II.Решения - 2008 година
ПРОТОКОЛ № 1/26.02.2008 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 прие
РЕШЕНИЕ № 1
На основание чл.30 от Закона за общинските бюджети, Общински съвет
Хитрино
РЕШИ:
Приема годишния отчет за изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и
фондове към 31.12.2007 година на община Хитрино, както следва:
І..ПО ПРИХОДНАТА ЧАСТ
Приходите в бюджета за 2007 г.са общо в размер на 4 456 640 лева , в т.ч.
- Приходи от държавни дейности – 2 284 078 лв.
- Приходи от местни дейности - 2 172 562 лв.
1 . ПРИХОДИ ОТ ДЬРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ -приложение №1 ДД
Наименование

1
-Взаимоотношения с ЦБ
в.т.ч.
1.Обща допьлваща субсидия
2.Целева субсидия за кап.
3.Преостьпените данъци по
ЗОДФЛ
4.Трансфери от ЦБ /превоз учци,компенсац.безпл.пътувания/
5.Трансфери /закуски и избори/
6.Трансфери от МТСП
-Преходен остатьк
- Остатък в края на периода
Всичко приходи ДД

Окончате
лен план

Изпълне
ние

Относит.
дял общо
приходи

Параграф

Първоначален
план

2
3100

3
1 589 659

4
2 047 645

5
2 047 645

6
128,81

7
45,95

3111

1 446 934

1 722 839

1 722 839

119,07

38,66

3113
3119

31 000
111 725

156 000
111 725

156 000
111 725

503,23
100,00

3,50
2,51

3118

57 081

57 081

6,83

6101
6105
39 804

51 572
253 013
39 804

1 629 463

2 392 034

51 572
253 013
39 804
-107 956
2 284 078

1,16
5,68
0,89
-2,42
51,25

% изпълн.към
първонач.
план

140,17

С писма на Министерството на финансите през годината Общата допълваща
субсидия за държавните дейности е увеличена общо с 275 905 лв.в т.ч.за:
- Превоз учители – 54 779 лв.;
- Допълнителни възнаграждения на класни ръководители, учители – 86 343 лв.;
- Обучение на служители – 1680 лв.;
- За книги и ремонт читалище Хитрино – 6 300 лв.;
- За оптимизация на училищната мрежа – 125 000 лв.;
- Спорт за училища и детски градини – 2 076 лв.;
- Присъдена издръжка – 5 775 лв.;
- Мединцински преглед на донаборници – 3 312 лв.;
- Поради намаления брой деца в детските градини издръжката е намалена с 9
360 лв.
II. РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ, съгласно приложение № 2

Дейности
1
1. ИЗО
2.Отбрана и сигурност
3.Образование
4.Здравеопазване
5.ПВЗ и Соц. Осиг.
6.Читалища и физ.дейност

І-во
начален
план
2
515 538
48 326
942 332
22 835
0
100 432

7.Други дейности по
икономиката
Всичко разходи

Окончателен
план

Изпълнение

3
540 226
51 638
1 403 387
22 835
257 685
108 808

4
526 327
24 999
1 340 936
21 116
256 864
108 361

0

7 455

5 775

1 629 463

2 392 034

2 284 078

%
изпълнение
спрямо І-во
нач.план
5
102.09
51.73
142.30
92.47
107.89

Относит.
дял
/к.2/общо
разходи ДД/
6
23.04
1.09
58.71
0.92
11.25
4.74
0.25

Изпълнението на държавни приходи са в размер на 2 392 034 лв.,а разходите са 2 284 078 лв. или наличността в дьржавните дейности е 107 956 лв.,в т.ч.с целеви
характер -20 941 лв., за проекти на училища, пътни разходи на учители и ученици и
обучение на служители.
III. ПРИХОДИ ОТ МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ съгласно приложение № 1 МД
Наименование

1
1.Имущуствени даньци
2.Неданьчни приходи
3.Обща изравнителна субсидия
4.Капиталови разходи
5.Трансфери
6.Предоставени трансфери
7.Получени трансфери
8.Временно съхранявани
средства
9.Друго финансиране
7.Остатьк от предходен период
8. Остатък в края на периода
Всичко общински приходи

Параграф

2
1300
3112
3113
3118
6100
6200
8800
9317
9501
9507

Първоначален
план

Окончателен
план

Отчет

3

4

47 962
249 583
237 500
320 700

-217

50 562
293 214
237 500
407 567
450 000
- 41 367
96 533
-217

- 11 377
692 936

- 11 377
692 936

1 537 087

2 767 249

5
61 291
292 784
237 500
407 567
450 000
- 41 367
96 533
217
- 11385
692 936
-605 611
2 172 562

%
изпълн.
към Іво нач.
план
6
127,79
117,31
100.00
129,09

100,07
100,00
141,34

Относит.
дял на
отчета
към общо
приходи
7
1,38
6,57
5,33
9,15
10,10
-0,92
2,17
-0,26
15,55
-13,59
48,75

IV. РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ съгласно приложение № 3 МД
Дейности
1. ИЗО
2.Полиция
3.Образование
4.БКС
5.Физк.,спорт,култура и
религ. дейности
6.Социални дейности ПВЗ
7.Разходи за лихви
8.Икон.дейности /рем.пътища/
9.Резерв
Всичко разходи МД

377 741
4 000
114 862
1 347 000
34 232

365 427
3 839
108 446
1 316 842
28 823

%
изпълнение
спрямо І-во
нач.план
109,78
95,98
139,16
483,81
394,84

34 500

56 600

36 022

104,41

1,66

390
319 221
135 330
1 537 087

390
377 424

390
307 865

100,00
96,44

0,02
14,17

2 767 249

2 172 562

141,34

І-во
начален
план
332 885
4 000
77 930
272 183
7 300

Окончателен
план

Отчет

Относит.дял
на отчета към
общо
разходи /МД/
16,82
0,18
4,99
60,61
1,33

Изпълнението на местните приходи e в размер на 2 778 173 лв., а разходите – 2 172
562 лв. или наличност – 605 611 лв. ,в т.ч. с целеви характер :

-

корекция на дерета с.Трем и с.Развигорово – 450 000 лв.;
снегопочистване - 45 622 лв.;
Приходи от сеч на гори – 23 631 лв.
Чистота – 35 627
Разликата от 50 731 лв. е от преизпълнение на собствените приходи и
целесъобразни икономии по отделните параграфи.
V.КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ – всичко разходи 658 436 лв.
Наименование на обектите
Годишен план-лв.
Отчет-лв.
І.Основен ремонт на ДМА в т.ч.
528 022
528 022
- ЦДГ Живково
13 412
13 412
- ЦДГ Каменяк
8 384
8 384
- ЦДГ Хитрино
42 630
42 630
- Съфинансиране по проект за ЦДГ Хитрино
41 367
41 367
- ЦДГ Черна
10 006
10 006
- СОУ Хитрино
125 000
125 000
- Читалище с.Иглика
31 000
31 000
- Покрив “Младежки дом”Хитрино
23 702
23 702
- Съфинан. за ремонт на път Хитрино-Венец
58 421
58 421
- Ремонт на път Трем-Развигорово-Единаковци
174 100
174 100
ІІ.Придобиване на ДМА в т.ч.
81 147
81 147
- Телефонна централа
4 956
4 956
- Многофункционална зала с. Тервел
28 209
28 209
- Банцинг
1 854
1 854
- Дофинансиране на камион за сметосъбиране
46 128
46 128
ІІІ.Придобиване на НДМА
49 267
49 267
- Раб.проект”Реконстр.на вътрешната
1 500
1 500
отоплителна система “на ЦДГ Хитрино
- Проект “Многофункц.зала с.Тервел”
8 815
8 815
- Проект пътища в рамките на община Хитрино
34 572
34 572
- Инвенст.проект “Обновяване и реконструкция
4 380
4 380
на центр.площад с парк”Хитрино
Всичко разходи
658 436
658 436
VІ .ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ФОНДОВЕ
1.Наличността по извьнбюджетните сметки и фондове към 01.01.- 29 148 лв.
в.т.ч.
-Фонд за покриване разходите за приватизация
702 лв.
-Специален фонд за инвестиции и дьлготрайни активи –
28 446 лв.
2. Приходи
121 776 лв.
в т.ч.
-от лихви и административни приходи
2 103 лв.
- от продажба на сгради
119 673 лв.
Всичко приходи
150 924 лв.
3.Разходи за приватизация
57 527 лв.
в т.ч.
- Придобиване на ДМА “Многофункционална зала с.Тервел”
55 511 лв.
- Разходи за външни услуги
2 016 лв.
3. Остатък по сметката към 31.12.2007 г.
93 397 лв.

в.т.ч.
-Фонд за покриване разходите за приватизация
10 422 лв.
-Специален фонд за инвестиции и дьлготрайни активи –
82 975 лв.
VІІ. През 2007 г.общината няма поет общински дълг
Бюджетната 2007 година приключи с просрочени задължения в размер на 52
873 лв.,в т.ч.
4 569 лв.за горива в държавните дейности, 7 607 лв. за задължения по договори
за външни услуги в държавни и общински дейности и 40 697 лв.за доставка на
строителни материали за ремонт на улици и тротоари.
С 16 гласа “за”, без “против и без “въздържали се” Общински съвет Хитрино на
основание чл. 21 ал.1 т.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация прие
РЕШЕНИЕ № 2
На основание чл.27, ал.4 и във връзка с чл.15, ал.2 и ал.3 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, Общински съвет Хитрино
РЕШИ:
Одобрява структурата на общинската администрация Хитрино, както следва:
СТРУКТУРА НА ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ:
. КМЕТ НА ОБЩИНА
. ЗАМЕСТНИК КМЕТ – 2
. СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА
ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ
. ДИРЕКЦИЯ “Финансово-стопански дейности, административно-правно
обслужване и отбранително-мобилизационна подготовка”
СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ
. ДИРЕКЦИЯ “Регионално развитие, хуманитарни дейности и програми”
. КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА
. СТАРШИ ВЪТРЕШЕН ОДИТОР
. СЕКРЕТАР НА МКБППМ
С 16 гласа “за”, без “против” и без “въздържали се” Общински съвет Хитрино на
основание чл.21, ал.1, т.6 и чл.27, ал.4 и 5 и чл.52, ал.1 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация прие
РЕШЕНИЕ № 3
На основание чл.11 ал.7 и чл.12 и 30 от Закона за общинските бюджети и във
връзка с разпоредбите на Закона за държавния бюджет на Република България,
Общински съвет Хитрино
РЕШИ:
Приема Бюджета за 2008 г., както следва :
І.Приходната част на бюджета е в размер на 4 039 344 лв./съгласно приложение
№1/
1 . ПРИХОДИ ОТ ДЬРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ в размер на 1 598 054 лв. в т.ч.:

1.Взаимоотношения с ЦБ
в.т.ч.
- Обща допълваща субсидия
-Целева субсидия за кап.разходи

отчет 2007
г.

2008 г.

% към
2007г.

Относителе
н дял към
бюджета

2 047 645

1 532 851

74,86%

37,95 %

1 722 839
156 000

1 527 419
5 432

88,66 %
3,48 %

37,81 %
0,13 %

-Преостьпени даньци по ЗОДФЛ
111 725
-Трансфери от ЦБ
57 081
2.Трансфери от/за бюджетни сметки
304 585
65 203 163,81 %
1,61 %
3.Преходен остатьк
39 804
Всичко приходи от дьрж.дейности
2 392 034
1 598 054
66,80 %
39,56 %
2. ПРИХОДИ ОТ ОБЩИНСКИ ДЕЙНОСТИ в размер на 2 441 290 лв. в т.ч.:
отчет 2007

1.Имущуствени даньци и
патентен данък
2.Неданьчни приходи
3.Обща изравнителна
субсидия
4.Трансфери от ЦБ

План 2008

% към отчета за
2007 г.

Относит.дял към
бюджета

61 291

78 950

128,81 %

1,96 %

292 784
237 500

313 108
249 900

107,56 %
105,22 %

7,75 %
6,19 %

1 150 968

282,40 %

28,49 %

648 364

93,57 %

16,05 %

450 000

5.Трансфери от/за бюдж.с-ки
6.Капиталови разходи
7.Временно съхранявани ср-ва
8.Задължения по фин.лизинг
9.Предходен остатък

647 263
407 567
217
- 11 377
692 936

ВСИЧКО ОБЩИНСКИ
2 778 173 2 441 290
87,87 %
60,44 %
ПРИХОДИ
II. РАЗХОДИТЕ са в размер на 4 039 344 лв.
1.РАЗХОДИ ЗА ДЬРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ–1 598 054 лв. /съгласно приложение
№2/
отчет 2007

1. ИЗО
2.Отбрана и сигурност

План 2008

% към
2007 г.

Относителен дял
към бюджета

501 638

525 006

104,66 %

13,00 %

24 999

54 558

218,24 %

1,35 %

3.Образование
1 340 636
910 963 67,95 %
22,55 %
4.Здравеопазване
21 116
23 469 111,14 %
0,58 %
5.Читалища и физ.дейност
108 361
81 663
75,36 %
2,02 %
6.Служби по заетостта
256 864
715
7.Др.дейн.на икономиката и
32 470
1 680
избори
Всичко разходи за
2 286 084
1 598 054 69,90 %
39,56 %
дьржавни дейности
2. РАЗХОДИ ЗА ОБЩИНСКИ ДЕЙНОСТИ – 2 441 290./съгл. приложение №3/
отчет 2007
План 2008
% към плана Относителен
Функции
за 2007 г.

1. ИЗО-издрьжка
2.Полиция
3.Ликвидиране на бедствия
4.Образование –ЦДГ и столове
5.Социални дейности ПВЗ
6.БКС и екология

365 427
3 839
4 908
108 446
36 022
866 961

313 720
5 483
450 000
45 570
31 000
1 153 917

85,85 %
142,82 %
42,02 %
86,06 %
133,10 %

дял към
бюджета %

7,77 %
0,14%
11,14%
1,13 %
0,77 %
37,48 %

7.Спорт за всички и религ.дейн-и
28 823
40 869
141,79 %
1,01 %
8.Ремонт пътища
307 865
303 100
98,45 %
7,50 %
9.ФАР
449 881
10.Иконом.ейности-горско стоп.
23 631
27 631
116,93
0,68%
11.Др.дейн.по здравеопазването
23 000
0,50
12.Резерв за неотложни разходи
135 330
47 000
36,95 %
1,24 %
Разходи за общински дейности
2 172 562
2 441 290
112,39 %
60,44 %
Към общинската дейност “Ремонт пътища”се очаква да постъпи сумата от 28
234,70 лв.,задължение на община Венец по сключено споразумение за проект
“Подкрепа на бизнеса чрез комплексна рехабилитация на инфраструктурата на
индустриалните зони на общини Хитрино и Венец”.Сумата да се изразходва за
изготвяне на проекти за кандидатстване пред Европейските фондовете и СИФ.
ІІІ. Преходния остатък от 2008 г.е в размер на 713 567 лв.и предлагам да се
разпредели по дейности и параграфи както следва:
1.Държавни дейности –
65 203 лв. в т.ч.
- ОУ- вода,горива и енергия
52 873 лв.
- ЦДГ – вода,горива и енергия
9 519 лв.
- Превоз ученици
359 лв.
- Спорт
57 лв.
- Транспортни на военноинвалиди
715 лв.
- Обучение на служители
1 680 лв.
2.Местни дейности 648 364 лв.в т. ч.
- зимно поддържане на пътища
- 45 622 лв.
- чистота - външни услуги
29 621 лв.
- др.дейности на сел.стоп.-гори
23 631 лв.
- корекция на дерета
450 000 лв.
- за изплащане на неразплатени разходи 49 490 лв.
от 2007 г./материали за рем.пътища/
- резерв за местни дейности
47 000 лв.
- закупуване на мед.апаратура
3 000 лв.
ІV. КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ от ЦБ са в размер на 1 156 400 лв.
в т.ч.за
- целева субсидия
– 982 300 лв.
- ремонт пътища
- 174 100 лв.
А. Капиталови разходи на държавни дейности от целева субсидия –
5 432 лв.
1.1. Работен проект “Реконструкция на отопл. инсталац.на СОУ Хитрино 5 432 лв.
Б. Капиталови разходи на общински дейности от целева субсидия - 1 150 968 лв.
- Придобиване на ДМА
54 528 лв.
І.Функция “ИРО”
18 000 лв.
1. Лек автомобил
18 000 лв.
ІІ.Функция “Др.дейности на БКС и опазване на околната среда”
36 528 лв.
1. Комбинирана сграда с.Звегор
27 000 лв.
2. Полифункционална зала с.Тервел
9 528 лв.
- Основен ремонт
917 000 лв.
І.Функция “ИРО”
40 000 лв.
1. Основен ремонт кметство с.Студеница
15 000 лв.
2. Основен ремонт кметство с.Трем
10 000 лв.
3. Център за услуги и информация към общ.администрация
15 000 лв.
ІІ.Функция “Др.дейности на БКС и опазване на околната среда”
877 000 лв.
1. Подмяна на тласкателен водопровод с.Черна –с.Хитрино
805 000 лв.

