П Р О Т О К О Л
№1
От 29.01.2010 година
Днес 29.01.2010 година, Общински съвет – Ситово, област Силистра проведе заседание.
От 13 общински съветника, на заседанието присъстваха 12, отсъства 1
1. Димитър Неделчев Господинов
Председателя на Общински съвет – Ситово г-н Ридван Ахмед Кязим предложи следния
дневен ред. След гласуване с 12 гласа „ За „ Общинския съвет прие следния
Д Н Е В Е Н
Р Е Д:
========================
1. Отчет за дейността на Общински съвет – Ситово за периода 01.01.2009 -31.12.2009
година.
Внася: Р.Кязим – Председател на
Общ.съвет - Ситово
2. Отчет на бюджета на Община Ситово за периода от 01.01.2009 – 31.12.2009 година.
Внася: инж.Н.Неделчев – Кмет на
Община Ситово.
3. Докладна записка относно приемане промени в Наредба за определяне и
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ситово.
Докл.: инж.Н.Неделчев – Кмет на
Община Ситово.
4. Докладна записка относно утвърждаване на формули за разпределение на бюджета на
ОУ от Общ.Ситово.Основни и допълнителни компоненти по формулата,правила за промени в
разпределение на средствата между училищата при изменение на броя на учениците и ЕРС,
както и правила за изпълнение на разходите.
Внася: С.Адем – Зам.Кмет на
Община Ситово
5. Докладна записка относно годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинската собственост при Община Ситово за 2010 година.
Внася: С.Адем – Зам. Кмет на
Община-Ситово
6. Докладна записка относно разпореждане с общинско имущество в с.Ситово.
Внася: инж.Н.Неделчев – Кмет на
Община-Ситово
7. Докладна записка относно разпореждане с общинско имущество в с.Ситово.
Внася: инж.Н.Неделчев – Кмет на
Община Ситово.
8. Докладна записка относно разпореждане с общинско имущество в с.Любен.
Внася: инж.Н.Неделчев – Кмет на
Община Ситово.
9.Докладна записка относно приемане Наредба за търговската дейност и услуги на
територията на Община Ситово.
Внася: инж.Н.Неделчев – Кмет на
Община Ситово
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10.Докладна записка, относно одобряване на подробен устройствен план в землището на
с.Искра.
Внася: инж.Н.Неделчев – Кмет на
Община Ситово
11. Докладна записка, относно приемане бюджета на Община Ситово по приходната и
разходната част за 2010 година.
Внася: инж.Н.Неделчев – Кмет на
Община Ситово
По първа точка от дневния ред:
Р.Кязим – Председател на Общ.съвет запозна присъстващите с Отчет за дейността на
Общински съвет – Ситово за периода 01.01.2009 -31.12.2009 година.
След гласуване с 11 гласа „ За „
1.Ахмед Мудин Ахмед
2.Никола Георгиев Георгиев
3.Небайдин Дауд Юмер
4.Ридван Ахмед Кязим
5.Ремзи Бедри Муталиб
6.Сания Мустафа Юсуф
7.Силвия Димитрова Балканджиева
8.Хабил Расим Хабил
9.Шукри Расим Мемиш
10.Янко Любенов Къров
11.Ясен Иванов Енев
И 1 глас „ Въздържал се „
1. Розин Георгиев Христов
Общинския съвет прие следното
РЕШЕНИЕ№1
====================
На основание Чл. 27, Ал.6 от ЗМСМА Общинския съвет – Ситово приема Отчета на
Председателя на Общинския съвет за периода 01.01.2009 год. – 31.12.2009 година.
По втора точка от дневния ред:
Инж.Н.Неделчев – Кмет на Община Ситово запозна присъстващите с Отчет на бюджета
на Община Ситово за периода от 01.01.2009 – 31.12.2009 година.
След гласуване с 11 гласа „ За „
1.Ахмед Мудин Ахмед
2.Никола Георгиев Георгиев
3.Небайдин Дауд Юмер
4.Ридван Ахмед Кязим
5.Ремзи Бедри Муталиб
6.Розин Георгиев Христов
7.Сания Мустафа Юсуф
8.Силвия Димитрова Балканджиева
9.Хабил Расим Хабил
10.Янко Любенов Къров
11.Ясен Иванов Енев
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И 1 глас „ въздържал се „
1. Шукри Расим Мемиш
Общинския съвет прие следното

1.

