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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХИТРИНО, ОБЛАСТ ШУМЕН

ПРОТОКОЛ
№ 9/24.09.2010 г.
ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Издаване на Запис на заповед от Община Хитрино в полза на ДФ”Земеделие” –
Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по Договор №
27/321/00007 от 20.07.2010г. от Програмата за развитие на селските райони 20072013г. по мярка 321 “Основни услуги за населението и икономиката в селските райони”
за проект “Рехабилитация на общински пътища за осигуряване на интегрирано
развитие и териториално сближаване на община Хитрино”, сключен между Община
Хитрино и ДФ”Земеделие” – Разплащателна агенция.
С 16 гласа „за”, без „против” и без „въздържали се”, Общински съвет Хитрино 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 (ЗМСМА), Общински съвет Хитрино прие
РЕШЕНИЕ № 61
На основание Наредба № 25 от 29.07.2008 г. за условията и реда за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Основни услуги за
населението и икономиката в селските райони” от Програмата за чл.56, параграф 2 на
Регламент (ЕО) № 1974/2006 на Комисията и договор за отпускане на финансова
помощ № 27/321/00007 от 20.07.2010 г. от Програмата за развитие на селските райони
2007-2013 г. по мярка 321”Основни услуги за населението и икономиката в селските
райони” за Проект „Рехабилитация на общински пътища за осигуряване на
интегрирано развитие и териториално сближаване на община Хитрино”, сключен
между община Хитрино и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, седалище и
адрес на управление гр.София, бул. „Цар Борис III” № 136, ЕИК по БУЛСТАТ
121100421, идентификационен номер по ДДС № BG121100421, представляван от
изпълнителния директор Калина Иванова Илиева, Общински съвет Хитрино
Р Е Ш И:
1.Упълномощава кмета на община Хитрино - Нуридин Басри Исмаил да
подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в
полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция в размер на 2 648 273.10 (два
милиона шестстотин четеридесет и осем хиляди двеста седемдесет и три и 0.10 лв.)
за обезпечаване на 110% от авансово плащане по договор за отпускане на финансова
помощ № 27/321/00007 от 20.07.2010 г. от Програмата за развитие на селските райони
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2007-2013 г. по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските
райони” за Проект „Рехабилитация на общински пътища за осигуряване на
интегрирано развитие и териториално сближаване на община Хитрино”, сключен
между община Хитрино и ДФ (Държавен фонд) „Земеделие” – Разплащателна
агенция.
2.Възлага на кмета на Община Хитрино да подготви необходимите документи
за получаване на авансовото плащане по договор № 27/321/00007 от 20.07.2010 г. и
да ги представи пред ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.
ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Отчет за отдадената под наем общинска земя през стопанската 2009/2010г.
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 № 62
На основание чл.32 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Хитрино /НРПУРОИ/,
Общински съвет
Р Е Ш И:
Приема отчета за отдадената под наем общинска земя през стопанската
2009/2010г. Приложение № 1/1.
ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Определяне земите от общинския поземлен фонд и отдаването им под наем
през стопанската 2010/2011г.
С 16 гласа „за”, без „против” и без „въздържали се”, Общински съвет Хитрино на
основание чл.21, ал.1, т.12 и чл.27, ал.4 и 5 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация (ЗМСМА) прие
РЕШЕНИЕ № 63
На основание чл.32 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Хитрино /НРПУРОИ/
Р Е Ш И:
1.Утвърждава списък на земите от общинския поземлен фонд за отдаване под
наем по населени места. Приложение № 1/1.
2.Свободната нераздадена общинска земя да се отдаде под наем чрез търг с
явно наддаване по реда на Наредбата по чл.22, ал.2 от Закона за общинската
собственост.
3.Цени на декар земя:
- от І-ва до ІV-та категория включително 25 лв. на декар;
- от V-та до VІ-та категория 21 лв. на декар;
- VІІ-ма, VІІІ-ма и ІХ-та категория 16 лв. на декар.
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4.За отдадената за по-дълъг срок общинска земя да се сключат Анекси към
договорите по новите цени.
ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Определяне на мери и пасища от общинския поземлен фонд и отдаването им
под наем през стопанската 2010/2011г.
С 16 гласа „за”, без „против” и без „въздържали се”, Общински съвет Хитрино на
основание чл.21, ал.1, т.8, чл.27, ал.4 и 5 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация (ЗМСМА) прие
РЕШЕНИЕ № 64
На основание чл.32 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Хитрино /НРПУРОИ/,
Общински съвет Хитрино
Р Е Ш И:
1.Утвърждава списък на пасищата и мерите от общинския поземлен фонд за
отдаване под наем по населени места. Приложение № 1/1.
2.Общинските мери и пасища да се отдадат под наем на регистрираните
земеделски производители и животновъди от община Хитрино по реда на Наредбата
по чл.8, ал.2 от Закона за общинската собственост за 2 /два/ лв. на декар.
ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Утвърждаване структура на образователната мрежа на учебно-възпитателните
заведения на територията на Община Хиитрино за учебната 2010/2011г.
С 16 гласа „за”, без „против” и без „въздържали се”, Общински съвет Хитрино на
основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.17, ал.1, т.3 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) прие
РЕШЕНИЕ № 65
На основание Наредба № 7 от 29.12.2000г. на МОНН Общински съвет Хитрино
Р Е Ш И:
І. Утвърждава броя на групите в целодневните детски градини на
територията на Община Хитрино:
1.ЦДГ”Първи юни”, с.Хитрино- 4 групи 78 деца, от тях:
І-ва група – 15 деца
ІІІ-та и ПГ – 25 деца
от които подготвителна за първи клас – 15 деца;
една смесена група – 23 деца в с.Тимарево,
от които подготвителна за първи клас – 5 деца;
една смесена група – 15 деца в с.Каменяк,
от които подготвителна за първи клас – 4 деца.
2.ЦДГ”Червената шапчица”, с.Трем- една смесена група- 28 деца,
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от тях подготвителна за първи клас – 1 дете.
3.ЦДГ”Радост”, с.Живково- една смесена група- 27 деца,
от тях подготвителна за първи клас – 10 деца.
4.ЦДГ”Червената шапчица”, с.Развигорово- една смесена група- 20 деца,
от тях подготвителна за първи клас – 4 деца.
5.ЦДГ”Славейче”, с.Черна- една смесена група- 15 деца,
от тях подготвителна за първи клас – 2 деца.
ІІ.Утвърждава броя на паралелките и полуинтернатните групи в
училищата на територията на Община Хитрино:
1. СОУ”Д-р Петър Берон”, с.Хитрино
І клас- 1 паралелка – 20 ученика
ІІ клас- 1 паралелка – 30 ученика
ІІІ клас- 1 паралелка – 30 ученика
ІV клас- 1 паралелка – 24 ученика
V клас- 1 паралелка – 28 ученика
VІ клас- 1 паралелка – 25 ученика
VІІ клас- 1 паралелка – 20 ученика
VІІІ клас- 1 паралелка – 23 ученика
ІХ клас- 1 паралелка – 13 ученика
Х клас- 1 паралелка – 24 ученика
ХІ клас- 1 паралелка – 12 ученика
ХІІ клас- 1 паралелка – 13 ученика
ОБЩО: 262 ученика
Полуинтернатна група І-ІV клас- 2 групи – 50 ученика
Полуинтернатна група V-VІІІ клас- 2 групи – 50 ученика
2. ОУ”Панайот Волов”, с.Живково
І клас-9 ученика ІV клас -1 ученик -1 слята паралелка –10 ученика
ІІ клас-1 ученик ІІІ клас 15 ученика- 1 слята паралелка – 16 ученика
V клас- 1 паралелка – 11 ученика
VІ клас- 1 паралелка – 15 ученика
VІІ клас- няма
VІІІ клас- 1 паралелка – 10 ученика
ОБЩО: 62 ученика
Полуинтернатна група І-ІV клас -1 група – 25 ученика
Полуинтернатна група V-VІІІ клас -1 група – 25 ученика
3.ОУ”Т.Г.Влайков”, с.Развигорово
І клас-10 ученика ІІ клас -2 ученика -1 слята паралелка –12 ученика
ІІІ клас-4 ученика ІV клас-6 ученика- 1 слята паралелка – 10 ученика
V клас-5 ученика VІ клас-10 ученика- 1 слята паралелка – 15 ученика
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VІІ клас-5 ученика VІІІ клас-9 ученика- 1 слята паралелка –14 ученика
ОБЩО: 51 ученика
Полуинтернатна група І-ІV клас-1 група – 22 ученика
Полуинтернатна група V-VІІІ клас-1 група – 25 ученика
ІІІ.Разрешава изключения от минималния брой ученици и формирането на
слети паралелки в общинските училища, съгласно Приложение №1. Дофинансирането
на училищата с общински приходи за учебната 2010/2011 г. е както следва:
8052.00 лв.