2. Зала за мероприятия с.Единаковци
12 000 лв.
3. Доставка и изнасяне на табла,включително ремонт на
60 000 лв.
улично осветление
- Придобиване на НДМА
5 340 лв
І.Функция “Др.дейности на БКС и опазване на околната среда”
1.Геодезическо заснемане и изработване на план за регулация на
5 340 лв.
кв.1,кв.27,28 и 29 по регулационния план на с.Хитрино
- Капиталови разходи за ремонт пътища
- 174 100 лв.
1. Ремонт и изкърпване на път “Добри Войников-Трем-Тервел” км0+000
до км 11+082 и км.0+000 до км.1+000
174 100 лв.
Б. Капиталови разходи на общински дейности от собствени приходи
43 000 лв.
-ОР и ДМА
43 000 лв.
І. Функция “Др.дейности по здравеопазването”
20 000 лв.
1.Здравен кабинет с.Развигорово
10 000 лв.
2. Здравен кабинет с.Трем
10 000 лв.
3. Закупуване на мединцинска апаратура /апарат за обща амнезия за ОАРИЛ/
за “МБАЛ-Шумен”АД
3 000 лв.
І.Функция “Др.дейности на БКС и опазване на околната среда”
20 000 лв.
- Придобиване на НДМА
20 000 лв.
1.Изготвяне на проекти за кандидатстване пред Еврофондовете и СИФ
20 000 лв.
V.ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ФОНДОВЕ
1.Наличността по извьнбюджетните сметки и фондове към 01.01.- 93 397 лв.
в.т.ч. в
-Фонд за покриване разходите за приватизация
10 422 лв.
-Специален фонд за инвестиции и дьлготрайни активи –
82 975 лв.
2. Очаквани приходи
120 000 лв.
3. Очаквани разходи
120 000 лв.
- Във връзка със чл.10 ал.1 т.3. от Закона за приватизацията и след приватизационен
контрол, от “Специалния фонд за инвенстиционни цели,включително за придобиване
на ДМА със социално предназначение “,да се финансира обект “Полифункционална
зала”с.Тервел със социално предназначение със сумата от 77 472 лева.
VІ. Просрочени задължения,вземания и общински дълг
1. Просрочените задължения към 31.12.2007 г. са в размер на 52 873 лв. и ще бъдат
разплатени от бюджета за 2008 г.
2.Просрочените вземания са в размер на 55 406 лв.,в т.ч.от наем имущество 21 442 лв.и
от наем земя 33 964 лв.
През 2008 г.от наем земя събираеми са 22 604 лв.,а за 11 360 лв.се водят съдебни дела.
От наем имущество събираеми са 4 309 лв.,а за 17 133 лв.се водят съдебни дела.
3. Във връзка със Закона за общинския дълг общината през 2008 г.няма намерение за
поемане на дълг.
VІІ. Определяне на числеността на персонала за делегираната от държавата
дейност “Общинска администрация”:
- от 01.01.2008 г. – 72 броя
- от 01.07.2008 г. - 67 броя
VІІІ.Съгласно ПМС № 15 за изпълнение на държавния бюджет на Република
България за 2008 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 .
Кметът 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 Общински съвет Хитрино предоставя следните правомощия на
кмета на общината за бюджетната 2008 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.
ІХ.Численост на персонала,средни брутни работни заплати и средства за работни
заплати на лицата заети в държавните и общинските дейности ,заложени в бюджета за
2008 г.
Численост СБРЗ
ФРЗ за
Държавни дейности Численост СБРЗ от
01.01.
на
2008 г.
от
от
персонала 2008 г.
01.07.2008г.
01.07.
01.01.
2008 г.
2008 г.
520,00
403 302
449,68
67
72 в т.ч.
ИЗО в т.ч.по --61
66
труд.правоотнош.
6
6
-служ.правоотнош.

ЦДГ
Здравеопазване
Отбрана и сигурност
Общински дейности
Уч.Столове
БКС

31
4
5

399,02
311,73
282,21

31
4
5

438,92
342,90
310,43

155 857
15 715
17 779

8
4

250,00
252.00

8
7

275,00
277,20

10 000
22 026

С 16 гласа “за”, без “против” и без “въздържали се” Общински съвет Хитрино
на основание чл.21, ал.1, т.7; чл.27, ал.4 и 5 във връзка с чл.21 ал.2 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация прие
РЕШЕНИЕ № 4
На основание чл.1 ал.2 от Закона за местните данъци и такси, Общински съвет
Хитрино
РЕШИ:
Приема Наредба за определяне на местните данъци през 2008 година на
територията на община Хиитрино. Приложение № 1.
С 15 гласа “за”, без “против” и без “въздържали се” Общински съвет Хитрино на
основание чл.17, ал.1, т.3 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация прие
РЕШЕНИЕ № 5
На основание чл.10, ал.5 от Закона за народната просвета и чл.12, ал.2, т.5 и т.6
от Правилника за приложение на ЗНП, Общински съвет Хитрино
РЕШИ:
Предлага на Министъра на образованието и науката да издаде заповед за
закриване на Основно училище “Любен Каравелов” с.Тимарево, община Хитрино,
област Шумен, считано от края на учебните занятия на учебната 2007/2008 година.
С 16 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 № 6
На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация Общински съвет Хитрино
РЕШИ:
Дава съгласие да бъдат извършени следните допълнения в Плана за развитие на
община Хитрино за периода 2007-2013 година:
-в Част ІІІ.Стратегия за развитие на община Хитрино, т.2. Цели и приоритети, в
Приоритет 2. Интегрирано развитие на селищните територии и повишаване
привлекателността и качеството на живот в общината. Специфична цел 3., заглавието
да се измени в следния смисъл: “Подобряване качеството на здравните,
образователните и културни дейности в Общината и населените места”, а в текста
на специфичната цел да се направят следните допълнения: “За намаляване на тези
регионални дефицити в достъпа и в качеството на здравните услуги,
образованието и културните дейности, общинското ръководство ще подкрепя
дейности, свързани с развитието на здравеопазването, включително инвестиции за
развитие и подобряване на здравното осигуряване на населението в Общината и
населените места.
Ще се стимулират също така дейности по развитие на образованието и
културата”.

Да се добавят следните дейности:
-ремонт, реконструкция и обновяване на общинските образователни
институции; доставка на подходящо оборудване на общинските образователни
институции;
-извършване на одити за енергопотребление на общинските образователни
институции; внедряване на мерки за енергийна ефективност, включващи
топлоизолация, подмяна на дограма, локални инсталации, и /или/ връзки към
системите за топлоснабдяване и газоснабдяване в общинските образователни
институции; внедряване на инсталации и съоръжения, основани на използването
на алтернативни възобновяеми енергийни източници в общинските
образователни институции;
-подобряване на достъпа на хора с увреждания до общинските
образователни институции;
В т.3. Специфични цели и мерки по отделните приоритети, да се добави в
Преоритет 2, Специфична цел 3:
Мярка 3.4. Ремонт, реконструкция и обновяване на общинските
образователни институции; доставка на подходящо оборудване на общинските
образователни институции;
Мярка 3.5. Извършване на одити за енергопотребление на общинските
образователни институции; внедряване на мерки за енергийна ефективност,
включващи топлоизолация, подмяна на дограма, локални инсталации и /или/
връзки към системите за топлоснабдяване и газоснабдяване в общинските
образователни институции; внедряване на инсталации и съоръжения, основани на
използването на алтернативни възобновяеми енергийни източници в общинските
образователни институции;
Мярка 3.6. Подобряване на достъпа на хора с увреждания до общинските
образователни институции.
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 № 7
На основание чл.17,ал.1,т.1 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация Общински съвет Хитрино
РЕШИ:
Определя обект: “Напорен водопровод от П.СТ.Тервел до НВ Тервел,
хранителен водопровод с.Тервел и хранителен водопровод с.Трем” за приоритетен и
дава съгласие за ползване на безвъзмездно финансиране от МОСВ, предприятие
ПУДООС по втори етап на проект: “Подмяна напорен водопровод от П.СТ. Тервел до
НВ Тервел, хранителен водопровод с.Тервел и хранителен водопровод с.Трем” на
стойност 558 577.32 лв. (петстотин петдесет и осем хиляди петстотин седемдесет и
седем лева и тридесет и две стотинки).
С 16 гласа “за”, без “против” и без “въздържали се” Общински съвет Хитрино
на основание чл.17, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация прие
РЕШЕНИЕ № 8
На основание чл.8, ал.4 от Наредбата за командировките в страната, Общински
съвет Хитрино
РЕШИ:

Одобрява разходите за командировки на Нуридин Басри Исмаил- кмет на
община Хитрино в размер на 174.17 лв./сто седемдесет и четири лева и седемнадесет
стотинки/ за периода месец октомври – декември 2007 година, включително.
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 № 9
На основание чл.134, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Хитрино
РЕШИ:
Променя отреждането за УПИ VІ, кв.6 с.Единаковци, ул.”Лом” № 20 от “Детска
градина” за “обществено обслужващи дейности”.
С 16 гласа “за”, без “против” и без “въздържали се”, на основание чл.21, ал.1,
т.7 и чл.27, ал.4 и 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация
Общински съвет Хитрино прие
РЕЩЕНИЕ № 10
На основание чл.66 от Закона за местните данъци и такси, Общински съвет
Хитрино
РЕШИ:
Одобрява План-сметката за определяне на разходите от такса за битови
отпадъци на община Хитрино за 2008 година, съгласно Приложение № 1.
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
РЕЩЕНИЕ № 11
На основание чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, Общински съвет
Хитрино
РЕШИ:
1.Да се продаде чрез търг с явно наддаване земеделска земя – нива – имот №
006021 по (картата на възстановената собственост) КВС в землището на с.Калино с
площ от 9.550 дка в местността “Табия янъ”, втора категория, с начална тръжна цена –
7200 (седем хиляди и двеста) лева.
2.Плащането на достигнатата цена, заедно с дължимите данъци и такси да се
извърши в 14-дневен срок от връчване на заповедта за възлагане на имота. Върху
достигнатата цена не се дължи ДДС, съгласно чл.45, ал.1 от ЗДДС.
3.Договорът за продажба да се сключи от Кмета на община Хитрино в 7-дневен
срок след внасяне на дължимите суми.
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
РЕЩЕНИЕ № 12
На основание чл.6, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.2, ал.4 от
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското
имущество, Общински съвет Хитрино
РЕШИ:
Променя предназначението на имот представляващ УПИ VІІ- за “училище” кв.6
по плана на с.Висока поляна, с административен адрес ул.”Васил Левски” 22, заедно с

построените в имота двуетажна сграда – училище, масивна едноетажна пристройка и
масивна едноетажна сграда – пансион от публична в частна общинска собственост.
С 16 гласа “за”, без “против” и без “въздържали се” Общински съвет Хитрино
на основание чл.9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация
прие
РЕЩЕНИЕ № 13
На чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, Общински съвет Хитрино
РЕШИ:
Избира г-н Нуридин Басри Исмаил – кмет на община Хитрино за делегат за
общото събрание на Сдружение “Толерантност”.
ПРОТОКОЛ № 2/25.03.2008 година
С 13 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 № 14
На основание чл.1, ал.2, т.3, чл.3, ал.3, т.2, чл.4, ал.2 и чл.32, ал.3, т.1 от Закона
за приватизация и следприватизационен контрол, чл.2, ал.1, т.3, чл.3, ал.1, т.1, чл.5, чл.6
от Наредбата за търговете и конкурсите, Общински съвет Хитрино
Р Е Ш И:
1.Открива процедура за приватизация чрез търг с явно наддаване на общински
нежилищен имот – УПИ I – училище с площ от 3220 кв.м., заедно с построената в
имота масивна едноетажна сграда – детска градина със застроена площ от 303.46 кв.м. в
кв.22 по плана на с.Сливак, ул.”Свобода” № 20, съгласно АОС № 0892 от 26.10.2007
година.
2.Търгът да се проведе при следните условия:
2.1.Начална тръжна цена – 48 000 (четиредет и осем хиляди) лева.
2.2.Стъпка за наддаване 10% от началната тръжна цена – 4 800 (четири хиляди и
осемстотин) лв.
2.3.Цената на имота се заплаща по банкова сметка, посочена в тръжната
документация.
2.4.Срок за плащане – цялата сума в деня на подписване на договора.
2.5.Депозит за участие е парична вноска в размер на 10% от началната тръжна
цена.
2.6.Тръжната документация се закупува от община Хитрино, ул.”Възраждане” №
45, ет.IV, стая 404 до 17.00 ч. на 15-ия ден, считано от датата на обнародване в “ДВ” на
цената от 300.00 (триста) лв. без ДДС и се заплаща в касата на общината.
2.7.Срок за подаване на предложенията за участие в търга до 17.00 ч. на 24-ия
ден, считано от датата на обнародване в ДВ в стая № 402, ет.IV в общината.
2.8.Посещения и огледи на обекта могат да се извършват всеки работен ден до
началния час на провеждане на търга.
2.9.Търгът да се проведе на 25-ия ден, считано от датата на обнародване на
решението в “Държавен вестник”, в 10.00 часа в заседателната зала на община
Хитрино.
3.При неявяване на кандидати да се провеждат повторни търгове на 20-я и 40-я
ден след първоначалната дата по същото време и същите условия.
4.Утвърждава тръжната документация и проекта на договор за продажба на
обекта.

5.Упълномощава кмета на общината да проведе търга и да сключи
приватизационна сделка.
С 13 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 № 15
На основание чл.1, ал.2, т.3, чл.3, ал.3, т.2, чл.4, ал.2 и чл.32, ал.3, т.1 от Закона
за приватизация и следприватизационен контрол, чл.2, ал.1, т.3, чл.3, ал.1, т.1, чл.5, чл.6
от Наредбата за търговете и конкурсите, Общински съвет Хитрино
Р Е Ш И:
1.Открива процедура за приватизация чрез публичен търг с явно наддаване на
следните общински нежилищни имоти:
а)Детска градина в кв.35 УПИ VI – за детска градина по РП на с.Близнаци,
състояща се от масивна двуетажна сграда със застроена площ 198.36 кв.м. и дворно
място с площ от 1995 кв.м., съгласно АОС (акт за общинска собственост) №
0891/15.10.2007 г. с първоначална тръжна цена 56 000 (петдесет и шест хиляди) лв. и
стъпка за наддаване 5 600 (пет хиляди и шестстотин) лв.
б)Училище в кв.35 УПИ VII – за училище по РП на с.Близнаци, състоящо се от
едноетажна масивна сграда със застроена площ 188 кв.м., складови помещения с площ
от 80 кв.м. и дворно място с площ от 1735 кв.м., съгласно АОС № 0890/15.10.2007 г., с
първоначална тръжна цена 33 000 (тридесет и три хиляди) лв.и стъпка за наддаване
3 300 (три хиляди и триста) лв.
в)Детска градина в кв.12 УПИ II-за училище по РП на с.Длъжко, състояща се от
масивна едноетажна сграда със застроена площ 253.60 кв.м., едноетажна масивна
пристройка със застроена площ 79.80 кв.м. и дворно място с площ от 3600 кв.м.,
съгласно АОС № 0889/11.09.2007 г., с първоначална тръжна цена 64 300 (шестдесет и
четири хиляди и триста) лв. и стъпка за наддаване 6 430 (шест хиляди четиристотин и
тридесет) лева.
2.Депозит за участие в търговете – 10% от началните тръжни цени се внасят по
сметка BG26STSA93003381002134, BIC STSABGSF при “Банка ДСК” или в касата на
общината в срок до 17.00 часа на 24-ия ден, считано от датата на обнародване на
решението в “Държавен вестник”.
3.Тръжната документация се закупува от община Хитрино, ул.”Възраждане” №
45, ет.IV, стая 404 до 17.00 ч. на 24-ия ден, считано от датата на обнародване на
решението в “Държавен вестник” и се заплаща в касата на община Хитрино на цени,
както следва:
3.1.имот “Детска градина” с. Близнаци – 300.00 (триста) лв. без ДДС;
3.2.имот “Училище” с.Близнаци – 300.00 (триста) лв. без ДДС;
3.3.имот “Детска градина” с.Длъжко – 300.00 (триста) лв. без ДДС.
4.Срок за подаване на предложенията за участие в търговете до 17.00 ч. на 24-ия
ден, считано от датата на обнародване на решението в “Държавен вестник”, в стая №
402, ет.IV в общината.
5.Посещения и огледи на обекта могат да се извършват всеки работен до
началния час на провеждане на търга.
6.Търговете да се проведат на 25-ия ден, считано от датата на обнародване на
решението в “Държавен вестник”, от 9.00 часа за обект “Детска градина” с.Близнаци,
10.00 ч. за обект “Училище” с.Близнаци, 11.00 ч. за обект “Детска градина” с.Длъжко в
заседателната зала на община Хитрино.

