П Р О Т О К О Л
№2
от 11.02.2005 година
Днес 11.02.2005 година Общински съвет – Ситово, област
Силистра проведе заседание.
От.13 общински съветника, на заседанието присъстваха 12,
отсъства 1
Венислав Стоянов Костов
Председателят на Общински съвет – Ситово г-жа Гюлбахар Юсуф
Ахмед предложи следния
Д Н Е В Е Н Р Е Д:
========================
1. Приемане бюджета на Община Ситово за 2005 година.
Внася: В.Иванова – Гл.счетоводител
На Община Ситово.
2. Приемане на структурата на Общинска администрация – Ситово
за 2005 година.
Внася: инж.Н.Неделчев – Кмет на
Община Ситово.
3. Докладна записка относно замяна на имот частна общинска
собственост в с.Нова Попина.
Внася: инж.Н.Неделчев – Кмет на
Община Ситово.
4. Докладна записка относно продажба чрез търг на МПС –
Линейка “РАФ” 2203 – общинска сабственост.
Внася: инж.Н.Неделчев – Кмет на
Община Ситово.
5. Докладна записка относно замяна на имот – частна общинска
собственост в с.Искра.
Внася: инж.Н.Неделчев – Кмет на
Община – Ситово.
Г-н инж.Николай Неделчев предложи промяна в дневния ред
както седва:

6. Докладна записка относно замяна на имот частна общинска
собственост в с.Поляна.
Внася: инж.Н.Неделчев – Кмет на
Община – Ситово.
Г-жа Гюлбахар Ахмед предложи промяна в дневния ред както
следва:
7. Разглеждане на молба за помощ от Мерджан Салиева Алидова от
с.Искра.
Внася: Г. Ахмед – Председател на
Общински съвет – Ситово.
След гласуване с 12 гласа “За” Общински съвет – Ситово приема
дневния ред с направените предложения.
По първа точка от дневния ред:
В.Иванова – Гл.счетоводител на Община Ситово, запозна присъстващите
с Бюджета на Община Ситово за 2005 година.
След гласуване с 12 гласа “За” Общинския съвет прие следното
РЕШЕНИЕ№8
І. На основание Чл.21,Ал.1,т.6 и Чл.52, Ал.1 от ЗМСМА,

Чл.11,Ал.7,Чл.12 от Закона за общинските бюджети и във връзка с
разпоредбите на ЗДБРБ за 2005 година,ПМС № 11/19.01.2005 год. и
писмо № ФО-02 от 13.01.2005 година на Министерството на финансите,
Общински съвет – Ситово приема бюджета на Община Ситово за 2005
година по пълна бюджетна класификация както следва:
1.По приходната част – в размер на 1 315 057 лв.
/разпределени по параграфи съгласно Таблица 6/

В т.ч.:
1.1. Приходи с държавен характер
1.1.1. Трансфер на преотстъпения данък по ЗОДФЛ
за 2004 година.
1.2. Приходи с общински характер
в т.ч.:
1.2.1. Данъчни приходи
1.2.2. Неданъчни приходи
1.2.3. Обща изравнителна субсидия
1.2.4. Трансфер за компенсиране на приходите
от отменения пътен данък
1.2.5. Преходен остатък
1.2.6. Заеми от банки

- 898 096 лв.
- 752 896 лв.
- 416 961 лв.
- 33 000 лв.
- 131 800 лв.
- 162 900 лв.
- 21 400 лв.
- 7 361 лв.
- 30 000 лв.

2. По разходната част – в размер на 1 315 057 лв.
/ разпределени по функции и групи разходи,съгласно Таблица 7,8 и 9/
2.1.Държавни дейности

- 898 096 лв.

