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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХИТРИНО, ОБЛАСТ ШУМЕН
ПРОТОКОЛ
№ 1/15.02.2011 г.
ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Отчет за изпълнението на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове за 2010
година.
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 (ЗМСМА) прие
РЕШЕНИЕ № 1
На основание чл.30 от Закона за общинските бюджети, Общински съвет Хитрино
Р Е Ш И:
Приема годишния отчет на община Хитрино за изпълнение на бюджета и
извънбюджетните сметки и фондове към 31.12.2010 година на община Хитрино, както
следва:
I.ПО ПРИХОДНАТА ЧАСТ
Приходите в бюджета за 2010 година са общо в размер на 5 439 099 лева, в т.ч.:
-Приходи от държавни дейности – 3 490 273 лв.
-Приходи от местни дейности –
1 948 826 лв.
1.ПРИХОДИ ОТ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ- 3 490 273 лв., съгласно Приложение № 1 ДД

Наименование

Пара
граф

Първона
чален
план

Уточнен
План

Изпълнение

%
изпълн.

Относит.
дял
общо
приходи

1

2

3

4

5

6

7

- Неданъчни приходи

2400

10 955

12 830

11 613

90.51

0,21

-Взаимоотношения с ЦБ
в.т.ч.:
1.Обща допьлваща субсидия
2.Целева субсидия за кап.
3.Трансфери от ЦБ
4.Трансфери от ЦБ /превоз
уч-ци, компенсации, безплатни пътувания/
-Трансфери
-Трансфери от МТСП
-Предост. временна
фин.помощ
-Преходен остатьк

3100

2 007 571

2 280 446

2 262 745

99.22

41,60

3111
3113
3118
3128

1 942 398

65 173

1 940 204
7 000
250 000
83 242

1 940 204
6 998
250 000
65 543

100.00
99.97
100,00
78.74

35,67
0,13
4,60
1,21

64 01
6105
7201

2 953
92782

3 053
131 901

3 053
131 901
-2 304

100.00
100.00

0,05
2,43

1 153 265

1 083 265

1 083 265

100.00

19,92
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Всичко приходи ДД
- Остатък в края на
периода

3 267 526

3 511 495

3 490 273
-574 060

99 .40

64,17

II.РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ -2 916 213 лв., съгласно Приложение № 2
Дейности

І-во начален Окончателен
план
план
2
3
797 833
671 592

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

58 871
1 937 299
26 154

Отчет
4
632 674

% изпълнение
5
94,20

89 838

63 681
2 510 986
24 236
143 512
91 508

26 761
2 005 699
24 170
137 958
82 971

42,00
79,88
99,73
96,13
90,67

5 361

5 980

5 980

100,00

7.Др. Дейности по икономиката

Всичко разходи
2 915 356
3 511 495
2 916 213
83,05
Изпълнението на държавни приходи са в размер на 3 490 273 лв., а разходите са –
2 916 213 лв. или наличността в държавните дейности е 574 060 лв., в т.ч. преходен остатък
на училищата 310 726 лв. и с целеви характер – 126 761 лв., от които за доставка на
матетериали на СОУ Хитрино, пътни разходи на учители, закуски и целодневно обучение
на ученици.
III.ПРИХОДИ ОТ МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ 1 948 826 лв.,съгласно Прил. № 1 МД

Наименование

1
1.Имущуствени даньци
2.Неданьчни приходи
3.Обща изравнителна
субсидия
4.Капиталови разходи
5.Трансфери от ЦБ
6.Предоставени трансфери
7.Получ.трансфери ПУДООС
8.Предоставена временна
фин.помощ
9.Безлих. заем на
извънб.с/ка

3
141 700
701 872
294 200

4
116 700
735 928
264 400

5
140 511
812 185
264 400

Относит.
дял на
отчета
към
общо
приходи
6
7
120,40
2,58
110,36
14,93
100,00
4,86

278 600

236 700

236 700

100,00

16,60

6200
6400
7200

151 754

- 3 535
151 754
16 700

151 754
-19 000

100,00
-113,77

-0,35

7621

35 000

- 35 000

- 233 280

Параграф

2
1300
3112
3113
3118

Първонач
ален план

Окончате
лен план

Отчет

%
изпълн
.
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10.Остатьк от предходен
период
11.Дофинансиране
Всичко общински приходи
Остатък в края на периода