7.Спечелилите участници в търговете следва да сключат договори за
приватизация за съответните имоти в 30-дневен срок от влизане в сила резултатите от
търговете и заплатят достигнатата цена до подписването на договорите. Върху
достигнатата цена се дължи ДДС, съгласно чл.45, ал.5, т.1 от ЗДДС.
8.При неизлъчване на купувачи или неявяване на кандидати да се проведат
повторни търгове на 20-ия ден, на 40-ия ден и на 60-ия ден след първоначалната дата по
същото време и същите условия.
9.Закупуване на тръжна документация, внасяне на депозита за участие и
подаване на предложенията за повторните търгове е до 17.00 ч. на 19-я ден, 39-я ден,
59-ия ден след първоначалната дата.
10.Утвърждава тръжната документация и проекта на договор за продажба на
обекта за съответните имоти.
11.Упълномощава кмета на общината да проведе търга и да сключи
приватизационна сделка.
С 13 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 № 16
На основание чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, Общински съвет
Хитрино
Р Е Ш И:
1.Да се продаде чрез търг с явно наддаване УПИ I с площ от 1045 кв.м. в кв.33
по плана на с.Добри Войниково, с административен адрес ул.”Ален мак” № 13,
съгласно АОС (Акт за общинска собственост) № 0296/01.02.2002 г., с начална тръжна
цена – 1 670 (хиляда шестстотин и седемдесет) лв. без ДДС.
2.Плащането на достигнатата тръжна цена, в едно с дължимите ДДС и други
данъци и такси да се извърши в 14-дневен срок от връчване на заповедта за възлагане
на имота.
3.Договорът за продажба да се сключи от Кмета на община Хитрино в 7-дневен
срок след внасяне на дължимите суми.
С 13 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 № 17
На основание чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, Общински съвет
Хитрино
Р Е Ш И:
1.Да се продаде чрез търг с явно наддаване УПИ II с площ от 975 кв.м. в кв.33 по
плана на с.Добри Войниково, с административен адрес ул.”Ален мак” № 11, съгласно
АОС № 0297/01.02.2002 г. с начална тръжна цена – 1 560 (хиляда петстотин и
шестдесет) лв. без ДДС.
2.Плащането на достигнатата тръжна цена, ведно с дължимите ДДС и други
данъци и такси да се извърши в 14-дневен срок от връчване на заповедта за възлагане
на имота.
3.Договорът за продажба да се сключи от Кмета на община Хитрино в 7-дневен
срок след внасяне на дължимите суми.

С 13 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 № 18
На основание чл.6, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.2, ал.4 от
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,
Общински съвет Хитрино
Р Е Ш И:
Променя предназначението на имотите от публична в частна общинска
собственост, представляващи:
-УПИ II – за “училище” с площ 5880 кв.м. в кв.13 по плана на с.Байково, заедно
с построената през 1952 г. в имота масивна едноетажна сграда – училище със застроена
площ 318.80 кв.м., с административен адрес ул.”Тополите” № 5.
-УПИ I – за “детска градина” с площ от 5160 кв.м. в кв.5 по плана на с.Байково,
заедно с построената през 1978 г. масивна едноетажна сграда – детска градина със
застроена площ 314.90 кв.м., с административен адрес ул.”Мусала” № 13.
-УПИ Х – за “детска градина” с площ от 2670 кв.м. в кв.11 по плана на с.Висока
поляна, заедно с построената през 1975 г. в имота масивна двуетажна сграда – детска
градина със застроена площ 356 кв.м. с административен адрес ул.”Тунджа” № 3.
-УПИ IX – за “училище” с площ от 3935 кв.м. в кв.10 по плана на с.Единаковци,
заедно с построената през 1950 г. масивна едноетажна сграда – училище със застроена
площ от 204 кв.м. с административен адрес ул.”Стара планина” № 1.
-УПИ I – за “училище” с площ от 5840 кв.м. в кв.22 по плана на с.Звегор, заедно
с построената през 1966 г. в имота масивна двуетажна сграда – училище със застроена
площ 312 кв.м. и построената през 1973 г. масивна едноетажна сграда – детска градина
с административен адрес ул.”Баба Тонка” № 22.
-УПИ I – за “училищен двор” с площ от 5320 кв.м. в кв.25 по плана на с.Иглика
заедно с построената през 1938 г. масивна едноетажна сграда – училище със застроена
площ 192 кв.м. с административен адрес ул.”Иглика” № 10.
-УПИ I 122 – за “училище” с площ от 6000 кв.м. в кв.23 по плана на с.Каменяк
заедно с построената през 1962 г. масивна двуетажна сграда – училище със застроена
площ от 214 кв.м. с административен адрес ул.”П.Волов” № 11.
-УПИ X – за “училище” с площ от 2000 кв.м. в кв.8 по плана на с.Калино заедно
с построената през 1935 г. масивна едноетажна сграда със застроена площ от 105 кв.м.,
с административен адрес ул.”Пирин” № 2.
-УПИ II – за “детска градина” с площ от 2400 кв.м. в кв.16 по плана на
с.Студеница заедно с построената през 1977 г. масивна едноетажна сграда – детска
градина със застроена площ 440 кв.м. с административен адрес ул.”Ален мак” № 16.
-УПИ X – за “училище” с площ от 20430 кв.м. в кв.2 по плана на с.Студеница,
заедно с построените в имота: масивна двуетажна сграда – училище със застроена площ
от 750 кв.м., строена през 1988 г.; масивна едноетажна сграда – столова със застроена
площ от 184 кв.м., строена през 1961 год., складови помещения – паянтови със
застроена площ от 94 кв.м., строени през 1961 г., с административен адрес ул.”Камчия”
№ 9.
-УПИ XI – за “училище” с площ от 4270 кв.м. в кв.10 по плана на с.Тервел,
заедно с построените в имота масивна двуетажна сграда – училище със застроена площ
220.50 кв.м., пристройка масивна едноетажна със застроена площ от 77 кв.м. строени
през 1964 г. с административен адрес ул.”Трети март” № 28.
-УПИ V – за “детска градина” с площ от 2670 кв.м. в кв.14 по плана на с.Тервел,
заедно с построената в имота масивна двуетажна сграда – детска градина със застроена

площ 255 кв.м., масивна пристройка на един етаж със застроена площ 63 кв.м., строени
през 1976 година, с административен адрес ул.”Трети март” № 32.
С 13 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 № 19
На основание чл.33 от Закона за собствеността, във връзка с чл.36, ал.1, т.2 от
Закона за общинската собственост, Решение № 46 на Общински съвет Хитрино, прието
на 05.08.2006 година, с Протокол № 6, точка 10.1. за продажба на частта на общината,
представляваща масивна едноетажна сграда – автоспирка, изградена в УПИ XV в кв.7
по плана на с.Тервел, Общински съвет Хитрино
Р Е Ш И:
1. Актуализира пазарната оценка, извършена от лицензиран оценител за частта,
собственост на общината.
2.Дава съгласие за прекратяване на съсобствеността между община Хитрино и
Джамийско настоятелство с.Тервел, чрез продажба на общинската част,
представляваща масивна едноетажна сграда – автоспирка съгласно АОС (Акт за
общинска собственост) № 0095 от 28.06.1999 г., изградена в УПИ XV – (поземлен имот
№ 5) в кв.7 по плана на с.Тервел, с административен адрес ул.”3-ти март” № 26 срещу
сума от 2500 (две хиляди и петстотин) лева, представляваща пазарната стойност. Върху
стойността не се дължи ДДС, съгласно чл.45, ал.3 от ЗДДС.
3.Възлага на Кмета на община Хитрино да сключи договор за прекратяване на
собствеността.
С 13 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 № 20
На основание чл.1, ал.2, т.3; чл.3, ал.3, т.2; чл.4, ал.2 и чл.32, ал.3, т.1 от Закона
за приватизация и следприватизационен контрол; чл.2, ал.1, т.3; чл.3, ал.1, т.1; чл.5;
чл.6 от Наредбата за търговете и конкурсите, Общински съвет Хитрино
Р Е Ш И:
1.Открива процедура за приватизация чрез публичен търг с явно наддаване на
следните общински нежилищни имоти:
а)продажбата на общински нежилищен имот, представляващ едноетажна
полумасивна сграда – фурна със застроена площ 80 кв.м. в кв.5 а, УПИ V – за “фурна” и
дворно място от 920 кв.м. по плана на с.Единаковци да се извърши чрез публичен търг
с явно наддаване с първоначална тръжна цена 6 600.00 (шест хиляди и шестстотин)
лева и стъпка за наддаване 660.00 (шестстотин и шестдесет) лева.
б)продажбата на общински нежилищен имот, представляващ масивна
едноетажна сграда – баня със застроена площ 125 кв.м. в кв.10 УПИ X – за баня и
дворно място от 740 кв.м. по плана на с.Единаковци да се извърши чрез публичен търг,
с явно наддаване, с първоначална тръжна цена 9 700.00 (девет хиляди и седемстотин)
лв. и стъпка за наддаване 970.00 (деветстотин и седемдесет) лева.
2.Депозит за участие в търговете – 10% от началните тръжни цени да се внасят
по сметка BG26STSA93003381002134, BIC STSABGSF при “Банка ДСК” или в касата
на общината, в срок до 17.00 ч. на 24-я ден, считано от датата на обнародване на
решението в “Държавен вестник”.

3.Тръжната документация се закупува от община Хитрино, ул.”Възраждане” №
45, ет.IV, стая 404 до 17.00 часа на 24-я ден, считано от датата на обнародване на
решението в “Държавен вестник” и се заплаща в касата на община Хитрино на цени,
както следва:
3.1.имот “Фурна” – 66.00 (шестдесет и шест) лева, без ДДС;
3.2.имот “Баня” – 97.00 (деветдесет и седем) лева, без ДДС.
4.Срок за подаване на предложенията за участие в търговете до 17.00 часа на 24я ден, считано от датата на обнародване на решението в “Държавен вестник”, в стая №
402, ет.IV в общината.
5.Посещения и огледи на обектите могат да се извършват всеки работен ден до
началния час на провеждане на търга.
6.Търговете да се проведат на 25-ия ден, считано от датата на обнародване на
решението в “Държавен вестник”, от 9.00 часа за обект “Фурна”; 10.00 часа за обект
“Баня” в заседателната зала на община Хитрино.
7.Спечелилите участници в търговете следва да сключат договори за
приватизация за съответните имоти в 30-дневен срок от влизане в сила резултатите от
търговете и заплатят достигнатата цена до подписването на договорите. Върху
достигнатата цена не се дължи ДДС, съгласно чл.45, ал.3 от ЗДДС.
8.При неизлъчване на купувачи или неявяване на кандидати да се проведат
повторни търгове на 20-я ден, на 40-я ден и на 60-ия ден след първоначалната дата по
същото време и същите условия.
9.Закупуване на тръжна документация, внасяне на депозита за участие и
подаване на предложенията за повторните търгове е до 17.00 часа на 19-я ден, 39-я ден,
59-я ден след първоначалната дата.
10.Утвърждава тръжната документация и проекта на договор за продажба на
обекта за съответните имоти.
11.Упълномощава кмета на общината да проведе търга и да сключи
приватизационна сделка.
С 13 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 № 21
На основание чл.38, 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.Заменя земеделска земя – нива, собственост на Раиф Хюсеин Хамид,
с.Единаковци, ул.”Дунав” № 5 в землището на с.Единаковци, имот № 004021, с площ от
12.022 дка, в местността “Кавак Тарла Якасъ”, категория V, с пазарна стойност 5031.00
(пет хиляди тридесет и един) лв. със земеделска земя, частна общинска собственост в
землището на с.Единаковци, имот № 000320 с площ от 17.938 дка, в местността “Ясаци
север”, четвърта категория, с начин на трайно ползване – изоставени трайни
насаждения с пазарна стойност 10 799.00 (десет хиляди седемстотин деветдесет и
девет) лв.
2.Раиф Хюсеин Хамид следва да доплати разликата, получена от пазарната
стойност на имотите.
3.За осъществяване на замяната да се сключи писмен договор, който се вписва в
Службата по вписванията – Шумен.

4.Всички разходи и такси за извършване на замяната да са за сметка на
молителя.
С 13 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.35, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.56, ал.1, т.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.Да се продадат чрез търг с явно наддаване следните моторни превозни
средства:
1.1.Лек автомобил марка РАФ 2203 (Латвия), д.к.№ Н 96-12 АТ, с начална
тръжна цена 1980.00 (хиляда деветстотин и осемдесет) лв.;
1.2.Лек автомобил марка ВАЗ 21013 (Жигула), д.к.№ Н 04-12 АН, с начална
тръжна цена 300.00 (триста) лв.
1.3.Автобус марка “Чавдар”, д.к.№ Ш 01-07 ПБ, с начална тръжна цена 2400.00
(две хиляди и четиристотин) лв.
2.Плащането на достигнатата цена, заедно с дължимите данъци и такси да се
извърши в 14-дневен срок от връчване на заповедта за възлагане на имота върху
достигнатата цена.
3.Договорът за продажба да се сключи от Кмета на община Хитрино в 7-дневен
срок след внасяне на дължимите суми.
С 13 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 прие
РЕШЕНИЕ № 23
На основание чл.17, ал.1, т.1 и 3 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, Общински съвет Хитрино
Р Е Ш И:
1.Дава съгласие за кандидатстване с проект: “Ремонт, реконструкция,
подобряване на енергийната ефективност и улесняване на достъпа на хора с
увреждания в СОУ “Д-р Петър Берон” с.Хитрино по ОП “Регионално развитие”,
приоритетна ос 4 “Местно развитие и сътрудничество”, операция 4.1 Дребномащабни
инвестиции.
2.Предназначението на сградата на СОУ “Д-р Петър Берон” с.Хитрино, който е
обект на интервенцията по проекта няма да бъде променяно за период не по-малък от 5
(пет) години след приключване на дейностите по проекта.
С 13 гласа “за”, без “против” и без “въздържали се”, Общински съвет Хитрино
на основание чл.21, ал.1, т.6 и чл.27, ал.4 и 5; чл.52, ал.1 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация прие
РЕШЕНИЕ № 24
На основание чл.11, ал.7 и чл.12 и 30 от Закона за общинските бюджети и във
връзка с разпоредбите на Закона за държавния бюджет на Република България за 2008
година и на Наредбата за управление на общинския бюджет, Общински съвет Хитрино
Р Е Ш И:

Към раздел VIII да се добави т.3.1. със следния текст “Да се подпомогне с
еднократна финансова помощ в размер на 2000.00 (две хиляди) лв. джамията в с.Гусла,
община Каолиново, която вследствие на пожар е изпепелена.
Сумата да се изплати от параграф 4214 Обезщетения и помощи по решение на
общински съвет на дейност общинска администрация.
ПРОТОКОЛ № 3/25.04.2008 година
С 14 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 № 25
На основание ПМС № 7 от 23.01.2008 година за изменение и допълнение на
ПМС № 175 от 24.07.2007 година за заплатите в бюджетните организации и дейности и
промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, Общински съвет
Хитрино
Р Е Ш И:
Средните месечни брутни работни заплати на едно лице от персонала в
държавните и общинските дейности, считано от 01.01.2008 година да бъдат, както
следва:
Държавни дейности
СБРЗ – лв.
ФРЗ за 2008 година – лв.
ОбА
475.93
392 000
ЦДГ
410.86
160 559
Здравеопазване
390.54
18 785
Общински дейности
Ученически столове
268.63
12 747
БКС
313.75
22 882
С 14 гласа “за”, без “против” и без “въздържали се”, Общински съвет Хитрино
на основание чл.21, ал.1, т.8; чл.27, ал.4 и 5 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация прие
РЕШЕНИЕ № 26
На основание чл.1, ал.2, т.3, чл.3, ал.3, т.2, чл.4, ал.2 и чл.32, ал.3, т.1 от Закона
за приватизация и следприватизационен контрол, чл.2, ал.1, т.3, чл.3, ал.1, т.1, чл.5, чл.6
от Наредбата за търговете и конкурсите, Общински съвет Хитрино
Р Е Ш И:
1.Открива процедура за приватизация чрез публичен търг с явно наддаване на
общински нежилищен имот, представляващ едноетажна масивна сграда – фурна със
застроена площ 93 кв.м. в кв.8, УПИ XIV – за “фурна” и дворно място от 675 кв.м. по
плана на с.Студеница с първоначална тръжна цена 8 000 (осем хиляди) лева и стъпка за
наддаване 800.00 (осем стотин) лева.
2.Депозит за участие в търга, 10% от началната тръжна цена се внасят по сметка
BG26STSA93003381002134, BIC STSABGSF при “БАНКА ДСК” или в касата на
общината, в срок до 17.00 ч. на 24-я ден, считано от датата на обнародване на
решението в “Държавен вестник”.
3.Тръжната документация се закупува от община Хитрино, ул.”Възраждане” №
45, ет.IV, стая 404 до 17.00 часа на 24-я ден, считано от датата на обнародване на
решението в “Държавен вестник” и се заплаща в касата на община Хитрино на цена
80.00 (осемдесет) лв.
4.Срок за подаване на предложението за участие в търга до 17.00 ч. на 24-я ден,
считано от датата на обнародване на решението в “Държавен вестник”, в стая № 402,
ет.IV в общината.

