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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХИТРИНО, ОБЛАСТ ШУМЕН

ПРОТОКОЛ
№ 6/21.07.2010 г.
ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Отчет за текущото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки
и фондове към 30.06.2010 година.
С 15 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 прие
РЕШЕНИЕ № 35
На основание чл.25 от Закона за общинските бюджети, Общински съвет
Хитрино
Р Е Ш И:
Приема отчета за текущото изпълнение на бюджета и
извънбюджетните сметки и фондове към 30.06.2010 година, както следва:
І..ПО ПРИХОДА - ВСИЧКО ПРИХОДИ 1 623 048 лв. /съгласно приложение № 1/
1 . ПРИХОДИ ОТ ДЬРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ в размер на 987 912лв.
в т.ч.
ИМЕ НА ПОКАЗАТЕЛ
1.Неданъчни приходи

ПЛАН

ОТЧЕТ

%

10 955

8

0,07

2 003 377

1 093 630

54,59

1 942 398

1 102 845

56,78

Целеви трансфери за превоз ученици

60 979

35 718

58,57

3.Трансфери

95 735

95 735

100.00

2.Взаимоотношения с ЦБ
в.т.ч.
Обща допьлваща субсидия
Целева субсидия за кап.разходи
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4.Преходен остатьк

1 153 265

5.Остатък в края на периода
6.Дофинанс.на ДД с общ.приходи
ВСИЧКО ДЪРЖАВНИ ПРИХОДИ

1 153 265

100.00

- 1 354 726
22 000
3 285 332

987 912

30,07

Допълнително са получени субсидии и трансфери от ЦБ в размер на 252 674 лв.в т.ч.
- 60 979 лв. за превоз на ученици и компенс.за безпл.пътув. на ветерани от войните;
- 52 089 лв. за пътни разходи на учители;
- 8 489 лв. безплатни закуски на ученици
- 111 874 лв.за средищни училища – целодневно обучение и столово хранене;
- 15 124 лв. за безплатни учебници;
- 2 859 лв.увеличаване субсидията на образованието;
- 1 260 лв. присъдена издръжка;
2. ПРИХОДИ ОТ МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ в размер на 635 136 лв. в т.ч.
План
1.Собствени приходи в т. ч.

отчет

%

843 572

428 118

50.75

6 200

5 003

80,69

- Имущуствени даньци

135 500

64 121

47,32

- Неданьчни приходи

701 872

358 994

51,15

2. Взаимоотношения с ЦБ в т. ч.

572 800

213 743

37,32

- Обща изравнит. Субсидия

294 200

163 750

55,66

- Целева субсидия за капиталови разходи

278 600

49 993

17,94

3.Трансфери от/за бюдж.с-ки

151 754

151 754

100,00

4.Временни безлихвени заеми

35 000

-236 201

- Патентен данък
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4.Финансиране на дефицита в т.ч.

529 091

77 722

14,69

- Предходен остатък

529 091

529 091

100,00

- Остатък в края на периода
5.Дофинанс.на ДД с общ.приходи
ВСИЧКО ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ

- 451 369
- 22 000
2 110 217

635 136

30,10

II. ОБЩО РАЗХОДИТЕ са в размер на 1 623 048 лв. в т.ч.
1.РАЗХОДИ ЗА ДЬРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ – 987 912лв. /съгласно приложение №2/
Дейности
1. ОбА

План

отчет

%

797 833

292 284

36,63

58 871

11 088

18,83

2 187 479

546 098

24,96

25 712

10 855

42,22

102 339

92 783

90,66

89 838

31 209

34,74

7.Др. Дейности по икономиката

1 260

3 595

285,31

8.Дофин.на образ.с общ.приходи

22 000
987 912

30,07

2.Отбрана и сигурност
3.Образование
4.Учил.здравеопазване
5.ПВЗ и Соц. Осиг.
6.Читалища и физ.дейност

Всичко разходи за дьржавни дейности

3 285 332

2. РАЗХОДИ ЗА ОБЩИНСКИ ДЕЙНОСТИ – 635 136 лв./съгл. приложение №3/
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отчет

План

1. ОбА-издрьжка

%

395 730

132 765

33,55

2.Отбрана и сигурност

39 022

1 534

3,93

3.Образование

54 750

13 566

24,78

1 020 561

378 960

37,13

75 340

36 057

47,86

6.Икономически дейности и услуги

324 814

72 254

22,24

7.Резерв

200 000

4.БКС
5.Физкултура ,културни дейности

0

2 110 217

Разходи за общински дейности
4. КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ - 103 748 лв.,

635 136

30,10

/ съгласно приложение № 4 /

5.ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ФОНДОВЕ
Наименование на фондове и сметки

Наличност
на 01.01.

