ПРОТОКОЛ № 1/23.01.2009 г.
С 15 гласа “за”, без “против” и без “въздържали се”, Общински съвет Хитрино,
на основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация прие
РЕШЕНИЕ № 1
Във връзка с изменението и допълнението на Закона за местните данъци и такси
(ДВ, бр.105 от 09.12.2008 г.), Общински съвет Хитрино
Р Е Ш И:
Изменя и допълва Наредбата за определяне на местните данъци през 2008
година на територията на община Хитрино, както следва:
I.Заглавието на “Наредба за определяне на местните данъци през 2008 г. на
територията на община Хитрино”, да се измени на “Наредба за определяне на местните
данъци на територията на община Хитрино”.
1.В раздел I Данък върху недвижимите имоти на глава втора Местни данъци,
чл.7 ал.4 числото “1680” да се замени с “2520”.
Чл.7 ал.4 Не се облагат с данък недвижимите имоти с данъчна оценка до 2520 лв.
включително.
2.В чл.15 към същия раздел числото 2 се заменя с 1.75.
Чл.15 ал.2 Размерът на данъка върху недвижимите имоти се определя в размер
на 1.75 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот.
3.В раздел II Данък върху наследствата, чл.28 т.1, числото “1” да се замени с
“0.6”.
Чл.28 Данъкът се определя поотделно за всеки наследник или заветник, както
следва:
т.1 за братя и сестри и техните деца – 0.6 на сто за наследствен дял над 250 000
лв.
4.В раздел III Данък при придобиване на имущества по дарение и по възмезден
начин, чл.32, ал.3 изразът “внесени в страната като нови” да се замени с израза “които
не са регистрирани за движение в страната”.
Чл.32, ал.3 Алинея 1 не се прилага за моторни превозни средства, които не са
регистрирани за движение в страната.
5.В чл.35 към същия раздел, ал.1 (а) числото “1” да се замени с “0.6”, в ал.2
числото “3” се заменя с “2”.
Чл.35(1) При дарение на имущество, както и в случаите по чл.44, ал.2 от ЗМДТ,
данъкът се начислява върху оценката на прехвърляното имущество в размер на:
а) 0.6 на сто – при дарение между братя и сестри и техните деца;
(2)При възмездно придобиване на имущество данъкът е в размер на 2 на сто
върху оценката на прехвърляното имущество, а при замяна-върху оценката на
имуществото с по-висока стойност.
6.В чл.56 на раздел V Патентен данък да се добави изречението “Тези от тях,
които осъществяват в един обект едновременно патентни дейности по т.3 и 31 от
приложение № 2, дължат данък само за дейността по т.3 от приложение № 2.
Чл.56.Лицата по чл.48, ал.1 заплащат патентен данък в размерите посочени в
Приложение № 2. Тези от тях, които осъществяват в един обект едновременно
патентните дейности по т.3 и 31 от приложение № 2 дължат данък само за дейността по
т.3 от приложение № 2.
7.Параграфите от 1 до 5 включително в преходните и заключителни разпоредби
да се изменят, както следва:
§ 1.Размерите на данъка върху недвижимите имоти, данъка върху наследствата и
данъка при придобиване на имущества по чл.44, ал.1 и2 от ЗМДТ в срок до 31 януари

2009 г. в случай, че в този срок не са определени нови размери, за 2009 г. се прилагат
минималните размери на данъците, определени в закона, а за патентния данък –
размерите, които са били в сила за 2008 г.
§ 2.До определяне на размера на местните данъци за 2009 г. от общинския съвет
данъкът при придобиване на имущества по чл.44, ал.1 и 2 от Закона за местните данъци
и такси и данъкът върху наследствата се определят въз основа на минималните размери
за съответните данъци, предвидени в закона.
§ 3.(1) За 2009 г. първата вноска на данъка върху недвижимите имоти се внася в
срок от 1 март до 30 април данъка върху превозните средства, се заплаща на две равни
вноски в следните срокове: до 31 март и до 30 септември на годината, за която е
дължим.
(2) На предплатилите за цялата година в сроковете по ал.1 се прави отстъпка от 5
на сто.
§ 4.Лицата, които се облагат с патентен данък подават декларация по чл.61 н,
ал.1 от Закона за местните данъци и такси до 31 януари на годината.
§ 5.(1) Патентният данък се внася на четири равни вноски, както следва:
1.за първото тримесечие – до 31 януари.
2.за второто тримесечие – до 30 април.
3.за третото тримесечие – до 31 юли.
4.за четвъртото тримесечие – до 31 октомври.
(2) На предплатилите за цяла година в срока по ал.1 се прави отстъпка от 5 на
сто.