5.Посещение и оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден до
началния час на провеждане на търга.
6.Търгът да се проведе на 25-я ден, считано от датата на обнародване на
решението в “Държавен вестник”, от 10.00 часа в заседателната зала на община
Хитрино.
7.Спечелилият участник в търга следва да сключи договор за приватизация в 30дневен срок от влизане в сила резултатите от търговете и заплатят достигнатата цена до
подписването на договорите. Върху достигнатата цена се дължи ДДС, съгласно чл.45,
ал.5, т.1 от ЗДДС.
8.При неизлъчване на купувач или неявяване на кандидати да се проведат
повторни търгове на 20-я ден, на 40-я ден и на 60-я ден след първоначалната дата по
същото време и същите условия.
9.Закупуване на тръжна документация, внасяне на депозита за участие и
подаване на предложенията за повторните търгове е до 17.00 часа на 19-я ден, 39-я ден,
59-я ден след първоначалната дата.
10.Утвърждава тръжната документация и проекта на договор за продажба на
обекта.
11.Упълномощава кмета на общината да проведе търга и да сключи
приватизационна сделка.
С 13 гласа “за”, без “против” и без “въздържали се”, Общински съвет Хитрино
на основание чл.21, ал.1, т.8; чл.27, ал.4 и 5 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация прие
РЕШЕНИЕ № 27
На основание чл.137, ал.4 от Търговския закон, Общински съвет Хитрино
Р Е Ш И:
Дава съгласие дружествения договор да бъде променен в частта, касаеща
наименованието на дружеството - името “Водоснабдяване и канализация” ООД да бъде
заменено с “Водоснабдяване и канализация – Шумен” ООД.
С 14 гласа “за”, без “против” и без “въздържали се”, Общински съвет Хитрино
на основание чл.21, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация прие
РЕШЕНИЕ № 28
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, Общински съвет Хитрино
Р Е Ш И:
Приема промени в Наредбата за провеждане на търгове и конкурси за
управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 13, с
Протокол № 3 от 07.04.2005 година, като чл.7 ал.1 да се измени така:
-“чл.7(1) Търгът може да се проведе само в случай, че са се явили най-малко
трима от членовете или резервните членове на комисията по чл.5, ал.3;
-точка 1 и 2 от чл.7, ал.1 да отпаднат.
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 № 29
На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, Общински съвет Хитрино

Р Е Ш И:
Във връзка със силно изразено суховършие и угнилост на стволовете на
тополовите насаждения, намиращи се в местността “Ясак”, имот № 002005, с площ от
13 287 дка, начин на трайно ползване – изоставени трайни насаждения в землището на
с.Трем, ЕКАТЕ 73050, възстановен на основание чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ дава съгласие за
извършване на гола сеч с оглед ново залесяване на имота.
ПРОТОКОЛ № 4/18.06.2008 година
С 14 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 № 30
Във връзка с Решение № 339/26.05.2008 година на Министерски съвет на
Република България, Общински съвет Хитрино
Р Е Ш И:
1.Приема Програма за оптимизация на училищната мрежа в общинските
училища от община Хитрино през учебната 2008/2009 година. Приложение № 1.
2.Възлага на кмета на община Хитрино да внесе за финансиране от
Министерството на образованието и науката формулярите на община Хитрино по
модулите: Оптимизиране на училищната мрежа и Оптимизиране на вътрешната
структура на училищата по Национална програма “Оптимизация на училищната
мрежа”.
С 14 гласа “за”, без “против” и без “въздържали се”, Общински съвет Хитрино
на основание чл.61 ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация прие
РЕШЕНИЕ № 31
Във връзка с чл.44 ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, Общински съвет Хитрино
Р Е Ш И:
1.Дава съгласие за сключванне на Споразумение за междуобщинско
сътрудничество с общините Венец и Каолиново.
2.Възлага на кмета на община Хитрино да извърши всички необходими действия
и дейности по осигуряване на подготовката на инвестиционния проект, строителство и
пускането в експлоатация на претоварна станция за неопасни отпадъци и инсталация за
сепариране и да кандидатства пред финансиращи институции МОСВ, ПУДООС
съобразно изискванията на оперативна програма “Околна среда”, Националната
програма за управление на дейностите по отпадъците и Националното законодателство
засягащо опазването на околната среда.
3.Упълномощава кмета на община Хитрино да извърши всички процедури по
сключване на споразумението по т.1.
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 прие
РЕШЕНИЕ № 32
На основание Наредба № 14 от 03.04.2008 г. за условията и реда за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ (обн.ДВ, бр.39 от 15.04.2008 г.), във връзка с
предстоящ старт на подмярка 431-2 “Придобиване на умения и постигане на
обществена активност на съответните територии за потенциални местни инициативни

групи в селските райони” от Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013,
Общински съвет Хитрино
Р Е Ш И:
1.Дава съгласие за участие в процедура за приемане на проектни предложения за
финансиране, създаване и организация на “Местни инициативни групи” – МИГ.
2.Определя за партньори по проекта – НПО – НЧ “Пробуда 1929” с. Хитрино и
Бизнес организация – “Агропакет” ЕООД с.Хитрино.
3.Дава съгласие община Хитрино да бъде водеща организация по проекта, за
кандидатстване за финансово подпомагане по подмярка 431-2.
4.Упълномощава г-н Нуридин Басри Исмаил – кмет на община Хитрино да
представлява община Хитрино и да подпише декларация за партньорство по образец от
Програма за развитие на селските райони 2007-2013.
С 14 гласа “за”, без “против” и без “въздържали се”, Общински съвет Хитрино
на основание чл.21 ал.1 т.12 прие
РЕШЕНИЕ № 33
Приема отчета на Плана за действие по Програмата за управление на отпадъците
в община Хитрино през 2007 година. Приложение № 1.
С 14 гласа “за”, без “против” и без “въздържали се”, Общински съвет Хитрино
на основание чл.21, ал.1, т.12 прие
РЕШЕНИЕ № 34
Актуализира Плана за действие по “Програмата за управление на отпадъците в
община Хитрино” за 2008 година. Приложение № 1.
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 № 35
На основание чл.193, ал.6 от Закона за устройство на територията, Общински
съвет Хитрино
Р Е Ш И:
Допуска изграждането на ЖР стълб на въздушен ел.провод 20 кв.-нов на
тротоарна площ, попадаща в УПИ III в квартал 12 а по плана на с.Хитрино, поради
неприложена регулация.
С 14 гласа “за”, без “против” и без “въздържали се”, Общински съвет Хитрино
на основание чл.17, т.7; чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация прие
РЕШЕНИЕ № 36
На основание чл.3, т.9 от Закона за закрила на детето, Общински съвет Хитрино
Р Е Ш И:
Приема Стратегия за закрила на детето за периода 2008 – 2018 година в община
Хитрино. Приложение № 1.
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
Поради липса на кандидати за закупуване на МПС при проведените търгове
съгласно Решение № 22 от 25.03.2008 година на ОбС Хитрино, Общински съвет
Хитрино
Р Е Ш И:
Бракува следните моторните превозни средства, представляващи леки автомобили:
1. РАФ 2203 (латвия), д.к.№ Н 96-12 АТ
2. ВАЗ 21013 (жигула), д.к.№ Н 04-12 АТ
Същите са в лошо състояние и общината не разполага с необходимите средства за
извършване на основен ремонт.
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 прие
РЕШЕНИЕ № 38
На основание чл.17, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, Общински съвет Хитрино
РЕШИ:
1.Дава съгласие за кандидатстване за безвъзмездно финансиране по проект:
“Намаляване на биоразградимите битови отпадъци в община Хитрино с въвеждането на
фамилно компостиране в пластмасови биокофи” пред Предприятие за управление на
дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) към МОСВ.
2.Дава съгласие за допълнително финансиране от общинския бюджет в размер
на 10% от стойността на проекта.
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 № 39
На основание чл.17, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, Общински съвет Хитрино
Р Е Ш И:
Дава съгласие за кандидатстване за безвъзмездно финансиране по проект:
“Въвеждане на система за разделно събиране и транспортиране на отпадъците в селата
Хитрино, Тимарево и в обществено значими сгради на територията на община
Хитрино” пред Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната
среда (ПУДООС) към МОСВ.
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 № 40
Утвърждава график за закриване на нерегламентирани сметища в населените
места на община Хитрино(за селата Тимарево и Хитрино срок за закриване 30.12.2009
г., за останалите села срок за закриване 30.12.2008 г.):
Населено място
Заета площ (дка)
Срок за закриване
Стойност за
закриване (лв.)
с.Байково
3.0
30.12.2008 г.
15 300
с.Близнаци
2.0
30.12.2008 г.
10 200
с.Висока поляна
4.0
30.12.2008 г.
20 400
с.Върбак
4.0
30.12.2008 г.
20 400

с.Длъжко
с.Добри Войниково
с.Единаковци
с.Живково
с.Звегор
с.Иглика
с.Калино
с.Каменяк
с.Развигорово
с.Сливак
с.Становец
с.Студеница
с.Тервел
с.Тимарево
с.Трем
с.Хитрино
с.Черна
Общо:

2.0
3.0
4.0
4.0
1.0
2.0
3.0
6.0
2.0
3.0
4.0
4.0
4.0
2.0
5.0
4.0
2.0
68

30.12.2008 г.
30.12.2008 г.
30.12.2008 г.
30.12.2008 г.
30.12.2008 г.
30.12.2008 г.
30.12.2008 г.
30.12.2008 г.
30.12.2008 г.
30.12.2008 г.
30.12.2008 г.
30.12.2008 г.
30.12.2008 г.
30.12.2009 г.
30.12.2008 г.
30.12.2009 г.
30.12.2008 г.
2008 – 2009 г.

10 200
15 300
20 400
20 400
5 100
10 200
15 300
30 600
10 200
15 300
20 400
20 400
20 400
100 000
25 500
100 000
10 200
516 200

ПРОТОКОЛ № 5/24.07.2008 година
С 11 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.32 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Хитрино, Общински съвет
Хитрино
Р Е Ш И:
Приема отчета за отдадената под наем общинска земя през стопанската
2007/2008 година. Приложение № 1.
С 11 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.32 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет Хитрино, Общински
съвет Хитрино
Р Е Ш И:
1.Утвърждава списък на земите по населени места от общинския поземлен фонд,
подлежащи за отдаване под наем. Приложение № 1.
2. Свободната нераздадена общинска земя да се отдаде под наем чрез търг с явно
наддаване по реда на Наредбата по чл.8, ал.2 от Закона за общинската собственост,
както следва:
-от I-ва до IV-та категория включително – 20.00 (двадесет) лева на декар;
-V-та и VI-та категория – 16.00 (шестнадесет) лева на декар;
-VII-ма, VIII-ма и IX-та категория – 11.00 (единадесет) лева на декар.

С 11 гласа “за”, без “против” и без “въздържали се”, Общински съвет Хитрино
на основание чл.21, ал.1, т.6 и чл.27, ал.4 и 5 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация прие
РЕШЕНИЕ № 43
На основание чл.25 от Закона за общинските бюджети, Общински съвет
Хитрино
Р Е Ш И:
Приема информацията за текущото изпълнение на бюджета и извънбюджетните
сметки и фондове към 30.06.2008 година, както следва:
І..ПО ПРИХОДА - ВСИЧКО ПРИХОДИ 1 592 158 лв. /съгласно приложение № 1/
1 . ПРИХОДИ ОТ ДЬРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ в размер на 849 343 лв.в т.ч.
ИМЕ НА ПОКАЗАТЕЛ
ПЛАН
ОТЧЕТ
%
1 662 525
956 117
57.51
1.Взаимоотношения с ЦБ
в.т.ч.
Обща допьлваща субсидия
1 620 447
918 639
56.69
Целева субсидия за кап.разходи
10 032
5 432
54.15
Целеви субсидии за превоз ученици
32 046
32 046
100.00
125 043
100.00
125 043
2.Трансфери
65 203
100.00
65 203
3.Преходен остатьк
-297 020
4.Остатък в края на периода
ВСИЧКО ДЪРЖАВНИ ПРИХОДИ
1 852 771
849 343
45.84
Допълнително са получени субсидии и трансфери от ЦБ в размер на 258 656 лв.в т.ч.
- 79 000 лв.за съфинансиране на обект “Стол за соц.хранене”
- 32 046 лв. за превоз на ученици и компенс.за безпл.пътув. на ветерани от войните
- 31 960 лв. за пътни разходи на учители
- 10 600 лв.за книги, ремонт на читалища и закупуване на компютри
- 623 894 лв.за корекция на дерета и ремонт покриви на кметство с.Живково и
джамията в с.Каменяк
- 39 185 лв.компенсация на доходите за плоския данък
- 4 180 лв.за обучение на служители
2. ПРИХОДИ ОТ МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ в размер на 742 815 лв., в т.ч.:
План
отчет
%
1.Собствени приходи в т. ч.
297 545
136 521
45,88
- Патентен данък
4 000
4 549
113,73
- Имущуствени даньци
74 450
58 611
78,73
- Неданьчни приходи
313 108
215 866
68,94
2. Взаимоотношения с ЦБ в т. ч.
599 567
277 971
46,36
- Обща изравнит. субсидия
- Целева субсидия за капиталови разходи
- Целева субвенция за бедствия и аварии
3.Трансфери от/за бюдж.с-ки
4.Финансиране на дефицита
- Предходен остатък

254 178
1 229 968
623 894
-79 000
648 364
648 364

- Остатък в края на периода
ВСИЧКО ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ
3 069 462
II. ОБЩО РАЗХОДИТЕ са в размер на 1 592 158 лв. в т.ч.

