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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХИТРИНО, ОБЛАСТ ШУМЕН
ПРОТОКОЛ
№ 11/23.11.2010 год.
ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Актуализация на бюджета на община Хитрино за 2010 година.
С 16 гласа „за”, без „против” и без „въздържали се”, Общински съвет
Хитрино на основание чл.21, ал.1, т.6; чл.27, ал.4 и 5 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) прие
РЕШЕНИЕ № 81
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:
1.Към капиталовите разходи на общински дейности да се добави обект:
-Изграждане на „Стопанска постройка към джамията на с.Тимарево” –
20 000 (двадесет хиляди) лв., необходима за извършване на обредни ритуали
от населението.
2.Средствата да са за сметка на общинския резерв за 2010 година.
ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Одобряване на Парцеларен план за външно ел.захранване на ППС на
„БТК” АД № VN 4870 в с.Студеница, община Хитрино, съгласно чл.129, ал.1
във връзка с чл.128, ал.2 от ЗУТ (Закона за устройство на територията).
С 16 гласа „за”, без „против” и без „въздържали се”, Общински съвет
Хитрино на основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация (ЗМСМА) прие
РЕШЕНИЕ № 82
На основание чл.129, ал.1 във връзка с чл.128, ал.2 от ЗУТ (Закона за
устройство на територията), Общински съвет Хитрино
Р Е Ш И:
Одобрява Парцеларен план за обект „Външно ел. Захранване на ППС на
„БТК” АД № VN 4870 в с.Студеница, община Хитрино”, област Шумен и
документацията към тях. Приложение № 1/3, 2/3 и 3/3.
ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
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С 16 гласа „за”, без „против” и без „въздържали се”, Общински съвет
Хитрино на основание чл.17, ал.1, т.5 и във връзка с чл.61, ал.2, т.4, буква „г”
от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА)
прие
РЕШЕНИЕ № 83
Воден от желанието за разширяване на знанията на гражданите и
приобщаването им към глобалното информационно общество чрез
улесняване на достъпа им до информация и услуги чрез Интернет, Общински
съвет Хитрино
Р Е Ш И:
1.Общината да участва като партньор на местно ниво в Проект №
00071115- Програма „Българските библиотеки- място за достъп до
информация и комуникация за всеки”.
2.Одобрява текста на Споразумението за сътрудничество по
програмата, съгласно Приложение № 1, неразделна част от настоящото
решение.
3.В изпълнение на т.1 и т.2 от настоящото решение упълномощава
ресорния заместник кмет на община Хитрино да подпише от името на
общината съответното/ите споразумение/я за сътрудничество (Приложение
№ 1) между общината, Министерство на културата, Програма на ООН за
развитие и следните читалища на територията на община Хитрино: НЧ
„Просвета- 1929”, с.Развигорово и НЧ „Светлина- 1957” с.Студеница.
4.Задължава ресорния заместник кмет да информира периодично
Общинския съвет за изпълнението на програмата на местно ниво.
5.Възлага контрола по изпълнение на настоящото решение на
Постоянната комисия по образование, наука, спорт, здравеопазване и
социална политика към Общински съвет – Хитрино.
Препис от настоящото решение да бъде представен на всяка страна по
Споразумението за сътрудничество при неговото подписване.
ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Докладни записки:
4.1.Докладна записка от г-н Исмаил Исмаил Мехмед- зам.кмет на
община Хитрино, относно продажба на дълготрайни материални
активи (леки и товарни автомобили).
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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 № 84
На основание чл.35, ал.1 от ЗОС (Закона за общинската собственост) и
чл.38, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Хитрино, Общински
съвет Хитрино
Р Е Ш И:
1.Да се проведе явен търг за продажба на следните автомобили:
1.1.Шкода „Фаворит”- лек автомобил с държавен контролен номер Н
4051 АТ с начална тръжна цена – 477 (четиристотин седемдесет и седем) лв.
1.2.Форд „Мондео”- лек автомобил с държавен контролен номер Н
3422 АТ с начална тръжна цена – 525 (петстотин двадесет и пет) лв.
1.3.ВАЗ „21043” – лек автомобил с държавен контролен номер Н 9733
АТ с начална тръжна цена – 445 (четиристотин четиридесет и пет) лв.
1.4.ГАЗ „53” – товарен автомобил, бордови с държавен контролен
номер Н 0409 АТ с начална тръжна цена – 2449 (две хиляди четиристотин
четиридесет и девет) лв.
1.5.Шкода „706 РТ” – товарен автомобил със специална платформа
(кош) за събиране на смет- сметовоз с държавен контролен номер Н 0414 АН
с начална тръжна цена – 4771 (четири хиляди седемстотин седемдесет и
един) лв.
2.Възлага на Кмета на община Хитрино да проведе процедурата и
сключи договор за продажба на автомобилите.
4.2.Докладна записка от г-н Мустафа Мехмед Ахмед- Председател
на Общински съвет Хитрино, относно избор на г-н Нуридин Басри
Исмаил- Кмет на община Хитрино да участва в заседанията на Общото
събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация – Шумен”
ООД.