- ОУ ”Панайот Волов”, с.Живково- ОУ ”Тодор Г.Влайков”, с.Развигорово- 9125.60 лв.
Дофинансирането на училищата да става при доказана належаща
необходимост и мотивирано писмено искане от директорите на училищата и при
наличие на собствени средства на Общината.
ІV.На основание параграф 1, ал.2 от Наредба №7 от 2000 г. на МОМН, при
намаляване броя на децата в групите в целодневните детски градини под норматива
за минимален брой, същите да се закрият със заповед на кмета на Общината.
1.Утвърждава 8 / осем / смесени групи с деца от 3 до 6 години включително,
в детските градини на територията на Община Хитрино, съгласно Приложение №2.
2. Определя минимална средна месечна посещаемост за целодневните
детски градини 12 /дванадесет / деца в група.
Приложения:
1. Изключения от минималния брой ученици в паралелки на общинските
училища за учебната 2010/2011 година
2. Брой групи и деца в ЦДГ, които не прилагат системата на делегираните
бюджети за учебната 2010/2011 година.
ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Продажба на общински нежилищни имоти в населени места от община Хитрино
– частна общинска собственост.
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 № 66
На основание чл.35, ал.1 от ЗОС и чл.38, ал.1, т.1 и чл.41, ал.1, чл.43, ал.1 от
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество на ОбС Хитрино
Р Е Ш И:
1.Да се проведе явен търг за продажба на нежилищни имоти – частна общинска
собственост както следва :
1.1. Имот в с.Върбак, ул.”Хан Аспарух” № 43, представляващ УПИ ІІІ- за
„детска градина” с площ от 4220 кв.м. в кв.33 и построената в имота сграда- бивша
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детска градина. Намалява началната тръжна цена 44 200
лв., определена с
Решение № 71/10.09.2009 г. с 35 % (АОС № 0854/ 26.05.2007 г.)
1.2. Имот в Сливак, ул.” Свобода” № 20, представляващ УПИ І за „училище” с
площ от 3220 кв.м. в кв.22 и построената в имота едноетажна сграда – бивша детска
градина. Намалява началната тръжна цена 40 800 лева, определена с Решение №
71/10.09.2009 г., с 35 % . ( АОС № 0892/ 26.10.2007 г.)
1.3. Имот в с.Трем, ул.”Зелена гора” № 16, представляващ масивна едноетажна
сграда – бивша фурна, построена в УПИ Х- с отреждане „магазин, ресторант” в кв.9.
Намалява началната тръжна цена 7225 лева, определана с Решение № 71/10.09.2009
г. с 35 % . (АОС № 0103/ 07.07.1999 г.)
1.4. Имот в с.Близнаци, ул.”Д.Войников” № 1, представляващ УПИ VІ за „детска
градина” с площ от 1995 кв.м. в кв.35 и построената в имота двуетажна сграда –
бивша детска градина. Намалява началната тръжна цена 47 600 лева, определена с
Решение № 71/10.09.2009 г., с 35 % . (АОС № 891/ 15.10.2007 г.)
1.5. Имот в с.Близнаци, ул.”Добруджа” № 12, представляващ УПИ VІІ- за
„училище” с площ от 1735 кв.м. и построената в имота едноетажна сграда – бивше
училище. Намалява началната тръжна цена 28 050 лева, определена с Решение №
71/10.09.2009 г., с 35 % . (АОС № 890 / 15.10.2007 г.)