179 564
534 833
559 561
-79 000
-731 646
648 364

70,64
43,48
89,69
100,00
112,84
100,00

- 1 380 010
742 815

23,59

1.РАЗХОДИ ЗА ДЬРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ – 849 343 лв. /съгласно приложение №2/
%
Дейности
План
отчет
1. ОбА
552 338
203 178
36,79
2.Отбрана и сигурност
58 630
9 016
15,38
3.Образование
986 855
450 751
45,68
4.Здравеопазване
28 051
9 868
35,18
5.ПВЗ и соц. осиг.
124 236
121 302
97,64
6.Читалища и физ.дейност
95 765
44 877
46,87
7.Др. Дейности по икономиката
6 895
10 350
150
Всичко разходи за дьржавни дейности
1 852 770
849 343
45,85
2. РАЗХОДИ ЗА ОБЩИНСКИ ДЕЙНОСТИ – 742 815 лв./съгл. приложение №3/
План
%
отчет
1. ИЗО-издрьжка
313 720
184 291
58,75
2.Полиция
1 079 377
135 239
12,53
3.Образование
48 831
25 562
52,35
4.БКС
1 154 934
301 128
26,08
5.Физкултура ,културни дейности
40 869
16 266
39,80
6.Здравеопазване
23 000
0
0
7.Социални дейности ПВЗ
31 000
29 127
93,96
8.Резерв
47 000
0
9.Икономически дейности
330 731
51 202
15,49
Разходи за общински дейности
3 022 462
742 815
24,58
3. КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ са в размер на 238 035 лв. в т.ч.:
1) Капиталови разходи на държавни дейности от целева субсидия
Обекти
план
отчет
1.1 Компютърна техника за читалищата
4 600
0
1.2 Работен проект “Реконст.отопл.инст-я СОУ”
5 432
5 432
2) Капиталови разходи на общински дейности от целева субсидия
обекти
план
2.1. Геодез.заснемане план за регулация на кв.1,28 и29
5 340
с.Хитрино
2.2. Ремонт и изкърпване на път “Д.Войников-Трем-Тервел”
174 100
2.3. Закупуване на лек автомобил
18 000
2.4. Комбинирана сграда с.Звегор
27 000
2.5. Полифункционална зала с.Тервел
9 528
2.6. ОР кметство с.Студеница
15 000
2.7. ОР кметство с.Трем
10 000
2.8. Център за услуги и информация към ОбА
15 000
2.9. Подмяна на тласкателен водопровод с.Черна –
805 000
с.Хитрино
2.10. Зала за мероприятия с.Единаковци
12 000
2.11.Доставка и изнасяне на табла, рем.на ул.осв.
60 000
3) Капиталови разходи на общински дейности от собствени средства
3.1. Основен ремонт здр.кабинет с.Развигорово
10 000
3.2 Основен ремонт здр.кабинет с.Трем
10 000
3.3. Медицинска апаратура
3 000

отчет
0
0
17 482
8 100
9 528
0
0
0
197 493
0
0
0
0
0

3.4. Изготвяне на проекти
20 000
0
5.ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ФОНДОВЕ
Фонд
Наличност
Приходи
Разходи Наличност
към 01.01.08
към 30.06.08
1.Фонд Приватизация
0
0
0
0
2.Фонд за покриване разх. по
10 422
1
625
9 798
приватизацията
3.Спец.фонд за инвенстиции и
82 975
389
77 428
5 936
ДА
От Специалния фонд за инвенстиции и ДА
за изграждане на обект
“Многофункционална зала с.Тервел “ е изразходвана сумата от 77 428 лв.
С 11 гласа “за”, без “против” и без “въздържали се”, Общински съвет Хитрино, на
основание чл.21,ал.1,т.6 и чл.27, ал.4 и 5 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация прие
РЕШЕНИЕ № 44
На основание чл.18 от Закона за общинските бюджети Общински съвет Хитрино
Р Е Ш И:
Актуализира бюджета на община Хитрино за 2008 г.както следва:
І. С очакваното преизпълнение на общинските приходи да се актуализират
следните параграфи:
Параграф
Било
Става
Разлика
01-03 Патентен данък
4 000
4 500
500
24-06 Наем земя
120 000
250 000
130 000
24-08 Приходи от лихви бан.сметки
2 000
4 000
2 000
36-19 Други неданъчни приходи
0
6 187
6 187
41-00 Приходи от концесии
0
7 150
7 150
Всичко преизпълнение
126 000
271 837
145 837
ІІ. В разходната част на общинските дейности, за сметка на собствените приходи да се
увеличи кредита по съответните параграфи със следните суми:
Дейност
Параграф
Сума
2122 ОбА
10-16 Вода,горива и енергия
15 000
2122 ОбА
10-51 Командировки
5 000
2122 ОбА
10-20 Външни разходи
5 000
2311 ЦДГ
1030 Текущ ремонт
5 000
2619 Др.дейн.на БКС
10-20 Външни разходи
6 000
2629-др.дейн.по
10-20 Външни разходи -/ИК и СНадзор
благоустрояването
за обект “Стол за соц.хранене”
20 000
2829Др.дейн.по горско
10-20 Външни разходи /Залесяване по
30 000
стопанство
САПАРД-собств.участие
2 532 Др.дейн.на ПВЗ
10-15 Материали
5 000
Всичко
91 000
- Капиталови разходи на общински дейности от собствени средства
обекти
било
3.1. Основен ремонт здр.кабинет с.Развигорово
10 000
3.2 Основен ремонт здр.кабинет с.Трем
10 000
3.4. Изготвяне на проекти
20 000

става
17 310
14 397
30 000

2.7. ОР кметство с.Трем
2.8. Център за услуги и информация към ОбА
Всичко
Разлика

0
0
40 000

4 625
28 505
94 837
54 837

- Капиталови разходи на общински дейности от целева субсидия
обекти
било
става
2.1. Закупуване на лек автомобил
18 000
17 482
2.2. ОР кметство с.Студеница
15 000
16 515
2.3 .ОР кметство с.Трем
10 000
10 000
2.8. Център за услуги и информация към ОбА
15 000
15 000
2.10. Зала за мероприятия с.Единаковци
12 000
11 003
Всичко
70 000
70 000
- Във връзка с чл.10 ал.1 т.3. от Закона за приватизацията и след приватизационен
контрол, от “Специалния фонд за инвенстиционни цели, включително за придобиване
на ДМА със социално предназначение “ да се финансира обект “Комбинирана
сграда”с.Звегор със социално предназначение със сумата от 5 935 лева.
ІІІ.В изпълнение на ПМС № 15 за изпълнение на Закона за държавния бюджет
на Рeпублика България общината да извърши разходи в полза на работниците от ПВЗ
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 в размер на 80 %,
считано от 01.01.2008 г.
Кметът да утвърди поименния списък на лицата и длъжностите, които имат
право на транспортни разходи от местоживеене до местоработата.
С 11 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 № 45
На основание Заповед № РД – 15 – 129 от 08.07.2008 година на Областния
управител на област Шумен, Общински съвет Хитрино
Р Е Ш И:
Отменя свое Решение № 37 по Протокол № 4 от 18.06.2008 година, относно
бракуване на моторни превозни средства, представляващи леки автомобили:
1. РАФ 2203 (латвия), д.к.№ Н 96-12 АТ.
2. ВАЗ 21013 (жигула), д.к.№ Н 04-12 АТ.
С 11 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 № 46
На основание чл.65, ал.1 от Закона за защита при бедствия, Общински съвет
Хитрино
Р Е Ш И:
Утвърждава Плана на община Хитрино за защита при бедствия. Приложение №
1.

С 11 гласа “за”, без “против” и без “въздържали се”, Общински съвет Хитрино,
на основание чл.21, ал.1, т.10; чл.27, ал.4 и 5 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация прие
РЕШЕНИЕ № 47
На основание чл.13 от Закона за общинския дълг; чл.40 от Закона за общинския
бюджет и във връзка със сключен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ при условията на специалната и предприсъединителна програма на ЕС за
развитие на земеделието и селските райони в РБ (САПАРД) на 29.10.2007 г. по проект
№ 290606100623 – “Залесяване на изоставени земеделски земи”, Общински съвет
Хитрино
Р Е Ш И:
Община Хитрино да поеме дългосрочен общински дълг под формата на
безлихмен заем от централния бюджет за окончателно плащане в размер на 132 840
(сто тридесет и две хиляди осемстотин и четиредесет) лв. без ДДС и заем за ДДС по
него в размер на 26 568 (двадесет и шест хиляди петстотин шестдесет и осем) лв.
представляващо 81% от стойността на инвестиционните разходи по проекта, съгласно
ПМС № 40 от 12.03.2005 г. и ПМС № 208 от 03.10.2005 г.п на МС за условията и реда
за отпускане на временни безлихвени заеми на общините.
Срокът за погасяване на заема е до 20.12.2009 година.
С поемането на задължението за ползване на безлихвен заем от централния
бюджет общината се задължава да ползва предоставения заем само за покриване на
разходите по договора.
С 11 гласа “за”, без “против” и без “въздържали се”, Общински съвет Хитрино
на основание чл.17, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация прие
РЕШЕНИЕ № 48
На основание чл.59 и чл.61, ал.1 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, Общински съвет Хитрино
Р Е Ш И:
1.Дава съгласие за участие в процедура за приемане на проектни предложения за
финансиране по приоритетна ос I “Добро управление”, подприоритет 1.4
“Администрацията – партньор на бизнеса” по Оперативна програма “Административен
капацитет”.
2.Определя за партньори по проекта община Венец и община Каолиново.
3.Дава съгласие община Хитрино да бъде водеща организация по проекта за
кандидатстване за финансово подпомагане.
4.Упълномощава г-н Нуридин Басри Исмаил – кмет на община Хитрино да
представлява община Хитрино и да подпише споразумение за партньорство по проекта.
С 11 гласа “за”, без “против” и без “въздържали се”, Общински съвет Хитрино,
на основание чл.17, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация прие
РЕШЕНИЕ № 49
На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, Общински съвет Хитрино
Р Е Ш И:
Определя обект: “Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа
с.Трем, община Хитрино” за приоритетен и дава съгласие за ползване на безвъзмездно

финансиране от МОСВ, предприятие ПУДООС за проект: “Реконструкция и подмяна
на вътрешна водопроводна мрежа с.Трем, община Хитрино” на стойност 1 023 781, 70
лв. (един милион двадесет и три хиляди седемстотин осемдесет и един лева и 70 ст.).
С 11 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
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
885.00 (осемстотин осемдесет и пет) лв. за периода януари – юни 2008 година
включително.
С 11 гласа “за”, без “против” и без “въздържали се”, Общински съвет Хитрино,
на основание чл.17, ал.1, т.7 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация прие
РЕШЕНИЕ № 51
На основание чл.3, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за закрила на
детето, Общински съвет Хитрино
Р Е Ш И:
Приема Програма за закрила на детето в община Хитрино през 2008 година.
Приложение № 1.
ПРОТОКОЛ № 6/16.09.2008 година
С 15 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 № 52
На основание ПМС № 198 от 08.08.2008 г. за изменение и допълнение на ПМС
175 от 24.07.2007 година за заплатите в бюджетните организации и дейности,
Общински съвет Хитрино
Р Е Ш И:
Средните месечни брутни работни заплати на едно лице от персонала и
средствата за работна заплата на организациите, дейностите и заведенията,
финансирани чрез общинските бюджети, като са спазени разчетените с писма от
Министерството на финансите средни месечни брутни заплати, считано от 01.07.2008
година да бъдат, както следва:
Държавни дейности
СБРЗ
ФРЗ за 2008 г.
ОбА
546.27
405 157
ЦДГ в т.ч.
451.95
160 559
Педагогически персонал
569.30
Непедагогически персонал
277.91
Здравеопазване
451.00
20 980
Общински дейности
БКС в т.ч.
369.33
22 882
Чистота
371.67
12 515
Др.дейности на БКС
367.00
10 367

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 (ЗМСМА) прие
РЕШЕНИЕ № 53
На основание ПМС № 198 ОТ 08.08.2008 г. за изменение и допълнение на ПМС
№ 175/24.07.2007 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности, Общински
съвет Хитрино
Р Е Ш И:
Индивидуалните основни месечни заплати на кмета на общината и кметовете на
населените места, считано от 01.07.2008 г. да бъдат, както следва:
№
Име, презиме и фамилия
Длъжност
Сумалв.
1. Нуридин Басри Исмаил
Кмет на община
1260
2. Бахти Халид Селим
Кмет на с.Живково
560
3. Сабрия Хайри Таир
Кмет на с.Каменяк
560
4. Виждан Вежди Халил
Кмет на с.Тимарево
560
5. Акиф Зекерие Тахир
Кмет на с.Студеница
560
6. Илхан Мустафа Ахмед
Кмет на с.Байково
460
7. Севдали Мехмедов Хасанов
Кмет на с.Близнаци
460
8. Ибрям Фарук Ибрям
Кмет на с.Висока поляна
460
9. Ангел Неделчев Симеонов
Кмет на с.Върбак
460
10. Салим Ахмед Хюсню
Кмет на с.Длъжко
460
11. Алкан Шефкед Галиб
Кмет на с.Единаковци
460
12. Метин Халил Талиб
Кмет на с.Звегор
460
13. Метхан Ведат Ахмед
Кмет на с.Иглика
460
14. Ферхан Шюкриев Ахмедов
Кмет на с.Развигорово
460
15. Джемал Реджеб Абтула
Кмет на с.Сливак
460
16. Юксел Мехмед Исмаил
Кмет с.Тервел
460
17. Назиф Идриз Назиф
Кмет на с.Трем
460
18. Шенол Ахмед Исмаил
Кмет на с.Добри Войниково
460
19. Ембатин Ахмед Шабан
Кмет на с.Черна
460
20. Ердинч Фахредин Кадир
Кмет на с.Калино
460
С 16 гласа “за”, без “против” и без “въздържали се”, Общински съвет Хитрино
на основание чл.17, ал.1, т.3 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация (ЗМСМА) прие
РЕШЕНИЕ № 54
На основание чл.20 от Закона за народната просвета (ЗНП), чл.2, ал.6; чл.2а;
чл.11, ал.2 и 3 от Наредба № 7/29.12.2000 година за определяне броя на учениците и
децата в паралелките и групите на училищата, детските градини и обслужващите звена
(доп.-ДВ, бр.27 от 2008 г.), Общински съвет Хитрино
Р Е Ш И:
1.Разрешава изключения от минималния брой ученици и формирането на слети
паралелки в общинските училища, съгласно Приложение № 1. Дава съгласие кметът на
община Хитрино да финансира с допълнителни средства образователно-възпитателния
процес в общинските училища за учебната 2008/2009 година, както следва:
- СОУ “Д-р Петър Берон” с.Хитрино – до 12 155.00 (дванадесет хиляди сто
петдесет и пет) лв.;
- ОУ “Панайот Волов” с.Живково – до 10 000.00 (десет хиляди) лв.;

- ОУ “Тодор Влайков” с.Развигорово – до 13 260.00 (тринадесет хиляди двеста и
шестдесет) лв.;
- ОУ “Никола Вапцаров” с.Трем – до 23 205.00 (двадесет и три хиляди двеста и
пет) лв.
Средствата да се предоставят по бюджетите на училищата, при доказана
належаща необходимост и мотивирано писмено искане от директорите на училищата,
по преценка на ПРБК.
2.Утвърждава 9 (девет) смесени групи с деца от 3 до 6 години, включително в
целодневните детски градини на територията на община Хитрино, съгласно
приложение № 2.
3.Определя минимална средна месечна посещаемост за целодневните детски
градини 12 (дванадесет) деца в група.
С 16 гласа “за”, без “против” и без “въздържали се”, Общински съвет Хитрино,
на основание чл.21, ал.1, т. 12 и т.15 Закона за местното самоуправление и местната
администрация прие
РЕШЕНИЕ № 55
На основание чл.8, ал.3 от Наредба от 03.04.2008 г. за условията и реда за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка “Придобиване на умения
и постигане на обществена активност на съответните територии за потенциални местни
инициативни групи в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони
2007 – 2013 г., Общински съвет Хитрино
Р Е Ш И:
1.Одобрява участието на община Хитрино в създаване на публично-частно
партньорство за подаване на Заявление за подпомагане по подмярка 431-2
„Придобиване на умения и постигане на обществена активност за териториите на
потенциални МИГ в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони
(2007-2013 г.) за създаване на местна инициативна група на цялата територия на
община Хитрино и цялата територия на община Венец, с включени в тях следните
населени места (с. Байково, с.Близнаци, с. Висока поляна, с. Върбак, с.Длъжко, с. Добри
Войниково, с.Единаковци, с.Живково, с.Звегор, с. Иглика с. Калино, с.Каменяк, с.
Развигорово, с. Сливак, с. Становец, с.Студеница, с.Тервел, с. Тимарево, с. Трем, с.
Хитрино, с. Черна, с. Борци, с. Боян, с.Буйновица, с. Венец, с. Габрица, с. Денница, с.
Дренци, с. Изгрев, с. Капитан Петко, с.Осеновец, с. Страхилица, с. Черноглавци, и с.
Ясенково )
2. Въз основа на Протокол от съвместна среща, състояла се на 26.08.2008 г.
приема като партньори за подписване на партньорската декларация и подаване на
Заявлението следните организации:
За стопанския сектор:
“БАРС комерс” ООД – с. Хитрино, ул. “Възраждане” №75, БУЛСТАТ
127576797, представлявана от Андрей Илиев Младенов – Управител
За нестопанския сектор:
Фондация “Надежда” – с. Венец, ул. “Кирил и Методий” №24, БУЛСТАТ
127529993, представлявана от Зюбейде Реджебова Кьосева - Изпълнителен Директор
3. Водещата организация по проекта, която в качеството си на КАНДИДАТ, да
подаде документи и да подпише договор за безвъзмездна финансова помощ по
подмярка 431-2 „Придобиване на умения и постигане на обществена активност за
териториите на потенциални МИГ” от Програмата за развитие на селските райони да
бъде Фондация “Надежда” – с. Венец, ул. “Кирил и Методий” №24, БУЛСТАТ
127529993, представлявана от: Зюбейде Реджебова Кьосева - Изпълнителен Директор

4. Определя за свой представител по изпълнение на проекта и подписване на
патньорската декларация: Гюлкан Хюсеин Ахмед – Младши експерт “Проекти и
евроинтеграция” при Община Хитрино.
5. Община Хитрино се ангажира да оказва съдействие и участва чрез своя
представител и други лица в подготовката на Заявлението за кандидатстване по
подмярка 431-2, ос 4 ЛИДЕР от ПРСР. Осигурява финансова обезпеченост до първо
плащане от общинския бюджет в размер на 6 700 (шест хиляди и седемстотин) лв., под
формата на вътрешен заем, които ще се възстановят от бюджета от проекта.
6. Във връзка с успешното изпълнение на проекта, община Венец осигурява: за
нуждите на дейността по проекта ще предостави помещение, общинска собственост в
сградата на Младежки дом – с. Венец, ул. “Кирил и Методи” № 13, с обща площ 37 кв.
м., необзаведено и необорудвано. Тъй като посочената сграда към настоящия момент е
в процес на довършителни ремонтни работи и с оглед безпрепятствено стартиране на
проекта, общината ще предостави стая от сградата на общинска администрация с
обособени в нея две работни места, в това число - офис техника - 2 бр. компютри, 1 бр.
принтер, 1 бр. копирна машина, интернет връзка, обзавеждане и оборотни финансови
средства в размер на 10 000 лв.
С 16 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 № 56
На основание чл.62, ал.10 от Закона за устройство на територията (ЗУТ)
Общински съвет Хитрино
Р Е Ш И:
Приема Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на
община Хитрино. Приложение № 1.
С 16 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 (ЗМСМА) прие
РЕШЕНИЕ № 57
На основание чл.196, ал.5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ),
Общински съвет Хитрино
Р Е Ш И:
Приема Наредба за принудително изпълнение на заповеди за поправяне,
заздравяване или премахване на строежи или части от тях. Приложение № 1.
С 16 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 № 58
На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, Общински съвет Хитрино
Р Е Ш И:
Прави следните изменения в Наредбата за определянето и администрирането на
местните такси и цени на услуги на територията на община Хитрино: в чл.45, т.16,
буква “г” се изменя, както следва:
г) такса на корен при добиване на дърва за огрев от населението:
- едра дървесина
куб.м. – 30.00 лв.;

- средна дървесина
- дребна дървесина
- дърва пространствен

куб.м. – 20.00 лв.;
куб.м. – 10.00 лв.;
куб.м. – 10.00 лв.

