ПРОТОКОЛ
№4
от 11.05.2006 година
Днес 11.05.2006 година Общински съвет – Ситово, обл. Силистра проведе
заседание.
От 13 общински съветника, на заседанието присъстваха 10 отсъстваха 3
1. Айтен Ахмед Осман – по уважителни причини
2. Владимир Добрев Василев – по уважителни причини
3. Енчо Костадинов Станчев
Председателя на Общински съвет – Ситово г-жа Гюлбахар Юсуф Ахмед
предложи следния
Д Н Е В Е Н
Р Е Д:
======================
1. Отчет за изпълнение на бюджета на Община Ситово за първото
тримесечие.
Внася:П.Калушева-Гл.счетоводител
На Община Ситово.
2.Приемане на Наредба № 5 за управление на местните пътища в Община
Ситово.
Внася:инж.Н.Неделчев-Кмет на
Община Ситово
3. Докладна записка относно приемане на Наредба № 6 за организация и
финансиране на дейностите по събиране,обезвреждане и оползотворяване на
битовите,строителните и масово разпространените отпадъци на територията на
Община Ситово.
Внася: инж.Н.Неделчев – Кмет на
Община Ситово.
4.Докладна записка относно одобряване на извършените разходи за
командировки в страната на Кмета на Община Ситово.
Внася: П.Калушева – Гл.счетоводител
На Община Ситово.
5. Докладна записка относно приемане на промени в Наребдата за
определянето и
администрирането на местни такси и цени на услуги на
териториятана Община Ситово.
Внася: инж. Н.Неделчев – Кмет на
Община Ситово

6.Докладна записка относно разпореждане с общинска собственост в
с.Любен.
Внася: инж. Н.Неделчев – Кмет на
Община Ситово
7.Докладна записка относно разпореждане с общинска собственост в
с.Ситово.
Внася: инж.Н.Неделчев – Кмет на
Община Ситово
8.Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2006 година.
Внася:Е.Кърова-Директор на Дирекция
„Социално подпомагане” с.Ситово
9.Общинска стратегия за социални услуги на Община Ситово за периода
2006-2009 година.
Внася:инж.Н.Неделчев-Кмет на
Община Ситово
10.Докладна записка относно допълнение към Наредбата за определяне и
администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община
Ситово.
Внася:инж.Н.Неделчев-Кмет на
Община Ситово
11.Молба за помощ от Гюлнур Осман Абил от с.Искра.
12.Молба за помош от Стоян данаилов Маринов от с.Искра.
13.Молба за помощ от Захаринка Станева Николова от с.Гарван.
14.Молба за помощ от Марийка Митева Мирчева от с.Попина.
15.Молба за помощ от Тодор Минчев Петров от с.Добротица.
16.Молба за помощ от Димо Василев Ташков от с.Ситово.
Г-жа Гюлбахар Ахмед направи предложение към дневния ред както следва:
17. Докладна записка относно разпореждане с общинска собственост.
Внася: инж.Н.Неделчев – Кмет на
Община Ситово.
18. Докладна записка относно утвърждаване средства за празниците на
населените места в Община Ситово.
Внася:инж.Н.Неделчев – Кмет на
Община Ситово
19.Молба за помощ от Велислав Дончев Дончев от с.Ситово.
20.Молба за помощ от Пенка Иванова Лакерова от с.Ситово.
21.Молба за помощ от Февзи Сали Дауд от с.Босна.
22.Молба за помощ от Георги Иванов Бъдилов от с.Н.Попина.

По първа точка от дневния ред:
П.Калушева – Гл.счетоводител на Община Ситово запозна присъстващите с
отчета за изпълнение на бюджета на Община Ситово за първото тримесечие на
2006 година.
След гласуване с 10 гласа „ За „ Общинския съвет прие следното
Р Е Ш Е Н И Е №27
1. На основание Чл.21, Ал.1, т.6 от ЗМСМА и във връзка с Чл.25 от ЗОБ,
Общински съвет – Ситово приема отчета за изпълнението на бюджета на Община
Ситово за първото тримесечие на 2006 година, както следва:
По разходната част :
- държавни дейности
322 406 лв.
- дофинансиране на държавни дейности
с общински приходи
18 229 лв.
- местни дейности
174 974 лв.
- Общо
515 609 лв.
По приходната част :
- държавни дейности
- местни дейности
- Общо

322 406 лв.
193 203 лв.
515 609 лв.