С 15 гласа “за”, без “против” и без “въздържали се”, Общински съвет Хитрино
на основание чл.21 ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация прие
РЕШЕНИЕ № 2
Изменя и допълва Наредбата за определяне на местните такси и цени на услуги
на територията на община Хитрино, както следва”:
КЪМ ГЛАВА I ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
РАЗДЕЛ I ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РАЗМЕРА НА ОБЩИНСКИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА
УСЛУГИ
1.В чл.2 ал.1 “На територията на общината се събират следните местни такси”:
1.1.Точка 8 се изменя на “Туристическа такса”.
1.2 Създават се т.9 и 10:
“т.9. за притежаване на куче”
“т.10.други местни такси, определени със закон”.
2.Създава чл.9а
“Чл.9а.(1) Услугите и правата, предоставяни от общината в зависимост от сроковете
за извършване, могат да бъдат:
1.обикновени – в рамките на 7 работни дни.
2.бързи – в рамките на един работен ден.
(2) Сроковете за извършване на услугите и предоставянето на права започват да
текат от деня на подаване на необходимите документи и заплащане цената на
съответния вид услуга.
(3) В настоящата Наредба са посочени цените на обикновени услуги и
предоставени права.

(4) Бързата услуга се заплаща с 50 на сто увеличение спрямо цената на
обикновената услуга.
(5) Заплащането се извършва в брой или безкасово по съответната сметка”.
КЪМ ГЛАВА ВТОРА МЕСТНИ ТАКСИ
РАЗДЕЛ I ТАКСА ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ
3.Към чл.18 на Раздел I Такса за битови отпадъци създава ал.7, а алинея 5 и 6
изменя така:
“(5)Не се събира такса за сметосъбиране и сметоизвозване за имотите, които не се
ползват като основно жилище и за които собствениците и ползвателите са подали в
община Хитрино декларация до 31 число на месец декември на предходната година. В
декларацията собствениците и ползвателите задължително посочват: точния адрес на
имота, обстоятелството, че през цялата календарна година няма да го ползват като
основно жилище и няма да привишат 50 киловата средномесечен разход на
електроенергия за жилището. За декларирани неверни данни лицата носят
административна отговорност.
(6) Декларацията по ал.1 се приема и завежда в регистъра на “Местни данъци и
такси”, като проверка на обстоятелствата посочени в нея се извършва от длъжностно
лице към общинска данъчна служба, което при необходимост изисква и допълнителни
документи, и/или извършва насрещни проверки. Декларацията се приема, но поражда
последици само, когато всички съсобственици или ползватели на имота са я подписали.
(7) В течение на годината за декларираните обстоятелства се извършват проверки,
които могат да се базират на информация за ползвани през текущата година услуги на
“В и К” ООД гр.Шумен, “Е.ОН България-Продажби” АД, гр.Варна и др., като правото
на освобождаване от заплащане на такса за сметосъбиране и сметоизвозване се
признава за тези граждани, при които за декларираните жилища отчетеният разход на
електроенергия средномесечно за годината не превишава 50 кw. При констатирано
ползване на недвижимия имот, таксата се събира в годишен размер, определен
пропорционално върху данъчната оценка на имота.
РАЗДЕЛ II ТАКСА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПАЗАРИ, ТЪРЖИЩА, ПАНАИРИ,
ТРОТОАРИ, УЛИЧНИ ПЛАТНА И ТЕРЕНИ С ДРУГО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
4.Чл.19, ал.4 се изменя така:
чл.19 (4)Таксите се определят, както следва:
1.На квадратен метър:
а) на ден 0.70 лв.;
б) на месец 21 лв.
2.За продажба с кола, впрегната с добитък – на ден – 2.00 лв.
3.За продажба с лек автомобил – на ден – 5.00 лв.
4.За продажба с товарен автомобил на ден – 10.00 лв.
5. Чл.20, ал.1, т.1 се изменя така:
т.1. Производител на селско стопанска продукция ползва отстъпка 5% от размера на
таксата по чл.19, ал.4.
т.2.Производител – пенсионер на селскостопанска продукция ползва отстъпка 5% от
размера на таксата по чл.19, ал.4.
6. Чл.21 се изменя така:
чл.21 Таксата се събира от лице, определено със заповед на кмета.
РАЗДЕЛ V ТАКСИ ЗА ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ
7.В чл.31 текста “Размерът на таксите за технически услуги, се определя, както
следва:”, става алинея 1 и се създава нова алинея 2, а т.6 се изменя така:
т.6-за издаване на заверени преписи от документи, копия от планове и
документацията към тях:

а) за строително разрешение, заповед или други административни актове – 10
лв.;
б) за копия от планове и документацията към тях – таксата се определя от
стойността на копирната услуга по фактура плюс по 2 лв. за заверена страница, но не
повече от 30 лв.
(2) Не се заплаща такса за технически услуги при:
1.допълване (поправки) на одобрен кадастрален план;
2.писмо до съда за издаване на изпълнителн лист за вземания по влязла в сила
оценка.
3.отчуждаване на недвижими имоти за строителство и обезщетяване на
правоимащите.
4.изменение и отмяна на влязла в сила заповед за отчуждаване и обезщетяване и
нова оценка на отчужден недвижим имот.