Приходи

Разходи

Остатък

лв.
лв.

лв.

лв.

Фонд за покриване разходите за
приватизация

8 206

5

0

8 211

Спец. фонд за инвестиции и ДА

6 647

5

0

6 652

Национален фонд към МФ

18 062

304 934

318 018

5 518

Всичко

33 455

304 943

318 018

20 381
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ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Прекратяване на открита процедура за предоставяне на концесия на
воден обект – язовир „Иглика”, находящ се в землището на с.Иглика,
местността „Куванлък” с ЕКАТТЕ 32250, имот № 000040 с АОС №
0258/16.11.2000 г. обща площ 8.193 дка.
С 15 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 № 36
На основание чл.60, ал.1, т.1 от Закона за концесиите, Общински съвет
Хитрино
Р Е Ш И:
Прекратява със свое решение откритата процедура по предоставяне на
концесия на язовир „Иглика”, находящ се в землището на с.Иглика,
местността „Куванлък” с ЕКАТТЕ 32250, имот № 000040 с АОС №
0258/16.11.2000 г., обща площ 8.193 дка във връзка с неподадени оферти за
участие.
ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Определяне на цена на имот, по плана на с.Тимарево, съгласно АОС №
0989/13.10.2009 г. във връзка с чл.36, ал.1, т.2 и ал.3 от ЗОС.
Г-н Исмаил Исмаил Мехмед – зам.кмет на община Хитрино запозна
присъстващите с докладната записка на г-н Р.Зекерие-зам.кмет на община
Хитрино и с приложенията към нея. Направи разяснения.
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 Закона за местното
самоуправление и местната администрация прие
РЕШЕНИЕ № 37
На основание чл.34, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет
Хитрино, Общински съвет Хитрино
Р Е Ш И:
1.Дава съгласие за прекратяване на съсобственост между община
Хитрино и Емин Мехмед Ибрям, чрез продажба на 580/1075 ид.ч. от УПИ ХIII360 в кв.49 по плана на с.Тимарево, съгласно АОС № 0989/13.10.2009 г. като
намалява определената пазарна цена 1700лв., изчислена от лицензиран
оценител инж.Кремена Вичева с 35 % (тридесет и пет процента).
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2.Възлага на Кмета на Община Хитрино да издаде заповед и сключи
договор за прекратяване на съсобствеността, възникнала по отношение на
УПИ XIII-360 в кв.49 по плана на с.Тимарево.
ПО ЧЕТВЪРТА 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.Тимарево и с.Байково.
С 15 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 № 38
Във връзка със съставянето на акт за общинска собственост, 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 на
Общински съвет Хитрино, Общински съвет Хитрино
Р Е Ш И:
Обявява като публична общинска собственост имотите, както следва:
1.УПИ VIII- за „спортен комплекс с озеленяване” с площ от 33 000 кв.м. в
кв. 26 по плана на с.Тимарево.
2.УПИ I- за „обществено-обслужващи дейности и озеленяване” с площ
от 5730 кв.м. в кв.1 по плана на с.Байково.
ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху общински имот
помещения – частна общинска собственост.
С 15 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 № 39
На основание чл.39, ал.4 от ЗОС (Закона за общинската собственост) и
чл.11, 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 бъде учредено право на безвъзмездно ползване върху общински
имот, представляващ стая с площ от 20.00 кв.м., находяща се на втори етаж от
масивна двуетажна сграда с административен адрес в с.Хитрино, ул.”Шипка”
№ 6, с площ от 20 кв.м.
2.Възлага на кмета на общината да сключи договор.
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ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Предоставяне на възмездно право на ползване на общински имоти във
връзка с чл.39, ал.1 и ал.2 от ЗОС и чл.11, ал.2 от Закона за пчеларството.
С 15 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 № 40
На основание чл.39, ал.1 и ал.2 от ЗОС (Закон за общинската
собственост), във връзка с чл.11, ал.1 и ал.2 от Закона за пчеларството,
Общински съвет Хитрино
Р Е Ш И:
1.Учредява възмездно право на ползване чрез публичен търг за
устройване на постоянен пчелин в имоти общинска собственост,
представляващи УПИ II- общ. с площ от 495 кв.м., съгласно АОС №
0421/04.03.2003 г. и УПИ III- общ. с площ от 550 кв.м., съгласно АОС №
0413/04.03.2003 г. за срок от 10 (десет) години с начална годишна цена от
