
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 
 

 

№ 272 

 

 
По Докладна записка с вх.№ ОбС-187/15.06.2021 г. от Васил Едрев – кмет на Община 

Айтос,  относно  възлагане изпълнението на услуга от общ икономически интерес (УОИИ) 

„Патронажна грижа +“, съгласно Административен договор BG05M9OP001-6.002-0151-С01 

за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП РЧР 2014-2020, за изпълнение на 

проект BG05M9OP001-6.002-0151, с наименование „Патронажна грижа + в община Айтос“, 

 

 

 

 Общинският съвет – гр. Айтос, 
 

 

На основание чл. 21, ал.1, т. 23 и ал.2 от ЗМСМА и съгласно „Указания за осигуряване 

на съответствие на проектите за патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания по 

ОП РЧР с приложимия режим по държавна помощ и за съдържание на актовете за възлагане 

на услуга от общ икономически интерес,  

 

 

Р  Е  Ш  И : 
 

 

1. Възлага на Общински център за социални и здравни услуги (ОЦСЗУ) гр. Айтос 

предоставянето на здравно-социалните услуги по проект „Патронажна грижа + в община 

Айтос“, като доставчик (оператор) на услуга от общ икономически интерес. 

2. Финансираните по проекта услуги по Патронажна грижа да се ползват от 

потребителите без заплащане на такса. 

3. Общински съвет – Айтос упълномощава Кмета на Община Айтос да извърши 

всички последващи правни и фактически действия за изпълнение на решението. 

4. На основание чл. 60, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс допуска 

предварително изпълнение на решението. 

    

 

 

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

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

0 „възд.се”, проведено на  29.06.2021 г.,        КРАСИМИР  ЕНЧЕВ                              

Протокол   №  21,  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 
 

 

 

№ 273 

 

 

 
По Докладна записка с вх.№ ОбС-188/15.06.2021 г. от Васил Едрев – кмет на Община 

Айтос,  относно  приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги  за 2022 г. на 

община Айтос, 

 

 

 

 

 Общинският съвет – гр. Айтос, 
 

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, чл. 25, ал.1, ал.2  т.1, т.5, т.9, т.11 и чл.29 от 

Закона за социалните услуги, 

 

 

Р  Е  Ш  И : 
 

 

 

 Приема Годишен план за развитие на социалните услуги за 2022 г. на Община Айтос, 

който е приложен и е неразделна част от настоящия протокол. 

    

 

 

 

 

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

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

0 „възд.се”, проведено на  29.06.2021 г.,        КРАСИМИР  ЕНЧЕВ                              

Протокол   №  21,  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 
 

№ 274 

 
По Докладна записка с вх.№ ОбС-190/18.06.2021 г. от Васил Едрев – кмет на Община 

Айтос,  относно кандидатстване на община Айтос с проектно предложение „Обзавеждане и 

оборудване за читалищата на територията на община Айтос“ по процедура BG06RDNP001-

19.226 МИГ – Айтос - Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ по Стратегията за Водено от общностите местно развитие на 

СНЦ „МИГ-Айтос” от ПРСР 2014 – 2020 г., 

 

 

 Общинският съвет – гр. Айтос, 
 

На основание чл. 21, ал.1, т. 23 и ал.2 от ЗМСМА и съгласно условията за 

кандидатстване по процедура BG06RDNP001-19.226 МИГ- Айтос - Мярка 7.2. „Инвестиции 

в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура” по Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ-

Айтос” от ПРСР 2014 – 2020 г.,  

Р  Е  Ш  И : 
 

1. Дава съгласие Община Айтос да кандидатства по процедура BG06RDNP001-19.226  

МИГ- Айтос - Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на 

всички видове малка по мащаби инфраструктура” по Стратегията за Водено от общностите 

местно развитие на СНЦ „МИГ-Айтос” от ПРСР 2014 – 2020 г. с проект „Обзавеждане и 

оборудване за читалищата на територията на община Айтос“. 