5.даване на устни справки за кадастралното, регулационното и
градоустройственото положение на недвижими имоти.
6.даване на предварителна информация по въпроси на техническото обслужване.
7.предоставянето им на лица, пострадали при бедствия и аварии.
8.В чл.31 точките от 9 до 15 включително и чл.31 а и б се отменят.
9.В чл.32, ал.3 се отменя
РАЗДЕЛ VI ТАКСИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
10.В предвид увеличението на разходите за заплатите, осигурителните вноски и
цените на консумативите да се променят таксите за административните услуги, както
следва:
Чл.33.(1) За извършени услуги по гражданско състояние се заплащат следните
такси:
1.за издаване на удостоверение за наследници – 4.00 лв.
2.за издаване на удостоверение за идентичност на имена – 3.00 лв.
3.за издаване на удостоверение, че не е съставен акт за раждане или акт за смърт
– 5.00 лв.
4.за издаване на дубликати на удостоверение за раждане или граждански брак и
за повторно издаване на препис-извлечение от акт за смърт – 5.00 лв.
5.за издаване на удостоверение за семейно положение – 3.00 лв.
6.за издаване на удостоверение за родствени връзки – 5.00 лв.
7.за адресна регистрация и регистриране на постоянен адрес – 3.00 лв.
8.отменя се т.8 и 9.
9.за легализация на документи по гражданско състояние за чужбина – 20.00 лв.
10.за всички други видове удостоверения по искане на граждани – 5.00 лв.
11.за преписи от документи – 4.00 лв.
12.издаване на удостоверение за настоящ адрес – 3.00 лв.
13.издаване на удостоверение за постоянен адрес – 3.00 лв.
11.Към чл.33 се създава алинея 2
(2) Не подлежат на таксуване следните услуги:
1.съставяне на акт за раждане и издаване на оригинално удостоверение за
раждане.
2.съставяне на акт за граждански брак и издаване на оригинално удостоверение
за сключен граждански брак.
3.съставяне на акт за смърт и издаване на препис-извлечение от него.
4.отбелязвания, допълнения и поправки в актовете за гражданско състояние.
5.учредяване на настойничество и назначаване на попечител.
6.поддържане на регистъра на населението.

7.отразяване на промяна на име в регистрите по гражданското състояние на
населението.
8.издаване на удостоверение за наследствена пенсия.
12. Чл.34 се изменя така: Чл.34 По производства за настаняване под наем,
продажби, замени или учредяване на вещни права върху общински имоти са заплащат
такси, както следва:
1.Заверяване на молба-декларация за снабдяване с нотариален акт по
обстоятелствена проверка – 10 лв.
2.Даване на експертни становища, свързани с общинската собственост
(продажба, замяна, ликвидация на собственост, учредяване на вещни права и др.):
-за имоти и вещни права с индивидуално за молителя жилищно предназначение
– 20 лв.
-за имоти и вещни права с друго предназначение – 30 лв.
3.Издаване на зеверени копия от документи за отчужден имот, придобито вещно
право и други, на страница – 2.50 лв.
4.Писмени справки от регистрите по Закона за общинската собственост – 10 лв.
5.Издаване на удостоверения за реституционни претенции – 5 лв.
6.При придобиване на общински имоти или вещни права върху тях, както
следва:
а) върху стойността на имота, предмет на продажбата, съответно стойността на
ограниченото вещно право – 2 на сто;
б) върху по-голямата стойност при замяна – 2 на сто;
в) върху стойността на собствения дял, който се получава при доброволна делба
– 2 на сто.
7.Издаване на други удостоверения и служебни бележки, свързани с вещни
права върху имоти – 5.00 лв.
13. В чл.36, ал.2,3 и 4 се отменят, а ал.1 се изменя така:
Чл.36(1) За издаване на разрешение за търговия с тютюневи изделия се заплаща
такса в размер на 50 лв.
Алинея 5 става ал.2.
ЦЕНИ НА НЕУРЕДЕНИ СЪС ЗАКОН УСЛУГИ, ОКАЗВАНИ ПРИ
ПРЕДОСТАВЯНЕ ОТ ОБЩИНАТА НА ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА
14. Чл.40 се изменя така:
Чл.40.(1) Услугите, предоставяни могат да бъдат:
1.обикновена.
2.бърза – в рамките на един работен ден.
(2) Сроковете за извършване на услугите започват да текат от деня на подаване
на необходимите документи и заплащане на цената на съответния вид услуга.
(3) Заплащането се извършва в брой или безкасово по съответна сметка.
(4) Бързата услуга се заплаща с 50% увеличение.
15. В чл.45 т.1,2,3,4,5,6,8 отпадат (същите са включени към чл.34), както и т.27,
28 и 29 (добавени са към чл.19).
16. В чл.45 т.33 да се промени цената от 2.00 лв. на 3.00 лв.
