П Р О Т О К О Л
№6
от 26.03.2008 година

Днес 26.03.2008 година Общински съвет – Ситово, обл. Силистра
проведе заседание.
От 13 общински съветника, на заседанието присъстваха 12,
отсъства 1
1. Розин Георгиев Христов
Председателя на Общински съвет – Ситово г-н Ридван Ахмед Кязим
предложи следния
Д Н Е В Е Н
Р Е Д:
======================
1. Промяна в състава на Общинския съвет.
Внася: Зам. Председател на ОИК с.Ситово
2. Приемане Наредба за условията и реда за съставяне, изпълнеие и
отчитане на общинския бюджет на Община Ситово.
Внася: инж.Н.Неделчев – Кмет на
Община – Ситово.
3. Утвърждаване на формула за разпределяне на бюджета на
училищата от Община Ситово и делегиране на права на директорите на
общински училища.
Внася: инж.Н.Неделчев – Кмет на
Община Ситово.
4. Докладна записка относно Наредба за принудително изпълнение
на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или
части от тях на теритарията на Община Ситово.
Внася: инж.Н.неделчев – Кмет на
Община Ситово.
5. Приемане бюджета за 2008 година на Общинска администрация
Ситово за 2008 година.
Внася: инж.Н.Неделчев - Кмет
на Община Ситово.
5. Питания.

По първа точка от дневния ред:
З.Цанева – Зам. Председател на Общинската избирателна комисия
докладва относно промяна в състава на Общинския съвет и обяви
следващия в листата от коалиция „ Заедно за Ситово”.
Р Е Ш Е Н И Е № 44
==================
На основание Чл.32,Ал.1 и Чл.30, Ал.1 от ЗМСМА Силвия
Димитрова Балканджиева положи клетва и влиза като общински съветник
в Общински съвет – Ситово.
По втора точка от дневния ред:
Докладна записка от инж.Н.Неделчев, относно Приемане на Наредба
за условията и реда за съставяне , изпълнение и отчитане на общинския
бюджет на Община Ситово.
След гласуване с 12 гласа „ За „
1. Галина Василева Йорданова
2. Мариан Ганчев Керчев
3. Никола Георгиев Георгиев
4. Небайдин Дауд Юмер
5. Ридван Ахмед Кязим
6. Ремзи Бедри Муталиб
7. Сания Мустафа Юсуф
8. Севджан Джелил Адем
9. Силвия Димитрова Балканджиева
10. Хабил Расим Хабил
11. Шюкри Расим Мемиш
12. Янко Любенов Къров
Общинския съвет прие следното
Р Е Ш Е Н И Е №45
=================
На основание Чл.21,Ал.2 от ЗМСМА и Чл.9 „а” от ЗОБ, Общински
съвет – Ситово приема Наредбата за условията и реда за съставяне,
изпълнение и отчитане на общинския бюджет.

По трета точка от дневния ред:
Докладна записка от инж.Н.Неделчев – Кмет на Община Ситово,
относно утвърждаване на формула за разпределяне на бюджета на
училищата от Община Ситово и делегиране на права на директорите на
общински училища.
След гласуване с 12 гласа „ За „
1.Галина Василева Йорданова
2.Мариан Ганчев Керчев
3.Никола Георгиев Георгиев
4.Небайдин Дауд Юмер
5.Ридван Ахмед Кязим
6.Ремзи Бедри Муталиб
7.Сания Мустафа Юсуф
8.Севджан Джелил Адем
9.Силвия Димитрова Балканджиева
10.Хабил Расим Хабил
11. Шюкри Расим Мемиш
12.Янко Любенов Къров
Общинския съвет прие следното
Р Е Ш Е Н И Е №46
=================
На основание Чл.21,Ал.1,т.23 от ЗМСМА, Чл.160,Ал.1 и 2 от
Правилника за прилагане на ЗНП, разпоредбите на § 70 от Преходните и
заключителни разпоредби на ЗДБРБ за 2008 година, ПМС № 30/ 09.02.1998
година, Постановление № 91 от 26 май 2000 година за изменение и
допълнение на Постановление № 30 от 09.02.1998 година и Решение на
Министерски съвет № 20/21.01.2008 година за разпределение на
дейностите, финансирани чрез общинските бюджети, Общински съвет –
Ситово:
1. Определя директорите на общообразователни училища за
второстепенни разпоредители с бюджетни кредити със
самостоятелен бюджет и отделна банкова сметка, както следва:
- ОУ „ Г.С.Раковски „ – с.Ситово;
- ОУ „ Отец Паисий „ – с.Добротица;
- ОУ „ Стефан Караджа „ – с.Искра;
- ОУ „ Отец Паисий „ – с.Попина