9501

529 091

599 091

-22 000
2 110 217

-10190
2 146 083

9507

599 091

100,00

11,01

1 948 826
-465 317

90,81

35,83
-10,53

IV. РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ – 1483 509 лв.,съгл. Прил. № 3 МД
Дейности
1. ИЗО-издрьжка
2.Полиция
3.Ликвидиране на бедствия
4.Образование –ЦДГ
5.БКС и екология
6.Спорт за всички и религ.дейн-и

начален
план
395 730
5 000
34 022
54 750
954 561
95 340

Уточнен
Отчет
% изпълнение
план
429 138
341 660
79,62
4 000
3 836
95,9
31 022
2 000
6,45
60 100
55 905
93,02
1 027 590
703 585
68,47
124 969
84 149
67,33

7.Икономически дейности
390 814
360 164
292 374
81,18
-рем.пътища,гор.стоп.
8.Резерв за неот. разходи
200 000
109 100
Разходи за общински дейности
2 130 217 2 146 083
1 483 509
69,13
Изпълнението на местните приходи са в размер на 1 948 826 лв., а разходите –
1 483 509 лв. или наличността на местните дейности е в размер 465 317 лв. , в т.ч. с
целеви характер 207 359 лв.от които за:
- корекция на дере с.Развигорово – 27 000 лв.
- снегопочистване - 52 086 лв.
- др.дейн.по селското стоп. – 4 721 лв.
- чистота – 123 552 лв.
V.КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ
През 2010 г.са направени капиталови разходи в размер на 1 541 672 лв.по обекти и
по източници на финансиране,съгласно приложение № 4.
VІ .ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ФОНДОВЕ
1.Наличността по извьнбюджетните сметки и фондове към 01.01.2010г. – 14 853 лв. в.т.ч.
-фонд за покриване разходите за приватизация
8 206 лв.
-специален фонд за инвестиции и дьлготрайни активи –
6 647 лв.
2. Приходи
12 003 лв.
в т.ч.:
-от лихви
13 лв
-предоставен заем на извънбюджетна сметка по ОП
-12 016 лв.
3.Разходи за приватизация
0
4. Остатък по сметката към 31.12.2009 г.
2 850 лв.
в.т.ч.:
-фонд за покриване разходите за приватизация
713 лв.
-специален фонд за инвестиции и дьлготрайни активи
2 137 лв.
VІІ.ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ СМЕТКИ НА БЕНЕФИЦИЕНТИ ПО КОФЕЗИОННИ И СТРУКТУРНИ
ФОНДОВЕ КЪМ НАЦИОНАЛНИЯ ФОНД
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1.От разплащателна агенция към ДФ „Земеделие”за проект:
-“Реконструкция и рехабилитация на пътни отсечки ЖП прелез – с. Д.Войников,
с.Д.Войников – с.Тем, с.Трем – с.Студеница, ЖП прелез – граница с община Венец,
клон Черна - с.Черна, с. Калино – с.Близнаци, път І-7/Шумен-Силистра/ - с. Хитрино, път І-7
/Шумен-Силистра/ - с. Тимарево, ” – внесен в ОРА към МЗХ с вх.№ 27/321/00007от
23.09.2008 г.на стойност 4 815 042.00 лв. без ДДС са получени 2 407 521 лв.
-направени разходи -94 170 лв.за проекти, наличност към 31.12.2010 г. -2 313 351
лв.
2.По оперативни програми „Административен капацитет”,”Човешки ресурси” и
„Регионално развитие”.
наличност към 01.01.2010г. – 18 603 лв.
получени заеми
14 320 лв.
получени приходи от такси 12 502 лв.
направени разходи общо
104 124 лв.
наличност към 31.12.2010г.
76 лв.
VІІI.През 2010 г.общината няма поет общински дълг, погасения дълг от 2009 г.е в
размер на 127 200 лв.
През годината
с писма от Министерство на финансите бюджетните
взаимоотношения на общината с централния бюджет са завишени с 594 244 лв.,
подробно описани в приложение № 5.
Бюджетната 2010 година приключи с просрочени задължения в размер на 31 635
лв., за строителен надзор и инвеститорски контрол и плащания по проекти .
Просрочените вземания са в размер на 36 015 лв.от наем имущество и наем земи.
ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Приемане на бюджета за 2011 година на община Хитрино.
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, чл.52, ал.1 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) прие
РЕШЕНИЕ № 2
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 2011
година и Наредбата за управление на общинския бюджет, Общински съвет Хитрино
Р Е Ш И:
Приема бюджета за 2011 година, както следва:
I.Приходната част на бюджета е в размер на 4 431 773 лева, съгласно Приложение
№ 1, в т.ч.:
1.Приходи от държавни дейности – 2 358 576 лв. в т.ч.:
план
План
% към
Относите
2010 г.
2011г.
2010г.
лен дял
към
бюджета
1.Неданъчни приходи
10 955
12 830
117.12
0,22
2.Взаимоотношения с ЦБ
в.т.ч.
- Обща допълваща субсидия