2. Удостоверява, че дейностите по проект „Обзавеждане и оборудване за читалищата 

на територията на община Айтос“ отговарят на приоритетите на Плана за интегрирано 

развитие на община Айтос 2021-2027 г. (действащ, актуален планов документ за развитие на 

община Айтос, аналогичен на Общинския план за развитие на Община Айтос за периода 

2014-2020): 

Приоритет 1: ЗА ХОРАТА (КАЧЕСТВО НА ЖИВОТ) 

Мярка 2: Развитие на обществените услуги и инфраструктура. 

3. Възлага на Кмета на община Айтос да подготви и представи необходимите 

документи за кандидатстване пред СНЦ „МИГ-Айтос”. 

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

с оглед осигуряване на възможност на Община Айтос да подаде проектно предложение по 

Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ-Айтос” от ПРСР 2014 

– 2020 г., Общински съвет- Айтос допуска предварително изпълнение на решението. 

    

 

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

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

0 „възд.се”, проведено на  29.06.2021 г.,        КРАСИМИР  ЕНЧЕВ                              

Протокол   №  21,  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 
 

№ 275 

 
По Докладна записка с вх.№ ОбС-191/18.06.2021 г. от Васил Едрев – кмет на Община 

Айтос,  относно кандидатстване на община Айтос с проектно предложение „Доставка и 

монтаж на автоматизирана напоителна система на градски стадион „Крум Делчев“ и 

закупуване на оборудване“ по процедура BG06RDNP001-19.226 МИГ – Айтос - Мярка 7.2. 

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

мащаби инфраструктура“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Стратегията 

за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ-Айтос” от ПРСР 2014 – 2020 г.,  

 

 Общинският съвет – гр. Айтос, 
 

На основание чл. 21, ал.1, т. 23 и ал.2 от ЗМСМА и съгласно условията за 

кандидатстване по процедура BG06RDNP001-19.226 МИГ- Айтос - Мярка 7.2. „Инвестиции 

в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура” по Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ-

Айтос” от ПРСР 2014 – 2020 г.,  

Р  Е  Ш  И : 
 

 1. Дава съгласие Община Айтос да кандидатства по процедура BG06RDNP001-19.226  

МИГ- Айтос - Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на 

всички видове малка по мащаби инфраструктура” по Стратегията за Водено от общностите 

местно развитие на СНЦ „МИГ-Айтос” от ПРСР 2014 – 2020 г. с проект „Доставка и монтаж 

на автоматизирана напоителна система на градски стадион „Крум Делчев“ и закупуване на 

оборудване“. 

 2. Удостоверява, че дейностите по проект „Доставка и монтаж на автоматизирана 

напоителна система на градски стадион „Крум Делчев“ и закупуване на оборудване“ 

отговарят на приоритетите на Плана за интегрирано развитие на община Айтос 2021-2027 г. 

(действащ, актуален планов документ за развитие на община Айтос, аналогичен на 

Общинския план за развитие на Община Айтос за периода 2014-2020): 

Приоритет 1: ЗА ХОРАТА (КАЧЕСТВО НА ЖИВОТ) 

Мярка 2: Развитие на обществените услуги и инфраструктура. 

   3. Възлага на Кмета на община Айтос да подготви и представи необходимите 

документи за кандидатстване пред СНЦ „МИГ-Айтос”. 

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

с оглед осигуряване на възможност на Община Айтос да подаде проектно предложение по 

Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ-Айтос” от ПРСР 2014 

– 2020 г., 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  29.06.2021 г.,        КРАСИМИР  ЕНЧЕВ                              

Протокол   №  21,  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 
 

№ 276 

 
 По Докладна записка с вх.№ ОбС-192/18.06.2021 г. от Васил Едрев – кмет на Община 

Айтос,  относно кандидатстване на община Айтос с проектно предложение „Реконструкция 

на улица „Арда“ от О.Т. 24 до О.Т. 7 и улица „Христо Кърджилов“ в гр. Айтос“ по процедура 

BG06RDNP001-19.226 МИГ – Айтос - Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването 

или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ по Стратегията за Водено от общностите местно развитие на 

СНЦ „МИГ-Айтос” от ПРСР 2014 – 2020 г.,  

 