2. Делегира права на директорите на училищата по управлението на
бюджета, съгласно Приложение № 1, неразделна част от
Докладната записка.
3. Утвърждава формула за разпределяне на бюджета на общинските
училища, както следва:

СФ = 90 % * ЕРС * БУ + 5 % ДТГ + 5 % резерв,
където
СФ – са средства по формулата;
ЕРС – единен разходен стандарт;
БУ – брой ученици
ДТГ – добавка за течно гориво.
4. Възлаа на Кмета на Община Ситово да създаде организация
съвместно със заинтересованите страни по прилагане на
системата на делегирани бюджети.
По четвърта точка от дневния ред:
Докладна записка от инж.Н.Неделчев – Кмет на Община Ситово,
относно приемане на Наредба за принудително изпълнение на заповеди за
поправяне,заздравяване или премахване на строежи или части от тях на
територията на Община Ситово.
След гласуване с 12 гласа „ За „
1.Галина Василева Йорданова
2.Мариан Ганчев Керчев
3.Никола Георгиев Георгиев
4.Небайдин Дауд Юмер
5.Ридван Ахмед Кязим
6.Ремзи Бедри Муталиб
7.Сания Мустафа Юсуф
8.Севджан Джелил Адем
9.Силвия Димитрова Балканджиева
10.Хабил Расим Хабил
11.Шюкри Расим Мемиш
12.Янко Любенов Къров
Общинския съвет прие следното

Р Е Ш Е Н И Е №47
==================
На основание Чл.21,Ал.1,т23 и Ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет –
Ситово приема „ Наредба за принудително изпълнение на заповеди за
поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях на
територията на Община Ситово”.
По пета точка от дневния ред:
Докладна записка от инж.Н.Неделчев – Кмет на Община Ситово,
относно приемане бюджета на Община Ситово по приходната и разходната
част за 2008 година.
Изказвания:
Р.Кязим – Имах предложения към Гл.счетоводител, които не бяха
взети впредвид и ще гласувам против бюджета.
Х. Хабил – В кои от селата е обсъждан бюджета за 2008 година с
населението?
Н.Георгиев - Колеги, виждам,че никой от Вас няма да вземе
отношение по бюджета и за това, аз ще кажа за какво ще гласувам с „ Да „
за приемането на предложения проекто бюджет.Бюджетната комисия се
събрахме на две заседания свързани със съставянето на бюджета за 2008
година, на първото заседание бяхме само членовете на комисията заедно с
председателя на общинския съвет г-н Ридван Кязим.След продължило
заседание повече от 2 часа стигнахме колективно до извода, че това което
сме решили е най доброто за общината и всички заедно ще подкрепим на
заседанието на Общинския съвет така приетия и одобрен от нас проекто
бюджет.
След няколко дни Председателя на Общ.съвет ни събра бюджетната
комисия, с комисията по образование, тъй като някой от членовете на
„ образователната „ комисия не са били съгласни с разпределението на
капиталовите разходи и други дребни подробности.
В края на заседанието всички членове на двете комисии – 9 човека от
всичко 13 члена на Общинския съвет бяхме единодушни,че така
изготвения проекто бюджет ще бъде подкрепен на заседаниетона
Общинския съвет в сряда от 10.30 часа. Именно заради съгласието на тези
9 човека и Председателя на Общинския съвет аз днес казвам „да „ на
проекто бюджета на Община Ситово за 2008 година. Но дали ще кажат
„ да „ и останалите членове на двете комисии и председателя на
Общ.съвет ? Мисля че техния отговор ще бъде не, като визирам групата на
ДПС. Какво е моето мнение да мисля така? Един ден преди заседанието ми
се обади Кмета на Общината и ми каза, че сесията се отлага за следващата
седмица. Попитах го защо е така, след като и двете комисии заедно с

