
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 
 

 

№ 148 

 

 
По Докладна записка с вх.№ ОбС-319/14.09.2020 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос,  

относно утвърждаване на управител на общинското търговско дружество „Авицена”ЕООД – гр.Айтос, 

 

 

 

 Общинският съвет – гр. Айтос, 
 

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.12, ал.1, т.5, чл.18, т.12 и чл.24 от 

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

общинско участие в капитала, в граждански дружества и сдружения с нестопанска цел и Протокол № 

3/08.09.2020 г. на комисията за организация и провеждане на конкурс за избор на управител на 

общинското търговско дружество „Авицена” ЕООД – гр.Айтос,  

 

 

Р  Е  Ш  И : 
 

 

1. Утвърждава за управител на общинско търговско дружество „Авицена” ЕООД – гр.Айтос – 

Младен Стоянов Иванов. 

2. Определя възнаграждение на управителя в размер на 300% от средната месечна брутна 

работна заплата в търговското дружество. 

3. Възлага на Кмета на Община Айтос да сключи договор за управление с Младен Стоянов 

Иванов, съгласно решението на Общински съвет – Айтос и при спазване разпоредбите на Наредба за 

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

участие в капитала, в граждански дружества и сдружения с нестопанска цел. 

 

 

 

 

    

 

 

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

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

0 „възд.се”, проведено на  30.09.2020 г.,        КРАСИМИР  ЕНЧЕВ 

поименно, съгласно приложен списък към                                                          

Протокол   №  12,  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 
 

 

№ 149 

 

 
По Докладна записка с вх.№ ОбС-320/16.09.2020 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос,  

относно покана за участие в извънредно заседание на общото събрание на Асоциация по ВиК на 

обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕАД – Бургас, 

 

 

 Общинският съвет – гр. Айтос, 
 

 

На основание чл.21, ал.1, т.15  и 23 от ЗМСМА, във връзка с чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка 

с чл.198е, ал.3 и ал.5 от Закона за водите,  

 

 

Р  Е  Ш  И : 
 

 

 

I. УПЪЛНОМОЩАВА Васил Едрев - Кмет на Община Айтос, представител по Закона за 

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

и канализация“ ЕАД, гр. Бургас, да гласува в общото събрание на Асоциация по В и К на обособената 

територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас, решения, както следва: 

 

 1. На основание член 20, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността асоциациите по 

водоснабдяване и канализация, общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, 

обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр.Бургас приема решение за препоръчителния 

размер на вноската на държавата в бюджета на асоциацията за 2021 г. в размер на 20 000,00 (двадесет 

хиляди) лева. 

 

2. На основание чл.198в, ал. 4, т. 5 от Закона за водите, общото събрание на Асоциация по ВиК 

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

Бизнес плана за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас за периода 

2017 г. – 2021 г.; 

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

„Водоснабдяване и канализация” ЕАД, гр. Бургас дава принципно съгласие и подкрепя предложението 

на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас за провеждане на процедура за обособяване на 

язовир „Ахелой“ и язовир „Порой“ като резервни водоизточници за питейно-битово водоснабдяване за 

област Бургас. 

 

II. ОПРЕДЕЛЯ Мариана Димова – Заместник-кмет на Община Айтос за представител на 

Община Айтос в Общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от 

„Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас, при невъзможност на Кмета на Община Айтос да 

участва лично в Общото събрание на Асоциацията за приемане на посочените решения. 



III. На основание чл. 60, ал.1 от АПК, предвид датата на насроченото извънредно заседание и с 

оглед осигуряване възможност Община Айтос да има свой представител на извънредното заседание на 

общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и 

канализация” ЕАД – Бургас, Общински съвет Айтос допуска предварително изпълнение на решението. 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

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

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

0 „възд.се”, проведено на  30.09.2020 г.,        КРАСИМИР  ЕНЧЕВ 

поименно, съгласно приложен списък към                                                          

Протокол   №  12,  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 
 

№ 150 

 
По Докладна записка с вх.№ ОбС-334/18.09.2020 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос,  

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

 

 

 Общинският съвет – гр. Айтос, 
 

            На основание чл.21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и  във връзка с чл.124, ал. 1 и ал. 2 от Закона за 

публичните финанси и чл.32, ал.2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната 

бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на 

бюджета на община Айтос,  

 

Р  Е  Ш  И : 
 

 

             Актуализира  бюджета  на община Айтос, поименното разпределение на разходите за 

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

 

             1. Включва обект „Корекция и изграждане на пасарелки и водосток на западно дере в с. 