2.2.Общински дейности
- 416 961 лв.
в т.ч.:
2.2.1.Инвестиционна програма на Община Ситово и поименно
разпределение на капиталовите разходи – 102 500 лв.
/ разпределени по обекти и дейности съгласно Таблица 10 /
ІІ. Приема следните лимити за разходи:
1. Размер на поевтиняване на храната – 0,15 лв. за закуска и обяд
0,20 лв., където има организирано столово хранене, и размер на режийните
разноски за ученическото столово хранене – 3 000 лв.
2. Лимит за представителни разходи в размер до 6 000 лв., в т.ч.:
2.1. Лимит за представителни разходи в размер до 5 000 лв.за
дейност “ Общи държавни служби “.
2.2. 2.1. Лимит за представителни разходи в размер до 1 000 лв. за
дейност “ Общински съвети “.
3. Разходи за финансиране на общински вестник в размер на 5 000
лв.
ІІІ. Приема разчет за целевите разходи както следва:
1. За членски внос и участие в НПО – 1 200 лв.
2. Помощи по решение пна Общинския съвет – 2 600 лв.
3. Разходи за подпомагане на погребения в размер на 400 лв., при
Съблюдаване на следните изисквания – за самотни без близки и
роднини,бездомни,безпризорни,настанени в заведения за социални услуги
и регистрирани в Дирекция “ Социално подпомагане “ лица в размер на
60.00 лева. Сумата включва: ковчег – 40.00 лв.; изкопаване на гроб – 10.00
лв. и превоз на покойника – 10.00 лв.
ІV. Утвърждава списък на длъжностите, които имат право на транспортни
разходи както следва:
1.Директори на ОУ.
2.Директори на ЦДГ.
3.Педагогически персонал в ОУ и ЦДГ.
V. Упълномощава Кмета на Общината да утвърди поименен списък на
лицата по т. ІV, който да бъде заверен от БТ за липса на регистрирани
местни кадри и актуализиран в началото на учебната година и определя
размер на средствата в рамките на 75 % от действителните разходи след
представяне на разходо-оправдателни документи / билети,абонаментни
карти/.
VІ.Утвърждава маршрутите за извозване на пътуващи ученици, разходите
за които се поемат от държавния и общински бюджет както следва:

1. с.Босна – с.Ирник – с.Добротица и обратно;
2. с.Любен – с.Добротица и обратно;
3. с.Слатина – с.Ситово и обратно;
4. с.Нова Попина – с.Ситово и обратно;
5. с.Поляна – с.Ситово и обратно.
6. с.Гарван – с.Попина и обратно.
VІІ. Утвърждава субсидирана численост в организациите с нестопанска
цел – читалища – 9 бройки.
VІІІ.Утвърждава разчета за субсидии на олганизациите с нестопанска цел в
размер на 37 004 лв. както следва:
Ремонт
Издръжка
1. Читалище с.Ситово
4 000 лв.
2. Читалище с.Искра
4 000 лв.
3. Читалище с.Добротица
4 000 лв.
4. Читалище с.Попина
4 000 лв.
5. Читалище с.Гарван
4 000 лв.
5 000 лв.
6. Читалище с.Любен
2 004 лв.
7. Читалище с.Босна
3 000 лв.
5 000 лв.
8. Читалище с.Поляна
2 000 лв.
ІХ. Упълномощава Кмета на Общината да договори условията за
използване на средствата по т.VІІІ, при съблюдаване разпоредбите на Чл.9,
Ал.1 и Чл.10, Ал.2 от ЗНЧ, както и Чл.26,Ал.2 от ЗНЧ.
Х. Общински съвет – Ситово определя и утвърждава приоритетите, по
които да се изразходват постъпилите по бюджета на Общината средства ,
както следва:
1.Заплати и задължителни осигурителни плащания.
2.Храна, отопление,осветление и текуща издръжка на общинските
дейности.
3.Текущ ремонт на обекти от общинските дейности.
4.Капиталови разходи за обекти включени в инвестиционната
програма на Общината.
ХІ.При спазване на общия размер по бюджета и разделението му на
държавни и общински дейности, предоставя правомощия на Кмета на
Общината за бюджетната 2005 година, съгласно Чл.27 от Закона за
общинските бюджети:
1.Да изменя размера на бюджетните кредити за различните видове
разходи в обема на общите разходи за една бюджетна дейност.
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 и без да се прехвърлат кредити от сържавни дейности в общински
дейности.
3.Да разработи бюджета на Общината по пълна бюджетна
класификация.
ХІІ. Задължава Кмета на Общината:

1.Да ограничава или спира финансирането на бюджетни организации
и звена при нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина и при
неспазване на приетите приоритети.
ХІІІ. Задължава ръководителите на бюджетните звена, финансирани от
Общинския бюджет да разработят и представят в срок до 31.03.2005
година конкретни мерки за изпълнение на гласувания от Общински съвет –
Ситово бюджет.
По втора точка от дневния ред:
Инж.Н.Неделчев – Кмет на Община Ситово, запозна присъстващите
със Структурата на Общинска администрация – Ситово за 2005 година.
След гласуване с 5 гласа “За” и 7 гласа “въздържали се” Структурата
на Общинска администрация – Ситово не бе приета, след което 5
общински съветника напуснаха заседанието на Общинския съвет.
По трета точка от дневния ред:
Докладна записка от инж.Н.Неделчев – Кмет на Община Ситово,
относно замяна на имот частна общинска собственост в с.Нова Попина.
След гласуване със 7 гласа “За” Общинския съвет прие следното
Р Е Ш Е Н И Е № 10
На основание Чл.21,Ал.1,т.8 от ЗМСМА и Чл.36,Ал.1,Ал.2 от ПП на
ЗСПЗЗ , Общински съвет – Ситово възлага на Кмета на Община Ситово да
открие процедура по ЗАМЯНА на имот – частна общинска собственост,
представляващ:
- “НИВА” VІ категория с площ от 2,657 дка в местността
“Кадънджък” с кадастрален № 007010 по КВС в землище на село Нова
Попина, с имот собственост на Николай Петров Иванов представляващ:
- “НИВА” – ІІІ категория с площ от 3,499 дка в местността “ Калчата
Излика “ с кадастрален № 015041 по картата на възстановената
собственост в землище на село Попина по условия и реда на НАРЕДБА за
реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
на Общински съвет – Ситово.
По четвърта точка от дневния ред:
Докладна записка от инж.Н.Неделчев – Кмет на Община Ситово,
относно продажба чрез търг на МПС-Линейка “ РАФ “ 2203 – общинска
собственост.
След гласуване със 7 гласа “ За “ Общинския съвет прие следното

Р Е Ш Е Н И Е № 11
На основание Чл.21, Ал.1, т.8 от ЗМСМА и Чл.34, Ал.4 от ЗИД на
ЗОС, Общински съвет – Ситово възлага на Кмета на Община Ситово да
открие процедура по ПРОДАЖБА чрез търг с явно наддаване на вещ –
общинска собственост, представляваща:
- МПС – Линейка “ РАФ “ 2203 с регистрационен № Сс 12-80 ТВ по
условията и реда на НАРЕДБА за реда на придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Ситово.
По пета точка от дневния ред:
Докладна записка от инж.Н.Неделчев – Кмет на Община Ситово,
относно замяна на имот – частна общинска собственост в с.Искра.
След гласуване със 7 гласа “ За “ Общинския съвет прие следното
Р Е Ш Е Н И Е № 12
На основание Чл.21, Ал.1, т.8 от ЗМСМА и Чл.36,Ал.1,Ал.2 от ПП на
ЗСПЗЗ , Общински съвет – Ситово възлага на Кмета на Община Ситово да
открие процедура по ЗАМЯНА на имот – частна общинска собственост,
представляващ:
- “ ДВОРНО МЯСТО “ / незастроено / с площ от 1050 кв.м. в
Квартал “ Милетич “, кв.45, УПИ ХVІІІ-356 по регулационния план на
с.Искра, с имот собственост на Дженгис Рубил Ахмед представляващ:
- “ НИВА “ – ІV категория с площ от 5.000 дка в местността
“ Къралмъш “ с кадастрален № 031024 по картата на възстановената
собственост в землище на с.Нова Попина по условията и реда на
НАРЕДБА за реда на придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество на Общински съвет – Ситово.
По шеста точка от дневния ред:
Докладна записка от инж.Н.Неделчев – Кмет на Община Ситово,
относно разпореждане с общинско имущество.
След гласуване със 7 гласа “За” Общинския съвет прие следното
Р Е Ш Е Н И Е № 13
На основание Чл.21,Ал.1, т.8 от ЗМСМА и Чл.36,Ал.1,Ал.2 от ПП на
ЗСПЗЗ от ЗОС, Общински съвет – Ситово възлага на Кмета на Община
Ситово да открие процедура по ЗАМЯНА на имоти – частна общинска
собственост, представляващи:

- “НИВА” – земеделска земя ІV категория с площ от 31.601 дка в
местността “Каланджа “ с кадастрален № 014002 в землище на с.Поляна, с
имот, собственост на Никола Георгиев Георгиев, представляващ:
- “НИВА” – ІІІ категория с площ от 30.000 дка в местността “
Пандъклък Кулак “ с кадсатрален № 023005 по картата на
възстановената собственост в землището на с.Искра по условията
и реда на НАРЕДБА за реда на придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество на Общински съвет –
Ситово.
По седма точка от дневния ред:
Подадена молба с № 94-М-8/10.02.2005 година относно отпускане на
финансова помощ .
След гласуване със 7 гласа “За” Общинския съвет прие следното
Р Е Ш Е Н И Е № 13
На основание подадена молба с № 94-М-8/10.02.2005 година,
Общински съвет – Ситово дава съгласие да бъде отпусната еднократна
финансова помощ в размер на 50.00 лв. / петдесет лева / на Мерджан
Салиева Алидова от с.Искра.
Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито в 16.00 часа.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – С И Т О В О
ПРЕДСЕДАТЕЛ: _____________
/ Г. АХМЕД /