В чл.45 в т. 34 отпада цената в размер на 2.00 лв., създава подточки, с цени:
- т.34.1.-физически лица – 5.00 лв.
- т.34.2.-юридически лица – 6.00 лв.
17. В чл.45 се добавят следните точки:
42.За изготвяне на становище за допускане изработването на проект за подробен
устройствен план (ПУП) или за изменение на действащ такъв, както следва:
а) за имоти в строителните граници – 20 лв.;

б) за имоти извън строителните граници – 40 лв.
За приемане и процедиране на проекти за устройствени планове от Общинския
експертен съвет по устройство на териториите (ОбЕСУТ), както следва:
42.1.за планове за регулация и застрояване, планове за регулация, планове за
застрояване, работни устройствени планове:
а) до три урегулирани (неурегулирани) поземлени имота – 50 лв.;
б) над три урегулирани (неурегулирани) поземлени имота – 80 лв.
43.За одобряване (съгласуване) на инвестиционни проекти и извършване на
оценка в случаите по чл.142, ал.1, т.1 и 4 от ЗУТ, както следва:
43.1.На строежи първа категория по чл.137, ал.1, т.1 от ЗУТ:
- за одобряване – 0.1% от строителната стойност, но не по-малко от 500 лв.
43.2.На строежи втора категория по чл.137, ал.1, т.2 от ЗУТ:
- за одобряване – 0.1% от строителната стойност, но не по-малко от 400 лв.
43.3.На строежи трета категория по чл.137 ал.1 т.3 от ЗУТ:
- за одобряване – 0.1% от строителната стойност, но не по-малко от 300 лв.
43.4.На строежи четвърта категория по чл.137 ал.1 т.4 от ЗУТ:
- за одобряване – 0.1% от строителната стойност, но не по-малко от 200 лв.
43.5.На строежи пета категория по чл.137 ал.1 т.5 от ЗУТ се събират:
- за одобряване – 0.1% от строителната стойност, но не по-малко от 50 лв.
43.6.На строежи от първа до пета категория – промени по време на
строителството, съгласно чл.154, ал.5 от ЗУТ:
- при промени в проекта до 50% от ЗРП на строежа
а) за одобряване – 50% от цената по т.44.1., 44.2., 44.3., 44.4. и 44.5.
43.7. На строежи от първа до пета категория – проект за обособяване на реално
отделени части (дялове) за делба по реда на чл.202 и 203 от ЗУТ.
а) одобряване 30 лв.
43.8. на схеми и конструктивни становища с указания за изпълнение към молби
по чл. 147 от ЗУТ – 10 лв.
44. За съгласуване по реда на § 183 от ЗИД на ЗУТ и оценка на инвестиционен
проект – заснемане за узаконяване на строежите по т.21 – 300% от съответните цени,
определени в т.21, но не по-малко от 100 лв.
45. За одобряване на инвестиционни проекти в случаите на изгубени строителни
книжа и изгубено правно действие.
45.1. За одобряване на инвестиционен проект – заснемане на извършен строеж
по чл.145 ал.5 от ЗУТ – съответната цена по т.44.
45.2. За ново одобряване на инвестиционен проект, който е загубил правно
действие, съгласно чл.145, ал.2 от ЗУТ, както следва:
а) 50% от съответната цена по т.21, в случаите когато инвестиционният проект е
внесен за повторно одобряване в едногодишен срок от момента на изгубване на
правното му действие;
б) пълният размер на съответната цена по т.21, в останалите случаи.
46. За съгласуване на проекти за рекламни съоръжения, както следва:
а) до 1 кв.м. – 2.50 лв.;
б) от 1 до 4 кв.м. – 5 лв.
в) над 4 кв.м. – 10 лв.
47. За извършване на действията предвидени в чл.175 ал.2 от ЗУТ за заверка на
екзекутивна документация, както следва:
27.1. На строежи I категория – 50 лв.
27.2. На строежи II категория – 40 лв.
27.3. На строежи III категория – 30 лв.

27.4. На строежи IV категория – 20 лв.
27.5. На строежи V категория – 15 лв.
48.Регистриране на технически паспорт на строеж на основание чл.176а, ал.4 и 5
от ЗУТ – 5 лв.
49.За извършване на действия предвидени в ЗУТ в началото и по време на
строителния процес, както следва:
49.1. За извършване на проверка по реда на чл.159 от ЗУТ за установяване
съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че подробният
устройствен план е приложен по отношение на застрояването – цена на услугата – 10
лв.
49.2. За присъствие на служител по чл.223, ал.2 от ЗУТ при откриване на
строителна площадка и определяне на строителна линия на основание чл.157, ал.2 от
ЗУТ – 10 лв.
50. За проверка на строителни линии и ниво на незаконен строеж по сигнали от
съседни имоти – 25 лв.
51. За издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация по реда на чл.177
ал.3 от ЗУТ на завършените строежи, в съответствие с характеристиките, сложността и
рисковете при експлоатация на строежа, както следва:
51.1.За строежи от четвърта категория (При наличие на окончателния доклад по
чл.168 ал.6 от ЗУТ от лицето, осъществило надзор в строителството).