1 942 398

1 771 686

91.21

36,04

1 942 398

1 771 686

91,21

40.09

Page 5 of 13

-Целева субсидия за кап.разходи
3.Преходен остатьк
Всичко приходи от дьрж.дейности

1 153 265
3 106 618

574 060
2 358 576

49.78
72.18

12.99
53.22

2. Приходи от общински дейности - 2 073 197 лв., в т.ч.:
План
2010

План 2011

1.Имущуствени даньци и
патентен данък
2.Неданьчни приходи
3.Обща изравнителна субсидия

141 700

% към
Относит.дял към
отчета за бюджета
2010 г.
137 500
97.04
2.58

701 872
294 200

646 000
318 600

92.04
108.29

14.62
7.21

4.Капиталови разходи
5. Безлихвен заем изв.с-ки
6.Предходен остатък
ВСИЧКО ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ

278 600
35 000
529 091
1 980 463

236 800
268 980
465 317
2 073 197

85.00

5,36
5.28
10.53
46.92

87.95
104.68

II. Разходната част на бюджета за 2011 г.е в размер на 4 431 773 лв. в т.ч.:
1.Разходи за държавни дейности – 2 358 576 лв., съгл. приложение №2/
функция
1. ИЗО
2.Отбрана и сигурност
3.Образование

План 2010 г. План
лв. 2011г лв
797 833
673 918
58 871
96 111

% към
2010 г.
84,47
163,26

Относителен дял
към бюджета
15,21
2,17

1 937 299

1 469 502

75,85

33,16

4.Здравеопазване

26 154

23 870

91,27

0,54

5.Читалища и физ.дейност

89 838

95 175

105,94

2,14

2 909 995

2 358 576

81,05

53,22

Всичко разходи за
дьржавни дейности

2. Разходи за общински дейности – 2 073 197, съгл. приложение № 3
Функции

1. ИЗО-издрьжка
2.Полиция
3.Ликвидиране на бедствия
4.Образование –ЦДГ
5.Ремонт улична мрежа
6.БКС и екология

План 2010
г. лв.
395 730
5 000
34 022
54 750
66 000
798 807

План 2011
г. лв.

% към
Относителен
плана за
дял към
2010 г.
бюджета %
365 200
92,28
8,24
29 000
75 595
57 000
893 338

85,23
138,07
86,36
111,83

0,65
1,70
1,29
20,16

Page 6 of 13

7.Спорт за всички и религ.дейн-и
38 340
74 290
193,77
1,67
8.Ремонт пътища
288 531
280 586
97,24
6,33
9.Иконом.дейности-горско стоп.
40 283
21 010
52,15
0,47
10.Резерв за неотложни разходи
200 000
260 000
130,00
5,86
Разходи за общински дейности
1 921 463
2 056 019
107,00
46,78
ІІІ. Дофинансиране на държавни дейности с местни приходи е в размер на 17 178 лв.,
за финансиране на маломерни и слети паралелки в училищата - /съгласно приложение № 4/
IV. Преходният остатък към 01.01.2011 г.е в размер на 1 039 377 лева. Да се
разпредели по дейности и параграфи, както следва:
1.Държавни дейности –
574 060 лв. в т.ч.
- ОУ – преходен остатък към 01.01.2011 г.
- ОУ- извънучилищна дейност
- ОУ- за материали на СОУ Хитрино
- ОУ – ремонт СОУ Хитрино –външни услуги
- ОУ – НП”Без свободен час”
- ОУ- текущ ремонт
-ОУ-проект Развигорово
Всичко за ОУ
- ЦДГ – учебни помагала
- ЦДГ – пътни разходи педаг.персонал
- ЦДГ –вода ,горива и енергия
Всичко за ЦДГ
- Общинска админ.-запл.и осигуровки
-др.дейности по отбраната
Др.дейности по вътр.сигурност
-ОМП
-Превантивна дейност за намаляване на бедствия и аварии
- ликвидиране на последици от бедствия и аварии
Доброволни формирования
Всичко отбрана и сигурност
-Училищно здравеопазване
-Физкултура
-Читалища

