ПРОТОКОЛ № 3/25.02.2009 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; чл.52, ал.1 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация прие
РЕШЕНИЕ № 21
На основание чл.11, ал.7, чл.12 и 30 от Закона за общинските бюджети и във връзка
с разпоредбите на Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 година и на
Наредбата за управление на общинския бюджет, Общински съвет Хитрино
Р Е Ш И:
Приема бюджета за 2009 година, както следва:
I.Приходната част на бюджета е в размер на 4 730 836 (четири милиона седемстотин
и тридесет хиляди лв. осемстотин тридесет и шест) лв. (съгласно приложение № 1)
в т.ч.:
1.ПРИХОДИ ОТ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ в размер на 2 013 421 лв.
в т.ч.:
В т.ч.
Относите
План
План
% към
резерв
по
лен
2008
2009
2008 г.
ЗДБРБ
2009 г.

дял към
бюджета

1.Неданъчни приходи
11 450
0.24%
2.Взаимоотношения с ЦБ
1 532 851 1 906 596 190 660 124.38% 40.30%
в т.ч.:
- Обща допълваща субсидия
1 527 419 1 906 596 190 660
124.82% 40.30%
- Целева субсидия за кап.разходи
5 432
2.Трансфери от/за бюджетни сметки
3. Преходен остатък
65 203
95 375
146.27%
2.02%
Всичко приходи от държ.дейности
1 598 054 2 013 421 190 660 125.99% 42.56%
2.ПРИХОДИ ОТ ОБЩИНСКИ ДЕЙНОСТИ в размер на 2 717 915 лв.
Относит.дял
План
План
В т.ч.
% към
към бюджета
2008
2009
резерв
отчета
за 2008
г.
1.Имуществени данъци и
78 950
126 216
159.87%
2.67%
патентен данък
2.Неданъчни приходи
313 108
537 487
90 000 171.66%
11.36%
3.Обща изравнителна
249 900
227 600
22 760
91.08%
4.81%
субсидия
4.Трансфери от ЦБ
63 800
6 380
1.35%
5.Капиталови разходи
1 150 968 1 409 500
140 950 122.46%
29.79%
6.Предходен остатък
648 364
352 812
54.72%
7.46%
ВСИЧКО ОБЩИНСКИ
2 441 290 2 717 415
259 173 113.52%
57.44%
ПРИХОДИ
II. РАЗХОДИТЕ са в размер на 4 730 836 лв.
1.РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ – 2 013 421 /съгласно приложение № 2/
Функция
План 2008
План 2009
% към
Относителен

2008 г.

дял към
бюджета
17.61%
1.40%
18.70%
0.49%
2.12%

1.ИЗО
525 006
833 001
104.66%
2.Отбрана и сигурност
54 558
66 190
218.24%
3.Образование
910 963
884 508
67.95%
4.Здравеопазване
23 469
23 077
111.14%
5.Читалища и физ.дейност
81 663
100 160
75.36%
6.Служби по заетостта
715
7.Др.дейн.на икономиката и
1 680
5 528
0.12%
избори
Всичко разходи за
1 598 054
2 013 421
69.90%
42.56%
държавни дейности
2. РАЗХОДИ ЗА ОБЩИНСКИ ДЕЙНОСТИ – 2 697 205 /съгл. приложение №3/
план 2008
План 2009
% към плана Относителен
Функции
за 2008 г.