РЕШЕНИЕ№2
==================

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и във връзка с чл.30, ал.1 от ЗОБ,
Общински съвет-Ситово приема отчета за изпълнението на бюджета на Община
Ситово за четвърто тримесечие на 2009г., както следва:
По разходната част:
- държавни дейности
1 548 733 лв.
- местни дейности
2 966 050 лв.
- дофинансиране
86 569 лв.
- общо
4 601 352 лв.
По приходната част:
- държавни дейности
1 548 733 лв.
- местни дейности
3 052 619 лв.
- общо
4 601 352 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 четвърто
тримесечие на 2009г., както следва:
По разходната част:
- било:
5 157 620 лв.
- става:
5 286 230 лв.
-По приходната част:
- било:
5 157 620 лв.
- става:
5 286 230 лв.
По трета точка от дневния ред:
Докладна записка от инж.Н.Неделчев – Кмет на Община Ситово,относно приемане
промени в Наредба за определяне и администрирането на местните такси и цени на услуги на
територията на Община Ситово.
След гласуване с 12 гласа „ За „
1.Ахмед Мудин Ахмед
2.Никола Георгиев Георгиев
3.Небайдин Дауд Юмер
4.Ридван Ахмед Кязим
5.Ремзи Бедри Муталиб
6.Розин Георгиев Христов
7.Сания Мустафа Юсуф
8.Силвия Димитрова Балканджиева
9.Хабил Расим Хабил
10.Шукри Расим Мемиш
11.Янко Любенов Къров
12.Ясен Иванов Енев
Общинския съвет прие следното
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РЕШЕНИЕ№3
==================
На основание Чл.21,Ал.2 от ЗМСМА и Чл.8, Ал.1 от ЗМДТ – Общински съвет – Ситово
приема следното изменение и допълнение:
Раздел ІІІ било: Чл.22,Ал.1,т.1 . За едно дете – 20.00 лв.
т.2. За второ дете – 10.00 лв.
Да стане: т.1. За едно дете – 24.00 лв.
т.2 За второ дете – 10.00 лв.
Раздел V било: Чл.32
Т.6 – Издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация – V категория – 80.00 лв.
Т.7 – заверка на протокол за строителна линия, актове и др. – 5.00 лв.
Т.9 – предписания и становища – 10.00 лв.
Т.11 – констативен акт за незаконно строителство – 10.00 лв.
Т.12 – Разрешение за строеж V категория – 50.00 лв.
Да стане:
Т.6 – Издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация – V категория – 80.00 лв.
Т.7 – заверка на протокол за строителна линия, актове и др. – 10.00 лв.
Т.9 – предписания и становища – 20.00 лв.
Т.11 – констативен акт за незаконно строителство – 20.00 лв.
Т.12 – разрешение за строеж – V категория – 60.00 лв.
Раздел VІ било: Чл.34
1. за издаване на удостоверение за наследници – 2.00 лв
2. за издаване на удостоверение за идентичност на имената – 2.00 лв.
3. за издаване на удостоверение, че не е съставен акт за раждане или акт за смърт – 2.00 лв.
5. за издаване на удостоверение за семейно положение – 2.00 лв.
6. за издаване на удостоверение за родствени връзки- 2.00 лв.
7. за адресна регистрация и / или издаване на удостоверение за постоянен или настоящ
адрес – 2.00 лв.
10. за легализация на документи по гражданското състояние за чужбина – 3.00 лв.
11. за всички други видове удостоверения по искане на граждани – 2.00 лв.
12. за препис от документи – 2.00 лв.
Чл.35,т.4 – издаване на служебна бележка и удостоверения – 1.50 лв.
Чл.36: За счетоводни услуги се заплащат следните такси:
1. Издаване на удостоверения и служебни бележки – 1.50 лв
2. Издаване на удостоверения УП 2, образец 30 и образец 635:
- от 3 до 5 години – 3.00 лв
- от 3 до 10 години – 5.00 лв
- от 3 до 15 години – 10.00 лв
3. Преизчисляване на стаж от трудова книжка – 3.00 лв.
Чл.37: За местни данъци и такси:
1. Издаване на удостоверения за недвижим имот, земеделски земи, гори и всички
останали случаи от ЗМДТ:
- обикновена поръчка – 7 дни – 2.00 лв.
- бърза поръчка – 1 ден – 3.00 лв.
- експресна поръчка – до 4часа – 5.00 лв.
