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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХИТРИНО, ОБЛАСТ ШУМЕН
ПРОТОКОЛ
№ 12/28.12.2010 година
ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Актуализация на бюджета за 2010 година.
С 16 гласа „за”, без „против” и без „въздържали се”, Общински съвет
Хитрино на основание чл.21, ал.1, т.6 и чл.27, ал.4 и 5 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) прие
РЕШЕНИЕ № 89
На основание чл.18 от Закона за общинските бюджети, Общински съвет
Хитрино
Р Е Ш И:
Актуализира бюджета на община Хитрино за 2010 година, както следва:
I.В разходната част на държавните и общински дейности да се увеличи
кредита по съответните параграфи, както следва:
Дейност
1122 ОбA

Параграф

Сума
лв.

За сметка на
параграф- лв.

101 заплати трудови правоотнош.
209 др.плащ. и възнаграждения
202-извънтр.правоотношения
209-др.плащ. и възнаграждения
551 ДОО

30 500
500
100
100
2100

552 УПФ
560 ЗОВ

380
1 650

2122 ОбА

10-30 Текущ ремонт

2,000

103 запл.кметове
202 извънтр.прав.
1051-командир.
1051-командир.
580-ДЗПО-1600
205-др.плащ.500
208-обезщетения
201-зап.извънщат
205-др.плащ.500
общ. резерв

2122 ОбА

52-00 Придобиване на ДМА
-закупуване на помпа за
паракотелната в ОбА;
-3 бр.компютърни конфигурации

4,700

общ.резерв

2311 ЦДГ

10-11 Храна

1,000

общ.резерв

2311 ЦДГ

10-16 Вода, горива и енергия

5 000

общ.резерв

2311 ЦДГ

10-20 Външни разходи

2 100

общ.резерв

1311 ЦДГ

2.300
2.400
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2604 Ул.осветление

202-извънтр.правоотношения

500

209-др.плащания

2604 Ул.осветление

1051-командировки
1062-застраховки

50
300

209-др.плащания
1020-външ.разх.

2606 Ремонт пътища

202-извънтр.правоотношения

150

209-др.плащания

2619 Др.дейн.на БКС 202-извънтр.правоотношения

3 000

1020-външ.разх.

100
200
250
100
50
20
50
100
100
700
600

1020-външ.разх.
205-др.плащ.
1015-материали

2619 Др.дейн.на БКС 209-др.плащ. и възнаграждения
1091 СБКО
2745 Обредни
202 извънтр.правоотношения
домове и зали
551 ДОО
560 ЗОВ
580 ДЗО
2623 Чистота
202 извънтр.правоот.
551 ДОО
560 ЗОВ
1040
1062
2829 Др.дейности на
горско и сел.стопанство

