П Р О Т О К О Л
№2
от 27.11.2007 година
Днес 27.11.2007 година Общински съвет – Ситово, обл.Силистра проведе
заседание.
От 13 общински съветника на заседанието присъстваха 11, отсъстваха 2
съветника
1. Сания Мустафа Юсуф – по уважителни причини
2. Тодор Костадинов Опрев
Председателят на Общински съвет – Ситово г-н Ридван Ахмед Кязим
предложи следния
Д Н Е В Е Н
Р Е Д:
=======================
1. Приемане на Правилник за работа на Общински съвет – Ситово –
мандат 2007 – 2011 година.
Внася: Х.Хабил – Председател на
Временната комисия.
2. Определяне съставите на постоянните комисии в Общинския съвет.
Внася: Р. Кязим – Председател на
Общ.съвет – Ситово.
3. Определяне възнаграждението на Председателя на Общински съвет –
Ситово.
Внася: Председателя на бъджетната
комисия.
4. Определяне на възнагражденията на общинските съветници.
Внася: Р.Кязим – Председател на
Общинския съвет.
5. Приемане Плана за работата през есенно – зимния период 2007 –
2008 година в Община Ситово.
Внася: Д.Иванов – Зам. Кмет на
Община Ситово.

6. Докладна записка относно определяне размера на такса битови
отпадъци в населените места от Община Ситово.
Внася: инж.Н.Неделчев – Кмет на
Община Ситово.

7. Докладна записка относно изпълнението на бюджета на Община
Ситово за периода 01.01.2007 – 30.09.2007 година.
Внася: В.Иванова – Гл.счетовод.
на Община Ситово
8.Докладна записка относно разпореждане с общинска собственост в
с.Попина.
Внася: инж.Н.Неделчев – Кмет на
Община Ситово.
9. Питания.
По първа точка от дневния ред:
Х.Хабил – Председател на временната комисия запозна присъстващите
с Правилника за работата на Общински съвет – Ситово.
След гласуване с 11 гласа „ За „ Общинския съвет прие следното
РЕШЕНИЕ№4
================
На основание Чл.21, Ал.2 и 3 от ЗМСМА, Общинския съвет приема
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Ситово с
направените промени.
По втора точка от дневния ред:
Р.Кязим – Председател на Общински съвет – Ситово предложи да бъдат
приети четири постоянни комисии.
След гласуване със 7 гласа „ За „ Общинския съвет прие следното
РЕШЕНИЕ№5
================
На основание Чл.21, Ал.1, т.1 от ЗМСМА и Чл. 46 и 47, Ал.1 от
Правилника на Общинския съвет, Общински съвет – Ситово избира четири
постоянни комисии както следва:
1. Комисия по бюджета,икономика,местни данъци и такси,търговия,
транспорт,съобщения,общинска собственост и аграрна реформа;
- Севджан Джелил Адем- Председател
- Хабил Расим Хабил
- д-р Мариан Ганчев Керчев

2. Комисията по образованието,културата,младежта,спорта и туризма;
- Шюкрю Расим Мемиш - Председател
- Небайдин Дауд Юмер
- Ремзи Бедри Муталиб
3. Комисия по социални грижи, здравеопазване,
хигиенизиране,благоустройство и опазване на околната среда;
- д-р Мариан Ганчев Керчев – Председател
- Севджан Джелил Адем
- Ремзи Бедри Муталиб
4. Комисия по сигнали, молби и жалби на граждани, връзки с
обществени НПО организации, бедствия и аварии;
- Хабил Расим Хабил
- Небайдин Дауд Юмер
- Шюкрю Расим Мемиш
По трета точка от дневния ред:
По предложение на Председателя на Общинския съвет ,
възнаграждението на Председателя на Общ. Съвет бе отложено за
разглеждане на следващо заседание.
По четвърта точка от дневния ред:
Р.Кязим – Председател на Общински съвет – Ситово направи
предложение за определяне на възнагражденията на общинските съветници.
След гласуване със 7 гласа „ За „ Общинския съвет прие следното
РЕШЕНИЕ№6
================
На основание Чл.34, Ал.1 и 2 от ЗМСМА и Чл.22, Ал.1,2 и 3 от
Правилника за организацията и дейноста на Общинския съвет, Общински
съвет – Ситово определя възнаграждения на общинските съветници както
следва:
- 20 % от МРЗ за участие в заседание на Общ.съвет;
- 25% от МРЗ за членове на комисии ;
- 30 % от МРЗ за Председатели на комисии;
Настоящото решение важи до 31.12.2007 година.
По пета точка от дневния ред:
Д.Иванов – Зам. Кмет на Община Ситово, запозна присъстващите с
Плана за работа през есенно – зимния период 2007 – 2008 година в Община
Ситово.
След гласуване със 7 гласа „ За „ Общинския съвет прие следното

