
                                          
 

П   Р   О   Т   О   К   О   Л 
 

№ 5  
от 20.05.2010 година 

 
  Днес 20.05.2010 година, Общински съвет – Ситово, област Силистра, 
проведе заседание. 

От 13 общински съветника, на заседанието присъстваха 11, 
отсъстваха 2 

1.Никола Георгиев Георгиев 
2.Сания Мустафа Юсуф 
 

 Председателя на Общински съвет – Ситово г-н Ридван Ахмед Кязим 
предложи следния дневен ред. След гласуване с 11 гласа „ За „ Общинския съвет 
прие следния 
 

Д  Н  Е  В  Е  Н       Р  Е  Д : 
                                       =========================  
 

1. Докладна записка относно изпълнението и актуализацията на бюджета на 
Община Ситово за периода 01.01.2010 година – 31.03.2010 година. 
     Внася: инж.Н.Неделчев – Кмет на  
      Община Ситово. 
 

2. Докладна записка относно вътрешни компенсирани промени на 
капиталовите разходи по конкретно предложени обекти,финансирани от целевата 
субсидия за капиталови разходи за 2010 година. 
      Внася:  инж. Н.Неделчев -Кмет  

 на  Община  – Ситово. 
 

 3. Докладна записка относно Издаване на запис на заповед на Община 
Ситово в полза на ДФ „ Земеделие „ – Разплащателно агенция, обезпечаваща 
авансово плащане по договор № 19/321/00185 от 11.05.2010 година по мярка 321 „ 
Основни услуги за икономиката и населението на селските райони „ за Проект „ 
Рехабилитация на съществуваща водопроводна мрежа в Община Ситово „, 
сключен между Община Ситово и ДФ „ Земеделие – Разплащателна агенция „. 
      Внася: инж.Н.Неделчев – Кмет на  
       Община Ситово. 
 4. Докладна записка относно Участието на Община Ситово като партньор в 
проект „ Сътрудничество за икономическо и социално развитие и подкрепа за 
въвеждане на екологични иновативни подходи в агро-бизнес сектора н 
трансграничния регион Вълчелеле – Ситово – Исперих „ по Програма ТГС 

 1 



Румъния – България, Приоритетна ос 3 – Икономическо и социално развитие, 
Ключова област на интервенция 1. 
 

Внася: инж.Н.Неделчев – Кмет на  
       Община Ситово. 
 5. Разни и питания. 
 
По първа точка от дневния ред: 
 

Инж.Н.Неделчев – Кмет на Община Ситово запозна присъстващите с 
Докладна записка относно изпълнението и актуализацията на бюджета на 
Община Ситово за периода 01.01.2010 година – 31.03.2010 година. 

След гласуване с 11 гласа „ За „  
1. Ахмед Мудин Ахмед 
2.Димитър Господинов Неделчев 
3. Небайдин Дауд Юмер 
4. Ридван Ахмед Кязим 
5. Ремзи Бедри Муталиб 
6. Розин Георгиев Христов 
7.Силвия Димитрова Балканджиева 
8. Хабил Расим Хабил 
9. Шукри Расим Мемиш 
10.Янко Любенов Къров 
11.Ясен Иванов Енев  

 
Общинския съвет прие следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е № 26 
==================  

 
1.На основание Чл.21,Ал.1,т.6 от ЗМСМА и във връзка с Чл.25, Ал.1 от 
ЗОБ, Общински съвет – Ситово приема отчета за изпълнението на бюджета 
на Община Ситово за първото тримесечие на 2010 година, както следва: 
 
По разходната част: 
- държавни дейности     285 485 лв. 
- местни дейности     525 479 лв. 
- дофинансиране          2 959 лв. 
- общо       813 896 лв. 
 
 
 
По приходната част: 
- държавни дейности     285 458 лв. 
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- местни дейности     528 438 лв. 
- общо       813 896 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 2010 година както следва: 

 
По разходната част: 
- било       2 410 796 лв. 
- става       2 766 278 лв. 
 
По приходната част: 
- било       2 410 761 лв. 
- става       2 766 278 лв. 

 
По втора точка от дневния ред: 
 

 Инж.Н.Неделчев – Кмет на Община Ситово, запозна присъстващите с 
докладна записка относно вътрешни компенсирани промени на капиталовите 
разходи по конкретно предложени обекти,финансирани от целевата субсидия за 
капиталови разходи за 2010 година. 