 Общинският съвет – гр. Айтос, 
 

На основание чл. 21, ал.1, т. 23 и ал.2 от ЗМСМА и съгласно условията за 

кандидатстване по процедура BG06RDNP001-19.226 МИГ- Айтос - Мярка 7.2. „Инвестиции 

в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура” по Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ-

Айтос” от ПРСР 2014 – 2020 г.,  

Р  Е  Ш  И : 
 

 1. Дава съгласие Община Айтос да кандидатства по процедура BG06RDNP001-19.226  

МИГ- Айтос - Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на 

всички видове малка по мащаби инфраструктура” по Стратегията за Водено от общностите 

местно развитие на СНЦ „МИГ-Айтос” от ПРСР 2014 – 2020 г. с проект „Реконструкция на 

улица „Арда“ от О.Т. 24 до О.Т. 7 и улица „Христо Кърджилов“ в гр. Айтос“. 

 2. Удостоверява, че дейностите по проект „Реконструкция на улица „Арда“ от О.Т. 24 

до О.Т. 7 и улица „Христо Кърджилов“ в гр. Айтос“ отговарят на приоритетите на Плана за 

интегрирано развитие на община Айтос 2021-2027 г. (действащ, актуален планов документ за 

развитие на община Айтос, аналогичен на Общинския план за развитие на Община Айтос за 

периода 2014-2020): 

Приоритет 2: ЗА ПРОСПЕРИТЕТ (ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ) 

Мярка 3: Подобряване на свързаността. 

 3. Възлага на Кмета на община Айтос да подготви и представи необходимите 

документи за кандидатстване пред СНЦ „МИГ-Айтос”.      

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

оглед осигуряване на възможност на Община Айтос да подаде проектно предложение по 

Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ-Айтос” от ПРСР 2014 

– 2020 г., Общински съвет- Айтос допуска предварително изпълнение на решението. 

    

 

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

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

0 „възд.се”, проведено на  29.06.2021 г.,        КРАСИМИР  ЕНЧЕВ                              

Протокол   №  21,  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 
 

 

№ 277 

 

 
По Докладна записка с вх.№ ОбС-196/21.06.2021 г. от Васил Едрев – кмет на Община 

Айтос,  относно продажба на земя – частна общинска собственост на собственика на законно 

построена сграда в УПИ VІІІ-1117, кв.27 по плана на гр.Айтос, с административен адрес: 

ул.”Георги Кондолов” № 33, 

 

 

 

 Общинският съвет – гр. Айтос, 
 

 

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

администрация, чл.35, ал. 3 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, във връзка с 

чл. 46, ал.1 и ал.4 и чл.54 от Наредбата за реда за придобиване, управление и  разпореждане с  

общинско имущество в Община Айтос,  

 

 

Р  Е  Ш  И : 
 

 

1. Да се продаде УПИ VІІІ-1117 (урегулиран поземлен имот осми за хиляда сто и 

единадесети) – общинска собственост, с площ 292 кв.м (двеста деветдесет и два квадратни 

метра) в кв.27 (квартал двадесет и седми) по плана на гр.Айтос, отреден за „Индивидуално 

жилищно строителство”, при граници за целия имот: север – УПИ ІХ-1116 и УПИ V-1110 в 

кв.27, изток – УПИ VІ-1109 в кв.27, юг – УПИ VІІ-1118 в кв.27 и запад – улица, с 

административен адрес ул.”Георги Кондолов”№33 на Ганиме Хикметова Хасанова, 

собственик на законно построена сграда в същия парцел, на цена 20 720.00 лв. (двадесет 

хиляди седемстотин и двадесет лева) без ДДС. 