С 16 гласа „за”, без „против” и без „въздържали се”, Общински съвет
Хитрино на основание чл.21, ал.1, т.9 и чл.27, ал.4 и 5 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация прие
РЕШЕНИЕ № 85
Избира г-н Нуридин Басри Исмаил- Кмет на община Хитрино да участва
в заседанията на Общото събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и
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канализация – Шумен” ООД и да представлява община Хитрино в
дружеството, съобразно дела на общината като съдружник в капитала на това
дружество, считано от 12.11.2010 година.
4.3.Докладна записка от г-н Реджеб Ахмед Зекерие- зам.кмет на
община Хитрино, относно прилагане разпоредбите на чл.33 от ЗС и
чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС- искане от Слава Желязкова Георгиева за
закупуване на дворно място, представляващо УПИ III- оод, кв.31 по плана
на с.Каменяк.
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 № 86
На основание чл.38, ал.1, т.1, чл.43, ал.1 и ал.2, т.1 от Наредбата за реда
за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество във
връзка с чл.36, ал.1, т.2, ал.2 и 3 от ЗОС (Закона за общинската собственост),
Общински съвет Хитрино
Р Е Ш И:
1.Дава съгласие за продажба на дворно място, представляващо УПИ III„оод” (обществено-обслужващи дейности) с площ от 475 кв.м. в кв.31 по
плана на с.Каменяк съгласно АОС (акт за общинска собственост) №
1143/23.09.2010 г. за сума от 1978 (хиляда деветстотин седемдесет и осем)
лв. с ДДС (данък добавена стойност).
2.Възлага на кмета на община Хитрино да издаде заповед и да сключи
договор за продажба на дворното място, представляващо УПИ III- „оод”
(обществено-обслужващи дейности) в кв.31 по плана на с.Каменяк.
4.4.Докладна записка от г-н Реджеб Ахмед Зекерие- зам.кмет на
община Хитрино, относно продажба на общински нежилищни имотичастна общинска собственост по плана на с.Иглика, с.Тервел и с.Черна.
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 № 87
На основание чл.35, ал.1 от ЗОС (Закона за общинската собственост) 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 Общински съвет
Хитрино, Общински съвет Хитрино
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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.Иглика, ул.”Иглика” № 10, представляващ УПИ I- за
„училище” с площ от 5320 кв.м. в кв.25 и построената в имота сграда- бивше
училище със ЗП (застроена площ) 192 кв.м., с начална тръжна цена 34 400
(тридесет и четири хиляди и четиристотин) лева. Акт за общинска собственост
(АОС) № 0913/17.09.2008 год.
1.2.Имот в с.Тервел, ул.”Трети март” № 32, представляващ УПИ V- за
„детска градина” с площ от 2670 кв.м. и построената в имота двуетажна
сграда- детска градина със ЗП (застроена площ) 255 кв.м., с начална тръжна
цена 127 300 (сто двадесет и седем хиляди и триста) лева. Акт за общинска
собственост (АОС) № 0916/03.09.2008 год.
1.3.Имот в с. Тервел, ул.”Трети март” № 28, представляващ УПИ XI за
„училище” с площ от 4270 кв.м. в кв.10 и построената в имота двуетажна
сграда – бивше училище със ЗП (застроена площ) 220.50 кв.м. с начална
тръжна цена 90 100 (деветдесет хиляди и сто) лева. Акт за общинска
собственост (АОС) № 0917/03.09.2008 год.
1.4.Имот в с.Черна, ул.”Искър” № 15, представляващ УПИ I- за
„училище” с площ от 4700 кв.м. и построената в имота двуетажна
полумасивна сграда – бивше училище. Със ЗП (застроена площ) 117 кв.м. и
масивна двуетажна пристройка със ЗП (застроена площ) 117 кв.м., с начална
тръжна цена 35600 (тридесет и пет хиляди и шестстотин) лева. Акт за
общинска собственост (АОС) № 0942/28.11.2008 год. - ?
2. Възлага на Кмета на общината да проведе процедурата и да сключи
договори за продажба на имотите.
4.5.Докладна записка от г-н Нуридин Басри Исмаил- кмет на община
Хитрино, относно допълнителни възнаграждения на кмета на
общината и кметовете на населените места.
С 16 гласа „за”, без „против” и без „въздържали се”, Общински съвет
Хитрино на основание чл.21, ал.1, т.5 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация прие
РЕШЕНИЕ № 88
На основание чл.4, ал.5 от ПМС (Постановление на Министерски съвет)
№ 67/14.04.2010 година за заплатите в бюджетните организации и дейности

Page 6 of 6

и вътрешните правила за организация на работната заплата, Общински съвет
Хитрино
Р Е Ш И:
От икономията на средствата за заплати да се изплатят допълнителни
възнаграждения в размер на една брутна работна заплата на кмета на
общината и кметовете на населените места.
Допълнителните възнаграждения да се изчислят пропорционално на
отработените дни към 30.11.2010 година, без дните за неплатен отпуск по КТ
(Кодекса на труда). Същите да бъдат начислени към заплатите за месец
ноември 2010 година.

