ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХИТРИНО, ОБЛАСТ ШУМЕН
ПРОТОКОЛ
№ 4/29.04.2010 г.
ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Обявяване на имоти за публична общинска собственост, придобили
предназначение по чл.3, ал.2, т.3 от ЗОС, по плана на с.Хитрино, Иглика, Каменяк,
Тимарево, Калино и Единаковци.
С 14 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 ЗМСМА прие
РЕШЕНИЕ № 24
На основание чл.3, ал.2, т.3 от Закона за общинската собственост и чл.2, ал.2 от
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,
приета от Общински съвет Хитрино, Общински съвет Хитрино
Р Е Ш И:
Обявява като публична общинска собственост следните имоти:
1.УПИ I – 455, 319 за „обществено застрояване”, с площ от 7 102 кв.м. в кв.27 по
плана на с.Хитрино, с начин на трайно ползване – парк, градина.
2.УПИ IV – за „парк”, с площ от 9 918 кв.м. в кв.29 по плана на с.Иглика.
3.Имот с начин на трайно ползване – градина с площ от 5020 кв.м. ограничен с
осови точки 61- 62- 69- 68- 67- 63 по плана на с.Каменяк.
4.УПИ II за „спортен терен”, с площ от 2100 кв.м. в кв.80 по плана на с.Тимарево.
5.УПИ I за „озеленяване” с площ от 4380 кв.м. в кв.45 по плана на с.Тимарево.
6.УПИ I за „озеленяване” с площ от 1740 кв.м. в кв.64 по плана на с.Тимарево.
7.УПИ I за „озеленяване” с площ от 1970 кв.м. в кв. 77 по плана на с.Тимарево.
8.УПИ I за „озеленяване” с площ от 3080 кв.м. в кв.81 по плана на с.Тимарево.
9.Имот, представляващ „обществена градина” с площ от 3720 кв.м. в кв.16 по плана
на с.Калино.
10.Имот „озеленяване” с площ общо от 2330 кв.м. ограничен с осови точки 49- 5658- 48- 34 по плана на с.Единаковци.
ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Докладна записка от Н.Исмаил-кмет на община Хитрино, относно поемане на
задължение, посочено в Запис на заповед по проект „Подкрепа за международно
сътрудничество и обмяна на опит ноу – хау и добри практики за развитие на община
Хитрино.
С 14 гласа „за”, без „против” и без „въздържали се”, Общински съвет Хитрино, на
основание чл.21, ал.1, т.23, във връзка с чл.17, ал.1 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация прие
РЕШЕНИЕ № 25
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На основание чл.24 от Закона за общинските бюджети и във връзка със сключен
договор № BG161PO001/4.2-01/2008/028 за предоставяне на безвъзмездно финансиране в
размер на 168 890 лв. по Оперативна програма „Регионално развитие”, Общински съвет
Хитрино
Р Е Ш И:
Разрешава поемане на задължение в размер на 50 667 (петдесет хиляди
шестстотин шестдесет и седем) лв., чрез Запис на заповед в полза на Министерството на
регионалното развитие и благоустройство – Управляващ орган на Оперативна програма
„Регионално развитие” – главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие”,
необходима за подаване на искане за авансово плащане в размер на 30% от допустимите
разходи по проект „Подкрепа за междурегионално сътрудничество и обмяна на опит ноу –
хау и добри практики за развитие на община Хитрино”.
ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Докладна записка от Н.Исмаил – кмет на община Хитрино, относно кандидатстване
по Приоритетна ос 4: Местно развитие и сътрудничество, Операция 4.1.: „Дребномащабни
местни инвестиции”, Схема за безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/4.1-03/2010
„Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинската образователна
инфраструктура на 178 малки общини, Бюджетна линия: BG161PO001/4.1-03/2010 на
Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г.
С 15 гласа „за”, без „против” и без „въздържали се”, Общински съвет Хитрино, на
основание чл.21, ал.1, т.12 и т.23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация (ЗМСМА) прие
РЕШЕНИЕ № 26
Относно кандидатстване по Приоритетна ос 4: Местно развитие и сътрудничество,
Операция 4.1.: „Дребно мащабни местни инвестиции”, Схема за безвъзмездна финансова
помощ: BG161PO001/4.1-03/2010 „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна
ефективност в общинската образователна инфраструктура на 178 малки общини,
Бюджетна линия: BG161PO001/4.1-03/2010 на Оперативна програма „Регионално
развитие” 2007 – 2013 г., Общински съвет Хитрино
Р Е Ш И:
1.Дава съгласие общината да кандидатства за безвъзмездна финансова помощ по
настоящата схема с проект „Повишаване енергийната ефективност на образователната
инфраструктура в община Хитрино, съпътстваща устойчиво развитие”.
2.Декларира, че предназначението на обектите на интервенция по предложения
проект няма да бъде променяно за период не по-малък от 5 години след приключване на
дейностите по проекта.
3.Потвърждава, че дейностите по проекта отговарят на приоритетите на Плана за
развитие 2007 – 2013 г. на Община Хитрино.
4.Дава съгласие Община Хитрино да съфинансира реализацията на проекта с 15% от
общата стойност.