2. Възлага на Кмета на общината да организира процедурата по продажба на земята 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  29.06.2021 г.,        КРАСИМИР  ЕНЧЕВ 

поименно, съгласно приложен списък към                                                          

Протокол   №  21,  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 
 

 

№ 278 

 

 
По Докладна записка с вх.№ ОбС-195/21.06.2021 г. от Васил Едрев – кмет на Община 

Айтос,  относно продажба на земя – частна общинска собственост на собственика на законно 

построена сграда в УПИ ХХ-1951, кв.159 по плана на гр.Айтос, с административен адрес: 

ул.”Красна” № 14, 

 

 

 

 Общинският съвет – гр. Айтос, 
 

 

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

администрация, чл.35, ал. 3 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, във връзка с 

чл. 46, ал.1 и ал.4 и чл.54 от Наредбата за реда за придобиване, управление и  разпореждане с  

общинско имущество в Община Айтос,  

 

 

                        Р  Е  Ш  И : 
 

 

1. Да се продаде УПИ ХХ-1951 (урегулиран поземлен имот двадесети за хиляда 

деветстотин петдесет  и първи) – общинска собственост с площ 270 кв.м (двеста и седемдесет 

квадратни метра) в кв.159 (квартал сто петдесет и девети) по плана на гр.Айтос, отреден за 

„Индивидуално жилищно строителство”, при граници за целия имот: север – УПИ І-1950 в 

кв.159, изток – УПИ ІІ-1949 в кв.159, юг – УПИ ХІХ-1952 в кв.159 и запад – улица, с 

административен адрес ул.”Красна”№14 на Гюлсюм Мехмед Юмер, собственик на законно 

построена сграда в същия парцел, на цена  17 510.00 лв. (седемнадесет хиляди петстотин и 

десет лева) без ДДС. 

2. Възлага на Кмета на общината да организира процедурата по продажба на земята 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  29.06.2021 г.,        КРАСИМИР  ЕНЧЕВ 

поименно, съгласно приложен списък към                                                          

Протокол   №  21,  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 
 

№ 279 

 
По Докладна записка с вх.№ ОбС-193/21.06.2021 г. от Васил Едрев – кмет на Община 

Айтос,  относно определяне на общински и училищни земеделски земи, които ще се отдават 

под наем или аренда за стопанската 2021/2022 година,   

 

 Общинският съвет – гр. Айтос, 
 

На основание чл. 21, ал.1, т.8, и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл.6, ал.2 и ал.4 от Наредбата за стопанисване, управление и разпореждане 

със земи от общинския поземлен фонд, във връзка с чл.8, ал.9 от Закона за общинската 

собственост, чл.24а, ал.5 от ЗСПЗЗ, чл. 60, ал. 1, предложение второ от АПК,  

 

Р  Е  Ш  И : 
 

1. Включва в раздел II.А,т.2 – „Земеделски земи - ОПФ и УПФ, които Община Айтос 

има намерение да предостави под наем или аренда” от Програмата за управление и 

разпореждане с имотите – общинска собственост за 2021г. следните имоти: 
 

 № имот /НТП ПЛОЩ/дка/ ЗЕМЛИЩЕ/МЕСТНОСТ 

 

КАТЕГОРИЯ 

                                               гр.Айтос 

1 00151.190.35 - нива ОПФ 3,539 „Карнобатски път” ІІІ 

2 00151.424.21 - нива ОПФ 9,492 „Алтън тарла” ІІІ 

3 00151.424.22 - нива ОПФ 23,704 „Алтън тарла” ІІІ 

4 00151.434.8 - нива ОПФ 3,164 „Кара меше” VІ 

5 00151.509.19 - нива ОПФ 39,834 „Герена” Х 

 

2. Да се проведат публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем или аренда 

на общински и училищни земеделски земи за стопанската 2021/2022 година, съгласно 

Приложение 1, неразделна част от настоящото решение. 

3. Приема стойности на начални тръжни наемни цени съгласно Тарифа за отдаване под 

наем и аренда на общински земи в Община Айтос, неразделна част от Наредбата за 

стопанисване, управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд. 

4. Възлага на Кмета на Община Айтос да предприеме всички необходими действия по 

отдаване на имотите под наем или аренда и сключване на договори, при условията на 

предложения проекто-договор за наем.   