Карагеоргиево /ПМС 250 от 04.09.2020 г./“ на стойност 31 000 лв. дофинансиране  със собствени 

бюджетни средства. 

             1.1. Намаля бюджета за разходи за лихви &22-24 дейност „Разходи на лихви по други заеми от 

страната  с 31 000 лв.  

 

             2. Включва обект „Проектиране на разширение и реконструкция на общински път: Айтос-

Карагеоргиево-Тополица-Черноград-път I-6 (BGS1004, BGS1003)“ на стойност 70 000 лв.  

             2.1. Отпада обект „Проектиране улични настилки Айтос и села“ на стойност  58 000 лв. 

             2.2. Отпада обект „Проектиране детски площадки села“ на стойност 12 000 лв. 

 

             3. Включва в капиталната програма обект „ППР и изграждане на Детска градина в кв. 136, 

УПИ I по плана на гр. Айтос“ на стойност 53 700 лв. с източник на финансиране собствени бюджетни 

средства. 

             3.1. Намаля утвърдените за 2020 г. от Общински съвет предвидени целеви разходи за 

мероприятия от културния календар на общината с 53 700 лв. 

 

 

  

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

ОбС, с 26 гласа ”за”,  0 „против”  и                                                      /п/ 

0 „възд.се”, проведено на  30.09.2020 г.,        КРАСИМИР  ЕНЧЕВ 

поименно, съгласно приложен списък към                                                          

Протокол   №  12,  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 
 

 

№ 151 

 

 
По Докладна записка с вх.№ ОбС-325/17.09.2020 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос,  

относно прекратяване на съсобственост между Община  Айтос и физическо лице в УПИ ІІ-4040, 

кв.227 по плана на гр. Айтос, с административен адрес: гр.Айтос, ул.“Кавала“ № 3, 

 

 

 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 Васил Симеонов Спасов, чрез пълномощник Стоян Евтимов Йорданов, съгласно 

пълномощно с рег.№491 и рег.№492, том 1, №29 от нотариус в район РС Айтос, рег.№739 на 

Нотариалната камара, преупълномощен от Симеон Спасов Атанасов, като пълномощник на Васил 

Симеонов Спасов, съгласно пълномощно с номер 0908/2020К от 16.07.2020г. от нотариус във 

Франкентал (Пфалц) във Федерална Република Германия, преведено на български език, с нотариална 

заверка с рег.№493/24.07.2020г. от нотариус в район РС Айтос, рег.№739 на Нотариалната камара, 

чрез продажба на общинска придаваема част, представляваща 15/554 кв.м (петнадесет квадратни 

метра) от УПИ ІІ-4040 (урегулиран поземлен имот втори за четири хиляди и четиридесети), целият 

имот с площ 554 кв.м (петстотин петдесет и четири квадратни метра) в кв.227 (квартал двеста двадесет 

и седми) по плана на гр. Айтос, отреден за „Индивидуално жилищно строителство”, при граници за 

целия имот: север – улица, изток – улица, юг – УПИ ІІІ-4041 в кв.227, запад – УПИ VІ-4037, УПИ VІІ-

4038 и УПИ І-4039 в кв.227, на цена 1200.00лв. (хиляда и двеста лева), без ДДС, актувана с Акт за 

частна общинска собственост №5628/13.08.2020 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 27 гласа ”за”,  0 „против”  и                                                      /п/ 

0 „възд.се”, проведено на  30.09.2020 г.,        КРАСИМИР  ЕНЧЕВ 

поименно, съгласно приложен списък към                                                          

Протокол   №  12,  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 
 

 

№ 152 

 