председателя сме стигнали до изводи , че бюджета е готов и може да бъде
приет.Неговия отговор беше „ попитай си председателя”. Аз разбира се
още на другия ден го попитах и той каза, че се налага да се отложи тъй
като групата на ДПС е поставила условия на Кмета :
1. Да бъде освободена г-жа Моазес Мехмед от длъжността Зам.Кмет;
2. На нейно място да бъде назначен друг заместник кмет – който
ДПС желае.
Аз обясних на Председателя, че в дневния ред имаме приемане на
бюджета, а не структурата на Общинския съвет и той много трудно би
казал по какви причини няма да гласува за бюджета. Ако не съм прав, нека
представителите на ДПС ме опровергаят чрез гласуването си или кажат
нещо против цифрите в бюджета. Аз съм убеден, че съм прав и
представителите на ДПС няма да гласуват със „за „ по няколко причини:
1. В нашия общински съвет имаме трима председатели:
- един самозван, който ходи в Силистра и наляво и дясно твърди, че
е председател, г-н Ридван Кязим го знае и аз няма да му цитирам
името;
- имаме втори председател избран от групата на ДПС, който ни е
законен;
- имаме и трети председател извън групата на съветниците,
неизвестно кой, и той има последна дума и казва кое как да се
гласува.Именно той нареди на днешното заседание да не се
приема бюджета. Аз съм убеден, че групата на ДПС ще изпълни
това нареждане защото още преди изборите на тях им е казано, че
ще трябва да гласуват както им се нареди, няма значение какво
лично мнение имат. И аз съм така в моята зърнобаза.Имам 26
котки и не ме интересува дали са бели или черни, важното за мен
е да хващат мишки, щом хващат, аз ще ги храня и ще им осигуря
топло през зимата.
Колеги, знам че някой от Вас се чустват неудобно на заседанията на
Общинския съвет като двузвездни клиенти в петзвезден хотел,но вярвайте,
че и на петзвездните гости в хотела също не им е приятно, когато отсреща
няма с кого нещо да споделиш. И накрая призовавам групата на ДПС да ме
опровергае като каже нещо против така предложения бюджет, или като
гласува за неговото приемане.
Я.Къров Нека Председателя на бюджетната комисия да каже как ще
гласува и защо?
С.Джелил – Имаше доста надоразумения и аз се въздържам да
коментирам приемането на бюджета.
Н.Дауд – Проблем ли са 7-8 хил.лв. за трети Зам.Кмет?
Инж.Н.Неделчев – Ако не се приеме бюджета, ще пострада най вече
населението, няма да има трети зам.кмет както ми се предлага. Ценя най

вече професионалните качества на г-жа М.Мехмед а не политическите
пристрастия.
Н.Георгиев – Предлагам бюджета да бъде обсъден на сесия през
м.Септември.
Д-р М.Керчев – Не съм съгласен с разпределението на капиталовите
разходи. Здравната служба в с. Искра е пред затваряне поради това, че са
необходи средства за основен ремонт на сградата, няма топла вода дори и
студена вода няма.
Инж.Н.Неделчев – Имаше отстъпки от всички страни при
обсъждането на бюджета и не виждам основателна причина да не се
гласува бюджета. Приканвам Ви да гласувате бюджета.
След гласуване с 4 гласа „ За „
1. Галина Василева Йорданова
2. Никола Георгиев Георгиев
3. Силвия Димитрова Балканджиева
4. Янко Любенов Къров
2 гласа „ въздържали се „
1. Мариан Ганчев Керчев
2. Сания Мустафа Юсуф
6 гласа „ против „
1. Ридван Ахмед Кязим
2. Небайдин Дауд Юмер
3. Ремзи Бедри Муталиб
4. Севджан Джелил Адем
5. Хабил Расим Хабил
6. Шюкри Расим Мемиш
Р Е Ш Е Н И Е №48
=================
На основание Чл.21,Ал.1,т.6 и Чл. 27, Ал.4 от ЗМСМА,
Общинския съвет не приема бюджета на Община Ситово за 2008
година.
Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито в
12.30 часа.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СИТОВО
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ______________
/ Р. КЯЗИМ /