32.00 (тридесет и два) лв.
2.Възлага на кмета на общината да проведе процедурата и сключи
договор.
ПО СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Промяна предназначението на земеделски имот, представляващ
пасище, мера в имот за изграждане на инвестиционен проект –
фотоволтаична електроцентрала.
С 15 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 № 41
На основание чл.34, ал.6 от ЗОС (Закона за общинската собственост) вр.
Чл.19, ал.9, т.4; чл.25, ал.5 вр. ал.3 т.4, чл.25 ал.5 вр. ал.4 и 8 от ЗСПЗЗ, чл.25,
ал.10 от ЗСПЗЗ – Протокол на общо събрание на населението на с.Каменяк от
14.05.2010 г. и след като взе предвид, че в общината няма недостиг на земи
за нуждите на животновъдството и административна преписка, образувана
по заявление вх.№ 26-00-43/06.04.2010 г., Общински съвет Хитрино
Р Е Ш И:
1.Дава предварително съгласие за промяна на предназначението на
земеделски имот, представляващ пасище, мера, в имот за изграждане на
инвестиционен проект – фотоволтаична електроцентрала, както следва:
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1.1.Земеделски имот № 000282, кат. девета, площ 384.417 дка, находящ
се в землището на с.Каменяк, местността Юртлук;
1.2.Земеделски имот № 000279, кат.девета, площ 333.875 дка, находящ
се в землището на с.Каменяк, местност Адата.
1.3.Промяна на предназначението да се извърши при спазване на
условията и реда на Закона за опазване на земеделските земи.
2.На основание чл.25, ал.5 от ЗСПЗЗ определя три годишен срок на
валидност на предварителното съгласие.
3.На основание чл.19, ал.9, т.4 и чл.25, ал.5 вр. ал.4 и ал.8 от ЗСПЗЗ,
дава съгласие за учредяване на ограничени вещни права (право на строеж) и
сервитути върху имот № 000282, кат. девета, площ 384.417 дка, находящ се в
землището на с.Каменяк, местност Юртлук и имот № 000279, кат. девета,
площ 333.875 дка, находящ се в землището на с.Каменяк, местност Адата в
полза на дружеството „Геосолар България” ООД и/или негово дъщерно
дружество за изграждане на обект – фотоволтаична електроцентрала за срок
от 30 години. Учредените ограничени вещни права да се упражняват само за
целите, за които са били учредени.
4.Цената на правото на строеж по т.3, да се определи от независим
лицензиран оценител, избран по реда на ЗОС (Закон за общинската
собственост).
5.Дава съгласие за изработване на Подробен устройствен план за
изграждане на фотоволтаична централа върху имот № 000282 и имот №
000279.
6.Изработване на ПУП да е за сметка на инвеститора „Геосолар
България” ООД и/или негово дъщерно дружество.
7.Смяната на предназначението на имота да бъде за сметка на
инвеститора „Геосолар България” ООД и/или негово дъщерно дружество.
8.Одобрява предложения проект за договор за учредяване на
ограничени вещни права (право на строеж) и сервитути в полза на „Геосолар
България” ООД и/или негово дъщерно дружество.
9.Възлага на кмета на община Хитрино изпълнението на решението,
вкл. Сключване на договор за учредяване на ограничени вещни права (право
на строеж) и сервитути в полза на „Геосолар България” ООД и/или негово
дъщерно дружество, съгласно одобрения проект.
10.След приключване на процедурата по промяна на предназначението
на имота да се докладва преписката с оглед приемане на решение на
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основание чл.6, ал.1 от ЗОС от общинския съвет за обявяването му за частна
общинска собственост.
ПО ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Даване съгласие за учредяване на сервитут в имоти №№ 174, 175, 188 и
189 в землището на с.Каменяк в полза на В и К Шумен, съгласно приложена
молба.
С 15 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 № 42
На основание чл.25, ал.5 от ЗСПЗЗ и внесена докладна записка от инж.
Асен Аврамов – управител на „Водоснабдяване и канализация – Шумен”
ООД, Общински съвет Хитрино
Р Е Ш И:
1.Дава съгласие за учредяване на сервитутна зона на трасето на
водопровод през имоти: 1.№ 174; 2.№ 175; 3.№ 188; 4.№ 189 в землището на
с.Каменяк в полза на В и К Шумен.
2.Възлага на Кмета на община Хитрино да сключи договор.
ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Създаване на общински съвет за упражняване на обществен контрол
при осъществяване на дейностите в областта на социалните помощи и
социалните услуги.