Чл.41,Ал.1: При издаване на разрешително за 1 година за работна време след 2.00 часа на
основание Чл.29, Ал.2 от Наредба № 1 на Общински съвет – Ситово – 15.00 лв. еднократно при
издаване на разрешително.
Да стане : Чл.34
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1. за издаване на удостоверение за наследници – 3.00 лв.
2. за издаване на удостоверение за идентичност на имената – 3.00 лв.
3. за издаване на удостоверение,че не е съставен акт за раждане или акт за смърт – 3.00
лв.
4. за издаване на удостоверение за семейно положение – 3.00 лв.
5. за издаване на удостоверение за родствени връзки – 3.00 лв.
6. за адресна регистрация и / или издаване на удостоверение за постоянен или настоящ
адрес – 3.00 лв.
10. за легализация на документи по гражданското състояние за чужбина – 5.00 лв
11. за всички други видове удостоверения по искане на граждани – 3.00 лв.
12. за преписи от документи – 3.00 лв.
Чл.35,т.4: - издаване на служебна бележка и удостоверения – 2.00 лв.
Чл.36: За счетоводни услуги се заплащат следните такси:
1. Издаване на удостоверения и служебни бележки – 2.00 лв.
2. Издаване на удостоверения УП 2, образец 30 и образец 635:
- от 3 до 5 години – 5.00 лв.
- от 3 до 10 години – 8.00 лв.
- от 3 до 15 и над 15 години – 10.00 лв.
3. Преизчисляване на стаж от трудова книжка – 5.00 лв.
Чл.37: За местни данъци и такси:
1. Издаване на удостоверения за недвижим имот, земеделски земи, гори и всички
останали случаи на ЗМДТ:
- обикновена поръчка – 7 дни – 3.00 лв.
- бърза поръчка – 1 ден – 5.00 лв.
- експресна – до 4 часа – 7.00 лв.
Чл.38,Ал.8 нова: Издаване на удостоверение за вписване на търговски обект в информационен
масив – 50.00 лв.
Чл.41,Ал.1. При издаване на разрешително за работно време – 20.00 лв.
Ал.2. При издаване на разрешително за 1 година за работно време след 2.00 часа на
основание Чл.29, Ал.2 от Наредба № 1 на Общински съвет – Ситово – 20.00 лв. еднократно при
издаване ва разрешително.
Раздел VІІ допълнение:
Чл.42,Ал.1,т.3 – ритуал – 10.00 лв.
Чл.42,Ал.2,т.3 – за ритуал – 5.00 лв.
По четвърта точка от дневния ред:
Докладна записка от С.Адем – Зам.Кмет на Община Ситово, относно утвърждаване на
формули за разпределение на бюджета на ОУ от Общ.Ситово.Основни и допълнителни
компоненти по формулата,правила за прамени в разпределение на средствата между училищата
при изменение на броя на учениците и ЕРС, както и правила за изпълнение на разходите.
След гласуване с 10 гласа „ За „
1.Ахмед Мудин Ахмед
2.Никола Георгиев Георгиев
3.Небайдин Дауд Юмер
4.Ридван Ахмед Кязим
5.Ремзи Бедри Муталиб
6.Розин Георгиев Христов
7.Сания Мустафа Юсуф
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8.Силвия Димитрова Балканджиева
9.Хабил Расим Хабил
10.Шукри Расим Мемиш
И два гласа „ въздържал се „
1. Янко Любенов Къров
2. Ясен Иванов Енев
Общинския съвет прие следното
РЕШЕНИЕ№4
===================
На основание Чл.21,Ал.1,т.23 от ЗМСМА, Чл.160, Ал.1 и 2 от Правилника за прилагане
на ЗНП, разпоредбите на § 52 и § 53 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗДБРБ за
2010 година и ПМС № 324/30.12.2009 година, Общински съвет – Ситово, утвърждава:
І. Формула за разпределение на 100 % от средствата по единен разходен стандарт за
общообразователните училища на територията на Община Ситово за 2010 година, както следва:
СФ = 96 % * ЕРС* БУ + 4 % ДТГ
Където:
СФ – средства по формулата
ЕРС – единен разходен стандарт
БУ – брой ученици към 01.01.2010 година
ДТГ – добавка за течно гориво
Формулата има основни и допълнителни компоненти
1. Основни компоненти на формулата / ОКФ /
ЕРС – единен разходен стандарт
БУ – брой ученици