2. На основание Чл.21, Ал.1, т.6 от ЗМСМА и във връзка с Чл.18 от ЗОБ,
Общински съвет – Ситово приема актуализация на бюджета на Община Ситово за
първото тримесечие на 2006 година както следва:
По разходната част :
- било
- става

1 441 027 лв.
1 559 082 лв.

По приходната част :
- било
- става

1 441 027 лв.
1 559 082 лв.

По втора точка от дневния ред:
Инж. Н.Неделчев – Кмет на Община Ситово запозна присъстващите с
Наредба № 5 за управление на местните пътища в Община Ситово.
След гласуване с 10 гласа „ За „ Общинския съвет прие следното
Р Е Ш Е Н И Е №28
На основание Чл. 22, Ал.1 от ЗМСМА и на основание Чл.18, Ал.5 и Чл.23 от
Закона за пътищата, Общински съвет – Ситово приема Наредба № 5 за управление
на местните пътища в Община Ситово.
По трета точка от дневния ред:
Инж.Н.Неделчев – Кмет на Община Ситово запозна присъстващите с
докладна записка относно приемане на Наредба № 6 за организация и
финансиране на дейностите по събиране,обезвреждане и оползотворяване на
битовите, строителните и масово разпространените отпадъци на територията на
Община Ситово.
След гласуване с 10 гласа „ За „ Общинския съвет прие следното
Р Е Ш Е Н И Е № 29
На основание Чл.21, Ал.1, т.12 от ЗМСМА и Чл.19 от Закона за управление
на отпадъците, Общински съвет – Ситово приема Наредба № 6 за организация и
финансиране на дейностите по събиране, обезвреждане и оползотворяване на
битовите, строителните и масово разпространените отпадъци на територията на
Община Ситово.
По четвърта точка от дневния ред:
П.Калушева – Гл.счетоводител на Община Ситово запозна присъстващите с
докладна записка относно одобряване на извършените разходи за командировки в
страната на Кмета на Община Ситово.
След гласуване с 10 гласа „ За „ Общинския съвет прие следното
Р Е Ш Е Н И Е № 30
На основание Чл.21 от ЗМСМА и Чл.8, Ал.4 от НКС, Общински съвет –
Ситово одобрява извършените разходи за командировки в страната от Кмета на
Община Ситово – инж.Николай Георгиев Неделчев за І-вото тримесечие на 2006
година съгласно Приложение № 1.

По пета точка от дневния ред:
Инж.Н.Неделчев – Кмет на Община Ситовозапозна присъстващите с
докладна записка относно приемане на промени в Наредбата за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община
Ситово.
След гласуване с 10 гласа „ За „ Общинския съвет прие следното
Р Е Ш Е Н И Е № 31
На основание Чл.21,Ал.1, т.12 от ЗМСМА, Общински съвет – Ситово
приема следните промени в Наредбата за определяне и администрирането на
местните такси и цени на услуги на територията на Община Ситово.
1. Отменя Чл.35, т.1,2 и 3.
2. Отменя Чл.35, т.18;
3. В Чл.35, т.5 да се заличат думите:
- за свине – 0.80 лв.
- за кози – само в случаите, предвидени в Чл.110,Ал.3 и 4 от ППЗГ;
- за кози или ярета до 3 бр. – 2.00 лв.
- за кози или ярета до 5 бр. – 2,50 лв.
- за кози или ярета над 5 бр. – 6.00 лв.
4. Изменя досегашният текст на Чл.35 „ За регистрация на земеделска и
горска техника „ в „ За извършени услуги, свързани със селското
стопанство и пазването на околната среда „.
5. Приема Чл.35, т.19 – Регистрация на пътни превозни средства с
животинска тяга – 1.00 лв.
6. Прима Чл.35,т.20 – Такса за депониране върхе смесените депа на
строителни отпадъци над 1 куб.м. – 2,50 лева / куб.метър без ДДС, а при
превоз с транспортни средства на Общината се заплащат и транспортните
разходи.
По шеста точка от дневния ред:
Докладна записка от инж. Н.Неделчев – Кмет на Община Ситово, относно
разпореждане с общинско имущество в с.Любен.
След гласуване с 10 гласа „ За „ Общинския съвет прие следното
По седма точка от дневния ред:
Докладна записка от инж.Н.Неделчев – Кмет на Община Ситово, относно
разпореждане с общинска собственост в с.Ситово.