209 Др.плащ. и възнаграждения

2832 Поддържане
на пътища

1020 Външни разходи

1 000
16 100

1020-външни
разходи

10-15 материали
общ.резерв

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Приемане на Наредба за условията и реда за провеждане на обществено
обсъждане на проекти, които ще се финансират чрез поемане на общински
дълг от община Хитрино.
С 16 гласа „за”, без „против” и без „въздържали се”, Общински съвет
Хитрино, на основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация (ЗМСМА) прие
РЕШЕНИЕ № 90
На основание чл.15, ал.3 от Закона за общинския дълг, Общински съвет
Хитрино
Р Е Ш И:
Приема Наредба за условията и реда за провеждане на обществено
обсъждане на проекти, които ще се финансират чрез поемане на общински
дълг от община Хитрино, съгласно Приложение № 1/1.
ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
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Изменение и допълнение на Наредбата за определяне на местните такси
и цени на услуги на територията на община Хитрино.
С 16 гласа „за”, без „против” и без „въздържали се”, Общински съвет
Хитрино на основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация (ЗМСМА) прие
РЕШЕНИЕ № 91
На основание чл.62, 63 и 66 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ),
Общински съвет Хитрино
Р Е Ш И:
Изменя и допълва Наредбата за определяне на местните такси и цени на
услуги на територията на община Хитрино, считано от 01.01.2011 година, както
следва:
1.В чл.2.(1) На територията на общината се събират следните местни
такси:
-т.8.”Туристическа такса” – се отменя.
2.Към чл.10 се създават ал.4 и ал.5.
(4)Кметът издава разрешение за разсрочване или отсрочване на
задължения за местни такси в размер до 30 000 (тридесет хиляди) лв. и при
условие, че разсрочване или отсрочване се иска до една година от датата на
издаване на разрешението.
(5)Разрешение за отсрочване или разсрочване на задължения за местни
такси над 30 000 (тридесет хиляди) лв. или за срок по-голям от една година се
издава от кмета след решение на общинския съвет.
3.Към Раздел I – Такса за битови отпадъци се създава нов чл.16 а.
Чл.16 а (1) Размерът на таксата се определя в левове според количеството
на битовите отпадъци.
(2)Когато не може да се установи количеството на битовите отпадъци по
ал.1, размерът на таксата се определя в левове на ползвател или
пропорционално върху основа, определана от общинския съвет.
(3)При определяне размера на таксата в зависимост количеството на
битовите отпадъци се включват разходите по чл.16, ал.2, т.1, 2 и 3.
(4)Таксата за поддържане чистотата на териториите за обществено
ползване в населените места се определя в левове на ползвател или
пропорционално върху основа, определена от общинския съвет.
ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
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Изменение и допълнение на Наредбата за определяне на местните
данъци на територията на община Хитрино.
С 16 гласа „за”, без „против” и без „въздържали се”, Общински съвет
Хитрино на основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация (ЗМСМА) прие
РЕШЕНИЕ № 92
Във връзка с изменението и допълнението на Закона за местните данъци
и такси (ЗМДТ), Общински съвет Хитрино
Р Е Ш И:
Изменя и допълва Наредбата за определяне на местните данъци на
територията на община Хитрино, както следва:
1.В чл.2. В общинските бюджети постъпват следните местни данъци:
Създава нова т.7 и т.8:
„т.7.Туристически данък”.;
„т.8.Други местни данъци, определени със закон”.
2.Чл.5 се изменя така:
(1)Установяването, обезпечаването и събирането на местните данъци се
извършват от служители на общинската администрация по реда на Данъчноосигурителния процесуален кодекс. Обжалването на свързаните с тях актове се
извършва по същия ред.
(2)Невнесените в срок данъци по този закон се събират заедно с лихвите
по Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания.
Принудителното събиране се извършва от публични изпълнители по реда на
Данъчно-осигурителния процесуален кодекс или от съдебни изпълнители по
реда на Гражданския процесуален кодекс.
(3)В производствата по ал.1 служителите на общинската администрация
имат правата и задълженията на органи по приходите, а в производствата по
обезпечаване на данъчни задължения – на публични изпълнители. Когато в
нормативен акт е предвидено изискване за представяне на удостоверение по
чл.87, ал.6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, за задължения за