1.6. Имот в с.Длъжко, ул.”Пирин” № 2, представляващ УПИ ІІ – за „училище” с
площ от 3600 кв.м. в кв.12 и построената в имота едноетажна сграда и пристройка –
бивша детска градина. Намалява началната тръжна цена 54 655 лв., определена с
Решение № 71/10.09.2009 г. с 35 % . (АОС № 889 / 11.09.2007 г.)
1.7. Имот в с.Единаковци, ул.”Преслав” № 10, представляващ УПИ Х- за „баня” с
площ от 740 кв.м. в кв.10 и построената в имота сграда- бивша баня. Намалява
началната тръжна цена 8 245 лева, определена с Решение № 71/10.09.2009 г. с 35 % .
(АОС № 0101/ 28.06.1999 г.)
1.8. Имот в с.Единаковци, ул.” Родопи” № 3, представляващ УПИ V – за „фурна”
с площ от 920 кв.м. в кв.5 а и построената в имота сграда – бивша фурна. Намалява
началната тръжна цена 5 610 лева, определена с Решение № 71/10.09.2009 г. с 35 % .
(АОС № 106/ 07.07.1999 г.)
1.9.Имот в с.Байково, представляващ УПИ І – за „детска градина” с площ от
5 150 кв.м. в кв.5 и построената в имота едноетажна сграда – бивша детска градина.
Намалява началната тръжна цена 66 045 лева, определена с Решение №
71/10.09.2009 г. с 35 % . (АОС № 904/ 07.08.2008 г.)
1.10. Имот в с.Звегор, ул.”Баба Тонка” № 22, представляващ имот с
идентификатор 30421.30.140 с площ от 8277 кв.м. и построените в имота двуетажна
сграда – бивше училище, масивна едноетажна сграда – бивша детска градина със
стопански постройки. Намалява началната тръжна цена 137 400 лв. Лева, определена
с Решение № 71/10.09.2009 г. с 35 % . (АОС № 911/ 17.09.2008 г.)
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1.11.Имот в с.Каменяк, ул.”П.Волов” № 9, представляващ УПИ І- за „училище” с
площ от 6000 кв.м. в кв.23 и построената в имота двуетажна сграда - бивше училище.
Намалява началната тръжна цена 79 730 лева, определена с Решение №
71/10.09.2009 г. с 35%. (АОС № 91 /17.09.2008 г.)
1.12. Имот в с.Студеница, ул.”Камчия” № 14, представляващ УПИ ХІV – за „
фурна” с площ от 675 кв.м. в кв.8 и построената в имота едноетажна сграда – бивша
фурна. Намалява началната тръжна цена 6 800 лева, определена с Решение №
71/10.09.2009 г. с 35 % . (АОС № 39 / 17.04.1998 г.)
1.13. Имот в с.Живково, ул.”Камчия” 1, представляващ УПИ ІV- за „детска
градина” с площ от 5515 кв.м. в кв.25 и построената в имота едноетажна сграда –
бивша детска градина. Намалява началната тръжна цена 66 300 лева, определена с
Решение № 71/10.09.2009 г. с 35 % . (АОС № 923 / 29.10.2008 г.)
1.14. Имот в с.Висока поляна, ул.”В.Левски” № 22, представляващ УПИ VІІ- за
„училище” с площ от 5820 кв.м. в кв.6 и построената в имота двуетажна сграда –
бивше училище, едноетажна сграда – бивш пансион. Намалява началната тръжна
цена 120 540 лева, определена с Решение № 71/10.09.2009 г. с 35 % . (АОС №
908/29.10.2008 г.)
1.15. Имот в с.Тимарево, ул.”България” № 8, представляващ УПИ VІІ- за
„училище” с площ от 26 840 кв.м. в кв.26 и построената в имота двуетажна сграда –
бивше училище и сграда – бивша столова. Намалява началната тръжна цена 261 800
лева, определена с Решение № 71/10.09.2009 г. с 35 % . (АОС № 924 / 29.10.2008 г.)