 
По Докладна записка с вх.№ ОбС-330/17.09.2020 г. от Мариана Димова – зам.кмет на Община 

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

3450, кв.197 по плана на гр. Айтос, с административен адрес: гр.Айтос, ул.“Шипка“№ 31, 

 

 

 

 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 Христо Цветанов Колев, чрез продажба на общинска придаваема част, представляваща 

8/552 кв.м (осем квадратни метра) от УПИ Х-3450 (урегулиран поземлен имот десети за три хиляди 

четиристотин и петдесети), целият имот с площ 552 кв.м (петстотин петдесет и два квадратни метра) в 

кв.197 (квартал сто деветдесет и седми) по плана на гр. Айтос, отреден за „Индивидуално жилищно 

строителство”, при граници за целия имот: север – УПИ ІІІ-3452,3449 и УПИ ІV-3449 в кв.197, изток – 

УПИ ІХ-3447 в кв.197, юг – улица, запад – УПИ ХІ-3451 в кв.197, на цена 640.00лв. (шестстотин и 

четиридесет лева), без ДДС, актувана с Акт за частна общинска собственост №5634/31.08.2020 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 28 гласа ”за”,  0 „против”  и                                                      /п/ 

0 „възд.се”, проведено на  30.09.2020 г.,        КРАСИМИР  ЕНЧЕВ 

поименно, съгласно приложен списък към                                                          

Протокол   №  12,  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 
 

 

№ 153 

 

 
По Докладна записка с вх.№ ОбС-324/17.09.2020 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос,  

относно прекратяване на съсобственост между Община  Айтос и физическо лице в УПИ ХХІ-185, 

кв.23 по плана на с.Пещерско, община Айтос, 

 

 

 

 Общинският съвет – гр. Айтос, 
 

 

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

администрация, чл.36, ал. 1, т. 2 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.50, 

ал.1, т.2 и ал. 3 и чл.54 от Наредба за реда за придобиване, управление и  разпореждане с  общинско 

имущество в Община Айтос,  

 

Р  Е  Ш  И : 
 

 

1. Да се прекрати съсобствеността между Община Айтос от една страна и от друга 

съсобственика Рамадан Ахмед Осман, чрез пълномощник Хюсеин Салим Ахмед, съгласно 

пълномощно с рег. №140/08.01.2020г. на нотариус в РС Айтос, рег. №557 на Нотариалната камара, 

чрез продажба на общинска придаваема част, представляваща 42/1312 кв.м (четиридесет и два 

квадратни метра) от УПИ ХХІ-185(урегулиран поземлен имот двадесет и първи за сто осемдесет и 

пети), целият имот с площ 1312 кв.м (хиляда триста и дванадесет квадратни метра) в кв.23 (квартал 

двадесет и трети) по плана на с.Пещерско, община Айтос, отреден за „Индивидуално жилищно 

строителство”, при граници за целия имот: север – улица, изток – УПИ ХХІІ-183 и УПИ ХХ-184 в 

кв.23, юг – улица, запад – улица, на цена 650лв. (шестстотин и петдесет лева), без ДДС, актувана с Акт 

за частна общинска собственост №5633/31.08.2020 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 27 гласа ”за”,  0 „против”  и                                                      /п/ 

0 „възд.се”, проведено на  30.09.2020 г.,        КРАСИМИР  ЕНЧЕВ 

поименно, съгласно приложен списък към                                                          

Протокол   №  12,  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 
 

 

№ 154 

 

 
По Докладна записка с вх.№ ОбС-329/17.09.2020 г. от Мариана Димова – зам.кмет на Община 

Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община  Айтос и физическо лице в УПИ V-269, 

кв.32 по плана на с.Тополица, 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 Шабан Мустафа Емурла, чрез продажба на общинска придаваема част, представляваща 

65/966 кв.м (шестдесет и пет квадратни метра) от УПИ V-269 (урегулиран поземлен имот пети за 

двеста шестдесет и девети), целият имот с площ 966 кв.м (деветстотин шестдесет и шест квадратни 

метра) в кв.32 (квартал тридесет и втори) по плана на с.Тополица, община Айтос, отреден за 