данъци и такси по този закон се представя удостоверение само за
задълженията за данъци и такси към общината по постоянен адрес, съответно
седалище, на задълженото лице.
(4)Служителите по ал.3 се определят със заповед на кмета на общината.
(5)Кметът на общината упражнява правомощията на решаващ орган по
чл.152, ал.2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, а ръководителят на
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звеното за местни приходи в съответната община – на териториален директор
на Национална агенция за приходите.
(6)Компетентен орган за отсрочване и разсрочване на местни данъци в
размер до 100 000 (сто хиляди) лв. и при условие, че отсрочването или
разсрочването се иска до една година от датата на издаване на разрешението е
кметът на общината, а в останалите случаи е общинския съвет.
3.В Раздел I Данък върху недвижимите имоти на Глава втора Местни
данъци
Чл.7, ал.4 „Не се облагат с данък недвижимите имоти с данъчна оценка
до 1680 (хиляда шестстотин и осемдесет) лв. включително” – се отменя.
4.Чл.8.(2) се изменя и се създава нова (5):
(2)”Собственикът на сграда, построена върху държавен или общински
поземлен имот е данъчно задължен и за този имот или за съответната част от
него”.
(5)За имот- държавна или общинска собственост, данъчно задължено е
лицето, на което имотът е предоставен за управление.
5.Чл.46 (1) се изменя и се създава нова (3):
(1)”Данъкът върху превозните средства се плаща на две равни вноски в
следните срокове: от 1 март до 30 юни и до 30 октомври на годината, за която е
дължим. На предплатилите от 1 март до 30 април за цялата година се прави
отстъпка 5 на сто”.
(3)”Заплащането на данъка е условие за редовност при годишния
технически преглед на превозното средство. Заплащането на данъка се
удостоверява с представяне на издаден или заверен от общината документ”.
6.В чл.52 (1)Данъчно задължените лица, които подлежат на облагане с
патентен данък могат да ползват данъчни облекчения в следната поредност:
-т.2 се изменя така:
2.”Физическите лица, включително едноличните търговци, които
извършват с личен труд през цялата данъчна година два или три вида патентна
дейност от посочените в т.1 – 36 от приложение № 4 заплащат патентния данък
само за тази дейност, за която определеният данък е с най-висок размер, за
извършване на повече от три дейности облекчението не се прилага”.
7.Създава се раздел VI Туристически данък
Чл.57 (1) С туристически данък се облагат нощувките.
(2)Данъчно задължени лица са лицата, предлагащи нощувки.
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(3)Лицата по ал.2 внасят данъка в приход на бюджета на общината по
местонахождение на средствата за подслон и местата за настаняване по
смисъла на Закона за туризма.
(4)Данъкът задължително се посочва отделно в документа, издаден от
данъчно задълженото лице към лицето, ползващо нощувка.
(5)Лицата по ал.2 подават декларация по образец до 30 януари на всяка
година за облагане с туристически данък за предходната календарна година.
Чл.58 (1)Общинският съвет определя размера на данъка в граници от 0.20
лв. за всяка нощувка в населените места на общината и категорията на
средствата за подслон и местата за настаняване.
(2)Размерът на дължимия данък за календарния месец се определя, като
броят на предоставените нощувки за месеца се умножи по размера на данъка
по ал.1.
(3)Дължимият данък по ал.2 се внася от данъчно задължените лица до
15-то число на месеца, следващ месеца, през който са предоставени
нощувките.
(4)Когато сборът на данъка по ал.2 за календарната година е по-малък от
30 (тридесет) на сто от данъка, определен при пълен капацитет за средството за
подслон или мястото за настаняване, разликата се внася от данъчно
задълженото лице в приход на бюджета на общината по местонахождение на
средството за подслон или мястото за настаняване до 1 март на следващата
календарна година, независимо дали обектът се използва.
(5)Разликата по ал.4 се определя по следната формула:
Р = (PД х ПК х Д х 30/100) - ДД,
където:
Р е разликата за внасяне;
РД – размерът на данъка по ал.1;
ПК – пълният капацитет на броя на леглата в средството за подслон или
мястото за настаняване за календарната година;
Д – брой дни в годината;
ДД – сборът на дължимия данък по ал.2 за календарната година.
Чл.59 Приходите от туристическия данък се разходват за мероприятия по
чл.10, ал.2 от Закона за туризма.
8.Параграфите от 1 до 3 включително в преходните и заключителни