5. В предвид сроковете, за заявяване на земите, за които ще бъдат сключени договори 

пред Общинска служба „Земеделие“ да се допусне предварително изпълнение на решението, 

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

    

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

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

0 „възд.се”, проведено на  29.06.2021 г.,        КРАСИМИР  ЕНЧЕВ 

поименно, съгласно приложен списък към                                                          

Протокол   №  21,  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 
 

 

№ 280 

 

 
По Докладна записка с вх.№ ОбС-194/21.06.2021 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 – 10 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 : 
 

 

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

имотите – общинска собственост в Община Айтос през 2021 год.,  както следва: 

м „Слънчева лъка“ -  ПИ№ 680 и ПИ№ 961 

м. „Провадийско шосе“-   ПИ№ 188, ПИ№ 189 и ПИ№ 206 

 

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

провеждане на публичен търг с явно наддаване, както следва: 

     

1. ПИ № 680, находящ се в землището на гр. Айтос, м. „Слънчева лъка”, с площ от 

1406 кв.м, пета категория, начин на трайно ползване – нива, при граници на имота: ПИ № 

663, Път, Път, ПИ №679, ПИ №664, актуван с АОС № 5782/25.05.2021г.  

 Начална тръжна цена 3011,00 лв. /три хиляди и единадесет лева/. 

 

2. ПИ № 961 находящ се в землището на гр. Айтос, м. „Слънчева лъка”, с площ от 

1286 кв.м, пета категория, начин на трайно ползване – нива, при граници на имота: Път, ПИ 

№962, ПИ №967, ПИ №960, актуван с АОС № 5783/25.05.2021г. 

 Начална тръжна цена 2753,00 лв. /две хиляди седемстотин петдесет и три лева/. 

 

3. ПИ № 1248, находящ се в землището на гр. Айтос, м. „Слънчева лъка”, с площ от 

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

1247, Дере, ПИ № 1249, актуван с АОС № 5781/25.05.2021г. 

 Начална тръжна цена 1173,00 лв. /хиляда сто седемдесет и три лева/. 

 



4. ПИ № 1255, находящ се в землището на гр. Айтос, м. „Слънчева лъка”, с площ от 

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

1251, Дере, ПИ № 1256, актуван с АОС № 5780/25.05.2021г. 

 Начална тръжна цена 1291,00 лв. /хиляда двеста деветдесет и един лева/. 

 

5. ПИ № 1256, находящ се в землището на гр. Айтос, м. „Слънчева лъка”, с площ от 

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

1255, Дере, ПИ № 1257, актуван с АОС № 5779/25.05.2021г. 

 Начална тръжна цена 1159,00 лв. /хиляда сто петдесет и девет лева/. 

 

6. ПИ № 1257, находящ се в землището на гр. Айтос, м. „Слънчева лъка”, с площ от 

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

1256, Дере, ПИ № 1258, актуван с АОС № 5778/25.05.2021г. 

 Начална тръжна цена 1946,00 лв. /хиляда деветстотин четиридесет и шест лева/. 

 

7. ПИ № 188, находящ се в землището на гр. Айтос, м. „Провадийско шосе”, с площ 

от 912 кв.м, шеста категория, начин на трайно ползване – нива, при граници на имота: Път, 

ПИ №189, ПИ №205, ПИ №187, актуван с АОС № 5785/26.05.2021г. 

 Начална тръжна цена 1831,00 лв. /хиляда осемстотин тридесет и един лева/. 

 

8. ПИ № 189, находящ се в землището на гр. Айтос, м. „Провадийско шосе ”, с площ 

от 801 кв.м, шеста категория, начин на трайно ползване – нива, при граници на имота: Път, 

ПИ №190, ПИ №203, ПИ №204, ПИ №188, актуван с АОС № 5786/26.05.2021г. 

 Начална тръжна цена 1608,00 лв. /хиляда шестстотин и осем лева/. 

 

9. ПИ № 206, находящ се в землището на гр. Айтос, м. „Провадийско шосе ”, с площ 

от 954 кв.м, шеста категория, начин на трайно ползване – нива, при граници на имота: ПИ 

№187, ПИ №205, Път, ПИ №207, актуван с АОС № 5784/25.05.2021г. 

 Начална тръжна цена 1916,00 лв. /хиляда деветстотин и шестнадесет лева/. 

 

10. ПИ № 203, находящ се в землището на гр. Айтос, м. „Ляската ”, с площ от 1223 

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

№204, ПИ №208, ПИ №202, актуван с АОС № 5787/27.05.2021г. 

