ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХИТРИНО, ОБЛАСТ ШУМЕН
ПРОТОКОЛ
№ 10/13.10.2010
ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Приемане на решение за кандидатстване по мярка 321 „Основни услуги
за населението и икономиката в селските райони” от Програма за развитие
на селските райони за периода 2007 – 2013 година, с проектно предложение:
„Реконструкция на водопроводна мрежа с.Живково, община Хитрино”.
С 14 гласа „за”, без „против” и без „въздържали се”, Общински съвет
Хитрино на основание чл.17, ал.1, т.2 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация (ЗМСМА) прие
РЕШЕНИЕ № 77
1.Дава съгласие за кандидатстване по мярка 321 „Основни услуги за
населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на
селските райони 2007 – 2013 година пред Държавен фонд „Земеделие” към
МЗХ (Министерство на земеделието и храните) и ползване на безвъзмездно
финансиране с проектно предложение: „Реконструкция на водопроводна
мрежа с.Живково, община Хитрино”.
2.Определя проект „Реконструкция на водопроводна мрежа с.Живково,
община Хитрино” като приоритетен и дейностите по проекта отговарят на
приоритетите на Плана за развитие на община Хитрино за периода 2007 –
2013 година.
ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Приемане на решение за кандидатстване по мярка 322 „Обновяване и
развитие на населените места” от Програма за развитие на селските райони
за периода 2007 – 2013 година, с проектно предложение”: „Ремонт и
реконструкция на уличните настилки в с.Трем, ул.”Аврора”, с.Калино,
ул.”Витоша” и с.Развигорово, ул.”Славянка”, община Хитрино”.
С 14 гласа „за”, без „против” и без „въздържали се”, Общински съвет
Хитрино, на основание чл.17, ал.1, т.2 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация (ЗМСМА) прие
РЕШЕНИЕ № 78
1.Дава съгласие за кандидатстване по мярка 322 „Обновяване и
развитие на населените места” от Програмата за развитие на селските райони
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2007 – 2013 г. пред Държавен фонд „Земеделие” към МЗХ (Министерство на
земеделието и храните) и ползване на безвъзмездно финансиране с
проектно предложение: „Ремонт и реконструкция на уличните настилки в
с.Трем, ул.”Аврора”; с.Калино, ул.”Витоша” и с.Развигорово, ул.”Славянка”,
община Хитрино”.
2.Определя проект „Ремонт и реконструкция на уличните настилки в
с.Трем, ул.”Аврора”; с.Калино, ул.”Витоша” и с.Развигорово, ул.”Славянка”,
община Хитрино, като приоритетен и дейностите по проекта отговарят на
приоритетите на Плана за развитие на община Хитрино за периода 2007 –
2013 година.
ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Определяне на проект за ремонт на Православен храм „Св.Възнесение
Господне” с.Становец, като приоритетен и отговарящ на приоритетите на
Общински план за развитие на община Хитрино 2009 – 2013 година.
С 14 гласа „за”, без „против” и без „въздържали се”, Общински съвет
Хитрино на основание чл.17, ал.1, т.2 и 6 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) прие
РЕШЕНИЕ № 79
Определя проект за ремонт на Православен храм „Св.Възнесение
Господне” с.Становец като приоритетен и дейностите по проекта отговарят на
приоритетите на Общински план за развитие на община Хитрино 2009 – 2013
година.
ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Докладни записки:
4.1.Осигуряване на безлихвен заем за финансиране на проект „Грижа в
семейна среда за независим и достоен живот на хора с увреждания и
самотноживеещи възрастни хора” по ОП „Развитие на човешките ресурси”.
С 14 гласа „за”, без „против” и без „въздържали се”, Общински съвет
Хитрино на основание чл.21, ал.1, т.10 и чл.27, ал.4 и 5 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) прие
РЕШЕНИЕ № 80
На основание чл.24 от Закона за общинските бюджети, Общински съвет
Хитрино
Р Е Ш И:
Осигурява временен безлихвен заем в размер на 16 000 (шестнадесет
хиляди) лв. по извънбюджетната сметка на общината за финансиране на
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проект „Грижа в семейна среда за независим и достоен живот на хора с
увреждания и самотноживеещи възрастни хора” по ОП „Развитие на
човешките ресурси” до приключване на проекта в рамките на бюджетната
2010 година.
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