След гласуване с 10 гласа „ За „ Общинския съвет прие следното
Р Е Ш Е Н И Е № 33
На основание Чл.21,Ал.1, т.8 от ЗМСМА и Чл.34,Ал.4 от ЗОС, Чл.36,Ал.2 от
ПП на ЗСПЗЗ, Общински съвет – Ситово възлага на Кмета на Община Ситово да
открие процедура по ЗАМЯНА на имот по Чл.19 ат ЗСПЗЗ, представляващ:
- „ ДР. СЕЛИЩНА ТЕР.” – незастроено дворно място V категория с площ от
3.024 дка в местността „ До селото „ с кадастрален № 000337 в землище на
с.Ситово;
с имот, собственост на Иван Стоянов Панайотов, представляващ: „ НИВА „
V КАТЕГОРИЯ С ПЛОЩ ОТ 3,781 ДКА В МЕСТНОСТТА „ Излаза с кадастрален
№ 014034 по картата на възстановената собственост в землище на с.Ситово по
условия и реда на НАРЕДБА за реда на придобиване, управление и разпореждане
с общинско имущество на Общински съвет – Ситово.
По осма точка от дневния ред:
Е.Кърова – Директор на Дирекция „ Соц. Подпомагане „ с.Ситово, запозна
присъстващите с Общинска програма за закрила на детето за 2006 година.
След гласуване с 7 гласа „ За „ и 3 гласа „Въздържали се” Общинския съвет
прие следното
Р Е Ш Е Н И Е № 34
На основание Чл.21,Ал.1, т.12, Общински съвет – Ситово приема Общинска
програма за закрила на детето за 2006 година.

По девета точка от дневния ред:
Инж.Н.Неделчев – Кмет на Община Ситово запозна присъстващите с
общинска стратегия за социални услуги на Община Ситово за периода 2006 – 2009
година.
След гласуване с 8 гласа „ За „ и 2 гласа „ въздържали се „Общинския съвет
прие следното
Р Е Ш Е Н И Е № 35

На основание Чл.21, Ал.1, т.12 от ЗМСМА, Общински съвет – Ситово
приема Общинска стратегия и програма за социални услуги на Община Ситово за
периода 2006 – 2009 година.
По десета точка от дневния ред:
Докладна записка от инж. Н.Неделчев – Кмет на Община Ситово, относно
допълнение към Наредбата за определяне и администриране на местните такси и
цени на услуги на територията на Община Ситово.
След гласуване с 7 гласа „ Против „ и 2 гласа „Въздържали се „ Общинския
съвет не прие предложената докладна.
По единадесета точка от дневния ред:
Молба с вх. № 94- Г-28/ 26.04.2006 година от Гюлнур Осман Абил от
с.Искра относно отпускане на финансова помощ.
След гласуване с 10 гласа „ За „ Общинския съвет прие следното
Р Е Ш Е Н И Е № 36
На основание подадена молба с Вх. № 94-г-28/ 26.04.2006 година,
Общински съвет – Ситово дава съгласие да бъде отпусната еднократна финансова
помощ в размер на 100.00 лв. / сто лева / на лицето Гюлнур Осман Абил от
с.Искра.
По дванадесета точка от дневния ред:
Молба с Вх.№ 94-С-19/27.03.2006 година от Стоян Данаилов Маринов от
с.Искра относно отпускане на финансова помощ.
След гласуване с 10 гласа „ За „ Общинския съвет прие следното

Р Е Ш Е Н И Е № 37
На основание подадена молба с Вх. № 94-С-19/27.03.2006 година, Общински
съвет – Ситово дава съгласие да бъде отпусната еднократна финансова помощ в
размер на 100 / сто лева / на лицето Стоян Данаилов Маринов от с.Искра.
По тринадесета точка от дневния ред:

Молба с Вх. № 94-З-4/19.04.2006 година от Захаринка Станева Николова от
с.Гарван, относно отпускане на еднократна финансова помощ.
След гласуване с 10 гласа „ За „ Общинския съвет прие следното
Р Е Ш Е Н И Е № 38
На основание подадена молба с Вх. № 94-З-4/19.04.2006 година, Общински
съвет – Ситово дава съгласие да бъде отпусната еднократна финансова помощ в
размер на 60.00 / шестдесет лева / на Захаринка Станева Николова от с.Гарван.
По четиринадесета точка от дневния ред:
Молба с Вх. № 94-М-27/25.04.2006 година от Марийка Митева Мирчева от
с.Попина, относно отпускане на еднократна финансова помощ.
След гласуване с 10 гласа „ За „ Общинския съвет прие следното
Р Е Ш Е Н И Е № 39
На основание подадена молба с Вх. № 94-М-27/25.04.2006 година,Общински
съвет – Ситово дава съгласие да бъде отпусната еднократна финансова помощ в
размер на 60.00 / шестдесет лева / на Марийка Митева Мирчева от с.Попина.
По петнадесета точка от дневния ред:
Молба с Вх.№ 94-Т-6/31.03.2006 година от Тодор Минчев Петров от
с.Добротица, относно отпускане на финансова помощ.
След гласуване с 10 гласа „ За „ Общинския съвет отлага молбата за
следващото заседание на Общинския съвет.
По шестнадесета точка от дневния ред:
Молба с Вх. № 94-Д-25/10.04.2006 година от Димо Василев Ташков от
с.Ситово, относно отпускане на еднократна финансова помощ.
След гласуване с 10 гласа „ За „ Общинския съвет прие следното
Р Е Ш Е Н И Е № 40
На основание подадена молба с Вх. № 94- Д - 25/10.04.2006 година
Общински съвет – Ситово дава съгласие да бъде отпусната материална помощ за
закупуване на дренажни тръби в размер на 24 / двадесет и четири / метра на
стойност 99,12 левана лицето Димо Василев Ташков от с.Ситово.

По седемнадесета точка от дневния ред:
Докладна записка от инж.Н.Неделчев – Кмет на Община Ситово относно
разпореждане с общинска собственост с.Ситово.
След гласуване с 10 гласа „ За „ Общинския съвет отлага докладната записка
за разглеждане на следващото заседание на Общинския съвет.
По осемнадесета точка от дневния ред:
Докладна записка от инж.Н.Неделчев – Кмет на Община Ситово, относно
утвърждаване на средства за празниците на населените места в Община Ситово.
След гласуване с 10 гласа „ За „ Общинския съвет прие следното
Р Е Ш Е Н И Е № 41
На основание Чл.21 от ЗМСМА , Общински съвет – Ситово утвърждава
средства за подпомагане на традиционни годишни мероприятия в отделните
населени места както следва:
Искра
- 300.00 лв.
Добротица
- 200.00 лв.
Гарван
- 200.00 лв.
Любен
- 200.00 лв.
Босна
- 200.00 лв.
Попина
- 200.00 лв.
Поляна
- 100.00 лв.
Ирник
- 100.00 лв.
Слатина
- 100.00 лв.
Нова Попина
- 100.00 лв.
Обща стойност на разходите: 1 700.00 лв.

По деветнадесета точка от дневния ред:
Молба с Вх. № 94-В-17/18.03.2006 година от Велислав Дончев Дончев от
с.Ситово, относно отпускане на финансова помощ
След гласуване с 10 гласа „ За „ Общинския съвет прие следното
Р Е Ш Е Н И Е № 42

На основание подадена молба с Вх. № 94-В-17/18.03.2006 година Общински
съвет – Ситово дава съгласие да бъде отпусната матерална помощ за закупуване
на дренажни тръби в размер на 24 / двадесет и четири / метра на стойност 99,12
лева на лицето Велислав Дончев Дончев от с.Ситово.
По двадесета точка от дневния ред:
Молба с Вх. № 94-П-17/08.05.2006 година от Пенка Иванова Лакерова от
с.Ситово, относно отпускане на финансова помощ.
След гласуване с 10 гласа „ За „ Общинския съвет не одобри отпускане на
финансова помощ на Пенка Иванова Лакерова от с.Ситово.
По двадесет и първа точка от дневния ред:
Молба с Вх. № 94-Ф-3/ 06.04.2006 година от Февзи Сали Дауд от с.Босна
относно отпускане на финансова помощ.
След гласуване с 10 гласа „ За „ Общинския съвет – Ситово отлага молбата
за разглеждане на следващото заседание на Общинския съвет.
По двадесет и втора точка от дневния ред:
Молба с Вх. № 94-Г-20/29.03.2006 година от Георги Иванов Бъдилов от
с.Нова Попина, относно отпускане на финансова или матерална помощ за
укрепване на жилищна сграда.
След гласуване с 10 гласа „ За „ Общинския съвет отлага молбата за
разглеждане на следващо заседание на Общински съвет – Ситово.

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