а) частни пътища, улици от второстепенната улична мрежа V и VI клас и
съоръженията към тях – 150 лв./км., но не повече от 3000 лв.;
б) жилищни и смесени сгради със средно застрояване:
- жилищни сгради със средно застрояване и сградните отклонения на
инженерната мрежа към тях – 250 лв.;
- смесени сгради със средно застрояване и сградните отклонения на инженерната
мрежа към тях – 500 лв.
в) сградите и съоръженията за обществено обслужване:
- с разгъната площ от 1000 до 2000 кв.м. или с капацитет от 100 до 150 места за
посетители – 500 лв.
г) производствени сгради с капацитет от 50 до 100 работни места и
съоръженията:
- с РЗП до 1500 кв.м. – 500 лв.;
- с РЗП под 1500 кв.м. – 700 лв.
д) паркове, градини и озеленени площи до 1 хектар – 100 лв.
е) реконструкции, преустройства, основни ремонти и смяна предназначението на
строежите от тази категория – съответната цена по букви “а”, “б”, “в”, “г” и “д”.
ж)(Изм.с Реш.608 от 29.12.2005 г.) вътрешни преустройства на сградите от първа
до четвърта категория, с които не се засяга конструкцията им:
- частта на преустройство е над 50% от РЗП – тарифата по точки “б”, “в”, “г” и
“д”;
- частта на преустройството е по-малко от 50% от РЗП – 50% от тарифата по
точки “б”, “в”, “г”, “д”.
51.2.За строежи от пета категория (Въз основа на служебна проверка на
обстоятелствата по чл.168, ал.1 от ЗУТ по документацията и съответствието на строежа
с нормативните изисквания).
а) жилищни смесени сгради с ниско застрояване, вилни сгради:
- жилищни и вилни сгради с ниско застрояване и сградните отклонения на
инженерната мрежа към тях – 150 лв.;

- смесени сгради с ниско застрояване и сградните отклонения на инженерната
мрежа към тях – 200 лв.
б) сградите и съоръженията за обществено обслужване и отклонения на
инженерната мрежа към тях:
- с разгъната площ до 500 кв.м. или с капацитет до 100 места за посетители – 300
лв.;
- с разгъната площ от 500 до 1000 м2 или с капацитет до 100 места за посетители
– 500 лв.
в) производствени сгради с капацитет до 50 работни места и съоръженията към
тях:
- с РЗП до 500 м2 – 400 лв.;
- с РЗП под 500 м2 – 800 лв.
г) гаражите – като строежи от допълващото застрояване:
- един гараж – 30 лв.;
- повече от един – цената = 50 лв. + п.30 лв., където “п” е броя на гаражите.
д) реконструкции и преустройства, основни ремонти и смяна предназначението
на строежите от тази категория
- за преустройства по-малко от 50% РЗП на сградата – 50% от съответната цена
по букви “а”, “б” и “в”;
- за преустройства над 50% РЗП на сградата – съответната цена по букви “а”, “б”
и “в”.
52. За експертно становище във връзка с премахване на трайна растителност в
имоти на граждани или общински терени – 20 лв.
53. За експертни становища по молби на граждани за проблеми, свързани с
експлоатация на инсталации (ОВ, Ел., ВиК) – 20 лв.
54. За издаване на документи, свързани с изискванията на § 16, ал.1 от ПР на
ЗУТ за търпимост на незаконни строежи; други текстове от ЗУТ и подзаконовите му
актове, създаващи задължения за издаване на официален документ от общината – 20 лв.
55. За ползване на лечебни растения от земи, гори, води и водни обекти –
общинска собственост се заплащат такси в размер, както следва:
55.1. Билки (в сурово състояние)
а) грудки, корени, коренища
- божур, иглика, лудо биле, ранилист – 0.09 лв./кг;
- кукуряк, папрат мъжка, папрат сладка – 0.07 лв./кг.;
- бъзак, гръмотрън, синя жлъчка – 0.02 лв./кг.;
- глухарче, девесил, оман чер, пищялка, чобанка – 0.01 лв./кг.;
- други – 0.03 лв./кг.
55.2. Листа
- мечо грозде – 0.08 лв./кг.;
- бръшлян, чобанка – 0.03 лв./кг.;
- глог, живовляк, леска, липа, оман чер, ягода горска – 0.02 лв./кг.;
- други – 0.03 лв./кг.
55.3.Стръкове
- дяволска уста, кантарион жълт, кантарион червен, мащерка, очанка, риган
обикновен – 0.03 лв./кг.;
- пчелник, равнец бял – 0.02 лв./кг.;
- глухарче, еньовче, имел бял, комунига жълта, мокреш, оман чер, росопас – 0.04
лв./кг.;
- други – 0.03 лв./кг.