„Индивидуално жилищно строителство”, при граници за целия имот: север – улица, изток – УПИ VІ-

269 в кв.32, юг – край на регулация, запад – УПИ ІV-268 в кв.32, на цена 1560.00лв. (хиляда петстотин 

и шестдесет лева), без ДДС, актувана с Акт за частна общинска собственост №5635/31.08.2020 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 27 гласа ”за”,  0 „против”  и                                                      /п/ 

0 „възд.се”, проведено на  30.09.2020 г.,        КРАСИМИР  ЕНЧЕВ 

поименно, съгласно приложен списък към                                                          

Протокол   №  12,  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 
 

 

 

№ 155 

 

 

 
По Докладна записка с вх.№ ОбС-328/17.09.2020 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос,  

относно прекратяване на съсобственост между Община Айтос и физическо лице в ПИ № 821, находящ 

се в м „Провадийско шосе“ в землището на гр. Айтос, 

 

 

 

 Общинският съвет – гр. Айтос, 

 
 

Р  Е  Ш  И : 
 

 

Решение № 155: На основание чл. 21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.50, ал.2, т.2 от 

Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински 

съвет - Айтос не дава съгласие за прекратяване на съсобственост чрез продажба частта на общината, 

представляваща 1018 кв.м ид.ч. от ПИ № 821, целият с площ 2018 кв.м, находящ се в м „Провадийско 

шосе“ в землището на гр.Айтос. 

          Препис от решението да бъде връчено на Михаил Кънев Луков. 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

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

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

5 „възд.се”, проведено на  30.09.2020 г.,        КРАСИМИР  ЕНЧЕВ 

поименно, съгласно приложен списък към                                                          

Протокол   №  12,  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 
 

 

№ 156 

 

 
По Докладна записка с вх.№ ОбС-326/17.09.2020 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос,  

относно безвъзмездно прехвърляне в полза на държавата на имоти - общинска собственост за нуждите 

на национален обект „Рехабилитация на железопътния участък Пловдив - Бургас – Фаза 2”, Позиция 2: 

„Премахване на прелезите и изграждане на надлези/подлези за жп участък Пловдив-Бургас”, 

 

 

 Общинският съвет – гр. Айтос, 
 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.9, във връзка с чл. 34, ал.4, чл.35, 

ал.5 от Закона за общинската собственост, чл.34а, ал.5 от Закона за държавната собственост и във 

връзка с чл.44, ал.1, т.7 и чл.49, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане 

с общинско имущество,  

 

Р  Е  Ш  И : 
 

 

1. В раздел II на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите общинска 

собственост за 2020 год. създава нова буква „В“: „Имоти, които община Айтос има намерение да 

дари през 2020 година”. 

2. Включва в Годишна програма за управление и разпореждане с имотите общинска 

собственост за 2020 год. в раздел II , б.”В” „Имоти, които община Айтос има намерение да дари 

през 2020 година” следните имоти частна общинска собственост:  

 

