ПРОТОКОЛ
№5
от 18.03.2004 година

Общински съвет – с. Ситово, обл. Силистра на 18.03.2004 година проведе
заседание.
От 13 общински съветника, на заседанието присъстваха 13.
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 2004 година.

2.

3.

4.

5.

Внася: П.Калушева – Гл.счетоводител
На Община Ситово.
Приемане на Наредба № 1 на Община Ситово на основание Чл.22,т.1 от
ЗМСМА.
Внася: инж.Н.Неделчев – Кмет на Община
Ситово.
Приемане структурата на Общинска администрация – Ситово за 2004
година.
Внася: инж.Н.Неделчев – Кмет на Община
Ситово.
Приемане стратегия за развитие на Община Ситово за периода 2004-2006
година.
Внася: инж.Н.Неделчев – Кмет на Община
Ситово.
Докладни записки.

6. Разни.
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По първа точка от дневния ред:
П.Калушева – Гл. Счетоводител на Община Ситово, запозна
присъстващите с бюджета на Община Ситово за 2004 година.
След гласуване с 13 гласа “За” Общинския съвет прие следното
Р Е Ш Е Н И Е № 30
======================
І. Приема бюджета на Община Ситово за 2004 година по пълна бюджетна
класификация както следва:
1. По приходната част – в размер на 1 103 992 лв.
( разпределени по параграфи съгласно Таблица 6 )

в т.ч.:
1.1. Приходи с държавен характер
= 837 301 лв.
в т.ч.:
1.1.1. Трансфер на преотстъпения данък по ЗОДФЛ за 2004
година
= 198 00 лв.
1.1.2. Обща допълваща субсидия от РБ = 611 101 лв.
1.1.3. Целева субсидия за капиталови разходи за финансиране на
държавни дейности
= 28 200 лв.
1.2. Приходи с общински характер
= 266 691 лв
в т.ч.:
1.2.1. Данъчни приходи
= 53 460 лв.
1.2.2. Неданъчни приходи
= 133 440 лв.
1.2.3. Обща изравнителна субсидия
= 87 100 лв.
1.2.4. Целева субсидия за капиталови разходи за финансиране на
общински дейности
= 18 800 лв.
1.2.5. Преходен остатък
=
3 891 лв.
1.2.6. Заеми от банки
= 30 000 лв.
2. По разходната част – в размер на 1 103 992 лв.
( разпределени по функции и групи разходи , съгласно Таблица 7, 8 и 9 )