55.4. Цветове

- липа – 0.10 лв./кг.;
- божур, иглика – 0.05 лв./кг.;
- акация бяла, бъз – 0.02 лв./кг.;
- вратига, глог, равнец бял – 0.01 лв./кг.;
- други – 0.03 лв./кг.
55.5. Плодове
- кисел трън, къпина, малина – 0.04 лв./кг.;
- бъз, глог, конски кестен, киселица – 0.02 лв./кг.;
- бъзак, трънка – 0.01 лв./кг.;
- други – 0.03 лв./кг.
55.6. Семена
- други – 0.08 лв./кг.
55.7. Кори
- зърнастец, кисел трън, леска – 0.10 мв./кг.;
- върба – 0.05 лв./кг.;
- дъб – 0.03 лв./кг.;
-бреза – 0.02 лв./кг.;
-други – 0.03 лв./кг.
С 15 гласа “за”, без “против” и без “въздържали се”, Общински съвет Хитрино
на основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация прие
РЕШЕНИЕ № 3
Създава нова ал.3 в чл.23 от Раздел IV- Управление на земи от ОПФ от
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
на ОбС-Хитрино с текст:
“(3)Земеделски земи от общинския поземлен фонд, включително когато са заети
с трайни насаждения могат да се отдават без търг или конкурс, когато не са били
използвани две или повече стопански години. Наемната цена на декар през първите три
(3) години да бъде намалена с 60% от цената, определена от ОбС-Хитрино за
съответната стопанска 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 № 4
На основание чл.66, ал.1 от Закона за местните данъци и такси, Общински съвет
Хитрино
Р Е Ш И:
Одобрява План-сметката за определяне на разходите от Такса за битови
отпадъци на община Хитрино за 2009 година, съгласно приложение № 1.
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 № 5

На основание чл.6, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.2, ал.4 от
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
на ОбС-Хитрино, Общински съвет Хитрино
Р Е Ш И:
Променя предназначението на имот № 000207 по КВС в землището на
с.Близнаци с площ от 6.000 дка в местността “Хумата”, категория – четвърта, от
публична в 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 № 6
На основание чл.10, ал.1, чл.6, ал.1, т.2 от ППЗК, чл.19, ал.2 и 4; чл.20 от Закона
за концесиите, Общински съвет Хитрино
Р Е Ш И:
I. Одобрява обосновка и проекто-договор за концесия на 1 (eдин) брой воден
обект – язовир/водоем “Тимарево” с.Тимарево, община Хитрино.
II. Открива процедура за предоставяне на концесия върху имот, публична
общинска собственост язовир за: рибовъдство, стопански и любителски риболов,
развъждане на раци, жаби и други аквакултури, както и дейности, свързани с тях, като
определя:
1.Предмет на концесията:
Воден обект – ЯЗОВИР, находящ се в землището на село Тимарево с ЕКНМ
72401, имот № 000823. Площта на водоема е 26.691 дка и площта на стената – 2.936
дка, включително и сервитутна ивица – до 1 метър от очертанията на чашката, при
максимално водно ниво.
Площта на разрешената за ползване акватория на водния обект за аквакултури се
равнява на 20 дка.
Актуван с Акт № 0263/16.11.2000 година, издаден от Кмета на община Хитрино.
2. Срок за предоставяне на концесиите: 25 (двадесет и пет) години.
3.Вид, размер и начин на плащане на цената на концесията:
3.1. За язовир “Тимарево” с.Тимарево, минимално годишно концесионно
възнаграждение в размер на 1050 лева.
До 31 януари на съответната година се превеждат 70% от договореното
концесионно възнаграждение за нея по специална банкова сметка на община Хитрино в
първокласна банка.
До 30 ноември се превеждат останалите 30% от концесионното възнаграждение
за съответната година по сметката от предходната точка.
Определените суми за социална дейност се превеждат на тримесечни вноски, до
десето число на месеца, следващ тримесечието, като процент от концесионната сума за
годината по специална банкова сметка в банка, обслужваща общината. Разпореждането
с тези суми ще се извършва въз основа на правилата, посочени в концесионния договор.
Определените суми от дължимото концесионно възнаграждение за екологична
дейност се превежда т до 30 ноември на текущата година по специална банкова сметка
в банка, обслужваща общината. Разпореждането с тези суми ще се извършва по
правила, посочени в концесионния договор.
В договорите да се включи клауза, съгласно която концедентът си запазва
правото да актуализира едностранно минималното годишно концесионно задължение, в
случай на промени в икономическите условия в срока на договора след нова оценка.

4. Начин на определяне на концесионера:
- чрез провеждане на открита процедура. Право на участие имат юридически и
физически лица, регистрирани като търговци.
5. Вид, размер и начин на внасяне на депозит за участие в ограничената
процедура:
Депозитът за участие в процедурата е парична вноска, която се внася при
закупуване на документацията в касата на община Хитрино и е в размер, както следва:
5.1. 2500 лв. – гаранция за сериозност в намеренията на кандидата – за язовир
“Тимарево” с.Тимарево, община Хитрино.