316 589 лв.
5 436 лв.
100 000 лв.
7 694 лв.
89 лв.
38 474 лв.
4 929 лв.
473 211 лв.
5 963 лв.
6 587 лв.
3 860 лв.
16 410 лв.
38 918 лв.
17 786 лв.
10 575 лв.
400 лв.
2 549 лв.
800 лв.
4 810 лв.
36 920 лв.
66 лв.
144 лв.
8 391 лв.

2.Местни дейности 465 317 лв.в т. ч.
- Ремонт пътища -зимно поддържане на пътища
52 086 лв.
- Чистота - външни услуги
123 552 лв.
- Др.дейности на сел.стоп.-гори -застраховки
4 721 лв.
- Ликвидиране на бедств.и аварии-обект “ Корекция на дере с.Развигорово 27 000 лв.
- Др.дейн.на иконом.-концесии ,за материали и външни услуги
11 089 лв.
- Придобиване на НДМА- Евро проекти за кандидатстване
139 000 лв.
- Придобиване на ДМА -Приют за кучета
10 000 лв.
- Текущ ремонт на кметства
9 000 лв.
- Външни разходи за приключване рехабилитац.на пътищата
63 700 лв.
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- Пристройка към джамия с.Тимарево
25 169 лв.
V. КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ са в размер на 594 400 лв., описани по обекти и по
източници на финансиране, съгласно Приложение № 5
- по източници на финансиране:
1.От републиканския бюджет - 236 800 лв., от които за:
- капиталови вложения
72 400 лв.
- ремонт пътища
164 400 лв.
2. Капиталови разходи на общински дейности от собствени приходи - 268 600 лв.
3.Капиталови разходи, финансирани от приходи по §40-00 Постъпления от
продажба на общински нефинансови активи- 89 000 лв.
За обект „Пристройка към джамия с.Тимарево” упълномощава кмета да проведе
необходимите процедури и сключването на съответните договори за получаването право
на строеж.
VI.Бюджет на общината по агрегирани бюджетни показатели, съгласно форма по
Приложение № 12
VІІ. Извънбюджетни сметки и фондове
Наличност Приходи
Разходи
Остатък
Наименование на фондове и
лв.
лв.
лв.
сметки
на 01.01.
лв.
Фонд за покриване разходите за
713
4 500
5 000
213
приватизация
Спец. фонд за инвестиции и ДА
2 137
4 000
6 000
137
ОП”Развитие на човешките
76
94 855
94 931
0
ресурси”
От РА към ДФ”Земеделие” за
2 313 351
2 407 521
4 720 872
0
ремонт на пътни отсечки
Всичко
2 316 277
2 510 876
4 826 803
350
VІІІ. Просрочени задължения и вземания
1. Просрочените задължения към 31.12.2010 г.са в размер на 31 635 лв. и ще бъдат
разплатени от бюджета за 2011 г.
2.Просрочените вземания са в размер на 35 294 лв.,в т.ч.от наем имущество 12 462
лв. и наем земя 22 832 лв.
През 2011 година от наем земя събираеми са 11 472 лв., а за 11 360 лева се водят
съдебни дела.
От наем имущество събираеми са 7 500 лв.
ІХ.Годишен доклад по общински дълг и намерения –съгласно приложение № 6
Х.Определя числеността на персонала за делегираната от държавата дейност
“Общинска администрация”:
- от 01.01.2011 г. – 69 броя
XI. Съгласно ПМС № 324 за изпълнение на държавния бюджет на Република
България за 2011 година утвърждава следните лимити:
1.Средствата за социално-битово и културно обслужване на персонала да са в
размер на 3 (три) на сто от плановите средства за работна заплата на лицата, назначени по
трудови правоотношения.
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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 (сто и петдесет) лева, като кмета на общината определя
конкретната сума според всеки индивидуален случай и издава заповед.
4.Представителни разходи в размер на 16 000 (шестнадесет хиляди) лева, в т.ч.:
-на кмета на общината 10 000 (десет хиляди) лева;
-на председателя на общинския съвет 6 000 (шест хиляди) лева.
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 медицинските 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 приложение № 7.
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
медицинското лице и охраната.
Средствата в дейност „Спорт за всички” да се използват и за масови спортни
мероприятия.
7.При спазване общия размер по бюджета и разделението му на държавни и
общински дейности да предоставя следните правомощия на кмета на общината за
бюджетната 2011 година (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 резервния кредит определен за неотложни и непредвидими
разходи в общинските и държавните дейности.
XII.Численост на персонала, средни брутни работни заплати и средства за работни
заплати на лицата заети в държавните и общинските дейности, заложени в бюджета за
2011 година.
Държавни дейности
ИЗО в т.ч. по
-трудово правоотнош.;
-служ.правоотнош.