№ ПИ с 

идентификатор 

НТП Площ 

/кв.м/ 

Землище 

1. 00151.21.9 За местен път 998 гр.Айтос 

2. 00151.426.41 Водоем 11 гр.Айтос 

3. 00151.426.47 За друг поземлен имот 

за движение и 

транспорт 

421 гр.Айтос 

4. 00151.427.21 За друг поземлен имот 

за движение и 

транспорт 

474 гр.Айтос 

5. 00151.481.20 Пасище 913 гр.Айтос 

6. 00151.481.34 За местен път 3458 гр.Айтос 

7. 00151.481.36 За селскостопански, 

горски, ведомствен път 

46 гр.Айтос 

8. 00151.482.52 За селскостопански, 

горски, ведомствен път 

168 гр.Айтос 

9. 00151.481.31 За селскостопански, 525 гр.Айтос 



горски, ведомствен път 

10. 00151.482.58 За селскостопански, 

горски, ведомствен път 

272 гр.Айтос 

11. 36227.76.7 За друг поземлен имот 

за движение и 

транспорт 

1141 с.Карагеоргиево 

12. 36227.77.30 За друг поземлен имот 

за движение и 

транспорт 

197 с.Карагеоргиево 

13. 36227.76.21 За друг поземлен имот 

за движение и 

транспорт 

582 с.Карагеоргиево 

14. 36227.75.46 За друг поземлен имот 

за движение и 

транспорт 

67 с.Карагеоргиево 

15. 36227.77.34 За друг поземлен имот 

за движение и 

транспорт 

31 с.Карагеоргиево 

16. 36227.76.12 За друг поземлен имот 

за движение и 

транспорт 

3874 с.Карагеоргиево 

17. 36227.76.15 За друг поземлен имот 

за движение и 

транспорт 

302 с.Карагеоргиево 

18 36227.75.42 За друг поземлен имот 

за движение и 

транспорт 

173 с.Карагеоргиево 

19. 36227.40.79 За друг поземлен имот 

за движение и 

транспорт 

2948 с.Карагеоргиево 

20. 36227.40.81 За друг поземлен имот 

за движение и 

транспорт 

843 с.Карагеоргиево 

21. 36227.39.59 За друг поземлен имот 

за движение и 

транспорт 

567 с.Карагеоргиево 

22. 36227.40.85 За друг поземлен имот 

за движение и 

транспорт 

5 с.Карагеоргиево 

23. 72727.17.145 За друг поземлен имот 

за движение и 

транспорт 

88 с.Тополица 

24. 72727.17.147 За друг поземлен имот 

за движение и 

транспорт 

266 с.Тополица 

25. 72727.17.127 За друг поземлен имот 

за движение и 

транспорт 

1303 с.Тополица 

26. 72727.17.141 За друг поземлен имот 

за движение и 

транспорт 

125 с.Тополица 

27. 72727.27.126 За друг поземлен имот 

за движение и 

транспорт 

599 с.Тополица 

28. 72727.18.112 За друг поземлен имот 2090 с.Тополица 



за движение и 

транспорт 

29. 72727.17.131 За друг поземлен имот 

за движение и 

транспорт 

37 с.Тополица 

30. 81102.20.51 За друг поземлен имот 

за движение и 

транспорт 

650 с.Черноград 

31. 81102.19.122 За друг поземлен имот 

за движение и 

транспорт 

167 с.Черноград 

32. 81102.14.57 За друг поземлен имот 

за движение и 

транспорт 

19 с.Черноград 

33. 81102.19.125 За друг поземлен имот 

за движение и 

транспорт 

1200 с.Черноград 

34. 81102.14.62 За друг поземлен имот 

за движение и 

транспорт 

122 с.Черноград 

   24682  

 

3. Дава съгласие за безвъзмездно прехвърляне правото на собственост в полза на държавата, 

представлявана от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 

нуждите на национален обект „Рехабилитация на железопътния участък Пловдив - Бургас – Фаза 2” 

Позиция 2: „Премахване на прелезите и изграждане на надлези/подлези за жп участък Пловдив-

Бургас” на следните  имоти частна общинска собственост: 

 