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 (ЗМСМА) прие
РЕШЕНИЕ № 59
На основание чл.6, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.2, ал.4 от
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,
Общински съвет Хитрино
Р Е Ш И:
Променя предназначението на имотите от публична в частна общинска
собственост, както следва:
1.УПИ IV- за “детска градина и ясли” с площ от 5 515 кв.м. в кв.25 по плана на
с.Живково заедно с построената в имота масивна едноетажна сграда – детска градина и
ясли със застроена площ от 309 кв.м. с административен адрес ул.”Камчия” № 1.
2.УПИ VII- за “училище” с площ от 26840 кв.м. в кв.26 по плана на с.Тимарево,
заедно с построената през 1963 г. двуетажна масивна сграда – училище със застроена
площ от 478.50 кв.м. и изба от 177.30 кв.м., с административен адрес ул.”България” №
8.
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 (ЗМСМА) прие
РЕШЕНИЕ № 60
На основание чл.1, ал.2, т.3, чл.3, ал.3, т.2, чл.4, ал.2 и чл.32, ал.3, т.1 от Закона
за приватизация и следприватизационен контрол, чл.2, ал.1, т.3, чл.3, ал.1, т.1, чл.5, чл.6
от Наредбата за търговете и конкурсите, Общински съвет Хитрино
Р Е Ш И:
1.Открива процедура за приватизация чрез публичен търг с явно наддаване на
следните общински нежилищни имоти:
1.1.УПИ I- за “детска градина и ясли” с площ от 5150 кв.м. в кв.5 по плана на
с.Байково заедно с построените в имота масивна адноетажна сграда – бивша детска
градина със застроена площ от 314.90 кв.м. и стопанска постройка със застроена площ
от 32 кв.м., с начална тръжна цена 77 700.00 (седемдесет и седем хиляди и
седемстотин) лв. и стъпка за наддаване 7770.00 (седем хиляди седемстотин и
седемдесет) лв.
1.2.УПИ I- за “училище” с площ от 8277 кв.м. по плана на с.Звегор заедно с
построените в имота масивна двуетажна сграда – бившо училище със застроена площ
от 300 кв.м. масивна едноетажна сграда – бивша детска градина със застроена площ от
277 кв.м., масивна сграда – склад с площ от 20 кв.м., масивна сграда – склад с площ от
39 кв.м., сграда – външни тоалетни с площ от 37 кв.м. с начална цена 164 000.00 (сто
шестдесет и четири хиляди) лв. и стъпка за наддаване 16 400.00 (шестнадесет хиляди и
четири стотин) лв.
1.3.УПИ I- за “училище” с площ от 6000 кв.м. в кв.23 по плана на с.Каменяк
заедно с построените в имота масивна двуетажна сграда – бившо училище със
застроена площ от 214 кв.м. и масивна сграда – външни тоалетни с площ от 18 кв.м. с
начална тръжна цена 93 800.00 (деветдесет и три хиляди и осемстотин) лв. и стъпка за
наддаване 9 380.00 (девет хиляди триста и осемдесет) лв.

2.Депозит за участие в търговете – 10% от началните тръжни цени се внасят по
сметка BG26STSA93003381002134, BIC STSABGSE при “БАНКА ДСК” или в касата на
общината, в срок до 17.00 ч. на 24-я ден, считано от датата на обнародване на
решението в “Държавен вестник”.
3.Тръжната документация се закупува в община Хитрино, ул.”Възраждане” №
45, eт.IV, стая 404 до 17.00 чл. на 24-ия ден, считано от датата на обнародване на
решението в “Държавен вестник” и се заплаща в касата на община Хитрино на цена от
360 (триста и шестдесет) лв. с ДДС.
4.Срок за подаване на предложенията за участие в търговете до 17.00 ч. на 24-я
ден, считано от датата на обнародване на решението в “Държавен вестник”, в стая №
402, ет.IV в общината.
5.Посещения и огледи на обекта могат да се извършват всеки работен ден до
началния час на провеждане на търга.
6.Търговете ще се проведат на 25-я ден, считано от датата на обнародване на
решението в “Държавен вестник”, от 9.00 часа за обект в с.Байково, 10.00 ч. за обект в
с.Звегор и от 11.00 часа за обект в с.Каменяк, в заседателната зала на община Хитрино.
7.Спечелилите участници в търговете следва да сключат договори за
приватизация за съответните имоти в 30-дневен срок от влизане в сила резултатите от
търговете и заплатят достигнатата цена до подписването на договорите. Върху
достигнатата цена се дължи ДДС съгласно чл.45, ал.5, т.1 от ЗДДС.
8.При неизлъчване на купувачи или неявяване на кандидати да се проведе
повторен търг на 20-ия ден, след първоначалната дата по същото време и същите
условия.
9.Закупуване на тръжна документация, внасяне на депозита за участие и
подаване на предложенията за повторния търг е до 17.00 ч. на 19-ия ден, след
първоначалната дата.
10.Утвърждава тръжната документация и проекта на договор за продажба на
обекта за съответните имоти.
11.Упълномощава кмета на общината да проведе търга и да сключи
приватизационна сделка.
С 16 гласа “за”, без “против” и без “въздържали се”, Общински съвет Хитрино
на основание чл.17, ал.1, т.6 и 7 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация (ЗМСМА) прие
РЕШЕНИЕ № 61
На основание чл.47, ал.1 и чл.53, ал.4, чл.57, ал.9 и 10 от Закона за горите,
Общински съвет Хитрино
Р Е Ш И:
Да се извършва планова сеч от общинския горски фонд за задоволяване нуждите
на населението през зимен сезон 2008/2009 година с дърва за огрев според
изискванията на лесоустройствените проекти, подготвени от Регионална дирекция по
горите гр.Шумен
На основание чл.57, ал.11, т.1 определя обема за годишно ползване, както
следва: 4 куб.м за домакинство.
С 16 гласа “за”, без “против” и без “въздържали се”, Общински съвет Хитрино
на основание чл.21, ал.2; чл.21, ал.1, т.7 и чл.27, ал.4 и 5 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) прие

РЕШЕНИЕ № 62
На основание чл.9 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ), Общински
съвет Хитрино
Р Е Ш И:
Отменя от Наредба № 2 за търговската дейност в община Хитрино:
- ал.9 от чл.3 на глава втора, раздел първи;
- точка 5 от чл.14, ал.1 на глава трета, раздел втори;
- точка 3 от чл.24, ал.2 на глава четвърта, раздел втори.
С 16 гласа “за”, без “против” и без “въздържали се”, Общински съвет Хитрино
на основание чл.21, ал.1, т.8, чл.27, ал.4 и 5 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация прие
РЕШЕНИЕ № 63
На основание чл.10, ал.1, чл.6, ал.1, т.2 от Правилника за прилагане на закона за
концесиите (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 (един) брой воден
обект – язовир/водоем “Развигорово” с.Развигорово, 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:
1.1.Язовир “Развигорово” с.Развигорово – с обща площ от 78.261 дка (декара),
общият обем 359.6 куб.м., кота дъно 294, кота В.Н. 303.689, мъртъв обем 24 куб.м.,
имот № 000318 по плана за земеразделяне, находящ се в землището на село
Развигорово, община Хитрино, в местността “Чакър тарла” с ЕКАТТЕ 61697, актуван с
Акт № 162/26.04.2000 година, издаден от кмета на община Хитрино.
Площта на разрешената за ползване акватория на водния обект за аквакултури се
равнява на 60 дка.
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 “Развигорово” с.Развигорово, минимално годишно концесионно
възнаграждение в размер на 2 800 (две хиляди и осемстотин) лв.
По социалната дейност – 650 (шестстотин и петдесет) лв.
По екологичната дейност – 1 250 (хиляда двеста и петдесет) лв. годишно, след
третата година от срока на концесията.
По инвестиционната дейност – постъпленията ще се определят в програмата на
кандидата за концесионер.
Общо постъпления от концесионния обект (годишно) – 4 700.00 (четири хиляди
и седемстотин) лв., за срока на концесията 25 години – 117 500.00 (сто и седемнадесет
хиляди и петстотин) лв.
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 привеждат на тримесечни вноски, до
девето 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 концесионният
договор.
Определените суми от дължимото концесионно възнаграждение за екологична
дейност се превеждат 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. 5 000 (пет хиляди) лв. – гаранция за сериозност в намеренията на кандидата
– за язовир “Развигорово” с.Развигорово, община Хитрино;
Цената на документацията за участие в процедурата е в размер на 450.00 (четири
стотин и петдесет) лв. без ДДС.
6.Основни права и задължения на 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
останало 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 селскостопански
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 “Развигорово” с.Развигорово – 2 500.00 (две хиляди и петстотин) лв., сумата
се внася при подписване на концесионния договор.
Гратисни периоди:
-гратисен период за възстановяване и почистване на язовир “Развигорово” 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 Хитрино 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 16 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 прие
РЕШЕНИЕ № 64
На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, Общински съвет Хитрино
РЕШИ
1.Дава съгласие за кандидатстване по мярка 321 от Програмата за развитие на
селските райони пред Държавен фонд “Земеделие” към МЗХ и ползване на
безвъзмездно финансиране с проектно предложение: “Рехабилитация на общински
пътища за осигуряване на интигрирано развитие и териториално сближаване на община
Хитрино”, на стойност 5 848 080.61 (пет милиона осемстотин четиредесет и осем
хиляди и осемдесет лева и 61 ст.) с ДДС
2.Определя проект: “Рехабилитация на общински пътища за осигуряване на
интегрирано развитие и териториално сближаване на община Хитрино”, като
приоритетен и дейностите по проекта отговарят на приоритетите на Плана за развитие
на община Хитрино за периода 2007 – 20013 година.
ПРОТОКОЛ № 7/21.10.2008 година
С 12 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 № 65

Във връзка с Националната програма за развитие на училищното образование и
предучилищно възпитание и подготовка 2006 – 2015 години, Стратегията за
образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и Национален план
за действие по нейното изпълнение, Общински съвет Хитрино
Р Е Ш И:
Приема Общинска програма за образователна интеграция на деца и ученици в
неравностойно социално положение от различни етнически групи. Приложение № 1.
С 12 гласа “за”, без “против” и без “въздържали се”, Общински съвет Хитрино
на основание чл.21, ал.1, т.23, във връзка с чл.17, ал.1 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация прие
РЕШЕНИЕ № 66
Дава съгласие за кандидатстване по проект “Красива България” с подпроекта:
“Обновяване и реконструкция на централен площад с парк в с.Хитрино”, на обща
стойност 279 780.56 (двеста седемдесет и девет хиляди седемстотин и осемдесет лева и
56 ст.) лв., като 64.26% или 179 780.56 (сто седемдесет и девет хиляди седемстотин и
осемдесет лева и 56 ст.) лв. от стойността представлява съфинансиране от община
Хитрино.
С 12 гласа “за”, без “против” и без “въздържали се”, Общински съвет Хитрино
на основание чл.21, ал.1, т.23, във връзка с чл.17, ал.1 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация прие
РЕШЕНИЕ № 67
Определя обект: “Реконструкция и подмяна на напорен водопровод от ПС
с.Тервел до НВ с.Звегор, община Хитрино” за приоритетен и дава съгласие за ползване
на безвъзмездно финансиране от МОСВ, предприятие ПУДООС за проект:
“Реконструкция и подмяна на напорен водопровод от ПС с.Тервел до НВ с.Звегор,
община Хитрино”, на стойност 1 172 549.83 (eдин милион сто седемдесет и две хиляди
петстотин четиредесет и девет лева и 83 ст.) лв.
С 12 гласа “за”, без “против” и без “въздържали се”, Общински съвет Хитрино
на основание чл.21, ал.1, т.23, във връзка с чл.17, ал.1 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация прие
РЕШЕНИЕ № 68
Определя обект: “Реконструкция и подмяна на напорен водопровод от ПС с.
Добри Войниково до НВ с.Тимарево, община Хитрино” за приоритетен и дава съгласие
за ползване на безвъзмездно финансиране от МОСВ, предприятие ПУДООС за проект:
“Реконструкция и подмяна на напорен водопровод от ПС с.Добри Войниково до НВ
с.Тимарево, община Хитрино”, на стойност 625 362.79 (шест стотин двадесет и пет
хиляди триста шестдесет и два лв. и 79 ст.) лв.
С 12 гласа “за”, без “против” и без “въздържали се”, Общински съвет Хитрино
на основание чл.21, ал.1, т.23, във връзка с чл.17, ал.1 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация прие
РЕШЕНИЕ № 69
Определя обект: “Подмяна на тласкателен водопровод с.Черна – с.Хитрино,
община Хитрино” за приоритетен и дава съгласие за ползване на безвъзмездно
финансиране от МОСВ, предприятие ПУДООС за проект: “Подмяна на тласкателен

водопровод с.Черна – с.Хитрино, община Хитрино”, на стойност 1 130 000, 00 (един
милион сто и тридесет хиляди) лв.
С 13 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 № 70
На основание чл.3, ал.2, т.3 от Закона за общинската собственост и чл.2, ал.2 от
Наредбата за реда за придобиване и разпореждане с общинско имущество, във връзка с
изготвяне на акт за общинска собственост, Общински съвет Хитрино
Р Е Ш И:
Определя като публична общинска собственост имот с административен адрес
с.Черна, община Хитрино, област Шумен, ул.”Искър” № 9, представляващ УПИ IV – за
“пълномощничество и здравен дом” с площ от 530 кв.м. в кв.10 по плана на с.Черна
заедно с изградените в имота масивна едноетажна сграда частично на изба –
пълномощничество и здравна служба със ЗП 126 кв.м.; изба с площ от 36 кв.м.; сграда –
склад с площ от 24 кв.м., сграда – склад – 8 кв.м. и сграда – склад с площ от 20 кв.м.
С 13 гласа “за”, без “против” и без “въздържали се”, Общински съвет Хитрино
на основание чл.21, ал.1, т.23, във връзка с чл.17, ал.1 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация прие
РЕШЕНИЕ № 71
Дава съгласие за кандидатстване по проект: “Междурегионалното
сътрудничество – обмяна на опит, ноу-хау и добри практики за развитието на община
Хитрино” по Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, Приоритетна ос 4
“Местно развитие и сътрудничество”, операция 4.2. “Междурегионално
сътрудничество”, по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
BG161PO001/4.2-01/2008: “Подкрепа за междурегионално сътрудничество и обмен на
най-добри практики”.
С 13 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 № 72
На основание чл.11, ал.3 от Закона за кръвта, кръводаряването и
кръвопреливането (обн. в ДВ, бр.102 от 2003 г.), Общински съвет Хитрино
Р Е Ш И:
На всеки кръводарител, включил се в кампанията да се изплати сумата от 20.00
(двадесет) лв. Средствата да бъдат осигурени от преизпълнение на собствените
приходи на общината.
ПРОТОКОЛ № 8/16.12.2008 год.
С 16 гласа “за”, без “против” и без “въздържали се”, Общински съвет Хитрино,
на основание чл.21, ал.1, т.6 и чл.27, ал.4 и 5 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация прие
РЕШЕНИЕ № 73
На основание чл.18 от Закона за общинските бюджети, Общински съвет
Хитрино
Р Е Ш И:

I.С очакваното преизпълнение на общинските приходи за местни дейности да се
актуализират следните параграфи:
Наименование
параграф
било
става
разлика
4.500
I.Данък върху доходите на ФЛ
5.500
1.000
Окончателен годишен (патентен) данък
4.500
5.500
1.000
74.950 116.592
1300
II.Имуществени данъци
41.642
данък върху недвижими имоти
1301
24.590
21.500
-3.090
данък върху превозни средства
1303
27.360
41.500
14.140
данък по придоб.на имущ.по дарения
1304
22.500
52.500
30.000
други данъци
2000
500
1.092
592
III.Неданъчни приходи
458.445 556.692
98.247
приходи и доходи от собственост
2400
304.848 370.373
65.525
приход от прод.на стоки,услуги, прод.
2404
4.800
37.825
33.025
наеми на имущество
2405
45.276
45.276
0
наеми на земя
2406
250.000 280.000
30.000
приходи от дивидент
2407
772
772
0
от лихви по банкови сметки
2408
4.000
6.500
2.500
за ползване на детски градини
2701
18.000
18.000
0
полз. на пазари и тържища
2705
6.200
6.800
600
битови отпадъци
2707
58.000
62.000
4.000
технически услуги
2710
10.360
4.500
-5.860
административни услуги
2711
32.000
26.000
-6.000
други общ.такси
2729
0
127
127
глоби и санкции
2802
3.000
3.400
400
получ.обезщ.застрах.за ДМА
3611
545
545
др.неданъчни приходи
3619
6.187
8.633
2.446
внесен ДДС
3701
-9.300 -17.600
-8.300
внесен данък от стоп.дейност
3702
-5.000
-6.620
-1.620
постъпления от продажби на сгради
4022
0
2.500
2.500
постъпления от продажби на тран.ср-ва
4024
4.000
2.880
-1.120
прих.от продажба на стоп.инвентар
4025
604
604
приходи от прод.на земя-оземляване
4040
23.000
57.550
34.550
приходи от концесии
4100
7.150
17.000
9.850
537.895 678.784 140.889
ВСИЧКО ПРИХОДИ (I+III)
II.С преизпълнението на собствените приходи, да се увеличи кредита в
разходната част на общинските дейности, както следва:
Дейност
Параграф
Сума –
лв.
2122 ОбА
10-23 Работно облекло
10 500
2122 ОбА
10-15 Материали
9 000
2122 ОбА
10-20 Външни разходи
12 000
2123 ОбС
209 Др.възнагр.и плащания
4 500
2123 ОбС
551 ДОО
1 435
2123 ОбС
560 ЗОВ
310
2123 ОбС
580 ДЗО
180
2604 Улично осветление
1016 Ел.енергия
11 000
2619 Др.дейн.на БКС
10-13 Работно облекло
600
2619 Др.дейн.на БКС
10-20 Външни разходи
32 640
2619 Опазване на околна среда 10-20 Външни разходи
8534

2623 Чистота
10-20 Външни разходи
4 000
2829 Др.дейн.по сел.и горско
10-20 Външни разходи
стопанство
25 890
2832 Служби по подърж. и
10-62 Разходи за застраховки
ремонт път
3 300
2898 Др.дейности на
202 Извънтрудови правоотношения
2 000
иконом. (концесии)
1020 Външни разходи
15 000
Всичко
140 889
-Актуализация на капиталовите разходи от собствени средства на местни дейности
обекти
било
става
3.1.Основен ремонт на здр.кабинет с.Развигорово
17 310
14 825
3.2.Основен ремонт здр.кабинет с.Трем
14 397
11 705
3.3.Изготвяне на проекти
30 000
37 135
3.4.Център за услуги и информация към ОбА
28 505
26 547
Всичко
90 212
90 212
С 16 гласа “за”, без “против” и без “въздържали се”, Общински съвет Хитрино
на основание чл.17, ал.2 и чл.19, ал.4 от Правилника за организацията и дейността на
Общински съвет Хитрино, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската
администрация прие
РЕШЕНИЕ № 74
Да се изплати допълнително възнаграждение за 2008 година на Председателя на
Общински съвет Хитрино в размер на едно месечно възнаграждение и на общинския
съветник в размер на 650 (шестстотин и петдесет) лева, изчислено пропорционално на
броя на присъствията му в заседанията на общинския съвет.
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 № 75
В съответствие с ПМС № 175/24.07.2007 година за заплатите в бюджетните
организации и дейности и Вътрешните правила за организация на работната заплата,
Общински съвет Хитрино
Р Е Ш И:
За принос при изпълнение на служебните си задължения да се изплатят парични
награди на кмета на общината и кметовете на населените места, както следва:
№ по
Име, презиме, фамилия
Длъжност
Сума
ред
лв.
1.
Нуридин Басри Исмаил
Кмет на община
1260
2.
Бахти Халид Селим
Кмет на с.Живково
560
3.
Сабрия Хайри Таир
Кмет на с.Каменяк
560
4.
Виждан Вежди Халил
Кмет на с.Тимарево
560
5.
Акиф Зекерие Тахир
Кмет на с.Студеница
560
6.
Илхан Мустафа Ахмед
Кмет на с.Байково
460
7.
Севдали Мехмедов Хасанов
Кмет на с.Близнаци
460
8.
Ибрям Фарук Ибрям
Кмет на с.Висока поляна
460
9.
Ангел Неделчев Симеонов
Кмет на с.Върбак
460
10.
Салим Ахмед Хюсню
Кмет на с.Длъжко
460
11.
Алкан Шефкед Галиб
Кмет на с.Единаковци
460

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Метин Халил Талиб
Метхан Ведат Ахмед
Ферхан Шюкриев Ахмедов
Джемал Реджеб Абтула
Юксел Мехмед Исмаил
Назиф Идриз Назиф
Шенол Ахмед Исмаил
Ембатин Ахмед Шабан
Ердинч Фахредин Кадир

Кмет на с.Звегор
Кмет на с.Иглика
Кмет на с.Развигорово
Кмет на с.Сливак
Кмет на с.Тервел
Кмет на с.Трем
Кмет на с.Добри Войниково
Кмет на с.Черна
Кмет на с.Калино

460
460
460
460
460
460
460
460
460

С 16 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 № 76
Актуализира Плана за развитие на община Хитрино за периода 2007 – 2013
година. Приложение № 1.
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 прие
РЕШЕНИЕ № 77
Във връзка с чл.17, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, Общински съвет Хитрино
Р Е Ш И:
Отрежда поземлен имот № 000207 в местността “Хумата” в землището на
с.Близнаци с Акт за общинска собственост № 0928/14.11.2008 г., за изграждане на
претоварна станция за твърди битови отпадъци, комбинирана с поточна линия за
предварително отделяне на постъпващите рециклируеми отпадъци за община Хитрино
и общините Каолиново и Венец.
С 16 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 № 78
На основание чл.8, ал.2 от Закона за общинската собственост, Общински съвет
Хитрино
Р Е Ш И:
1.Отменя до сега действащата Наредба за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 12 по Протокол № 3 от
07.04.2005 година, изменена и допълнена с Решение № 69/23.12.2005г. и Решение №
41/03.08.2006 година.
2.Приема Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество. Приложение № 1.

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 № 79
На основание чл.87 от ППЗК и във връзка с чл.58, ал.2, т.1 от Закона за
концесиите, Общински съвет Хитрино
Р Е Ш И:
1.На основание чл.87 от ППЗК във връзка с чл.58, ал.2, т.1 и чл.59, ал.1 от Закона
за концесиите, Общински съвет-Хитрино приема
Доклада на Комисията по
провеждане на Открита процедура по предоставяне на концесия на язовири
(микроязовири). Приложение № 1.
2.На основание чл.18 от ППЗК във връзка с чл.23, ал.1 от ЗК определя:
“Развигор” ООД гр.Шумен, бул.”Преслав” № 78, представлявано от Николай Иванов
Филипов за концесионер на воден обект – язовир “Развигорово” – с обща площ от
78.261 дка (декара), съставляващ имот № 000318 по плана за земеразделяне, находящ се
в землището на с.Развигорово, община Хитрино с ЕКАТТЕ 61697, актуван с Акт №
0162/26.04.2000 година, издаден от Кмета на община Хитрино.
3.Одобрява проектодоговора за концесия на воден обект – язовир “Развигорово”,
с обща площ от 78.261 дка (декара). Упълномощава кмета на община Хитрино –
Нуридин Басри Исмаил да проведе преговори със спечелилия кандидат – концесионер
и в едномесечен срок, след изтичане на срока по чл.89 от ППЗК да подпише договор за
концесия за язовир “Развигорово” – ПОС, за срок от 25 (двадесет и пет) години, като в
договора задължително се включват следните условия от офертата – предложение на
кандидата:
-еднократна сума за спечелване на концесията – 2500.00 (две хиляди и
петстотин) лв.;
-инвестиции – 77000.00 (седемдесет и седем хиляди) лв. без ДДС, за целия срок
на концесията;
-екология – 23958.33 (двадесет и три хиляди деветстотин петдесет и осем лв. и
0.33) лв. без ДДС, за целия срок на концесията;
-социална дейност – 10833.33 (десет хиляди осемстотин тридесет и три лв. и
0.33) лв. без ДДС, за целия срок на концесията.
4.Утвърждава Задължителните условия, като същите стават клаузи в договора за
предоставяне на концесия на спечелилия кандидат:
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 на изискванията на екологичната нормативна уредба и
цялото останало 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 селскостопански
култури в количество, не застрашаващо отглежданата риба;

е)концесионерът се задължава да ползва язовира, съгласно неговото
предназначение и при необходимост от ремонт и ново строителство до 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.
5.Депозитът за участие в Откритата процедура по предоставяне на концесия за
язовир “Развигорово” с.Развигорово, община Хитрино, в размер на 5000 (пет хиляди)
лв.се усвоява като годишно концесионно плащане по договора за концесия до размера
определен с Решение № 63/16.09.2008 г. на ОбС-Хитрино.
6.Задължава Кмета на община Хитрино да включи в договора за концесия
условията на предложенията на спечелилия Откритата процедура – “Развигор” ООД,
гр.Шумен, бул”Преслав” № 78, представлявано от Николай Иванов Филипов.
7.Началният срок и условията за осъществяване на концесията, включително и
задължителните подобрения, тече от датата на подписване на концесионния договор.
Концесионерът задължително предвижда инвестиции за поддържане на доброто
техническо състояние на обекта.
8.Видът и размерът на гаранции – съгласно утвърдения договор за концесия.
9.Определи минимална граница за парично концесионно възнаграждение за
целия период 25 (двадесет и пет) години на концесията, както следва:
а)117500.00 (сто и седемнадесет хиляди и петстотин) лв. или
-годишно концесионно плащане в размер на – 4700 (четири хиляди и
седемстотин) лв.
До 31 януари на съответната година се превеждат 70% от договореното
концесионно плащане за нея, по специална банкова сметка в първокласна банка,
определена от община Хитрино;
б)инвестици по:
-социални дейности –
общата стойност на социалната програма за целият период на концесията възлиза на
13 000 лв. Тези ангажименти ще се изпълняват след отремонтирването на водоема, след
втората година от срока на концесията.
По социалната програма се предвижда:
-да наема при масов улов 6 (шестима) сезонни работника на срочен трудов
договор чрез Бюрото по труда-Хитрино и въз основа на изискванията на Закона за
закрила на безработицата и насърчаване на заетостта;
-да наема при мелиоративни мероприятия и ремонти на дигата минимум 3
(трима) сезонни работника на срочен трудов договор чрез Бюрото по труда – Хитрино и
въз основа на изискванията на Закона за закрила на безработица и насърчаване на
заетостта;
-продажбата на риба на местното население на цена с 20% под
среднопретеглената пазарна цена от контролните органи;
-организиране на състезание с награден фонд за деца;
-безплатен достъп за спортен риболов на деца – един път месечно;
-екологични дейности – 23958.33 (двадесет и три хиляди деветстотин петдесет и
осем хиляди и 033) лв., за срока на концесията:
-определяне на места за биваци, доизграждане на чешми и възстановяване на
същите;
-изграждане на санитарни възли, тоалетни, ограничаване на просмукване във
водоема;

-извършване на озеленяване и залесяване. По брега на водоема се отрежда ивица
с широчина до 200 м., в която се провеждат противоерозионни мероприятия,
включително и залесителни.
-изграждане на път до водоема (чакълеста настилка);
-инвестиционна дейност в концесионния обект;
-възстановяване на язовирната стена- санитарна сеч на храсти и дървета по ния,
ремонт на короната, укрепване на сухия и мокрия откос;
-възстановяване на преливника;
-ремонт на основния изпускател и почистване на канала зад него от храсти и
дървета;
-почистване на язовирната чашка от наноси и противоев.розионни дейности по
укрепване на бреговете;
-изграждане на къмпингово селище, основните му единици ще се състоят от
мобилни постройки на жел.основи. След съгласуване с община Хитрино на проект за
изграждане на туристически обект-ходел. след съгласуване с община Хитрино.
10.Утвърждава еднократното възнаграждение за спечелване на концесията –
предложено от спечелилия концесионер – за язовир “Развигорово” – 2 500.00 (две
хиляди и петстотин) лева, като сумата се внася при подписване на концесионния
договор.
11.Възлага на кмета на общината г-н Нуридин Исмаил да финализира действията
по провеждането на откритата процедура и да сключи концесионен договор с
определения за спечелил процедурата по предоставяне на концесия – кандидат,
одобрен с решение на общински съвет Хитрино.
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 № 80
На основание чл.14, ал.4 от Наредбата за търговете и конкурсите, приета от
Министерски съвет, Общински съвет Хитрино
Р Е Ш И:
1.Открива процедура за приватизация на общински нежилищни имоти чрез
публичен търг с явно наддаване, като намалява с 25% приватизационните оценки на
обектите, както следва:
1.1.Сграда – фурна със застроена площ от 86.40 кв.м. изградена в УПИ X- за
“магазин-ресторант”, заедно с отстъпеното право на строеж, в кв.19 по плана на с.Трем,
с АОС № 0103/07.07.1999 г., с начална тръжна цена от 6750 (шест хиляди седемстотин
и петдесет) лв.
1.2.УПИ III – за “детска градина” с площ от 4220 кв.м. заедно с построената в
имота сграда – бивша детска градина със застроена площ от 324.53 кв.м. в кв.33 по
плана на с.Върбак, с АОС № 0854/28.05.2007 г. с начална тръжна цена от 41 250
(четиредесет и една хиляди двеста и петдесет) лв.
1.3.УПИ I – за “училище” с площ от 3220 кв.м. заедно с построената в имота
сграда – бивша детска градина със застроена площ от 303.46 кв.м. по плана на с.Сливак,
с АОС № 0892/25.10.2007 г., с начална тръжна цена 36 000 (тридесет и шест хиляди) лв.
1.4.УПИ VII- за “училище” с площ от 1735 кв.м. заедно с построената в имота
сграда – бивше училище със застроена площ от 188 кв.м., изба с площ от 80 кв.м. в
кв.35 по плана на с.Близнаци, с АОС № 0890/15.10.2007 г. с начална тръжна цена
24 750 (двадесет и четири хиляди седемстотин и петдесет) лв.