дял към
бюджета %

1. ИЗО-издрьжка
313 720
319 510
101,85 %
6,75 %
2.Полиция
5 483
4 000
72,95 %
0,08 %
3.Ликвидиране на бедствия
450 000
87 669
19,48 %
1,85 %
4.Образование –ЦДГ
45 570
50 750
111,37 %
1,07 %
5.Ремонт улична мрежа
31 000
68 500
220,97 %
1,45 %
6.БКС и екология
1 153 917
1 602 817
138.90 %
33.87 %
7.Спорт за всички и религ.дейн-и
40 869
42 369
103,67 %
0,90 %
8.Ремонт пътища
303 100
311 457
102,76 %
6,58 %
9.Иконом.ейности-горско стоп.
27 631
80 780
292,35 %
1,71 %
12.Резерв за неотложни разходи
47000
129 353
275.22 %
2.73 %
Разходи за общински дейности
2 441 290
2 697 205
113,52 %
57,01 %
ІІІ. Дофинансиране на държавни дейности с местни приходи е в размер на 20 210
лв.,за финансиране на маломерните паралелки в училищата - /съгл.прил. № 4/
ІV. Преходния остатък към 01.01.2009 г.е в размер на 448 187 лв.и предлагам да се
разпредели по дейности и параграфи както следва:
1.Държавни дейности –
95 375 лв. в т.ч.
- ОУ – материали
10 000 лв.
- ОУ- вода,горива и енергия
43 177 лв.
- ОУ – външни разходи
10 000 лв.
- ОУ – по проекти
11 133 лв.
- ОУ- за закуски
1 200 лв.
- ЦДГ – заплати
12 568 лв.
- Превоз ученици
1 465 лв.
- Спорт
304 лв.
- Компенсация безплатни пътува
5 528 лв.
2.Местни дейности 379 312 лв.в т. ч.
- зимно подържане на пътища
- 48 957 лв.
- Чистота - външни услуги
25 025 лв.
- Чистота – горива и енергия
50 000 лв.
- Др.дейности на сел.стоп.-гори
33 880 лв.

- Ликвидиране на бедств.и аварии-обект
“ Корекция на дере с.Развигорово”
72 669 лв.
В т.ч. за външни разходи
19 701 лв.
за основен ремонт
52 968 лв.
- За изплащане на неразплатени разходи 25 500 лв.
от 2008 г./материали за рем.улици/
- Др.дейн.на иконом.-концесии – вън.разх. 5 035 лв.
- Изготвяне на проекти за канд.пред ЕС 45 577 лв.
V. КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ от ЦБ са в размер на 1 409 500 лв.,от тях утвърдени
от МФ -90% - 1 268 550 и 10 % резерв – 140 950 лв./приложение № 5 и 6/
в т.ч.за:
- Капиталови вложения
– 192 000 лв.
- Целева субсидия за екологични обекти – 1 024 000 лв.
- Ремонт пътища
- 193 500 лв.
1. Капиталови разходи на общински дейности от целева субсидия - 1 268 550 лв.
1. Капиталови разходи на общински дейности от собствени приходи
76 787 лв.
V.ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ФОНДОВЕ
1.Наличността по извьнбюджетните сметки и фондове към 01.01.- 8 741 лв.
в.т.ч. в
-Фонд за покриване разходите за приватизация
8 737 лв.
-Специален фонд за инвестиции и дьлготрайни активи –
4 лв.
2. Очаквани приходи
215 000 лв.
3. Очаквани разходи
220 000 лв.
VІ. Просрочени задължения,вземания
1. Просрочените задължения към 31.12.2008 г.са в размер на 43 014 лв. и ще бъдат
разплатени от бюджета за 2009 г.
2.Просрочените вземания са в размер на 36 961 лв.,в т.ч.от наем имущество 25 601 лв.и от
наем земя 11 360 лв.
През 2009 г.от наем земя събираеми са 11 360 лв.
От наем имущество събираеми са 8 469 лв.,а за 28 492 лв.се водят съдебни дела.
VІІ.Годишен доклад по общински дълг и намерения –съгласно приложение № 7
VІІI. Определяне на числеността на персонала за делегираната от държавата дейност
“Общинска администрация”:
- от 01.01.2009 г. – 72 броя
IX.Съгласно ПМС № 27 за изпълнение на държавния бюджет на Република България
за 2009 г.предлагам да се утвърдят следните лимити:
1.Средствата за социално -битово и културно обслужване на персонала да са в
размер на 3 на сто от плановите средства за работна заплата на лицата назначени по
трудови правоотношения.
2. Поради застаряващия и социалния характер на населението в община Хитрино,да
се подпомогнат разходите за погребения ,като се закупят ковчези за християните,а на
мюсюлманите дъски и хасе.