в т.ч.:
2.1. Държавни дейности
= 837 301 лв.
2.2. Общински дейности
= 266 691 лв.
3. Инвестиционна програма на Община Ситово и разпределение на
средствата за капитално строителство и придобиване на ДМА = 95
982 лева. ( 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 0,20 лв.
където има организирано столово хранене, и размер на режийните
разноски за ученическото столово хранене – 3 000 лв.
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2. Лимит за представителни разходи в размер на 5 000 лв.
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 – 1 000 лв.
2. Помощи по решение на Общинския съвет – 500 лв.
3. Разходи за подпомагане на погребения в размер на 300 лв.,при
следване 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 55 лв.Сумата включва: ковчег – 35
лв.;изкопаване на гроб – 10 лв. ;превоз на покойника – 10 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 всяко тримесечие, и определя размер на средствата в рамките на 75 %
от действителните разходи след представяне на разходооправдателни документи /
билети,абонаментни карти /.
VІ. Утвърждава маршрутите за извозване на пътуващи ученици, разходите за
които се поемат от държавния и общинския 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 организациите с нестопански цели в
размер на 37 004 лв. както следва:
Издръжка
Ремонт
1. Читалище с. Ситово
=
4 500 лв.
5 000 лв.
2. Читалище с. Искра
=
4 500 лв.
3. Читалище с. Добротица =
4 500 лв.
5 000 лв.
4. Читалище с. Попина
=
4 500 лв.
5. Читалище с. Гарван
=
4 500 лв.
6. Читалище с. Любен
=
2 500 лв.
7. Читалище с. Босна
=
2 004 лв.
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ІХ. Упълномощава Кмета на Общината да договори условията за използването
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 следните правомощия на Кмета на
Общината за бюджетната 2004 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 прехвърлят кредити от
държавни дейности в общински дейности.
3. Да разработи бюджета на Общината по пълна бюджетна
класификация.
ХІІ. Задължава Кмета на Общината:
1. Да определи конкретните правомощия и отговорности на
второстепенни 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.
ХІІІ. Задължава ръководителите на бюджетни звена, финансирани от
Общинския бюджет да разработят и представят в срок до 31.03.2003 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 с Наредба
№ 1 на Община Ситово на основание Чл.22,т.1 от ЗМСМА.
След гласуване с 13 гласа “За” Общинския съвет прие следното
Р Е Ш Е Н И Е № 31
На основание Чл.22, Ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
Администрация, Общинския съвет приема Наредба № 1 на Община Ситов
По трета точка от дневния ред:
инж. Н. Неделчев – Кмет на Община Ситово, запозна присъстващите със
Структурата на Общинска администрация – Ситово за 2004 година.
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След гласуване с 13 гласа “За” Общинския съвет прие следното
Р Е Ш Е Н И Е № 32
`
На основание Чл.21,Ал.1,т.2 от ЗМСМА, Общински съвет – Ситово одобрява
структурата на Общинска администрация с.Ситово, съгласно Приложение № 1,2 и 3.
По четвърта точка от дневния ред:
инж.Н.Неделчев – Кмет на Община Ситово, запозна присъстващите с
приемането на Стратегия за развитие на Община Ситово за периода 2004-2006
година.
След гласуване с 13 гласа “За” Общинския съвет прие следното
Р Е Ш Е Н И Е № 33
На основание Чл.21, Ал.1, т.12 от ЗМСМА, Общински съвет – Ситово приема
актуализираната Стратегия за развитие на Община Ситово за периода 2004 – 2006
година.
По пета точка от дневния ред :
І. Докладна записка от инж.Н.Неделчев – Кмет на Община Ситово, запозна
присъстващите с докладна записка относно приемане решение за включване на
инфраструктурни обекти на територията на Община Ситово в Плана за развитие на
Община Ситово за периода 2004 – 2006 година.
След гласуване с 13 гласа “За” Общинския съвет прие следното
Р Е Ш Е Н И Е № 34
На основание Чл;21,Ал.1,т.12 от ЗМСМА, и във връзка с подобряването на
съществуващите общински, междуобщински пътища и подобряване и развитие на
водостопанската инфраструктура, Общински съвет – с.Ситово,обл. Силистра
ПРИЕМА в Плана за развитие на Община Ситово за периода 2004 – 2006 година да
бъдат включени следните инфраструктурни обекти:
1. Транспортна инфраструктура:
- Подобряване, реконструкция и изграждане на улична мрежа в 12 – те села