 Начална тръжна цена 2696,00 лв. /две хиляди шестстотин деветдесет и шест лева/. 

 

ІII. 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  29.06.2021 г.,        КРАСИМИР  ЕНЧЕВ 

поименно, съгласно приложен списък към                                                          

Протокол   №  21,  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 
 

 

№ 281 

 

 
По Докладна записка с вх.№ ОбС-200/24.06.2021 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 № BG06RDNP001-19.334-0001-C01 от 04.03.2021 

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 

„Вътрешно преустройство на кафе-аперитив в партерния /първи/ етаж от съществуваща 

административна сграда № 9 от Общински комплекс „Алея на занаятите”, находяща се в ПИ 

№ 000783, мест. „Лесопарк”, землището на гр. Айтос в Посетителски център”, 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 № BG06RDNP001-19.334-0001-C01 от 04.03.2021г. 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 „Вътрешно преустройство на 

кафе-аперитив в партерния /първи/ етаж от съществуваща административна сграда № 9 от 

Общински комплекс „Алея на занаятите”, находяща се в ПИ № 000783, мест. „Лесопарк”, 

землището на гр. Айтос в Посетителски център”, 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 Борис Давидов Михайлов – 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 71 111,25лв. 

(седемдесет и една хиляди сто и единадесет лева и 25 ст.) за обезпечаване на 100 % от 

заявения размер на авансово плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ № BG06RDNP001-19.334-0001-C01 от 04.03.2021г. 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 „Вътрешно преустройство на кафе-

аперитив в партерния /първи/ етаж от съществуваща административна сграда № 9 от 

Общински комплекс „Алея на занаятите”, находяща се в ПИ № 000783, мест. „Лесопарк”, 

землището на гр. Айтос в Посетителски център”, 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 № BG06RDNP001-19.334-0001-C01 от 

04.03.2021г. и да ги представи пред ДФ „Земеделие”. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

0 „възд.се”, проведено на  29.06.2021 г.,        КРАСИМИР  ЕНЧЕВ 

поименно, съгласно приложен списък към                                                          

Протокол   №  21,  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 
 

 

№ 282 

 

 
По Докладна записка с вх.№ ОбС-199/24.06.2021 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 № BG06RDNP001-19.334-0001-C01 от 

04.03.2021г. 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 „Вътрешно преустройство на кафе-аперитив в партерния /първи/ етаж от 

съществуваща административна сграда № 9 от Общински комплекс „Алея на занаятите”, 

находяща се в ПИ № 000783, мест. „Лесопарк”, землището на гр. Айтос в Посетителски 

център”, 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 № BG06RDNP001-19.334-0001-C01 от 04.03.2021 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 „Вътрешно преустройство на 

кафе-аперитив в партерния /първи/ етаж от съществуваща административна сграда № 9 от 

Общински комплекс „Алея на занаятите”, находяща се в ПИ № 000783, мест. „Лесопарк”, 

землището на гр. Айтос в Посетителски център” 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 Борис Давидов Михайлов – 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 14 222,25 лв.  

(четиринадесет хиляди двеста двадесет и два лева и 25 ст.) за обезпечаване на 100 % от 

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

безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.334-0001-C01 от 04.03.2021г. 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 „Вътрешно 

преустройство на кафе-аперитив в партерния /първи/ етаж от съществуваща 

административна сграда № 9 от Общински комплекс „Алея на занаятите”, находяща се в ПИ 

№ 000783, мест. „Лесопарк”, землището на гр. Айтос в Посетителски център”, 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 № BG06RDNP001-19.334-0001-

C01 от 04.03.2021г. и да ги представи пред ДФ „Земеделие”. 

    

 

 

 

 

 

 

 

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

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

0 „възд.се”, проведено на  29.06.2021 г.,        КРАСИМИР  ЕНЧЕВ 

поименно, съгласно приложен списък към                                                          

Протокол   №  21,  т.11. от  ДР  

ВЯРНО  С  ОРИГИНАЛА:…………………… 

          /Галя Младенова – протоколист/ 

 