Цената на документацията за участие в процедурата е в размер на 450.00 лв. без
ДДС.
6. Основни права и задължения по концесията: съгласно договора за концесия,
неразделна част от настоящото решение.
Задължителни условия:
а) концесионерът се задължава да спазва изискванията относно стопанисването и
експлоатацията, предписани от комисията, извършваща ежегодни проверки на
техническото състояние на язовирите и документацията на концесията.
б) концесионерът се задължава да не предоставя на трети лица права върху
язовира – предмет на концесията и да не го обременява с никакви тежести (ипотеки,
залози и други).
в) концесионерът се задължава да провежда концесионните действия – предмет
на договора, при спазване изискванията на екологичната нормативна уредба и цялото
законодателство, засягащо концесията.
г) концесионерът се задължава след изтичане на срока на договора да
предостави обратно на концедента обекта – предмет на концесията, в състояние годно
за експлоатация.
д) концесионерът се задължава да предостави при поискване и необходимост
вода от язовира, обект на концесията за напояване на заложените селскостопанси
култури в количество, незастрашаващо отглежданата риба.
e) концесионерът се задължава да ползва язовира, съгласно неговото
предназначение и при необходимост от ремонт и ново строителство да извършва
същите след писмено одобрение на концедента и след извършване на съгласуванията
предвидени в нормативните актове.
ж) концесионерът се задължава да застрахова обекта на концесията, ако той
може да бъде застрахован, за своя сметка, съгласно Закона за застраховането.
7. Началният срок и условията за осъществяване на концесията, включително и
задължителните подобрения, тече от датата на подписване на концесионния договор.
8. Вид и размер на гаранциите: съгласно договора за концесия, неразделна част
от настоящото решение.
9. Изисквания за опазване на околната среда и защитените със закон територии и
обекти (там, където съществуват): съгласно договора за концесия, неразделна част от
настоящото решение.
10. Други изисквания по концесията: еднократно възнаграждение при
спечелване на концесията (сумата се внася при подписване на концесионния договор):
- за язовир “Тимарево” с.Тимарево – 1800.00 (хиляда и осемстотин) лева, сумата
се внася при подписване на концесионния договор.
Гратисни периоди:
-гратисен период за възстановяване и почистване на язовир “Тимарево” до
неговото нормално функциониране – не по-малко от 2 (две) години от сключването на
договора за концесия.

11. Комисията за провеждането на процедурата да се състои от председател и
шест члена: секретар, юрист, общински съветник, служители от отдел “Общинска
собственост” и еколог.
III.Възлага на кмета на община Хитрино да организира провеждането на
конкурса и да внесе в Общински съвет доклад, относно резултатите от проведените
процедури за вземане на решение за определяне на спечелилия откритата процедура.
IV.Не по-малко от 20% от постъпленията от средствата от годишното
концесионно задължение чрез съответния общински бюджет да се насочват целево за
нуждите на населеното място по местонахождението на язовира, водоема или
рибарника.
Препис от решението да се изпрати на кмета на община Хитрино за сведение и
изпълнение.
С 15 гласа “за”, без “против” и без “въздържали се”, Общински съвет Хитрино
на основание чл.17, ал.1, чл.61, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация прие
РЕШЕНИЕ № 7
1.Дава съгласие за участие в процедура за кандидатстване с проектно
предложение за финансиране по Приоритетна ос III “Качествено административно
обслужване и развитие на електронното управление”, подприоритет 3.1.”Подобряване
на обслужването за гражданите и бизнеса, в това число чрез развитие на електронното
управление”, Бюджетна линия: BG051PO002(08)3.1-02 по Оперативна програма
“Административен капацитет”.
2.Определя за партньори по проекта: Община Венец, Община Каолиново,
Община Никола Козлево и Община Върбица.
3.Дава съгласие Община Хитрино да бъде водеща организация по проекта за
кандидатстване за финансово подпомагане.
4.Възлага на г-н Нуридин Басри Исмаил-кмет на община Хитрино да
представлява община Хитрино и да подпише споразумение за партньорство по проекта.
С 15 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 прие
РЕШЕНИЕ № 8
На основание чл.13 от Закона за общинския дълг, чл.40 от Закона за общинския
бюджет, Общински съвет Хитрино
Р Е Ш И:
Община Хитрино да поеме дългосрочен общински дълг, по реда на Закона за
общинския дълг и дава съгласие за получаване на кредит от ФЛАГ ЕАД в размер до
40 000 000 (четиредесет милиона) лв. за реализацията на проект: “Реконструкция на
вътрешна водопроводна мрежа и изграждане на канализация с пречиствателна станция
за отпадъчни води с.Тимарево, община Хитрино”, с което проектно предложение
общината има намерение да кандидатства по ОП “Околна среда”, Приоритетна ос
1.Процедура: “Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни
води в агломерации от 2 000 до 10 000 е.ж.”, след подписване на Договор за
безвъзмездна помощ с Управляващия орган.