от Община Ситово / Ситово, Искра, Попина, Гарван,Добротица, Любен, Босна,
Ирник, Нова Попина, Поляна, Слатина и Ястребна /.
- Реконструкция и основен ремонт на път ІV 23524 – Ситово - Искра
- Довършване изграждането на път ІV 21026 – Искра - Босна
- Довършване изграждането на МП с.Слатина – р.Босна
- Довършване изграждането на път ІV 21029 с.Попина – с.Ветрен
- Реконструкция и изграждане на МП с.Гарван – р.Дунав.
2. Водостопанска система
- Довършване канализационната мрежа в с.Ситово – 5 и 6 клон;
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- Изграждане на канализационна мрежа в с.Искра;
- Изграждане на канал за Дъждовни води с.Ситово;
ІІ. Докладна записка от инж. Н.Неделчев – Кмет на Община Ситово, относно
приемане решение за кандидатстване с проекти за реконструкция и
подобряване на уличната мрежа и пътищата от общинската пътна мрежа на
територията на Община Ситово пред програма САПАРД.
След гласуване с 13 гласа “За” Общинския съвет прие следното
Р Е Ш Е Н И Е № 35
На основание Чл.21,Ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет – Ситово,област
Силистра приема:
1. Общински съвет с.Ситово,дава съгласие Община Ситово,обл.Силистра
да кандидатства с проекти по програма САПАРД.
2. Утвърждава предложения за финансиране на инфраструктурен проект
по програма САПАРД, за “Подобряване на уличната мрежа” в селата:
Ситово, Искра, Попина, Гарван, Добротица, Босна, Любен и Слатина с
обща дължина 14 070 м.
3. Утвърждава предложение за финансиране на инфраструктурен проект
по програма САПАРД за “Реконструкция и модернизация на пътища” от
Общинската пътна мрежа както следва:
- ІV 21026 – Искра – Босна; МП Слатина – разклона с.Босна; ІV 23524 –
с.Ситово – с.Искра.
ІІІ. Докладна записка от Г.Ахмед – Председател на Общински съвет – Ситово,
относно определяне конкретния размер на основната месечна заплата на Кмета на
Община Ситово.
След гласуване с 13 гласа “за” Общинския съвет прие следното
Р Е Ш Е Н И Е № 36
Общински съвет – Ситово определя основната месечна заплата на Кмета на
Община Ситово – инж. Н.Неделчев в размер на 800.00 лв. / осемстотин лева
/,считано от 01.03.2004 година.
Размера на допълнителното трудово възнаграждение да се определи по реда и
условията установени за служители от Общинската администрация.
ІV. Докладна записка от инж. Н.Неделчев – Кмет на Община Ситово, относно
промяна размера на основните месечни трудови възнаграждения на кметовете в
рамките на действащата нормативна уредба
След гласуване с 13 гласа “За” Общински съвет – Ситово прие следното
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Р Е Ш Е Н И Е № 37
І. На основание Чл.21, Ал.1,т.5 от ЗМСМА и във връзка с ПМС № 47 от
01.03.2004 година и ПМС № 48 / 01.03.2004 година, Общински съвет - Ситово
определя размера на основните месечни трудови възнаграждения на кметовете и
кметските наместници, считано от 01.03.2004 год. както следва:
1. Зам. Кмет на Община
- 500.00 лв.
2. Главен архитект на Общината
- 400.00 лв.
3. Главен юристконсулт на Общината
- 400.00 лв.
4. Кмет на с. Искра
- 350.00 лв.
5. Кмет на с. Попина
- 330.00 лв.
6. Кмет на с. Добротица
- 330.00 лв.
7. Кмет на с. Гарван
- 330.00 лв.
8. Кмет на с. Любен
- 330.00 лв.
9. Кмет на с. Босна
- 310.00 лв.
10. Кметски наместник – с. Ирник
- 250.00 лв.
11. Кметски наместник – с. Слатина
- 250.00 лв.
12. Кметски наместник – с. Нова Попина
- 250.00 лв.
13. Кметски наместник – с. Поляна
- 250.00 лв.
14. Кметски пълномощник – с. Ястребна
- 120.00 лв.
ІІ. Задължава Кмета на Общината в 10 / десет / дневен срок да утвърди
длъжностното разписание по образец, съгласно приложение № 1 към Чл.11, Ал.1 от
Наредбата за прилагане на Единния класификатор на длъжностите в
администрацията, съобразявайки се с изискванията на Чл.1, Ал.1, т. 3 от ПМС № 48
от 01.03.2004 година за заплатите в бюджетните организации и дейности.
ІІІ.
Утвърждава, считано от 01.01.2004 година ОМБРЗ на едно лице в
държавните дейности и дейностите финансирани от общинския бюджет както
следва :
ДЕЙНОСТИ
ЧИСЛЕНОСТ
СМБРЗ
Считано от
01.01.2004 год.
=============================================================
1. Образование
2. Здравеопазване
3. Общинска администрация
в т.ч.: - спец.администрация
- обща администрация
4. Дейности към ОА в т.ч.:
Други дейности по икономиката
5. Други дейности към общата
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101
1
35
15,5
19,5