Средствата по ОКФ = 96 %* ЕРS*БУ
2. Допълнителни компоненти на формулата / ОКФ /
ДТГ – добавка за течно гориво
Средствата по ДКФ = 4 % от средствата по ЕРС, в т.ч.
ДТГ – добавка за течно гориво в размер на 4 % от средствата по ЕРС;
3.Правила за разпределение на допълнителните компоненти по формулата:
ДТГ – добавка за течно гориво – по 234.60 лева за всеки ученик, там където училището
се отоплява с течно гориво.
Така утвърдената формула е в сила от 01.01.2010 година и не може да бъде изменяна по
време на бюджетната 2010 година.
4. Правила за промени и разпределение на средствата между училищата при изменение на
броя на децата и учениците и единния разходен стандарт.
Корекции в средствата по формулата се извършват от ПРБК при определени условия –
само при промяна на стойността на някой от основните компоненти на формулата / размер на
единния разходен стандарт и броя на учениците / или допълнителните компоненти:
1. Корекция в средствата по формулата при промяна на единния разходен стандарт се
извършват след промяна на бюджетните взаимоотношения между МФ и Общината.
2. Корекция в средствата по формулата при промяна на броя на учениците да става два
пъти в годината: считано от 01.01.2010 година за календарната година и считано от 01.01.2010
година за учебната 2010/2011 година. Корекциите стават по следните варианти:
2.1. База за определяне броя на децата по формулата – приемат се дадните към
01.01.2010 година по информационна система но МОМН – „ Админ М” за учебната 2009/2010
година.
2.2. Ако разчетният брой на учениците, предвиден със ЗДБРБ за 2010 година е по-висок
от броя на учениците, по информационната система „ Админ М „ за учебната 2009/2010 година
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към 01.01.2010 година – ПРБК заделя като резерв разликата от средствата, формирана по
съответния единен разходен стандарт, до извършването на корекция за намаление на
средствата.
2.3. Ако разчетният брой на учениците,предвиден със ЗДБРБ за 2010 година е по-нисък
от броя на учениците по информационната система „ Админ М „ за учебната 2009/2010 година
към 01.01.2010 година – ПРБК разпределя средствата по формулата, като недостиг се удържа
пропорционално на средствата по формулата, до извършване на корекция за увеличение на
средствата. След извършване на корекцията удържаните средства се възстановяват.
2.4. Ако след корекцията действителния брой на учениците е по-малък от броя на
учениците по информационната система „ Админ М „ за учебната 2009/2010 година се формира
превишение на полагащите се средства по единни разходни стандарти, което може да се
използва за увеличаване на средствата, разпределени по формулата.
2.5. Ако след корекцията действителния брой ученици е по-голям от броя на учениците
по информационната система „ Админ М „ за учебната 2009/2010 година се формира недостиг
на полагащите се средства по единни разходни стандарти, който се удържа пропорционално на
средствата по формулата.
ІІ. Правила за изпълнение на разходите.
1. По т.І, ПРБК утвърждава формулата за 100% от определените със ЗДБРБ за 2010
година и ЕРС средства.Изпълнението на 100 на сто или на друг процент, ако такъв бъде
определен с акт на Министерски съвет, се извършва пропорционално по звена и по компоненти
на формулата, в частност:
100 % СФ=100%*( 96% ЕРС*БУ) + 100%*( 4% ДТГ )
2. В съответствие с Чл.7 от ПМС № 324/30.12.2009 година ПРБК представя на
училищата средствата по единни разходни стандарти / съобразявайки се с разпоредбите на
Чл.11 от ЗДБРБ за 2010 година / разпределени по формула, в срок от 7 / седем / работни дни от
получаването им от централния бюджет. Това предполага следния график за разпределение на