разпоредби се изменят, както следва:
Преходни и заключителни разпоредби
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§1.Размерите на данъка върху недвижимите имоти, данъка върху
наследствата и данъка при придобиване на имущества по чл.44, ал.1 и 2 от
Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) се определят в срок до 31 януари
2011 година. В случай, че в този срок не са определени нови размери, за 2011
година се прилагат размерите на данъците, действащи към 31 декември 2010
година.
§2.До определяне на размерите по §1 данъкът при придобиване на
имущества по чл.44, ал.1 и 2 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) и
данъкът върху наследствата се определя въз основа на размерите на данъците,
действащи към 31 декември 2010 година.
§ 3.(1)За 2011 година първата вноска на данъка върху недвижимите
имоти се плаща на две равни вноски в следните срокове: от 1 март до 30 юни и
до 30 октомври на годината, за която е дължим.
(2)На предплатилите за цялата година от 01 март до 30 април се прави
отстъпка от 5 (пет) на сто.
Промените влизат в сила от 1 януари 2011 година.
ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Определяне размера на таксата за битови отпадъци в община Хитрино за
2011 година и одобряване на План – сметката, включваща необходимите
разходи за дейността.
С 16 гласа „за”, без „против” и без „въздържали се”, Общински съвет
Хитрино на основание чл.21, ал.1, т.7 и чл.27, ал.4 и 5 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) прие
РЕШЕНИЕ № 93
На основание чл.66, ал.1 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) и
чл.16 от Наредбата за определяне и администриране на местните такси, приета
от Общински съвет Хитрино, Общински съвет Хитрино
Р Е Ш И:
I.Определя размера на таксата за битови отпадъци в населените места на
община Хитрино за 2011 година, както следва:
1.За жилищни и вилни имоти на граждани – 6 (шест) промила върху
данъчната оценка на имота в населените места, разпределени както следва:
-за сметосъбиране и сметоизвозване – 5 (пет) промила;
-за поддържане на депото за битови отпадъци – 1 (един) промил.
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2.За жилищни и нежилищни имоти на фирми, кооперации, сдружения и
други юридически лица – 8 (осем) промила върху балансовата стойност на
имота в населените места, разпределени както следва:
-за сметосъбиране и сметоизвозване – 6 (шест) промила;
-за поддържане на депото за битови отпадъци – 2 (два) промила.
3.За фирмите- Еднолични търговци и юридически лица за всички
населени места, подали декларации за обслужване на контейнер, таксата се
определя в левове според броя използвани съдове, както следва:
-1 брой контейнър (бобър) – 400 (четири стотин) лв.
4.Когато таксата „битови отпадъци” се определя за брой контейнер и вид,
лицата подават декларация по образец на община Хитрино до 30 ноември на
предходната година, а за 2011 година до 20 януари.
В декларацията се посочва видът и броят на съдовете за изхвърляне на
битовите отпадъци, които ще се използват през годината, съобразно обявената
от Кмета на общината честота на извозването на битовите отпадъци.
II.Одобрява План-сметката за 2011 година, включваща необходимите
разходи за дейността, както следва:
1.Събиране на битови отпадъци и транспортирането им до депата –
75 000 (седемдесет и пет хиляди) лв.
2.За поддържане на депото за битови отпадъци – 30 000 (тридесет
хиляди) лв.
3.Почистване и закриване на съществуващите депа и сметища на
територията на община Хитрино – 36 000 (тридесет и шест хиляди) лв.
ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Предоставяне на възмездно право на ползване на общински имоти във
връзка с чл.39, ал.1 и 2 от ЗОС (Закона за общинската собственост) и чл.11, ал.2
от Закона за пчеларството.
С 16 гласа „за”, без „против” и без „въздържали се”, Общински съвет
Хитрино на основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.27, ал.4 и 5 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) прие
РЕШЕНИЕ № 94
На основание чл.39, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост
(ЗОС), във връзка с чл.11, ал.1 и ал.2 от Закона за пчеларството Общински съвет
Хитрино
Р Е Ш И:
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1.Учредява възмездно право на ползване чрез публичен търг за
устройване на постоянен пчелин в имот общинска собственост, представляващ
имот № 037029 в землището на с.Калино, в местността „в селото”, с площ 3.144