РЕШЕНИЕ№7
================
На основание Чл. 21, Ал.1, т.12 от ЗМСМА, Общинския съвет приема Плана
за работата на Община Ситово през есенно – зимния период 2007 – 2008
година.
По шеста точка от дневния ред:
Докладна записка от инж.Н.Неделчев – Кмет на Община Ситово,
относно определяне размера на такса битови отпадъци
След гласуване със 7 гласа „За” Общинския съвет прие следното
Р Е Ш ЕН И Е № 8
===============
На основание Чл.21,Ал.1,т.7 от ЗМСМА и Чл.66,67 и 68 от ЗМДТ,
Общински съвет – Ситово приема отчета за изпълнението на план сметката за
такса „битови отпадъци „ за деветмесечието на 2007 година:
Наименование
І. Приходи
1. Приходи от ТБО
2. Приходи от др.местни данъци и такси
ІІ.Разходи
1.Съдове за битови отпадъциконтейнери и кошчета
2.Събиране и транспортиране на
отпадъците до сметищата
3.Проучване,поддържане и
изграждане на сметища:
-ограждане,залесяване,запръстяване;
-ГСМ;
-раб.заплати и осигуровки;
-резервни части и ремонти;
4.Почистване на улични
платна,площади и алеи;

План –
сметка
2007 год.
45 000

Изпълнение
към
30.09.2007 год.
45 257
45 257

45 000
0

37 801
0

0

0

20 000

15 432

4 000
9 500
5 000
1 500
25 000

1 588
6 549
4 149
3 146
22 369

-работни заплати и осигуровки;
-ГСМ;
-материали;
Резервни части и ремонти;

17 300
5 000
1 300
1 400

15 034
3 526
2 734
1 075

Т.2. Примеа план – сметката за такса битови отпадъци за 2008 год. както
следва:
Наименование
План – сметка
2008 год.
І.Приходи
47 000
ІІ.Разходи
47 000
1.Съдове за битови отпадъци-контейнери и кошчета
2 000
2.Събиране и транспортиране на отпадъците до
0
сметищата
3.Проучване,поддържане и изграждане и сметища:
16 063
-ограждане,залесяване,запръстяване
2 548
-ГСМ
8 101
-работни заплати и осигуровки
4 114
-Резервни части и ремонти
1 300
4.Почистване на улични платна,площади и алеи;
28 937
- работни заплати и осигуровки;
22 102
-ГСМ;
4 371
- материали;
1 264
- резервни части и ремонти;
1 200
Т.3. Утвърждава размера и такса битови отпадъци за 2008 година както
следва:
Вид такса
1.Такса за сметосъбиране за всички населени
места в Община Ситово/ в .. /
1.1.За жилищни имоти:
1.2.За нежилищни имоти / дворни места/:
1.3.За стопански обекти,фирми и преприятия:
2.Такса за поддържане на чистотата на всички
населени места в Община Ситово / в.. /:
2.1.За жилищни имоти:
2.2.За нежилищни имоти / дворни места /:
2.3.За стопански обекти, фирми и предприятия:
3.Такса за поддържане на депо за ТБО за всички
населени места в Община Ситово / в ... /:
2.1. За жилищни имоти:

Мярка

Стойност
Било Става
2007г. 2008г.

0
0
0

0
0
0

1,5
1,5
1,5

1,5
1,5
1,5

2,5

2,5

2.2. За нежилищни имоти / дворни места /:

2
2,5

2
2,5

Таксата се определя пропорционално върху основа – данъчна оценка.
Т.4. На основание Чл.8,Ал.6 от ЗМДТ, дъпълнение за определяне и приемане
на ред за освобождаване на гражданите от ТБО към Наредба за определянето
и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на
Община Ситово приета с Решение на Общински съвет № 18 от Протокол №
3/29.03.2005 година, освобождава от такса битови отпадъци лица подали
декларация по образец до Кмета на Община Ситово в срок до 01.11.2008
година както следва:
4.1. Собственици на недвижим имот находящ се в регулация, който не е
основно жилище, не се обработва и не се ползват услуги на Общината през
календарната година.
4.2.Наследници на недвижим имот находящ се в регулация на населеното
место, който не е основно жилище не се обработва и не се ползват услугите
на Общината през календарната година.
По седма точка от дневния ред:
В.Иванова – Гл.счетоводител на Община Ситово запозна
присъстващите с изпълнението на бюджета на Община Ситово за периода
01.01.2007 – 30.09.2007 година.
След гласуване със 7 гласа „За” Общинския съвет прие следното
РЕШЕНИЕ№9
===================
І. 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 трето тримесечие на 2007 година, както следва:
По разходната част:
- държавни дейности
- местни дейности
- дофинансиране
- общо

- 913 614 лв.
- 1 386 878 лв.
56 055 лв.
- 2 356 547 лв.

По приходната част:
- държавни дейности
- местни дейности
- общо

- 913 614 лв.
- 1 442 933 лв.
- 2 356 547 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 третото тримесечие на 2007 година, както следва:
По разходната част:
- било
- става
По приходната част:
- било
- става
По осма точка от дневния ред:

- 1 900 758 лв.
- 2 817 008 лв.
- 1 900 758 лв.
- 2 817 008 лв.

Инж.Н.Недечев – Кмет на Община Ситово, запозна присъстващите с
докладна записка относно разпореждане с общинска собственост.
След гласуване със 7 гласа „За” Общинския съвет прие докладната
записка да бъде отложена за разглеждане в комисията за общинска
собственост и бъде внесена на следващото заседание на Общинския съвет.
Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито в 16.20 часа.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – С И Т О В О
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ______________
/ Р. КЯЗИМ /