След гласуване с 10 гласа „ За „  
1. Ахмед Мудин Ахмед 
2.Димитър Господинов Неделчев 
3. Небайдин Дауд Юмер 
4. Ридван Ахмед Кязим 
5. Ремзи Бедри Муталиб 
6. Розин Георгиев Христов 
7.Силвия Димитрова Балканджиева 
8. Хабил Расим Хабил 
9. Шукри Расим Мемиш 
10.Ясен Иванов Енев  

и 1 глас „ въздържал се „  
 Янко Любенов Къров 

Общинския съвет прие следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е № 27 
    ================== 

 
 На основание Чл.21,Ал.1,т.6 от ЗМСМА, във връзка с Чл.12 от ЗДБРБ 
за 2010 година, Общински съвет – Ситово одобрява направенота 
предложение за вътрешни компенсирани промени по предложените обекти 
на капиталовите разходи, финансирани с целева субсидия от републиканския 
бюджет за 2010 година и от собствени средства, съгласно приложения № 1 / 
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неразделна част от настоящата докладна /. Решението влиза в сила от 01.07.2010 
година в съответствие с Чл.12, Ал. 3 от ЗДБРБ за 2010 година. 
          Приложение № 1 

КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ 
Предложение за вътрешнокомпенсирани промени по конкретно 

предложените обекти на целевата субсидия за капиталови разходи за 2010 
година. 

 
№  
по 
ред 

обекти функция пара
граф 

било става разлика 

 Целе
ва 

субс
идия 

Собс
тв.ср
едств

а 

Цел
ева 
суб
сид
ия 

Собс
тв.ср
едств

а 

Целе
ва 

субс
идия 

Собс
тв.ср
едств

а 

5. Основен 
ремонт-клуб 

на 
пенсионера 

с.Искра 

Соц.осиг.,под
помагане и 

грижи 

51-00 3000 0 0 0 3000 0 

11. Основен 
ремонт-

ритуална 
зала с.Босна 

Почивно 
дело,култура 

и 
рел.дейности 

51-00 0 2000 300
0 

1000 -3000 1000 

25. Осн.рем.Клуб 
на 

пенсионера 
с.Гарван 

Соц.осиг.,под
помагане и 

грижи 

51-00 0 0 0 1000 0 -1000 

 
 
По трета точка от дневния ред: 
 
 Инж.Н.Неделчев – Кмет на Община Ситово, запозна присъстващите с 
Докладна записка относно Издаване на запис на заповед на Община Ситово в 
полза на ДФ „ Земеделие „ – Разплащателно агенция, обезпечаваща авансово 
плащане по договор  
№ 19/321/00185 от 11.05.2010 година по мярка 321 „ Основни услуги за 
икономиката и населението на селските райони „ за Проект „ Рехабилитация на 
съществуваща водопроводна мрежа в Община Ситово „, сключен между Община 
Ситово и ДФ „ Земеделие – Разплащателна агенция „. 
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След гласуване с 10 гласа „ За „  
 

1.Ахмед Мудин Ахмед 
2.Димитър Господинов Неделчев 
3. Небайдин Дауд Юмер 
4. Ридван Ахмед Кязим 
5. Ремзи Бедри Муталиб 
6. Розин Георгиев Христов 
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. Шукри Расим Мемиш 

Общинския съвет прие следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е №28 
    ================== 

 
Относно: Издаване на запис на заповед на община Ситово в полза на ДФ 

“Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане но 
договор № 19/321/00185 от 11.05.2010 година по мярка 321 “ Основни услуги за 
населението и икономиката на селските райони”  за Проект “ Рехабилитация на 
съществуваща водопроводна мрежа в Община Ситово”, сключен между Община 
Ситово и ДФ “Земеделие” – Разплащателна агенция. 