1.5.УПИ VI – за “детска градина” с площ от 1995 кв.м. заедно с построената в
имота двуетажна сграда – бивша детска градина със застроена площ от 198.36 кв.м. в
кв.35 по плана на с.Близнаци, с АОС № 0891/15.10.2007 г. с начална тръжна цена
42 000 (четиредесет и две хиляди) лв.
1.6.УПИ II- за “училище” с площ от 3600 кв.м. заедно с построената в имота
сграда – бивша детска градина със застроена площ от 253.60 кв.м., складови помещения
с площ от 79.80 кв.м. в кв.12 по плана на с.Длъжко, с АОС № 0889/11.09.2007 г. с
начална тръжна цена 48 225 (четиридесет и осем хиляди двеста двадесет и пет) лв.
1.7.УПИ Х – за “баня” с площ от 740 кв.м. заедно с построената в имота сграда –
бивша баня със застроена площ от 125 кв.м. в кв.10 по плана на с.Единаковци, с АОС
№ 0101/28.06.1999 г. с начална тръжна цена 7 275 (седем хиляди двеста седемдесет и
пет) лв.
1.8.УПИ V- за “фурна” с площ от 920 кв.м. заедно с построената в имота сградафурна със застроена площ от 80 кв.м. в кв.5 а по плана на с.Единаковци, с АОС №
0106/07.07.1999 г. с начална тръжна цена 4 950 (четири хиляди деветстотин и петдесет)
лв.
2.Депозит за участие в търговете – 10% от началните тръжни цени се внасят по
сметка BG26STSA93003381002134, BIC STSABGSF при “Банка ДСК” или в касата на
общината, в срок до 17.00 ч. на 24-я ден, считано от датата на обнародване на
решението в “Държавен вестник”.
3.Тръжната документация се закупува от община Хитрино, ул.”Възраждане” №
45, ет.IV, стая 404 до 17.00 ч. на 24-я ден считано от датата на обнародване на
решението в “Държавен вестник” и се заплаща в касата на община Хитрино за обекти
по т.1.2, 1.3, 1.5 и 1.6 на цена 360 (триста и шестдесет) лв. с ДДС. По т.1.1.: 67.50
(шестдесет и седем лв и 50 ст.) лв.без ДДС; т.1.4: 247.50 (двеста четиредесет и седем лв.
и 50 ст.)лв. без ДДС; т.1.7: 72.75 (седемдесет и два лв. и 75 ст.)лв. без ДДС и по т.1.8:
49.50 (четиредесет и девет лева и 50 ст.) лв. без ДДС.
4.Срок за подаване на предложенията за участие в търговете до 17.00 ч. на 24-ия
ден, считано от датата на обнародване на решението в “Държавен вестник”, в стая №
301, етаж III в общината.
5.Посещения и огледи на обекта могат да се извършват всеки работен ден до
началния час на провеждане на търга.
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 № 81
На основание чл.1, ал.2, т.3, чл.3, ал.3, т.2, чл.4, ал.2 и чл.32, ал.3, т.1 от Закона
за приватизация и следприватизационен контрол, чл.2, ал.1, т.3, чл.3, ал.1, т.1, чл.5, чл.6
от Наредбата за търговете и конкурсите, Общински съвет Хитрино
Р Е Ш И:
1.Открива процедура за приватизация чрез публичен търг с явно наддаване на
следните общински нежилищни имоти:
1.1.Продажбата на общински нежилищен имот, представляващ едноетажна
масивна сграда – бивша детска градина и ясли със застроена площ от 309 кв.м. в кв.25,
УПИ IV – за “детска градина и ясли” и дворно място от 5515 кв.м. по плана на
с.Живково да се извърши чрез публичен търг с явно наддаване, първоначална тръжна
цена 78 000 (седемдесет и осем хиляди) лв. и стъпка за наддаване 7 800 (седем хиляди и
осемстотин) лв. Цена на тръжната документация 360.00 (триста и шестдесет) лв. с ДДС.

1.2.Продажбата на общински нежилищен имот, представляващ масивна
двуетажна сграда и едноетажна пристройка – бивше училище със застроена площ
300.80 кв.м., масивна сграда едноетажна – бивш пансион със застроена площ от 214.50
кв.м., тоалетни с площ от 56 кв.м., в кв.6, УПИ VII и дворно място от 5820 кв.м. по
плана на с.Висока поляна ще се извърши чрез публичен търг с явно наддаване, с
първоначална тръжна цена 147 000 (сто четиредесет и седем хиляди) лв. и стъпка за
наддаване 14 700 (четиринадесет хиляди и седемстотин) лв. Цена на тръжна
документация 360.00 (триста и шестдесет) лв. с ДДС.
1.3.Продажбата на общински нежилищен имот, представляващ масивна
двуетажна сграда – бивше училище със застроена площ 478.50 кв.м., изби с площ от
177.30 кв.м. с подобрения и трайни насаждения, в кв.26, УПИ VII за “училище” и
дворно място от 26840 кв.м. по плана на с.Тимарево ще се извърши чрез публичен търг
с явно наддаване, с първоначална тръжна цена 308 000 (триста и осем хиляди) лв. и
стъпка за наддаване 30 800 (тридесет хиляди и осемстотин) лв. Цена на тръжна
документация 360.00 (триста и шестдесет) лв. с ДДС.
2.Депозит за участие в търговете – 10% от началните тръжни цени се внасят по
сметка BG26STSA93003381002134, BIC STSABGSF при “Банка ДСК” или в касата на
общината, в срок до 17.00 ч. на 24-я ден, считано от датата на обнародване на
решението в “Държавен вестник”.
3.Тръжната документация се закупува от община Хитрино, ул.”Възраждане” №
45, ет.IV, стая 404 до 17.00 ч. на 24-я ден, считано от датата на обнародване на
решението в “Държавен вестник” и се заплаща в касата на общината.
4.Срок за подаване на предложенията за участие в търговете до 17.00 ч. на 24-я
ден, считано от датата на обнародване на решението в “Държавен вестник”, в стая №
301, ет.III в общината.
5.Посещения и огледи на обекта могат да се извършват всеки работен ден до
началния час на провеждане на търга.
6.Търговете ще се проведат на 35-ия ден, считано от датата на обнародване на
решението в “Държавен вестник” от 9.00 часа за обект в с.Живково, 10.00 ч. за обект в
с.Висока поляна и от 11.00 ч. за обект в с.Тимарево, в заседателната зала на община
Хитрино.
7.Спечелилите участници в търговете следва да сключат договори за
приватизация за съответните имоти в 30-дневен срок от влизане в сила резултатите от
търговете и заплатят достигнатата цена до подписване на договорите. Върху част от
достигнатата цена се дължи ДДС, съгласно чл.45, ал.5, т.1 от ЗДДС.
8.При неизлъчване на купувачи или неявяване на кандидати да се проведе
повторен търг на 30-я ден след първоначалната дата по същото време и същите
условия.
9.Закупуване на тръжна документация, внасяне на депозита за участие и
подаване на предложенията за повторния търг е до 17.00 ч. на 29-я ден след
първоначалната дата.
10.Утвърждава тръжната документация и проекта на договор за продажба на
обекта за съответните имоти.
11.Упълномощава кмета на общината да проведе търга и да сключи
приватизационна сделка.
По предложение на г-н Гюнайдън Бейтиев Юнузов-общински съветник,
Общински съвет Хитрино в 11.30 часа излезе в почивка. В 11.50 часа Общински съвет
Хитрино продължи работата си по дневния ред с кворум 15 (петнадесет) съветника.
Отсъства г-н Кадир Фахредин Мустафа-общински съветник.

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 № 82
На основание чл.32 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество, Общински съвет Хитрино
Р Е Ш И:
1.Утвърждава списъка на пасищата и мерите от общинския поземлен фонд за
отдаване под наем по населени места. Приложение № 1.
2.Общинските мери и пасища да се отдават под наем на регистрираните
земеделски производители и животновъди в община Хитрино по реда на Наредбата по
чл.8, ал.2 от Закона за общинската собственост за 2.00 (два) лева на декар.
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 № 83
На основание чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, Общински съвет
Хитрино
Р Е Ш И:
1.Да се продаде чрез търг с явно наддаване имот, представляващ УПИ V- общ. с
площ от 1060 кв.м. в кв.25 по плана на с.Тимарево с АОС № 0525/21.11.2003 г., с
начална тръжна цена от 3500 (три хиляди и петстотин) лв.
2.Върху достигнатата тръжна цена не се дължи ДДС, съгласно чл.45, ал.1 от
ЗДДС.
3.Плащането на достигнатата тръжна цена, ведно с дължимите данъци и такси да
се извърши в четиринадесет дни от влизане в сила на решението за възлагане на имота.
4.Трасирането на границите на имота да се извърши за сметка на купуваче.
5.Договорът за продажба да се сключи от Кмета на община Хитрино в
едномесечен срок от провеждането на търга.
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 Закона за общинската собственост, Общински съвет
Хитрино
Р Е Ш И:
1.Да се продаде чрез търг с явно наддаване имот № 000419 по КВС в землището
на с.Развигорово с площ от 1.689 дка, начин на трайно ползване – друга
селскостопанска територия с АОС № 0918/03.09.2008 г. с начална тръжна цена 2 100.00
(две хиляди и сто) лв.
2.Върху достигнатата тръжна цена не се дължи ДДС, съгласно чл.45, ал.1 от
ЗДДС.

3.Плащането на достигнатата тръжна цена, ведно с дължимите данъци и такси да
се извърши в четиринадесет дни от влизане на решението за възлагане на имота в сила.
4.Договорът за продажба да се сключи от Кмета на община Хитрино в
едномесечен срок от провеждането на търга.
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 № 85
На основание чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, Общински съвет
Хитрино
Р Е Ш И:
1.Да се продаде чрез търг с явно наддаване УПИ XXIX- 234 с площ от 1590 кв.м.
в кв.16 по плана на с.Тервел, АОС № 0895/26.10.2007 г., начална тръжна цена 3 000.00
(три хиляди) лв. без ДДС.
2.Плащането на достигнатата тръжна цена, ведно с дължимите ДДС и други
данъци и такси да се извърши в четиринадесет дни от влизане на решението за
възлагане на имота в сила.
3.Договорът за продажба да се сключи от кмета на община Хитрино в
едномесечен срок от провеждането на търга.
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.35, ал.1 от Закона за общинската собственост да се продадат
чрез търг с явно наддаване земеделски земи с начин на трайно ползване по КВС в
землището на с.Тимарево, местността “Бозлук”, категория пета, както следва:
1.1.Имот № 020055 с площ от 30.000 дка с АОС № 0930/14.11.2008 г., с начална
тръжна цена 23 400 (двадесет и три хиляди и четиристотин) лв.
1.2.Имот № 020056 с площ от 20.000 дка, с АОС № 0931/14.11.2008 г., с начална
тръжна цена 15 600 (петнадесет хиляди и шестстотин) лв.
1.3.Имот № 020057 с площ от 10.000 дка с АОС № 0932/14.11.2008 г., с начална
тръжна цена 7 700 (седем хиляди и седемстотин) лв.
1.4.Имот № 020058 с площ от 10.000 дка с АОС № 0933/14.11.2008 г., с начална
тръжна цена 7 700 (седем хиляди и седемстотин) лв.
1.5.Имот № 0200059 с площ от 10.000 дка, с АОС № 0934/14.11.2008 г., с
начална тръжна цена 7 700 (седем хиляди и седемстотин) лв.
1.6.Имот № 020060 с площ от 6.000 дка, с АОС № 0935/17.11.2008 г., с начална
тръжна цена 4 500 (четири хиляди и петстотин) лв.
1.7.Имот № 020061, с площ от 5.000 дка, с АОС № 0936/17.11.2008 г., с начална
тръжна цена 3 300 (три хиляди и триста) лв.
1.8.Имот № 020062, с площ от 5.000 дка, с АОС № 0937/17.11.2008 г., с начална
тръжна цена 3 300 (три хиляди и триста) лв.
1.9.Имот № 020063, с площ от 3.790 дка с АОС № 0938/17.11.2008 г., с начална
тръжна цена 2 300 (две хиляди и триста) лв.
1.10.Имот № 020064, с площ от 3.006 дка с АОС № 0939/17.11.2008 г., с начална
тръжна цена 1 800 (хиляда и осемстотин) лв.

2.Върху достигнатата тръжна цена не се дължи ДДС, съгласно чл.45, ал.1 от
ЗДДС.
3.Плащането на достигнатата тръжна цена, ведно с дължимите данъци и такси да
се извърши в четиринадесет дни от влизане на решението за възлагане на имота в сила.
4.Трасирането на границите на отделните имоти се извършва за сметка на
купувача.
5.Лицата да подпишат нотариално заверена декларация, че след закупуване се
задължават да променят предназначението на земеделската земя.
6.Договорът за продажба да се сключи от Кмета на община Хитрино в
едномесечен срок от провеждането на търга.
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.36, ал., т.2 от Закона за общинската собственост, Общински
съвет Хитрино
Р Е Ш И:
1.Дава съгласие за прекратяване на съсобствеността между община Хитрино и
наследниците на Хамид Османов Халилов и Дюрия Хюсеинова Халилова, чрез
продажба на общинските идеални части в размер на 80/ 1530 ид.ч. (АОС №
0926/29.10.2008 г.) от УПИ II-1 в кв.29 по плана на с.Каменяк, срещу сумата от 216.00
(двеста и шестнадесет ) лв., представляващи пазарната им стойност. Върху стойността
не се дължи ДДС, съгласно чл.45, ал.1 от ЗДДС.
2.Възлага на Кмета на община Хитрино да сключи договор за прекратяване на
съсобствеността.
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 № 88
На основание чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост, Общински
съвет Хитрино
Р Е Ш И:
1.Дава съгласие за прекратяване на съсобствеността между община Хитрино и
Георги Атанасов Каменски и Евгения Кръстева Каменска, чрез продажба на
общинските идеални части в размер на 40 / 3100 ид.ч. / АОС № 0841 от 19.03.2007 г./ от
УПИ V – 265.264 в кв.41 по плана на с.Тимарево, срещу сума от 140.00 (сто и
четиридесет) лв., представляващи пазарната им стойност. Върху стойността не се
дължи ДДС, съгласно чл.45, ал.1 от ЗДДС.
2.Възлага на Кмета на община Хитрино да сключи договор за прекратяване на
съсобствеността.
С 16 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 № 89

На основание чл.41 от Закона за защита при бедствие, Общински съвет Хитрино
Р Е Ш И:
Възлага на Кмета на община Хитрино да сформира на територията на община
Хитрино доброволно формирование за защита бри бедствие.
С 16 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 № 90
На основание чл.8, ал.2 от Закона за общинската собственост, Общински съвет
Хитрино
Р Е Ш И:
1.Отменя до сега действащата Наредба за провеждане на публични търгове и
публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско
имущество, приета с Решение № 13/07.04.2005 година, изменена и допълнена с
решение № 28/25.04.2008 година.
2.Приема Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени
конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество, неразделна
част от настоящото решение. Приложение № 1.
С 16 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 № 91
Определя изграждането на обект: “Претоварна станция за твърди битови
отпадъци (ТБО), комбинирана с поточна линия за предварително отделяне на
постъпващите рециклируеми отпадъци за община Хитрино и общините Венец и
Каолиново”, като приоритетен за община Хитрино и дава съгласие за кандидатстване за
безвъзмездно финансиране пред МОСВ, ПУДООС за реализацията на проект:
“Претоварна станция за твърди битови отпадъци (ТБО), комбинирана с поточна линия
за предварително отделяне на постъпващите рециклируеми отпадъци за община
Хитрино и общините Венец и Каолиново”, на стойност 7 324 071,6 (седем милиона
триста и двадесет и четири хиляди седемдесет и един лв. и 60 ст) лева с включен ДДС.
С 16 гласа “за”, без “против” и без “въздържали се”, Общински съвет Хитрино
на основание чл.17 и чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация прие
РЕШЕНИЕ № 92
1.Дава съгласие за кандидатстване по мярка 322 от Програмата за развитие на
селските райони пред ДФ “Земеделие” към МЗХ и ползване на безвъзмездно
финансиране с проектно предложение: “Подобряване на уличните настилки в
населените места в община Хитрино: ул.”Аврора с.Трем; ул.”България” с.Добри
Войниково; ул.”Панайот Волов” с.Хитрино, на стойност 1 930 332,55 (един милион
деветстотин и тридесет хиляди триста тридесет и два лв. и 55 ст.) лв. с ДДС.
2.Определя проект: “Подобряване на уличните настилки в населените места в
община Хитрино: ул.”Аврора” с.Трем; ул.”България” с.Добри Войниково; ул.”Панайот

Волов” с.Хитрино, като приоритетен и дейностите по проекта отговарят на Плана за
развитие на община Хитрино за периода 2007 – 2013 година.
С 16 гласа “за”, без “против” и без “въздържали се”, Общински съвет Хитрино
на основание чл.17 и чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация прие
РЕШЕНИЕ № 93
1.Дава съгласие за кандидатстване по мярка 322 от Програмата за развитие на
селските райони пред ДФ “Земеделие” към МЗХ и ползване на безвъзмездно
финансиране с проектно предложение: “Подобряване на уличните настилки в
населените места в община Хитрино: ул.”Витоша” с.Калино; ул.”Камчия с.Студеница;
ул.”Младост” с.Звегор, на стойност 1 609 617,55 (един милион шестстотин и девет
хиляди шестстотин и седемнадесет лв. и 55 ст.) лв. с ДДС.
2.Определя проект: “Подобряване на уличните настилки в населените места в
община Хитрино”: ул.”Витоша” с.Калино; ул.”Камчия” с.Студеница; ул.”Младост”
с.Звегор като приоритетен и дейностите по проекта отговарят на Плана за развитие на
община Хитрино за периода 2007 – 2013 година.