251.30 лв.
193.66 лв.
333.40 лв.
416. 20 лв.
267.54 лв.
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261.53 лв.

Администрация.
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183.60 лв.

V. Докладна записка от инж.Н.Неделчев – Кмет на Община Ситово, относно
разпореждане с абщинска собственост.
След гласуване с 13 гласа “За” Общинския съвет прие следното
Р Е Ш Е Н И Е № 38
На основание Чл.21, Ал.1, т.8 от ЗМСМА и Чл.8, Ал.1 от ЗОС, Общински съвет
с. Ситово възлага на Кмета на Община Ситово да сключи договор с ЕТ “ АПМП –
ИП д-р Димитър Георгиев Стоянов “ за отдаване под наем на имот частна-общинска
собственост за организиране на “ АПТЕКА с.СИТОВО “, представляващ :
“Помещения в приземен етаж” в бившата административна сграда на Общински
съвет Ситово,намиращ се в Кв. 25, Парцел VІІІ-307 по регулационния план на село
Ситово за срок от 3 / три / години с наемна цена – 50 % от базисната наемна цена за 1
кв.м., по условията и реда на НАРЕДБА за реда на придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Ситово.
VІ. Докладна записка от инж.Н.Неделчев – Кмет на Община Ситово, относно
разпореждане с общинска собственост.
След гласуване с 13 гласа “За” Общинския съвет прие следното
Р Е Ш Е Н И Е № 39
На основание Чл.21, Ал.1, т.8 от ЗМСМА и Чл.34, Ал.1 и Чл.35, Ал.2 от
ЗОС,Общински съвет – Ситово възлага на Кмета на Община Ситово да открие
процедура по ЗАМЯНА на имот – частна общинска собственост,представляващ :
- “НИВА “ ІV И V категории с площ от 5,379 дка в местността “Сват Кола “ с
кадастрален № 000221 по картата на възстановената собственост в землището на
село Ситово с имот,собственост на “Масив” ООД с.Ситово с управител – Георги
Славов Славов, представляващ:
- “НИВА” ІV категория с площ от 4,000 дка в местността “Мезаркорсу” с
кадастрален № 025030 по картата на възстановената собственост в землището на
село Поляна по условията и реда на НАРЕДБАТА за реда на
придобиване,управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет
село Ситово.
VІІ. Докладна записка от Г.Ахмед – Председател на Общински съвет – Ситово,
относно разпореждане с общинската собственост.
След гласуване с 13 гласа “За” Общинския съвет прие следното
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Р Е Ш Е Н И Е № 40
На основание Чл.21,Ал.1, т.8 от ЗМСМА и Чл.8, Ал.1 и Чл.14, Ал.2 от ЗОС,
Общински съвет – Ситово възлага на Кмета на Община Ситово да открие процедура
за ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ на кметство с.Искра следните имоти – частна
общинска собственост:
- “ДВОРНИ МЕСТА” – незастроени / залесени с кайсиеви дървета/ с обща
площ от 5,500 дка в Кв.17, Парцели ХХІ – 148, ХХІІ – 148, ХХІІІ – 148,ХХІV – 148,
ХХV –148 по регулационния план на село Искра за срок от 1 /една/ година с наемна
цена от 4.00 лв. на декар;
- “НИВА” – ІV категория с площ от 9,010 дка с кадастрален № 019032 по
картата на възстановената собственост в землище на с.Искра за срок от 1 / една /
година с наемна цена от 4.00 лв. на декар по условията и реда на НАРЕДБАТА за
реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на
Общински съвет село Ситово.
VІІІ. Докладна записка от М.Джевдет – Зам. Кмет на Община Ситово, относно
определяне размера на поевтиняване разноски за закуска на учениците от ОУ
“Стефан Караджа “ с.Искра и ОУ “Отец Паисий” с. Попина.
След гласуване с 13 гласа “За” Общинския съвет прие следното
Р Е Ш Е Н И Е № 41
На основание Чл. 21,Ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет – Ситово приема
размерът за поевтиняване разноските за закуска на учениците от ОУ “Стефан
Караджа” с.Искра и ОУ “Отец Паисий” с.Попина, да бъде 0.10 лв. на ученик,считано
от 01.04.2004 година.
ІХ.
Докладна записка от С.Ариф – Общински съветник при Общински съвет –
Ситово, относно приемане бюджета на Община Ситово.
След гласуване с 13 гласа “За” Общинския съвет прие следното
Р Е Ш Е Н И Е № 42
На основание Чл. 46, Ал.1 от Закона за Местното Самоуправление и Местната
Администрация, да бъде определена част от бюджета на Общината за кметство
с.Босна, като второстепенен разпоредител с бюджета.
По шеста точка от дневния ред:
1. Подадена молба с № 94-Г-4/19.01.2004 год.. от Гафур Исмаил Юмер от село
Босна,относно отпускане на финансова помощ .
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След гласуване с 13 гласа “За” Общинския съвет прие следното
Р Е Ш Е Н И Е № 43
На основание подадена молба с № 94-Г-4 / 19.01.2004 година, Общински съвет
село Ситово дава съгласие да бъде отпусната еднократна финансова помощ в размер
на 100.00 / сто / лева на Гафур Исмаил Юмер от с. Босна.
2. Подадена молба с № 94-Й-3 /28.01.2004 год. от Йордан Иванов Димитров от
с.Ситово,относно отпускане на финансова помощ.
След гласуване с 13 гласа “За” Общинския съвет прие следното
Р Е Ш Е Н И Е № 44
На основание подадена молба с № 94-Й-3 / 28.01.2004 година, Общински
съвет - Ситово дава съгласие да бъде отпусната еднократна финансова помощ в
размер на 55.00 / петдесет и пет / лева .
2.Подадена молба от Иван Петров Иванов – Кмет на с.Попина с № 94-И-7 от
15.03.2004 година, относно отпускане финансова помощ но лицето Детелина
Димитрова Йорданова от с.Попина.
След гласуване с 13 гласа “За” Общинския съвет прие следното
Р Е Ш Е Н И Е 45
На основание подадена молба с № 94-И-7 / 15.03.2004 година, Общински съвет
Село Ситово дава съгласие да бъде отпусната еднократна финансова помощ в размер
на 50.00 / петдесет / лева на лицето Детелина Димитрова Йорданова от с. Попина.
Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито в 13.00 часа.

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