№ ПИ с 

идентификатор 

НТП Площ 

/кв.м/ 

Землище 

1. 00151.21.9 За местен път 998 гр.Айтос 

2. 00151.426.41 Водоем 11 гр.Айтос 

3. 00151.426.47 За друг поземлен имот 

за движение и 

транспорт 

421 гр.Айтос 

4. 00151.427.21 За друг поземлен имот 

за движение и 

транспорт 

474 гр.Айтос 

5. 00151.481.20 Пасище 913 гр.Айтос 

6. 00151.481.34 За местен път 3458 гр.Айтос 

7. 00151.481.36 За селскостопански, 

горски, ведомствен път 

46 гр.Айтос 

8. 00151.482.52 За селскостопански, 

горски, ведомствен път 

168 гр.Айтос 

9. 00151.481.31 За селскостопански, 

горски, ведомствен път 

525 гр.Айтос 

10. 00151.482.58 За селскостопански, 

горски, ведомствен път 

272 гр.Айтос 

11. 36227.76.7 За друг поземлен имот 

за движение и 

транспорт 

1141 с.Карагеоргиево 

12. 36227.77.30 За друг поземлен имот 

за движение и 

транспорт 

197 с.Карагеоргиево 



13. 36227.76.21 За друг поземлен имот 

за движение и 

транспорт 

582 с.Карагеоргиево 

14. 36227.75.46 За друг поземлен имот 

за движение и 

транспорт 

67 с.Карагеоргиево 

15. 36227.77.34 За друг поземлен имот 

за движение и 

транспорт 

31 с.Карагеоргиево 

16. 36227.76.12 За друг поземлен имот 

за движение и 

транспорт 

3874 с.Карагеоргиево 

17. 36227.76.15 За друг поземлен имот 

за движение и 

транспорт 

302 с.Карагеоргиево 

18 36227.75.42 За друг поземлен имот 

за движение и 

транспорт 

173 с.Карагеоргиево 

19. 36227.40.79 За друг поземлен имот 

за движение и 

транспорт 

2948 с.Карагеоргиево 

20. 36227.40.81 За друг поземлен имот 

за движение и 

транспорт 

843 с.Карагеоргиево 

21. 36227.39.59 За друг поземлен имот 

за движение и 

транспорт 

567 с.Карагеоргиево 

22. 36227.40.85 За друг поземлен имот 

за движение и 

транспорт 

5 с.Карагеоргиево 

23. 72727.17.145 За друг поземлен имот 

за движение и 

транспорт 

88 с.Тополица 

24. 72727.17.147 За друг поземлен имот 

за движение и 

транспорт 

266 с.Тополица 

25. 72727.17.127 За друг поземлен имот 

за движение и 

транспорт 

1303 с.Тополица 

26. 72727.17.141 За друг поземлен имот 

за движение и 

транспорт 

125 с.Тополица 

27. 72727.27.126 За друг поземлен имот 

за движение и 

транспорт 

599 с.Тополица 

28. 72727.18.112 За друг поземлен имот 

за движение и 

транспорт 

2090 с.Тополица 

29. 72727.17.131 За друг поземлен имот 

за движение и 

транспорт 

37 с.Тополица 

30. 81102.20.51 За друг поземлен имот 

за движение и 

транспорт 

650 с.Черноград 

31. 81102.19.122 За друг поземлен имот 167 с.Черноград 



за движение и 

транспорт 

32. 81102.14.57 За друг поземлен имот 

за движение и 

транспорт 

19 с.Черноград 

33. 81102.19.125 За друг поземлен имот 

за движение и 

транспорт 

1200 с.Черноград 

34. 81102.14.62 За друг поземлен имот 

за движение и 

транспорт 

122 с.Черноград 

   24682  

 

4. Възлага на Кмета на Община Айтос да предприеме необходимите действия в изпълнение на 

приетите решения и сключване на договор за дарение в полза на държавата. 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

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

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

0 „възд.се”, проведено на  30.09.2020 г.,        КРАСИМИР  ЕНЧЕВ 

поименно, съгласно приложен списък към                                                          

Протокол   №  12,  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 
 

 

№ 157 

 

 
По Докладна записка с вх.№ ОбС-327/17.09.2020 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 – 11 бр., 

 

 

 

 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. Включва към раздел ІІ Б, т.2 от Програмата за управление и разпореждане с    имотите – 

общинска собственост в Община Айтос през 2020 година, недвижими имоти - частна общинска 

собственост, представляващи: м.„Провадийско шосе- ПИ№35, ПИ№93,  ПИ№433, м. „Ляската- 

ПИ№447. 

 

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

провеждане на публичен търг с явно наддаване, както следва: 

 

1. ПИ № 173, находящ се в землището на гр. Айтос, м. „Слънчева лъка”, с площ от 1254 кв.м, 

пета категория, начин на трайно ползване – нива, при граници на имота: ПИ № 174, Дере, ПИ № 172, 

Път, актуван с АОС № 5603/21.07.2020г.  

 Начална тръжна цена 2804,00 лв. / две хиляди осемстотин и четири лева/. 