3. Да се дават помощи на социално слаби лица в затруднено материално положение
в размер до 150 лв.,като кмета на общината определя конкретната сума според всеки
индивидуален случай и издава заповед.
4. Представителни разходи в размер на 16 000 лв.
в т.ч.
- на кмета на общината
10 000 лв.
- на председателя на ОбС
6 000 лв.
5.Общината да извърши разходи в полза на работниците и служителите за пътуване
от местоживеенето до местоработата и обратно ,когато те се намират в различни населени
места – за лица със специалност и квалификация,изискващи се за съответната длъжност,за
която няма кандидати от населеното място.
Размерът на пътните разходи да е до размера на средствата от Министерство на
финансите от действително направените разходи на педагогическия персонал в
делегираните от държавата дейности и 80 % на
мединцинските работници и
специалистите от общината .
Кмета да утвърди поименния списък на лицата и длъжностите ,които имат право
на транспортни разходи от местоживеене до местоработата в Общинската администрация.
Утвърждава списъка на длъжностите и на лицата,които имат право на транспортни
разноски за дейностите ,финансирани от общинския бюджет – съгласно приложението.
6.Да се подпомогнат спортните клубове, чиито селища и дейност са на територията
на общината, като се изплащат пътните и съдийските им разходи,възнагражденията на
мединцинското лице и охраната.
Средствата в дейност “Спорт за всички”да се използват и за масови спортни
мероприятия.
7.При спазване общия размер по бюджета и разделението му на държавни и
общински дейности да предоставя следните правомощия на кмета на общината за
бюджетната 2009 г./чл.27 от ЗОБ/:
7.1.Да изменя размера на бюджетните кредити за различните видове разходи в
обема на общите разходи за една бюджетна дейност ,без средствата за
заплати,осигурителни вноски и стипендии в частта за делегираните от държавата
дейности.
7.2.Да прехвърля бюджетни кредити за различните видове разходи от дейност в
дейност в рамките на една бюджетна група без да изменя общия и размер в частта за
местните дейности;
7.3 Да разпределя резервирания кредит определен за неотложни и непредвидими
разходи в общинските и държавните дейности.
Х.Численост на персонала,средни брутни работни заплати и средства за работни
заплати на лицата заети в държавните и общинските дейности ,заложени в бюджета за
2009 г.
Държавни дейности Численост ФРЗ за
2009 г.
на
персонала
01.01.2009
г.
578 680
72 в т.ч.
ИЗО в т.ч.по --66
труд.правоотнош.
6
-служ.правоотнош.

ЦДГ
Здравеопазване
Общински дейности
БКС

31
3

167 958
16 020

5

31 216

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 № 22
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 прекратяване на съсобственост между община Хитрино и Тодор
Йорданов Андреев, чрез продажба на 120/1595 ид.ч. от УПИ II-184 в кв.27 по плана на
с.Развигорово, собственост на общината, съгласно АОС (Акт за общинска собственост) №
0944/13.02.2009 г. За сума от 340 (триста и четиредесет) лв. Съгласно чл.45, ал.1 от ЗДДС
върху стойността не се дължи ДДС.
2.Възлага на кмета на община Хитрино да сключи договор за прекратяване на
съсобствеността.
С 15 гласа “за”, без “против” и без “въздържали се”, Общински съвет Хитрино, на
основание чл.17, ал.1, т.6 и чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, прие
РЕШЕНИЕ № 23
Отменя Решение № 18 на Общински съвет Хитрино, прието на заседанието му,
проведено на 11.02.2009 година, с Протокол № 2, точка 2.1.
С 15 гласа “за”, без “против” и без “въздържали се”, Общински съвет Хитрино, на
основание чл.17, ал.1, т.6 и чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, прие
РЕШЕНИЕ № 24
Дава съгласие за кандидатстване за безвъзмездно финансиране по ОП “Околна
среда 2007 – 2013 г.” с проект: “Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа и
изграждане на канализация с пречиствателна станция за отпадъчни води с.Тимарево,
община Хитрино” по Приоритетна ос 1: Подобряване и развитие на инфраструктурата за
питейни и отпадъчни води в населени места с над 2 000 ек.ж. и в населени места с под
2 000 ек.ж, попадащи в градски агломерационни ареали” и Процедура: “Подобряване и
развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации от 2 000 до
10 000 ек.ж”, на стойност – 38 177 243,27 (тридесет и осем милиона сто седемдесет и
седем хиляди двеста четиредесет и три лв. и 0.27) лв.