държавния трансфер за общините,регламентирано с Чл.13 от ЗДБРБ за 2010 година /
30%;25%;20%;25% по тримесечия /
3. В съответствие с Чл.14 от ПМС № 324/30.12.2009 година са определени средства за
извънкласни и извънучилищни дейности в размер на 14.00 лв. на ученик.Средствата се
разпределят изцяло между училищата на територията на Община Ситово. Тези средства не се
разпределят по формулата. Допълнителните средства се разпределят в зависимост от датата им
на получаване.
ПРБК не може да използва средствата, които са получени по единни разходни стандарти
за финансиране на други дейности.
ІІІ. Възлага на Кмета на Община Ситово да създаде необходимата организация за стриктно
изпълнение на приетата формула за разпределение на средствата за делегираните дейности в
направление образование.
По пета точка от дневния ред:
Докладна записка от С.Адем – Зам.Кмет на Община Ситово, относно годишна програма
за управление и разпореждане с имоти - общинската собственост при Община Ситово за 2010
година.
След гласуване с 11 гласа „ За „
1.Ахмед Мудин Ахмед
2.Никола Георгиев Георгиев
3.Небайдин Дауд Юмер
4.Ридван Ахмед Кязим
5.Ремзи Бедри Муталиб
6.Розин Георгиев Христов
7.Сания Мустафа Юсуф
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8.Силвия Димитрова Балканджиева
9.Хабил Расим Хабил
10.Шукри Расим Мемиш
11.Янко Любенов Къров
И 1 глас „ Въздържал се „
1.Ясен Иванов Енев
Общинския съвет прие следното
РЕШЕНИЕ№5
==================
На основание Чл.21,Ал.1,т.12 от ЗМСМА, Чл.8 , Ал.9 от ЗОС, Общински съвет – Ситово
приема Годишна програма за управление и разпоржедане с имоти общинска собственост при
Община Ситово за 2010 година.
По шеста точка от дневния ред:
Докладна записка от ивж.Н.неделчев – Кмет на Община Ситово, относно разпореждане с
общинско имущество в с.Ситово.
След гласуване с 12 гласа „ За „
1.Ахмед Мудин Ахмед
2.Никола Георгиев Георгиев
3.Небайдин Дауд Юмер
4.Ридван Ахмед Кязим
5.Ремзи Бедри Муталиб
6.Розин Георгиев Христов
7.Сания Мустафа Юсуф
8.Силвия Димитрова Балканджиева
9.Хабил Расим Хабил
10.Шукри Расим Мемиш
11.Янко Любенов Къров
12.Ясен Иванов Енев
Общинския съвет прие следното
РЕШЕНИЕ№6
===================
На основание Чл.21, Ал.1,т.8 от ЗМСМА, Чл.34, Ал.4 от ЗОС и Чл.35, Ал.1 от ЗОС,
Общински съвет – Ситово възлага на Кмета на Община Ситово да открие процедура по
ПРОДАЖБА чрез търг с явно наддаване на имот – частна общинска собственост,
представляващ:
- „ЛОЗЕ „ – земеделска земя ІІІ категория с площ от 0,654 дка в местността „ Новите
лозя „ с кад.№ 074015 по КВС в землището на с.Ситово, по условията и реда на НАРЕДБА за
реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет –
Ситово.
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По седма точка от дневния ред:
Докладна записка от инж.Н.Неделчев – Кмет на Община Ситово относно разпореждане
с общинско имущество в с.Ситово.
След гласуване с 12 гласа „ За „
1.Ахмед Мудин Ахмед
2.Никола Георгиев Георгиев
3.Небайдин Дауд Юмер
4.Ридван Ахмед Кязим
5.Ремзи Бедри Муталиб
6.Розин Георгиев Христов
7.Сания Мустафа Юсуф
8.Силвия Димитрова Балканджиева
9.Хабил Расим Хабил
10.Шукри Расим Мемиш
11.Янко Любенов Къров
12.Ясен Иванов Енев
Общинския съвет прие следното
РЕШЕНИЕ№7
===================
На основание Чл.21,Ал.1,т.8 от ЗМСМА, Чл.34, Ал.4 от ЗОС и Чл.36,Ал.1,т.2 от ЗОС,
Общински съвет – Ситово възлага на Кмета на Община Ситово да открие процедура по
ПРОДАЖБА на Тодор Георгиев Плугаров – собственик, 40/2981 идеални части от имот –
частна общинска собственост, представляващ:
- „ ДВОРНО МЯСТО „ – с обща площ от 2981 кв.м. в кв. 2, УПИ № VІІІ – 919 по РП на