На основание чл.21, ал.1, т.10 и т.24, и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация и във връзка с Чл.12, Ал.5 от 
Наредба № 25 от 29.07.2008 година за условията и реда за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ по мярка “ Основни услуги за населението и 
икономиката в селските райони” от Програмата за чл.56, параграф 2 на Регламент 
(ЕО) №1974/2006 на Комисията и договор за отпускане на финансова помощ № 
19/321/00185 от 11.05.2010 година по мярка 321 за Проект “ Рехабилитация на 
съществуваща водопроводна мрежа в Община Ситово”, сключен между Община 
Ситово и ДФ “Земеделие” – Разплащателна агенция , седалище и адрес на 
управление  гр. София , бул. “ Цар Борис ІІІ” № 136, ЕИК по БУЛСТАТ 
121100421, идентификационен номер по ДДС № BG121100421, представляван от 
изпълнителния директор Калина Иванова Илиева, Общински съвет – Ситово:  

1.Упълномощава кмета на общината Инж. Николай Георгиев Неделчев да 
подпише Запис на заповед,  без протест  и без разноски, платима на предявяване в 
полза на ДФ “Земеделие” – Разплащателна агенция в размер на 2 629 979,  лв.(два 
милиона шестотин двадесет и девет хиляди деветстотин седемдесет и девет лева) 
за обезпечаване на 110 % от авансово плащане по договор за отпускане на 
финансова помощ № 19/321/00185 от 11.05.2010 година по мярка  321 “Основни 
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услуги за икономиката и населението в селските райони” за Проект “ 
Рехабилитация на съществуваща водопроводна мрежа” , сключен между Община 
Ситово и ДФ “Земеделие” – Разплащателна агенция. 

 
2.Възлага на Кмета на Община Ситово да подготви необходимите 

документи за получаване на авансовото плащане по договор  
№ 19/321/00185 от 11-05.2010 година и да ги представи пред ДФ “Земеделие” – 
Разплащателна агенция. 

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Ситово , 
проведено На 20.05.2010 година , Протокол № 5, т.3 от дневния ред  по докладна 
записка № 08-09-26/ 14.05.2010 година при кворум от 11 общински съветника и 
след проведено съгласно чл. 27, ал. 5 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация поименно гласуване – с 10 гласа “За”, 0 ”против”, и 1 
”въздържали се”, и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – 
Ситово. 
 
По четвърта точка от дневния ред: 
 
 Инж.Н.Неделчев – Кмет на Община Ситово, запозна присъстващите с 
Докладна записка относно Участието на Община Ситово като партньор в проект „ 
Сътрудничество за икономическо и социално развитие и подкрепа за въвеждане 
на екологични иновативни подходи в агро-бизнес сектора н трансграничния 
регион Вълчелеле – Ситово – Исперих „ по Програма ТГС Румъния – България, 
Приоритетна ос 3 – Икономическо и социално развитие, Ключова област на 
интервенция 1. 
 
 След гласуване с 11 гласа „ За „  
 

1.Ахмед Мудин Ахмед 
2.Димитър Господинов Неделчев 
3. Небайдин Дауд Юмер 
4. Ридван Ахмед Кязим 
5. Ремзи Бедри Муталиб 
6. Розин Георгиев Христов 
7.Силвия Димитрова Балканджиева 
8. Хабил Расим Хабил 
9. Шукри Расим Мемиш 
10.Янко Любенов Къров 
11.Ясен Иванов Енев  

 
Общинския съвет прие следното 
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Р Е Ш Е Н И Е № 29 
    ================== 

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т.23 от ЗМСМА и  чл. 3, т.6 , чл. 4, т. 1, чл. 13 от 
Закона за общинския дълг, Общински съвет – Ситово :                     

         1. Дава съгласие за участие на Община Ситово като партньор в проект 
“Сътрудничество за икономическо и социално развитие и подкрепа за въвеждане 
на екологични иновативни подходи в агро-бизнес сектора в трансграничния 
регион Вълчелеле – Ситово - Исперих” по Програма ТГС Румъния – България, 
Приоритетна ос 3 – Икономическо и социално развитие, Ключова област на 
интервенция 1. 

        2. Разрешава финансово участие на Община Ситово в проекта, 
представляващо 2,18 % от собствените разходи по проекта, както и осигуряване 
на собствени средства за междинните плащания, преди възстановяването им от 
програмата. 

         3. Определя за местен координатор на проекта от страна на Община Ситово 
г-жа Моазес Джевдет Мехмед – зам.кмет на Община Ситово. 

         4. Определя за представител на Община Ситово в  Съвместния 
мониторингов комитет главният счетоводител на Общината. 
 

Поради изчерпване на дневния ред , заседанието бе закрито в 12.00 часа. 
 
 
 
  
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – С И Т О В О : 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: _______________ 
             / Р. КЯЗИМ / 
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