 

2. ПИ № 502, находящ се в землището на гр. Айтос, м. „Слънчева лъка”, с площ от 838 кв.м, 

шеста категория, начин на трайно ползване – нива, при граници на имота: ДГФ, 

ПИ№500,ПИ№501,ПИ№503 и ДГФ, актуван с АОС № 5629/20.08.2020г.  

 Начална тръжна цена 1733,00 лв. / хиляда седемстотин тридесет и три лева/. 

 

3. ПИ № 35, находящ се в землището на гр. Айтос, м. „Провадийско шосе”, с площ от 892 

кв.м, десета категория, начин на трайно ползване – нива, при граници на имота: мера, мера, ПИ № 38, 

ПИ № 34 , актуван с АОС № 5632/20.08.2020г.  

 Начална тръжна цена 1736,00 лв. / хиляда седемстотин тридесет и шест лева/. 

 



4. ПИ № 93, находящ се в землището на гр. Айтос, м. „Провадийско шосе”, с площ от 1118 

кв.м, седма категория, начин на трайно ползване – нива, при граници на имота: ДГФ, ПИ №94, Мера, 

Път,  актуван с АОС № 5606/22.07.2020г.  

 Начална тръжна цена 2211,00 лв. / две хиляди двеста и единадесет лева/. 

 

5. ПИ № 433, находящ се в землището на гр. Айтос, м. „Провадийско шосе ”, с площ от 893 

кв.м, четвърта категория, начин на трайно ползване – нива, при граници на имота: Път, ПИ №430, Път, 

ПИ №434,  актуван с АОС № 5630/20.08.2020г.  

 Начална тръжна цена 2045,00 лв. / две хиляди четиридесет и пет лева/. 

 

6. ПИ № 783, находящ се в землището на гр. Айтос, м. „Провадийско шосе ”, с площ от 1427 

кв.м, четвърта категория, начин на трайно ползване – нива, при граници на имота: Път, ПИ №784, Път, 

ПИ № 800, Път, актуван с АОС № 5607/22.07.2020г.  

 Начална тръжна цена 3291,00 лв. /три хиляди двеста деветдесет и един лева/. 

 

7. ПИ № 784, находящ се в землището на гр. Айтос, м. „Провадийско шосе ”, с площ от 531 

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

№ 783, актуван с АОС № 5610/22.07.2020г.  

 Начална тръжна цена 1225,00 лв. / хиляда двеста двадесет и пет лева/. 

 

8. ПИ № 799, находящ се в землището на гр. Айтос, м. „Провадийско шосе ”, с площ от 467 

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

ПИ№801, ПИ№800, актуван с АОС № 5609/22.07.2020г.  

 Начална тръжна цена 1077,00 лв. /хиляда седемдесет и седем лева/. 

 

9. ПИ № 360, находящ се в землището на гр. Айтос, м. „Ляската”, с площ от 659 кв.м, 

четвърта категория, начин на трайно ползване – нива, при граници на имота: Път,  ПИ№ 361, Път, 

актуван с АОС № 5604/21.07.2020г.  

 Начална тръжна цена 1526,00 лв. / хиляда петстотин двадесет и шест лева/. 

 

10. ПИ № 361, находящ се в землището на гр. Айтос, м. „Ляската”, с площ от 1056 кв.м, 

четвърта категория, начин на трайно ползване – нива, при граници на имота: ПИ №359, ПИ№ 362, 

Път, ПИ№ 360, Път,  актуван с АОС № 5605/21.07.2020г.  

 Начална тръжна цена 2436,00 лв. / две хиляди четиристотин тридесет и шест лева/. 

 

11. ПИ № 447, находящ се в землището на гр. Айтос, м. „Ляската”, с площ от 858 кв.м, 

четвърта категория, начин на трайно ползване – нива, при граници на имота: Мера, Път, актуван с 

АОС № 5631/20.08.2020г.  

 Начална тръжна цена 1979,00 лв. / хиляда деветстотин седемдесет и девет лева/. 