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 № 43
На основание чл.52 от Правилника за приложение на закона за
социалното подпомагане (ППЗСП), Общински съвет Хитрино
Р Е Ш И:
Сформира общински съвет за упражняване на обществен контрол при
осъществяване на дейностите в областта на социалните помощи и
социалните услуги в следния състав:
1.Сениха Сали – директор дирекция „РРХДП”, ОбА Хитрино.
2.Фатме Хасан-ст.специалист „ТЗП” ОбА Хитрино.
3.Алейдин Мехмед Мехмедали – общински съветник.
4.Дилбер Ехлиманова – директор ЦДГ „Червената шапчица” с.Трем
5.Сейдали Хасанов – председател на НЧ „Отец Паисий” с.Близнаци
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6.Светослава Борисова-читалищен секретар на НЧ”Пробуда” с.Хитрино.
7.Тамара Янакиева-читалищен секретар на НЧ „Пробуда” с.Върбак.
8.Гюнел Исмаил – управител на ЕТ „Гюнел Исмаил” с.Тимарево
9.Юмер Садула – управител на ЕТ „Юки-Лъки-2000” с.Звегор
със следните функции:
1.Съдействие за провеждане на политиката в областта на социалните
помощи и социалните услуги в общината.
2.Съдействие и подпомагане за разработване на областни стратегии,
общински програми, планове и проекти, свързани със социалните помощи и
социалните услуги.
3.Съдействие за координиране на дейността по предоставяне на
социални услуги от лицата по чл.18, ал.1, т.3 и 4 от Закона за социално
подпомагане.
4.Контрол върху качеството на социалните услуги в съответствие с
утвърдените критерии и стандарти.
5.Изготвяне на становища за откриване и закриване на специализирани
институции за социални услуги на територията на общината.
ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Приемане на Програма за полагане на обществено-полезен труд по
реда на чл.12, ал.1 от ППЗСП от безработни лица в трудоспособна възраст,
подпомагани с месечни социални помощи на основание чл.9 от ППЗСП.
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 № 44
На основание чл.12 от Правилника за приложение на Закона за
социалното подпомагане (ППЗСП), Общински съвет Хитрино
Р Е Ш И:
1.Приема Програма за полагане на общественополезен труд по реда на
чл.12, ал.1 от ППЗСП от безработни лица в трудоспособна възраст,
подпомагани с месечни социални помощи на основание чл.9 от ППЗСП,
съгласно Приложение № 1/1.
2.Определя полагането на общественополезен труд да е в рамките на
14 работни дни по 4 часа дневно през месеца, за който се отпуска помощта.
3.Възлага на Кмета на Община Хитрино да сключи договор за
сътрудничество с Дирекция „Социално подпомагане” – Венец.
ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
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Приемане на Правилник за организацията, финансирането и дейността
на клубовете на пенсионерите и инвалидите в община Хитрино.
С 15 гласа „за”, без „против” и без „въздържали се”, Общински съвет
Хитрино на основание чл.17, ал.1, т.7 и чл.21, ал.2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация прие
РЕШЕНИЕ № 45
На основание чл.36, ал.5 от Правилника за приложение на Закона за
социалното подпомагане (ППЗСП), Общински съвет Хитрино
Р Е Ш И:
Приема Правилник за организацията, финансирането и дейността на
клубовете на пенсионерите и инвалидите в община Хитрино. Приложение №
1/1.
ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Приемане на Анализ на ситуацията и оценка на потребностите от
социални услуги в община Хитрино.
С 15 гласа „за”, без „против” и без „въздържали се”, Общински съвет
Хитрино на основание чл.17, ал.1, т.7 и чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) прие
РЕШЕНИЕ № 46
На основание чл.36 а, ал.3 от Правилника за приложение на Закона за
социално подпомагане (ППЗСП), Общински съвет Хитрино
Р Е Ш И:
Приема Анализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални
услуги в община Хитрино. Приложение № 1/1.
ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Докладни записки:
13.1.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 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 (ЗМСМА) прие
РЕШЕНИЕ № 47
На основание чл.24 от Закона за общинските бюджети и във връзка с
изпълнение на проект „Грижа в семейна среда за независим и достоен живот
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на хора с увреждания и самотноживеещи възрастни хора” по ОП „Развитие на