Page 2 of 5

5.Упълномощава Кмета на общината да извърши всички необходими действия по
изготвянето и внасянето на проекта, съгласно изискванията на Управляващия орган ОПРР
(Оперативна програма регионално развитие).
ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Приемане на Програма за развитие на читалищната дейност на територията на
община Хитрино през 2010 година.
С 15 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 № 27
На основание чл.26 „а”, ал.2, т.2 от Закона за народните читалища, Общински съвет
Хитрино
Р Е Ш И:
Приема Програма за развитие на читалищната дейност на територията на Община
Хитрино през 2010 година. Приложение № 1/1.
ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Приемане на общинска Програма за закрила на детето за 2010 г. в община Хитрино.
С 15 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 (ЗМСМА) прие
РЕШЕНИЕ № 28
На основание чл.21, ал.1, т.1 от Закона за закрила на детето, Общински съвет
Хитрино
Р Е Ш И:
Приема общинска програма за закрила на детето в община Хитрино през 2010
година. Приложение № 1/1.
ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Отчет за дейността на Местната комисия за борба с противообществените прояви
на малолетни и непълнолетни на територията на община Хитрино през 2009 година.
С 15 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 № 29
На основание чл.7, ал.2 от Закона за борба с противообществените прояви на
малолетни и непълнолетни (ЗБППМН), Общински съвет Хитрино
Р Е Ш И:
Приема отчета за дейността на Местната комисия за борба с противообществените
прояви на малолетни и непълнолетни на територията на община Хитрино през 2009
година, съгласно Приложение № 1/1.
ПО СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Докладни записки:
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7.1. Докладна записка от г-н Исмаил Исмаил Мехмед – зам.кмет на община
Хитрино, относно закриване на Основно училище „Никола Йонков Вапцаров” с. Трем,
община Хитрино, област Шумен.
С 15 гласа „за”, без „против” и без „въздържали се”, Общински съвет Хитрино, на
основание чл.17, ал.1, т.3 и чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация (ЗМСМА) прие
РЕШЕНИЕ № 30
На основание чл.10, ал.6 от Закона за народната просвета и чл.12, ал.2 от
Правилника за приложение на Закона за народната просвета, Общински съвет Хитрино
Р Е Ш И:
Предлага на Министъра на образованието, младежта и науката да издаде заповед
за закриване на Основно училище „Никола Йонков Вапцаров” с.Трем, община Хитрино,
област Шумен, считано от 01.07.2010 г. на учебната 2009/2010 година:
1.Сградният фонд и прилежащия терен се предоставя за управление от кмета на
с.Трем.
2.Имуществото на закритото училище да се предостави на СОУ „Д-р Петър Берон”
с.Хитрино.
3.Да се осигури специализиран транспорт на учениците, постъпили в СОУ „Д-р
П.Берон” с.Хитрино.
4.При необходимост да се осигурят допълнителни финансови средства за
закриване на училището.
5.Възлага на Кмета на Община Хитрино изготвяне на мотивационно предложение
до МОМН по реда на чл.12, ал.2 и ал.4 от ППЗНП.
7.2.Докладна записка от г-н Нуридин Басри Исмаил – кмет на община Хитрино,
относно приемане на отчет на Плана за действие по Програмата за опазване на
околната среда в община Хитрино през 2009 година.
С 15 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 № 31
На основание чл.79, ал.5 от Закона за опазване на околната среда, Общински свет
Хитрино
Р Е Ш И:
Приема отчета на Плана за действие по Програмата за опазване на околната среда
в община Хитрино през 2009 година. Приложение № 1/1.
7.3.Докладна записка от г-н Реджеб Ахмед Зекерие – зам.кмет на община
Хитрино, относно продажба на общински имот – частна общинска собственост,
представляващ незастроен урегулиран поземлен имот XI -308 в кв.29 по
регулационния план на с.Хитрино.
По подточката от дневния ред докладва Р.Зекерие-зам.кмет на община. Запозна
присъстващите с докладната си записка, пазарната оценка на инж.Кр.Вичева-Желева, акт
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№ 1018/16.03.2010 за частна общинска собственост и скицата на имота. Направи
разяснения.
С 15 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 прие
РЕШЕНИЕ № 32
На основание чл.35, ал.1 от ЗОС и чл.38, ал.1, т.1 и чл.41, 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 имот, представляващ незастроен
урегулиран поземлен имот XI-308 в кв.29 по регулационния план на с.Хитрино, с площ от
440 кв.м. с начална тръжна цена от 3 480 (три хиляди четиристотин и осемдесет) лв. с ДДС.
2.Възлага на кмета на общината да проведе процедурата и сключи договор за
продажба.

МУСТАФА МЕХМЕД АХМЕД:
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ХИТРИНО
СОНЯ ИВАНОВА СОТИРОВА:
П Р О Т О К О Л И С Т
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