 

IІI. 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  30.09.2020 г.,        КРАСИМИР  ЕНЧЕВ 

поименно, съгласно приложен списък към                                                          

Протокол   №  12,  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 
 

№ 158 

 
Допълнено с Реш.№383/28.02.2022 г., пр.№29, т.14 от ДР 

 
По Докладна записка с вх.№ ОбС-321/16.09.2020 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос,  

относно даване на разрешение за изработване на проект за ПУП-Парцеларен план за линеен обект 

/трасе/ на обект: „Кабелна линия 1 кV от електромерно табло с разпределителна част пред УПИ ХVІІІ, 

кв. 8 по плана на бивш стопански двор - гр. Айтос до електромерно табло пред УПИ ІІ-17, масив 274, 

землище на гр. Айтос”, 

 

 

 Общинският съвет – гр. Айтос, 
 

 

На основание чл.21,ал.1, т.11 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.124 А, ал.1 и ал.5 от ЗУТ, във 

връзка с чл. 59 от ЗУТ, във връзка с чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ, във връзка с чл.124 Б, ал.1 и ал.4 от ЗУТ,  

 

 

Р  Е  Ш  И : 
 

 

1. Разрешава на „Електроразпределение Юг” ЕАД изработването на ПУП-Парцеларен план за 

линеен обект /трасе/ на обект: „Кабелна линия 1 кV от електромерно табло с разпределителна част 

пред УПИ ХVІІІ, кв. 8 по плана на бивш стопански двор - гр. Айтос до електромерно табло пред УПИ 

ІІ-17, масив 274, землище на гр. Айтос”.   

            2. На основание  чл.124б, ал.1 от ЗУТ, одобрява приложеното към проекта задание за 

изработване на ПУП – Парцеларния план,  неразделна част от настоящото разрешение. 

3. Решението да се разгласи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.  

4. На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на оспорване. 

Екземпляр от решението да се връчи на „Електроразпределение Юг” ЕАД и Кмета на Общината 

за сведение и изпълнение.  

 

 

 

 

    

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

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

0 „възд.се”, проведено на  30.09.2020 г.,        КРАСИМИР  ЕНЧЕВ                              

Протокол   №  12,  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 
 

 

№ 159 

 

 
По Докладна записка с вх.№ ОбС-340/24.09.2020 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос,  

относно участие на Община Айтос чрез представяне на проектно предложение по Открита покана № 3 

„Климат“ по Резултат 4: „Повишена способност на местните общности да намаляват емисиите и да се 

адаптират към променящия се климат“ на Програма: „Опазване на околната среда и климатични 

промени“, 

 

 

 Общинският съвет – гр. Айтос, 
 

 

На основание чл. 21, ал.1, т. 23, чл.59 и сл. от ЗМСМА и във връзка с Насоките за 

кандидатстване по Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“,  

 

 

Р  Е  Ш  И : 
 

 

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ Община Айтос да кандидатства като партньор на водещ Бенефициент – 

Община Карнобат по Открита покана № 3 „Климат“ по Резултат 4: „Повишена способност на 

местните общности да намаляват емисиите и да се адаптират към променящия се климат“ на 

Програма: „Опазване на околната среда и климатични промени“. 

2. ОДОБРЯВА Партньорско споразумение за общинско сътрудничество между Община 

Карнобат, Община Айтос и община Камено. 

3. ВЪЗЛАГА на Кмета на Община Айтос да извърши необходимите действия във връзка с 

кандидатстване и реализиране на проектното предложение при неговото евентуално одобрение. 

4.  На основание чл. 60, ал.1 от АПК и в предвид кратките срокове за кандидатстване, с оглед 

осигуряване на възможност Община Айтос да кандидатства с проектно предложение по Програма 

„Опазване на околната среда и климатични промени“, Общински съвет- Айтос допуска предварително 

изпълнение на решението. 

 

 

 

 

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

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

0 „възд.се”, проведено на  30.09.2020 г.,        КРАСИМИР  ЕНЧЕВ 

поименно, съгласно приложен списък към                                                          

Протокол   №  12,  т.12. от  ДР  

ВЯРНО  С  ОРИГИНАЛА:…………………… 

          /Галя Младенова – протоколист/ 

 