с.Ситово, по условията и реда на НАРЕДБА за реда на придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Ситово.
По осма 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 12 гласа „ За „
1.Ахмед Мудин Ахмед
2.Никола Георгиев Георгиев
3.Небайдин Дауд Юмер
4.Ридван Ахмед Кязим
5.Ремзи Бедри Муталиб
6.Розин Георгиев Христов
7.Сания Мустафа Юсуф
8.Силвия Димитрова Балканджиева
9.Хабил Расим Хабил
10.Шукри Расим Мемиш
11.Янко Любенов Къров
12.Ясен Иванов Енев
Общинския съвет прие следното
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РЕШЕНИЕ№8
==================
На основание Чл.21,Ал.1,т.8 от ЗМСМА, Чл.14,Ал.7 от ЗОС, Общински съвет – Ситово
възлага на Кмета на Община Ситово да открие процедура по отдаване под НАЕМ чрез търг с
явно наддаване на имот – публична общинска собственост, представляващ:
- „ ПАСИЩЕ, МЕРА” – земеделска земя ІV категория с кад.№ 001008 по КВС в землище
на с.Любен – 0,500 дка от общо 259,839 дка за срок от 5 години, по условията и реда на
НАРЕДБА за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на
Общински съвет – Ситово.
По девета точка от дневния ред:
Докладна записка от инж.Н.Неделчев – Кмет на Община Ситово, относно приемане на
Наредба за търговската дейност и услуги на територията на Община Ситово.
След гласуване с 12 гласа „ За „
1.Ахмед Мудин Ахмед
2.Никола Георгиев Георгиев
3.Небайдин Дауд Юмер
4.Ридван Ахмед Кязим
5.Ремзи Бедри Муталиб
6.Розин Георгиев Христов
7.Сания Мустафа Юсуф
8.Силвия Димитрова Балканджиева
9.Хабил Расим Хабил
10.Шукри Расим Мемиш
11.Янко Любенов Къров
12.Ясен Иванов Енев
Общинския съвет прие следното
РЕШЕНИЕ№9
==================
На основание Чл.21,Ал.1 от ЗМСМА, Общински съвет – Ситово приема Наредба за
търговската дейност и услуги на територията на Община Ситово.
По десета точка от дневния ред:
Докладна записка от инж.Н.Неделчев – Кмет на Община Ситово, относно одобряване на
подробен устройствен план в землището на с.Искра.
След гласуване с 12 гласа „ За „
1.Ахмед Мудин Ахмед
2.Никола Георгиев Георгиев
3.Небайдин Дауд Юмер
4.Ридван Ахмед Кязим
5.Ремзи Бедри Муталиб
6.Розин Георгиев Христов
7.Сания Мустафа Юсуф
8.Силвия Димитрова Балканджиева
9.Хабил Расим Хабил
10.Шукри Расим Мемиш
11.Янко Любенов Къров
12.Ясен Иванов Енев
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Общинския съвет прие следното
Р Е Ш Е Н И Е № 10
===================
На основание Чл.21,Ал.1, т.11 от ЗМСМА, Чл.129, Ал.1, Чл.128, Ал.13 от ЗУТ и
Решение на Експертен съвет с Протокол № 1/21.01.2010 година, Общински съвет – Ситово
одобрява подробен устройствен план – ПЗ за поземлен имот № 004080 в землището на
с.Искра, ЕКТТЕ 32839, Община Ситово, област Силистра за ПРОМЯНА на
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО на ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ и ИЗГРАЖДАНЕ НА „ Базова
станция GSM/UMTS № 4540 на Глобул „
Възложители: 1. Шенол и Виждан Шакирови – собственици
Наематели
2. „ Космо България Мобайл „ ЕАД гр.София
На основание Чл.129, Ал.1 от ЗУТ Решението да се изпрати в 7 – дневен срок за
обнародване в „ Държавен вестник”
По единадесета точка от дневния ред:
Докладна записка от инж.Н.Неделчев, относно приемане бюджета на Община Ситово по
приходната и разходната част за 2010 година.
След гласуване с 12 гласа „ За „
1.Ахмед Мудин Ахмед
2.Никола Георгиев Георгиев
3.Небайдин Дауд Юмер
4.Ридван Ахмед Кязим
5.Ремзи Бедри Муталиб
6.Розин Георгиев Христов
7.Сания Мустафа Юсуф
8.Силвия Димитрова Балканджиева
9.Хабил Расим Хабил
10.Шукри Расим Мемиш
11.Янко Любенов Къров
12.Ясен Иванов Енев
Общинския съвет прие следното
Р Е Ш Е Н И Е № 11
==================