човешките ресурси”, Общински съвет Хитрино
Р Е Ш И:
Осигурява временен безлихвен заем в размер на 31 500 лв. (тридесет и
една хиляди и петстотин лева) по извънбюджетната сметка на общината 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” до приключване на проекта в рамките на
бюджетната 2010 година.
Заемът да бъде осигурен от бюджета в размер на 17 500 (седемнадесет
хиляди и петстотин) лв. и от извънбюджетните сметки на общината: „Фонд за
покриване на разходите за приватизация” – 7 500 (седем хиляди и петстотин)
лв. и „Специален фонд за инвенстиции и ДА (дълготрайни активи) – 6 500
(шест хиляди и петстотин) лв.
13.2.Осигуряване на финансова обезпеченост по проект „За подобър живот”, Договор №
BG 051PO001-5.2.-04-0084-C0001 по
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, реализирана с
финансовата подкрепа на Европейския социален фонд.
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 (ЗМСМА) прие
РЕШЕНИЕ № 48
На основание чл.24 от Закона за общинските бюджети и във връзка с
изпълнение на проект „За по-добър живот”, Общински съвет Хитрино
Р Е Ш И:
Осигурява временна финансова помощ на СНЦ (Сдружение с
нестопанска цел) „Център за младежки инициативи” в размер на 10 000
(десет хиляди) лв. за обезпечаване на дейностите по проект: „За по-добър
живот, Договор № BG 051PO001-5.2-04-0084-C00001 до приключване на
проекта.
Сумата да бъде осигурена от бюджета на общината до
възстановяването от бюджета на проекта.
13.3.Докладна записка от г-н Нуридин Басри Исмаил – кмет на
община Хитрино, относно одобряване командировките на кмета на
община Хитрино за периода януари – юни 2010 г., включително.
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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 № 49
На основание чл.8, ал.4 от Наредбата за командировките в страната,
Общински съвет Хитрино
Р Е Ш И:
Одобрява разходите за командировки на Кмета на община Хитрино в
размер на 414.00 (четиристотин и четиринадесет) лв. за периода месец
януари – юни 2010 година, включително.
13.4.Разглеждане преписката от Администрацията на президента
по повод молбата на г-жа Гюлкан Хюсеин Ахмед, от с.Развигорово, с
която иска опрощаване на дължими вземания.
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 № 50
Във връзка с писмо № 94-00/1059 от 07.06.2010 година на
Администрацията на Президента, Общински съвет Хитрино
Р Е Ш И:
След направената проверка и проучване на обстоятелствата,
съобразявайки се с тежкото материално и финансово положение на
семейството на г-жа Ахмед, майка на две деца – ученици, видно от
приложените документи към преписката и в предвид това, че задължението
и не е към местен бюджет предлага на съответния взискател, с когото е
свързано вземането да се опрости задължението на молителя г-жа Гюлкан
Хюсеин Ахмед, ЕГН: 7002278734 от с.Развигорово, община Хитрино.
13.5. Приемане на Декларация за подкрепа развитието на СОУ „Д-р
Петър Берон” с.Хитрино.
С 13 гласа „за”, 1 „въздържал се”, 1 „против”, Общински съвет Хитрино
на основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация (ЗМСМА) прие
РЕШЕНИЕ № 51
Във връзка с чл.17, ал.1, т.3 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация (ЗМСМА), Общински съвет Хитрино
Р Е Ш И:
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Приема Декларация за подкрепа развитието на СОУ „Д-р Петър Берон”
с.Хитрино:
Ние, общинските съветници от Общински съвет Хитрино през мандат
2007 – 2011 година работим, ръководейки се от интересите на гражданите от
общината и за тяхното благоденствие. Активно участваме в решаването на
въпросите от жизнена важност за нашите избиратели. Особено сме
загрижени за бъдещето на нашите деца, за доброто им образование и
реализация. Винаги сме подкрепяли програмите, проектите и инициативите
на общинската администрация и учебните заведения за подобряването на
материално-техническата база и издигането на качеството на обучение в
общинските детски градини и училища.
Изхождайки от гореизложеното,
Заявяваме, че твърдо подкрепяме родителите на учиниците от СОУ Хитрино
и заставаме зад тяхната подписка против назначаването на нов директор на
Средищното училище. Не можем и няма да позволим тази груба политическа
намеса в работата на образователните институции.