1.16. Имот в с.Студеница, ул.”Камчия” № 9, представляващ УПИ Х- за
„училище” с площ от 20 430 кв.м. в кв.2 и построените в имота двуетажна сграда –
бивше училище, едноетажна сграда – бивша столова и сграда – склад. Намалява
началната тръжна цена 155 550 лева, определена с Решение № 71/10.09.2009 г. с 35
% . (АОС № 909 / 17.09.2008 г.)
2. Възлата на Кмета на Общината да проведе процедурата и сключи договори
за продажба на имотите.
ПО СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Продажба на общински недвижими имоти в с.Хитрино – частна общинска
собственост.
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 № 67
На основание чл.35, ал.1 от ЗОС и чл.38,ал.1, т., и чл.43, ал.1 от Наредбата за
реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (НРПУРОИ)
на ОбС Хитрино, Общински съвет Хитрино
Р Е Ш И:
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1.Да се проведе явен търг за продажба на имоти – частна общинска
собственост както следва :
1.1.Незастроен УПИ ІV с площ от 932 кв.м. в кв.37 по плана на с.Хитрино с АОС
№ 1005/2009г. с начална цена 6100 (шест хиляди и сто лева) лв. с ДДС.
1.2.Незастроен УПИ ІІІ с площ от 2009 кв.м. в кв.12а по плана на с.Хитрино с
АОС № 1059/2010г. с начална цена 16700 (шестнадесет хиляди и седемстотин лева)
лв. с ДДС.
2. Възлата на Кмета на Община Хитрино да проведе процедурата и сключи
договори за продажба на имотите.
ПО ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Определяне на проект за ремонт на НЧ “Васил Левски-1929” с.Живково, като
приоритетен и отговарящ на приоритетите на Общински план за развитие на община
Хитрино 2009-2013г.
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 № 68
Определя проекта за ремонт на НЧ “Васил Левски-1929” с.Живково, като
приоритетен. Дейностите по проекта отговарят на приоритетите на Общински план за
развитие на община Хитрино 2009-2013г.
ПО ДЕВАТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Определяне на проект за ремонт на НЧ “Пробуда-1943” с.Тимарево, като
приоритетен и отговарящ на приоритетите на Общински план за развитие на община
Хитрино 2009-2013г.
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 № 69
Определя проект за ремонт на НЧ “Пробуда-1943” с.Тимарево, като
приоритетен. Дейностите по проекта отговарят на приоритетите на Общински план за
развитие на община Хитрино 2009-2013г.
ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Определяне на проект за ремонт на НЧ “Пробуда-1929” с.Хитрино, като
приоритетен и отговарящ на приоритетите на Общински план за развитие на община
Хитрино 2009-2013г.
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 № 70
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Определя проект за ремонт на НЧ “Пробуда-1929” с.Хитрино, като
приоритетен и отговарящ на приоритетите на Общински план за развитие на община
Хитрино 2009-2013г
ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Определяне на проект за ремонт на НЧ “Зора-1930” с.Трем, като приоритетен и
отговарящ на приоритетите на Общински план за развитие на община Хитрино 20092013г.
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 № 71
Определя проект за ремонт на НЧ “Зора-1930” с.Трем, като приоритетен.
Дейностите по проекта отговарят на приоритетите на Общински план за развитие на
община Хитрино 2009-2013г.
ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Докладни записки.
12.1.Докладна записка от г-н Реджеб Ахмед Зекерие –зам. кмет на
община Хитрино, относно отдаване на общински имот под наем.находящ се в
землището на с.Върбак за извършване на проучване на строителни
материали – подземни богатства.
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 № 72
На основание чл.2, ал.1, т.5 от ЗПБ (Закона за подземните богатства),
особените разпоредби на Закона за собствеността и ползуването на земеделски земи;
Закона за опазване на земеделските земи; Закона за общинската собственост;
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество, приета от Общински съвет Хитрино и Разрешение № 672 от 26.11.2009
година на Министерство на околната среда и водите, Общински съвет Хитрино
Р Е Ш И:
1.Разрешава сключването на договор за наем със срок от два месеца с БАРС
АД – Шумен, за имоти, общинска собственост, представляващи ПИ с №№ 000119,
000078, 054011 и находящи се в землището на с.Върбак, община Хитрино за
извършване на проучване на строителни материали – подземни богатства по чл.2,
ал.1, т.5 от ЗПБ (Закона за подземните богатства).