дка, начин на трайно ползване – нива, категория за земята – пета, съгласно АОС
(акт за общинска собственост) № 1151/29.11.2010 г. за срок от 10 (десет) години
с начална годишна цена от 66.00 (шестдесет и шест) лева.
2.Възлага на Кмета на община Хитрино да проведе процедурата и да
сключи договор.
ПО СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Продажба на имоти- общинска собственост във връзка с чл.35, ал.1 от
Закона за общинската собственост (ЗОС) по плана на с.Тимарево и с.Близнаци.
С 15 гласа „за”, 1 глас „въздържал се”, без „против”, Общински съвет
Хитрино на основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.27, ал.4 и 5 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) прие
РЕШЕНИЕ № 95
На основание чл.35, ал.1 от ЗОС (Закона за общинската собственост) и
чл.38, ал.1, т.1; чл.41, ал.1 и чл.43, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет
Хитрино, Общински съвет Хитрино
Р Е Ш И:
1.Да се проведе явен търг за продажба на имоти- частна общинска
собственост, както следва:
-имот № 038727 по КВС в землището на с.Тимарево, с площ от 0.798 дка с
начин на трайно ползване- полска култура, категория на земята- III, в
местността „Ясаци Чавдар Махал” с АОС (Акт за общинска собственост) №
1147/29.11.2010 година, с начална цена 539 (петстотин тридесет и девет) лв.;
-УПИ I с площ от 592 кв.м. в кв.21 „Б” по плана на с.Близнаци и
построената в имота сграда- млекопункт със ЗП (застроена площ) 109.20 кв.м. с
административен адрес ул.”Козлодуй” № 4, с АОС (Акт за общинска
собственост) № 0004/03.10.1997 година с начална тръжна цена 23 200
(двадесет и три хиляди и двеста) лв. без ДДС.
2.Възлага на Кмета на община Хитрино да проведе процедурата и да
сключи договор за продажба на имотите.
ПО ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Продажба на имоти- общинска собственост във връзка с чл.35, ал.1 от
Закона за общинската собственост (ЗОС) по плана на с.Хитрино.
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С 16 гласа „за”, без „против” и без „въздържали се”, Общински съвет
Хитрино на основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.27, ал.4 и 5 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация прие
РЕШЕНИЕ № 96
На основание чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост (ЗОС) и
чл.38, ал.1, т.1; чл.41, ал.1 и чл.43, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет
Хитрино, Общински съвет Хитрино
Р Е Ш И:
1.Да се проведе явен търг за продажба на имоти- частна общинска
собственост, както следва:
-незастроен урегулиран поземлен имот (УПИ) III в кв.12 „а” с площ от
2009 кв.м. по плана на с.Хитрино с АОС (акт за общинска собственост) №
1059/08.07.2010 г. Намалява началната тръжна цена 16 700 (шестнадесет
хиляди и седемстотин) лв. с ДДС (данък добавена стойност), определена с
Решение № 67/24.09.2010 година, с 25% (двадесет и пет процента);
-незастроен урегулиран поземлен имот (УПИ) IV в кв.37 по плана на
с.Хитрино с площ от 932 кв.м. с АОС (Акт за общинска собственост) №
1005/09.12.2009 година. Намалява началната тръжна цена 6 100 (шест хиляди и
сто) лв. с ДДС (данък добавена стойност), определена с Решение №
67/24.09.2010 година с 20 % (двадесет процента).
2.Възлага на Кмета на община Хитрино да проведе процедурата и да
сключи договор за продажба на имотите.
ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Дарение на имот- частна общинска собственост, на основание чл.35, ал.5
от Закона за общинската собственост (ЗОС) и чл.38, ал.1, т.3 от Наредбата за
реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
приета от Общински съвет Хитрино на Джамийско настоятелство с.Тимарево.
С 16 гласа „за”, без „против” и без „въздържали се”, Общински съвет
Хитрино на основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.27, ал.4 и 5 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) прие
РЕШЕНИЕ № 97
На основание чл.35, ал.5 от Закона за общинската собственост (ЗОС) и
чл.38, ал.1, т.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет Хитрино,
Общински съвет Хитрино
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Р Е Ш И:
1.Решава да се дари имот- частна общинска собственост, представляващ
200/2110 ид.ч. от урегулиран поземлен имот (УПИ) II- 286, целият с площ от
2110 кв.м. в кв.45 по плана на с.Тимарево на Джамийско настоятелство
с.Тимарево.
2.Възлага на Кмета на община Хитрино, след внасяне на дължимите
данъци и такси да сключи договор за дарение.