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 2010г.,
ПМС № 324/31.12.2009г. и Писмо № ФО-01 от 13.01.2010г. на Министерство на
финансите , Общински съвет – Ситово :
І. Приема бюджета на Община Ситово за 2010 година по пълна бюджетна
класификация както следва:
1. По приходната част – в размер на
(разпределени по параграфи съгласно Таблица 6)
в т.ч.:

2 410 761 лв.
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1.1. Приходи с държавен характер =1 396 515 лв.
в т.ч:
1.1.1. Обща субсидия за делегираните от държавата
Дейности
=
1 293 669лв.
1.1.2.Преходен остатък
=
89 846лв
1.1.3.Целева субсидия за капиталови разходи за
финансиране
на дъражни дейности
=
13 000лв.
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

= 1 014 246 лв.
= 115 154 лв.
= 248 522 лв.
= 430 500 лв.

(в т.ч трансфер за зимно поддържане и снегопочистване = 27 900 лв.)

финансиране

1.2.4. Целева субсидия за капиталови разходи за

на общински дейности
=
45 600 лв.
1.2.5.Осн.ремонт на пътища
= 123 600 лв.
1.2.6.Погашения по финансов лизинг = -12 809 лв.
1.2.7.Преходен остатък
=
63 679 лв.

2. По разходната част – в размер на 2 410 761 лв.
(разпределени по функции и групи разходи, съгласно Таблици 8, 9 и 10)
в т.ч.:
2.1. Държавни дейности
= 1 396 515 лв.
2.2.Дофинансиране на държ.дейности с
общински приходи
=
11 098 лв.
2.2. Общински дейности
= 1 003 148 лв.
в т.ч .

2.2.1 Ивестиционна програма на Община Ситово и поименно
разпределение на капиталовите разходи. = 205 791 лв.
(разпределени по обекти и дейности съгласно Таблица 11)

I.1. Приема бюджета на второстепенните разпоредители с бюджетни клредити
в съответствие с Таблици 9
ІІ.Разпределя преходния остатък от 2009г. на стойност 153 525 лв. съгласно
Таблица 7.
ІІІ. Приема следните лимити за разходи:
1. Лимит за представителни разходи в размер до 8 000, в т.ч.:
1.1.
Лимит за представителни разходи в размер до 6 000 лв. за
дейност “Общи държавни служби”
1.2.
Лимит за представителни разходи в размер до 2 000 лв. за
дейност “ Общински съвет”
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2. Разходи за финансиране на общински вестник в размер до 3 000 лв.
3. Социлано-битови разходи в размер на 3% от начислените трудови
възнаграждения
IV. Приема разчет за целевите разходи както следва:
1. За членски внос и участие в НПО – 2 800 лв.
2. Помощи по решение на общинския съвет – 3 200 лв.
3. Разходи за подпомагане на погребения в размер на 1 000 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 до 90 лв. Сумата включва: ковчег или закупуване на тензух до
50 лв.; изкопаване на гроб – 20лв., превоз на покойника – 20лв.;
V. Утвърждава списък на педагогическия персонал в делегирените от
държавата дейности по образованието , които имат право на заплащане на част от
транспортните разходи , съгласно Таблица 4.
VІ. Утвърждава размера на възстановяемите разходи за транспорт на лицата по
т.V в рамките до 85 % от действителните разходи, след представяне на разходооправдателни документи (фактури, билети, абонаментни карти), до размера на
предвидената за това субсидия от ЦБ.
VII. Утвърждава поименен списък и дестинация на пътуващите работници и
служители в Община Ситово, както следва:
№ Име, презиме, фамилия
1
2
3
4