Численост на персонала
01.01.2011 година
69 в т.ч.:
64
5

ФРЗ за 2011 год.-лв.
524 400
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ЦДГ
Здравеопазване
Общински дейности
БКС

36
2.5

192 900
17 000

6
31 900
ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на
местните такси и цени на услуги на територията на община Хитрино.
С 16 гласа „за”, без „против” и без „въздържали се”, Общински съвет Хитрино на
основание чл.21, ал.1, т.7 и чл.27, ал.4 и 5 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация (ЗМСМА), Общински съвет Хитрино прие
РЕШЕНИЕ № 3
Във връзка с чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация (ЗМСМА), Общински съвет Хитрино
Р Е Ш И:
Изменя и допълва Наредбата за определянето и администрирането на местните
такси и цени на услуги на територията на община Хитрино, считано от 01.03.2011 година,
както следва:
Към чл.33, ал.1, Раздел VI- Такси за административни услуги се създава нова точка
15.
Чл.33 (1) т.15- За издаване на справки по искане на частни съдебни изпълнители се
заплаща такса в размер на 12.00 (дванадесет) лева.
ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Обявяване на имот за частна общинска собственост, във връзка с чл.6, ал.1 от
Закона за общинската собственост (ЗОС) в кв.20 по плана на с.Трем.
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 № 4
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,
приета от Общински съвет Хитрино, Общински съвет Хитрино
Р Е Ш И:
Обявява за частна общинска собственост имот, представляващ УПИ I- за „училище и
общежитие” с площ от 11625 кв.м. в кв.20 по плана на с.Трем и изградените в имота
триетажна масивна сграда- училище и двуетажна масивна сграда- общежитие.
Приложение: Акт за общинска собственост № 0181/20.05.2000 година.
ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Дарение на имот- частна общинска собственост, на основание чл.35, ал.5 от Закона
за общинската собственост (ЗОС) и чл.38, ал.1, т.3 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Хитрино на
незастроено дворно място по плана на с.Тимарево за построяване на обреден дом на
Мюсюлманско настоятелство с.Тимарево.
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 № 5
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На основание чл.35, ал.5 от Закона за общинската собственост (ЗОС) и чл.38, ал.1,
т.3 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.Разрешава да се дари незастроено дворно място, представляващо УПИ IV- 154 с
площ от 640 кв.м. в кв.15 по плана на с.Тимарево за построяване на обреден дом на
Мюсюлманско настоятелство „Тимарево” с.Тимарево, махала „Хасово”, ул.”България” №
2, представлявано от председателя Хамид Хамид Хюсмен. Приложение Акт за общинска
собственост № 0112/28.07.1999 година.
2.Възлага на Кмета на общината да сключи договор за дарение.
ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Докладни записки:
6.1.Продажба на имоти- общинска собственост, във връзка с чл.35, ал.1 от
Закона за общинската собственост (ЗОС) по плана на с.Хитрино, Каменяк и Сливак.
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 № 6
На основание чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост (ЗОС) и чл.38, ал.1,
т.1; чл.41, ал.1 и чл.43, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет Хитрино, Общински
съвет Хитрино
РЕШИ:
1.Да се проведе явен търг за продажба на имоти- частна общинска собственост,
както следва:
1.1.Незастроен урегулиран поземлен имот (УПИ) VIII- общ. в кв.41 с площ от 495
кв.м. по плана на с.Хитрино с Акт за общинска собственост (АОС) № 0437/04.03.2003
година с начална тръжна цена от 2000 (две хиляди) лв. без ДДС. На основание чл.45, ал.5,
т.1 от ЗДДС (Закон за данък добавена стойност) върху стойността се дължи ДДС (данък
добавена стойност).
1.2.Имот № 042002, с площ от 10.413 дка в землището на с.Каменяк, с начин на