С 15 гласа “за”, без “против” и без “въздържали се”, Общински съвет Хитрино, на
основание чл.17, ал.1, т.6 и чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, прие
РЕШЕНИЕ № 25
Отменя Решение № 19 на Общински съвет Хитрино, прието на заседанието му,
проведено на 11.02.2009 година, с Протокол № 2, точка 2.2.
С 15 гласа “за”, без “против” и без “въздържали се”, Общински съвет Хитрино, на
основание чл.17, ал.1, т.6 и чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, прие
РЕШЕНИЕ № 26
1.Дава съгласие община Хитрино да осигури доказателства за осигурено
финансиране на разходите по проекта преди тяхното възстановяване, както и
доказателства за разходи, които не се покриват по ОПОС, чрез поемане на общински дълг
и получаване на кредит от Банка “ДСК” ЕАД гр.Шумен, на стойност 38 177 243.27
(тридесет и осем милиона сто седемдесет и седем хиляди двеста четиредесет и три лв. и
0.27 ст.) лв., ако проектът бъде финансиран по ОПОС, съобразно изискванията на
нормативната уредба.
2.Дава съгласие община Хитрино да осигури по настоящата процедура
предварително съгласие/уверение/намерение за финансиране на проект: “Реконструкция
на вътрешна водопроводна мрежа и изграждане на канализация с пречиствателна станция
за отпадъчни води с.Тимарево, община Хитрино”, по Процедура с референтен №
BG161PO005/08/1.12/01/07, Приоритетна ос 1 “Подобряване и развитие на
инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населени места с над 2 000 ек.ж. и в
населени места с под 2 000 ек.ж., попадащи в градски агломерационни ареали, Процедура:
“Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в
агломерации от 2 000 до 10 000 ек.ж. по ОП “Околна среда 2007 – 2013 г.” от Банка “ДСК”
ЕАД гр.Шумен, на стойност 38 177 243.27 (тридесет и осем милиона сто седемдесет и
седем хиляди двеста четиредесет и три лв. и 0.27 ст.) лв. за финансиране на
горепосочените разходи.
3.Възлага на кмета на община Хитрино да предприеме съответните действия за
изпълнение на настоящето решение.
С 15 гласа “за”, без “против” и без “въздържали се”, Общински съвет Хитрино, на
основание чл.17, ал.1, т.6 и чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, прие
РЕШЕНИЕ № 27
Определя обект: “Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа и изграждане на
канализация с пречиствателна станция за отпадъчни води с.Тимарево, община Хитрино” за
приоритетен, който е включен в “Програмата за развитие на община Хитрино” за периода
2007 – 2013 г., в “Програмата за опазване на околната среда на община Хитрино” за
периода 2005 – 2009 г. и в “Програмата за управление на дейностите по отпадъците на
община Хитрино” и дава съгласие за кандидатстване за безвъзмездно финансиране по ОП
“Околна среда 2007 – 2013 г.” по Приоритетна ос 1: Подобряване и развитие на
инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населени места с над 2 000 ек.ж. и в

населени места с под 2 000 ек.ж., попадащи в градски агломерационни ареали” и
Процедура: “Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни
води в агломерации от 2 000 до 10 000 ек.ж.”, на стойност – 38 177 243.27 (тридесет и осем
милиона сто седемдесет и седем хиляди двеста четиредесет и три лева и 0.27 ст.) лв.
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 № 28
На основание чл.19, ал.8 от Закона за собствеността и ползуването на земеделските
земи, Общински съвет Хитрино
Р Е Ш И:
1.Разрешава сключването на предварителни договори и/или договори за наем и
аренда за срок от три, респективно четири години на имоти по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ, които
представляват имоти с кадастрален:
№ 007007, с площ от 50.000 дка;
№ 007017, с площ от 14.000 дка;
№ 007016, с площ от 37.000 дка;
№ 008012, с площ от 16.000 дка;
№ 008010, с площ от 97.000 дка
по КВС в землището на с.Каменяк, категория – трета и
имот с кадастрален № 026001, с площ от 80.000 дка по КВС в землището на с.Върбак,
категория – трета.
2.Възлага на кмета на община Хитрино провеждането на съответните процедури и
сключването на договори по чл.19, ал.8 от Закона за собствеността и ползуването на
земеделските земи за посочените имоти.
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 № 29
На основание Заповед № РД № 15-22/13.02.2009 година на Областен управител на
област Шумен, Общински съвет Хитрино
Р Е Ш И:
Отменя свое Решение № 5 по Протокол № 1 от 23.01.2009 година, относно промяна
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.