Дестинация

Стилиян Василев Кондов
Илиан Валентинов Попов
Гергана Атанасова Тодорова
Севия Назми Мехмед

Силистра - Ситово - Силистра
Силистра - Ситово - Силистра
Силистра - Ситово - Силистра
Силистра - Любен - Силистра
Силистра - Добротица 5
Екатерина Петрова Стоянова
Силистра
VІII. Утвърждава размера на възстановяемите разходи за транспорт на
пътуващите работници и служители от Община Ситово от местоживеене до
месторабота и обратно, в размер до 90% от действително извършените разходи за
пътуване, след представяне на разходно-оправдателни документи (фактури, билети,
абонаментни карти).
IX. Утвърждава бюджета на общинския съвет в размер на 38 310 лв.
X. Утвърждава субсидирана численост на организациите с нестопанка цел –
читалища – 9 бройки.
ХI. Утвърждава разчета за субсидии на организациите с нестопанска цел –
читалища на територията на общината в размер на 57 753 лв., както следва:
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Издръжка
Ремонт
1. Читалище с.Ситово
=
6 600 лв.
4 900 лв.
2. Читалище с.Искра
=
5 800 лв.
4 900 лв.
3. Читалище с.Добротица
=
5 800 лв.
4. Читалище с.Попина
=
6 600 лв.
5. Читалище с.Гарван
=
6 653 лв.
6. Читалище с.Любен
=
2 750 лв.
5 000 лв.
7. Читалище с.Босна
=
2 750 лв.
8. Читалище с.Поляна
=
2 750 лв.
9. Читалище с.Нова Попина
=
3 250 лв.
XII. Упълномощава Кмета на общината да договори условията за
използването на средствата по т.ІХ
XIII. Определя 54 бройки численост на персонала в дейност „Общинска
администрация, със средства за заплати по § 01 в размер на 358 174 лв. за сметка на
трансфера по единния разходен стандарт
XIV. Задължава кмета на общината да състави длъжностно разписание за
делегираната от държавата дейност в рамките на средствата за заплати посочени в
предходната точка
XV. Определя 2 бройки численост на персонала в дейност „Други дейности
по образованието”-дофинансиране, за шофьори на автобуси, със средства за
заплати по § 01 в размер на 9 240 лв. за сметка на собствените приходи.
ХVI. 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.
ХVII. При спазване на общия размер по бюджета и разделението му на
държавни и общински дейности, предоставя следните правомощия на Кмета на
Общината за бюджетната 2010 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 й размер
и без да се прехвърлят кредити от държавни дейности в общински дейности
3. Да се разпорежда с резервния бюджетен кредит по чл.14, т.2 от ЗОБ
4. Да разработи бюджета на общината по пълна бюджетна
класификация.
ХVІІІ. Задължава Кмета на Общината:
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1.

Да определи конкретните правомощия и отговорности на
второстепенните и третостепенни разпоредители с бюджетни
кредити.
2. Да ограничава или спира финансирането на бюджетни
организации и звена при нарушаване на бюджетната и финансова
дисциплина и при неспазване на приетите приоритети.
3. Да отразява служебно промените по общинския бюджет с размера
на постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорства, в
съответствие с волята на дарителя и донора.
ХIX. Дава съгласие да се ползват безлихвени заеми от ЦБ за финансиране на
разходи до възстановяването им по одобрени проекти и програми , съфинансирани
от ЕС.
ХX. Годишния размер на плащанията по общинския дълг да не надвишават
25% от размера на собствените приходи и общата изравнителна субсидия за
2009г./чл.12,ал.1 от ЗОД/
ХXІ. Задължава ръководителите на бюджетни звена, финансирани от Общинския
бюджет да разработят и представят в срок до 31.03.2010г. конкретни мерки за
изпълнение на гласувания от Общински съвет – Ситово бюджет
Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито в 12.30 часа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩ.СЪВЕТ: _____________
/ Р. КЯЗИМ /
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