трайно ползване – нива, категория на земята – шеста с АОС № 1155/20.01.2011 година, с
начална тръжна цена 2 916 (две хиляди деветстотин и шестнадесет) лева. На основание
чл.45, ал.1 от ЗДДС, върху стойността на имота не се дължи ДДС.
1.3.Имот № 058007, с площ от 2.483 дка в землището на с.Сливак, с начин на трайно
ползване – посевна площ, категория на земята – четвърта с АОС № 1164/25.01.2011
година, с начална тръжна цена 1 281 (хиляда двеста осемдесет и един) лева. На основание
чл.45, ал.1 от ЗДДС върху стойността на имота не се дължи ДДС.
1.4.Имот № 058009, с площ от 4.387 дка в землището на с.Сливак, с начин на трайно
ползване – посевна площ, категория на земята – четвърта, с АОС № 1165/25.01.2011
година, с начална тръжна цена 2 452 (две хиляди четиристотин петдесет и два) лева. На
основание чл.45, ал.1 от ЗДДС, върху стойността на имота не се дължи ДДС.
1.5.Имот № 059011, с площ от 5.348 дка в землището на с.Сливак, с начин на трайно
ползване – посевна площ, категория на земята – четвърта, с АОС № 1166/25.01.2011
година, с начална тръжна цена 3 105 (три хиляди сто и пет) лева. На основание чл.45, ал.1
от ЗДДС върху стойността на имота не се дължи ДДС.
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1.6.Имот № 058006, с площ от 2.483 дка в землището на с.Сливак, с начин на трайно
ползване – посевна площ, категория на земята – четвърта, с АОС № 1163/25.01.2011
година, с начална тръжна цена от 1 281 (хиляда двеста осемдесет и един) лева. На
основание чл.45, ал.1 от ЗДДС върху стойността на имота не се дължи ДДС.
2.Възлага на Кмета на общината да проведе процедурата и сключи договор за
продажба на имотите.
6.2.Обявяване на имот за публична общинска собственост, във връзка с чл.6, ал.2
от Закона за общинската собственост, по плана на с.Развигорово.
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.6, ал.2, във връзка с чл.3, ал.3 от Закона за общинската собственост
(ЗОС) и чл.2, ал.4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество, приета от Общински съвет Хитрино, Общински съвет Хитрино
Р Е Ш И:
Обявява за публична общинска собственост имот, представляващ урегулиран
поземлен имот (УПИ) отреден за „залесяване” с площ от 3540 кв.м. в кв.18 по плана на
с.Развигорово.
6.3.Удължаване на срока на предоставения безлихвен заем за временната
финансова помощ за финансиране на проекти по Оперативни програми.
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 (ЗМСМА) прие
РЕШЕНИЕ № 8
На основание чл.24 от Закона за общинските бюджети, Общински съвет Хитрино
Р Е Ш И:
Удължава срока на възстановяване на безлихвения заем и предоставената
временна финансова помощ по проекти на оперативни програми до възстановяването им
от бюджета на проектите.
С Решение на Общински съвет (ОбС) Хитрино през 2010 година е предоставен
безлихвен заем:
1.За финансиране на проект по ОПАК (Оперативна програма административен
капацитет) в размер на 413 200 (четиристотин и тринадесет хиляди и двеста) лева, от които
възстановени са 179 920 (сто седемдесет и девет хиляди деветстотин и двадесет ) лева,
остават 233 280 (двеста тридесет и три хиляди двеста и осемдесет) лева.
2.За проект „Грижа в семейна среда за независим и достоен живот на хора с
увреждания и самотно живеещи възрастни хора” по Оперативна програма (ОП) „Развитие
на човешките ресурси” – 47 500 (четиридесет и седем хиляди и петстотин) лева,
възстановена е сумата 35 484 (тридесет и пет хиляди четиристотин осемдесет и четири)
лева и остават 12 016 (дванадесет хиляди и шестнадесет) лева.
3.За осигуряване на временна финансова помощ за обезпечаване на дейностите по
проект: „Придобиване на умения и постигане на обществена активност на територията за
потенциални местни инициативни групи (МИГ) в община Хитрино и Венец” – 35 700
(тридесет и пет хиляди и седемстотин) лева.