Условията по кредита, обезпечението, погасяването и др. да се договорят
съгласно конкретното искане при кандидатстване на общината за кредит от фонд
ФЛАГ.
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 № 9
Отрежда поземлен имот № 006048 в местността “Юртлук” в землището на
с.Тимарево за изграждане на Модулна пречиствателна станция за отпадъчни води
(МПСОВ), като част от предстоящ проект: “Реконструкция на вътрешна водопроводна
мрежа и изграждане на канализация с пречиствателна станция за отпадъчни води
с.Тимарево, 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 прие
РЕШЕНИЕ № 10
Възлага на Кмета на община Хитрино да разработи Програма за управление на
дейностите по отпадъците на община Хитрино за периода 2009 – 2013 година.
С 15 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 прие
РЕШЕНИЕ № 11
На основание чл.129, ал.1 във връзка с чл.128, ал.2 от ЗУТ, Общински съвет
Хитрино
Р Е Ш И:
Одобрява Парцеларни планове за обект “Ветроенергиен парк от 20
ветрогенератора и подставния в землището на с.Близнаци ЕКАТЕ 04430 и с.Калино
ЕКАТЕ 35417” община Хитрино, област Шумен и документация към тях.
С 15 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 прие
РЕШЕНИЕ № 12
На основание чл.129, ал.1 във връзка с чл.128, ал.2 от ЗУТ, Общински съвет
Хитрино
Р Е Ш И:
Одобрява подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план за
обект:”Реконструкция и подмяна на водопровод от помпена станция с.Тервел до
напорен водоем с.Тервел, община Хитрино, област Шумен” за участъците извън
урбанизираната територия на землището на с.Тервел ЕКАТЕ 72285 съгласно чл.129
ал.1 във връзка с чл.128 ал.2 от ЗУТ и документация към тях.

С 15 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 прие
РЕШЕНИЕ № 13
На основание чл.129, ал.1, във връзка с чл.128, ал.2 от ЗУТ, Общински съвет
Хитрино
Р Е Ш И:
Одобрява подробен устройствен план ПУП – Парцеларен план за обект:
“Реконструкция и подмяна на водопровод от помпена станция с.Тервел до напорен
водоем с.Звегор, община Хитрино, област Шумен” за участъците извън урбанизираната
територия на землищата на с.Звегор ЕКАТЕ 30425 и с.Тервел ЕКАТЕ 7285, съгласно
чл.129, ал.1 във връзка с чл.128, ал.2 от ЗУТ и документация към тях.
С 15 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 прие
РЕШЕНИЕ № 14
На основание чл.129, ал.1 във връзка с чл.128 ал.2 от ЗУТ, Общински съвет
Хитрино
Р Е Ш И:
Одобрява подробен устройствен план ПУП – Парцеларен план за обект:
“Реконструкция и подмяна на водопровод от помпена станция с.Добри Войников до
напорен водоем с.Тимарево, община Хитрино, област Шумен” за участъците извън
урбанизираната територия на землищата на с.Добри Войниково ЕКАТЕ 21405 и
с.Тимарево ЕКАТЕ 72401 съгласно чл.129 ал.1 във връзка с чл.128 ал.2 от ЗУТ и
документацията към тях.
С 13 гласа “за”, 1 глас “против”, 1 глас “въздържал се”, Общински съвет
Хитрино на основание чл.21, ал.1, т.23 във връзка с чл.17, ал.1, т.3 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация прие
РЕШЕНИЕ № 15
На основание чл.10, ал.6 от Закона за народната просвета и чл.15, ал.1 от
Правилника за прилагане на закона за народната просвета, Общински съвет Хитрино
Р Е Ш И:
1. Да се закрие ЦДГ (целодневна детска градина) “Червената шапчица”
с.Тимарево.
2. Да се закрие ЦДГ (целодневна детска градина) “Пролет” с.Каменяк.
Децата, посещаващи закритите детски градини се пренасочват за възпитание и
обучение към ЦДГ (целодневна детска градина) “Първи юни” с.Хитрино.
Съхранението на имуществото и задължителната документация се определя със
заповед на кмета на общината.
С 15 гласа “за”, без “против” и без “въздържали се”, Общински съвет Хитрино
на основание чл.21, ал., т.23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация прие
РЕШЕНИЕ № 16

На основание чл.25, ал.1 и 2 от Закона за предотвратяване и разкриване на
конфликт на интереси, Общински съвет Хитрино
Р Е Ш И:
Избира комисия за извършване на проверка за установяване на конфликт на
интереси, както следва:
1. Исмаил Исмаил Мехмед – зам.кмет на община Хитрино – Председател на
комисията.
2. Гюнайдън Бейтиев Юнузов – общински съветник – член на комисията.
3. Исмаил Исмаил Кязим – общински съветник – член на комисията.

