рехабилитация на железопътния 

участък Пловдив – Бургас - Фаза 2” по пет обособени позиции, Обособена позиция № 4: 

„Проектиране и изграждане на 2 нови пътни надлези на км 244+619 и км 248+202 в 

междугарието Черноград - Айтос“ през имот общинска собственост, 

 

 

 

 Общинският съвет – гр. Айтос, 
 

На основание чл.21, ал. 1,  т.8  от ЗМСМА, във връзка  с чл.131 от ЗУТ,   
 

 

Р  Е  Ш  И : 
 

 

             1. Допълва т.1 на Решение № 257,  обективирано в протокол № 15 от 27.12.2016 г.  със  

следният текст :  

„Дава  предварително съгласие трасето на обект: „Рехабилитация на железопътния участък 

Пловдив – Бургас - Фаза 2” по пет обособени позиции, Обособена позиция № 4: „Проектиране и 

изграждане на 2 нови пътни надлези на км 244+619 и км 248+202 в междугарието Черноград - 

Айтос“ да премине през част от имот с идентификатор 81102.15.30 (бивш № 000112), землище на 

с. Черноград, община Айтос, с НТП „Път ІV клас”, публична общинска собственост.“      

2. Настоящото Решение е неразделна част от Решение № 257/27.12.2016 г. 

 

 

 

 

 

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

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

0 „възд.се”, проведено на  25.02.2021 г.,        КРАСИМИР  ЕНЧЕВ 

поименно, съгласно приложен списък към                                                          

Протокол   №  17,  т.26. от  ДР  

ВЯРНО  С  ОРИГИНАЛА:…………………… 

          /Галя Младенова – протоколист/ 
 

 

 