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4.Безлихвен заем в размер на 38 535 (тридесет и осем хиляди петстотин тридесет и
пет) лева по извънбюджетната сметка на община Хитрино за финансирането на проект
„Подкрепа за между регионално сътрудничество и обмен на най-добри практики”.
Договорът, сключен между МРРБ (Министерство на регионалното развитие и
благоустрояване) и община Хитрино за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна
програма „Регионално развитие 2007-2013” с бюджет в размер на 168 000 (сто шестдесет и
осем хиляди) лева е прекратен поради възникнали извънредни обстоятелства, правещи
продължението му трудно и рисковано. Обстоятелствата се изразяват в неизпълненията на
задълженията на Изпълнителя по договор за услуга, установени при изготвяне на
окончателния доклад на Бенефициента към МРРБ (Министерство на регионалното
развитие и благоустрояване), което би довело до неправилно разходване на финансови
средства.
Към датата на прекратяване на договора са направени разходи в размер на 22 380
(двадесет и две хиляди триста и осемдесет) лв., в т.ч. за:
-разходи за провеждане на тръжни процедури за определяне на изпълнител –
12 000 (дванадесет хиляди) лева;
-разходи за възнаграждения на екипа – 1 757 (хиляда седемстотин петдесет и
седем) лв.;
-осигуровки – 230 (двеста и тридесет) лева;
-разходи за командировки и транспорт на екипа във връзка с изпълнение на
проекта – 8 220 (осем хиляди двеста и двадесет) лева;
-разходи за външни услуги – 173 (сто седемдесет и три) лв.
Сумата от 22 380 (двадесет и две хиляди триста и осемдесет) лева да е за сметка на
бюджета на община Хитрино за покриване на направените разходи до прекратяване на
договора и да се считат като трансфер между бюджетна и извънбюджетна сметка, а
разликата от 16 155 (шестнадесет хиляди сто петдесет и пет) лв. да се прехвърли като
безлихвен заем по проект ОПАК до възстановяването им от бюджета на проекта.
6.4.Изплащане на еднократна финансова помощ на Ефраим Зекерие Феим от
с.Тимарево за възстановяване на нанесени щети, причинени от пожар на 26.01.2011
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 и чл.52, ал.1 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) прие
РЕШЕНИЕ № 9
На основание чл.11, ал.7; чл.12 и 30 от Закона за общинските бюджети и във връзка
с разпоредбите на Закона за държавния бюджет на Република България за 2011 година и
молба от лицето, Общински съвет Хитрино
Р Е Ш И:
Да се подпомогне с еднократна финансова помощ в размер на 500.00 (петстотин)
лева г-н Ефраим Зекерие Феим, ЕГН: 5509238907 с постоянен адрес с.Тимарево,
ул.”Калитин” № 6 за възстановяване на насените щети, причинени от възникналия пожар в
дома му на 26.01.2011 година, вследствие от късо съединение в ел.инсталацията.
6.5.Докладна записка от г-н Нуридин Басри Исмаил- кмет на община Хитрино,
относно командировките му, за периода юли – декември 2010 година включително.
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С 16 гласа „за”, без „против” и без „въздържали се”, Общински съвет на основание
чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация
(ЗМСМА) прие
РЕШЕНИЕ № 10
На основание чл.8, ал.4 от Наредбата за командировките в страната, Общински
съвет Хитрино
Р Е Ш И:
Одобрява разходите за командировки на г-н Нуридин Басри Исмаил – Кмет на
община Хитрино в размер на 295.00 (двеста деветдесет и пет) лева за периода месец юли
до месец декември 2010 година включително.
6.6.Отказ от възнаграждения от г-н Ислям Исмаил Мухарем- общински съветник
при Общински съвет Хитрино.
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 № 11
Приема заявление-декларация вх.№ 09/28.01.2011 година на г-н Ислям Исмаил
Мухарем, съдържащо отказ от възнагражденията му като общински съветник при
Общински съвет Хитрино за месец февруари 2011 година.