2.Възлага на кмета на Община Хитрино да сключи договор за наем, с
параметри: срок – 2 месеца, цена – определена в Решение № 63 от 24.09.2010 година
на Общински съвет Хитрино, прието с Протокол № 9.

Page 10 of 11

12.2. Докладна записка от г-н Реджеб Ахмед Зекерие – зам.кмет на
община Хитрино, относно предоставяне на имот публична общинска
собственост за безвъзмездно право на управление във връзка с
предоставяне на Дирекция регионална служба по заетостта – Варна,
Дирекция бюро по труда – Шумен.
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 № 73
На основание чл.12, ал.3 и ал.4 от ЗОС и чл.11, ал.2 и ал.3 от Наредбата за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС, Общински
съвет Хитрино
Р Е Ш И:
1.Предоставя на Дирекция регионална служба по заетостта – Варна, Дирекция
Бюро по труда – Шумен, гр.Шумен, ул.”Цар Иван Александър” № 108 за безвъзмездно
управление на имот, представляващ три помещения, находящи се в източната част на
метална барака от готови сглобяеми плоскости, построена на северната граница на
УПИ ХІІІ – за “народен съвет, поща, ресторант” в кв.6 по плана на с.Хитрино.
2.Възлага на кмета на община Хитрино да сключи договор.
12.3. Докладна записка от г-н Нуридин Басри Исмаил – кмет на община
Хитрино, относно провеждане на акция по кръводаряване в община Хитрино.
По подточката от дневния ред докладва Нуридин Исмаил - кмет на Община
Хитрино.
С 16 гласа „за”, без „против” и без „въздържали се”, Общински съвет Хитрино на
основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация прие
РЕШЕНИЕ № 74
На основание чл.11, ал.3 от Закона за кръвта, кръводаряването и
кръвопреливането (обнародван в ДВ, бр.102 от 2003 г.) Общински съвет Хитрино
Р Е Ш И:
На всеки кръводорител, включил се в кампанията да се изплати сумата от 20
/двадесет/ лв. Средствата да бъдат осигурени от преизпълнение на собствените
приходи на общината.
12.4. Докладна записка от г-н Нуридин Басри Исмаил – кмет на община
Хитрино, относно осигуряването на средства за дейността на В и К
Асоциацията.
С 16 гласа „за”, без „против” и без „въздържали се”, Общински съвет Хитрино на
основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация прие
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РЕШЕНИЕ № 75
На основание чл.198 в, ал.12 от Закона за водите, Общински съвет Хитрино
Р Е Ш И:
Осигурява финансови средства за обезпечаване на дейността на В и К
Асоциацията за 2010г. в размер на 336 лв.(триста тридесет и шест лева), съобразно
процентовото участие на Община Хитрино в Асоциацията в размер на 2.35%,
съгласно протокол на общото събрание за учредяване на Асоциация по В и К,
обхващаща обособена територия на “Водоснабдяване и канализация – Шумен – ООД”
гр.Шумен, проведено на 16.07.2010г.
Средствата да бъдат осигурени от бюджета та Община Хитрино.
12.5. Докладна записка от г-н Реджеб Ахмед Зекерие – зам.кмет на
община Хитрино, приемане на Програма за опазване на околната среда на
Община Хитрино за периода 2010 – 2014г.
С 16 гласа „за”, без „против” и без „въздържали се”, Общински съвет Хитрино на
основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация прие
РЕШЕНИЕ № 76
На основание чл.79, ал.4 и чл.80 от Закона за опазване на околната среда
Общински съвет Хитрино
Р Е Ш И:
Приема Програма за опазване на околната среда на община Хитрино за
периода 2010 – 2014г. Приложение № 1/1.

