
П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
№ 8 

ОТ 29.11.2005 година 
 
 
 
 
 Днес 29.11.2005 година Общински съвет – Ситово, обл. Силистра 
проведе заседание. 
 От 13 общински съветника, на заседанието присъстваха 10, 
отсъстваха 3 

1. Енчо Костадинов Станчев - по уважителни причини 
2. Никола Георгиев Георгиев – по уважителни причини 
3. Юмер Осман Ахмед – по уважителни причини 

 Председателя на Общински съвет – Ситово г-жа Гюлбахар Юсуф Ахмед 
предложи следния   
 
 

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

 
1. Приемане на проектобюджета на Община Ситово за 2006 година. 

Внася: П.Калушева – Гл.счетоводител  
   На Община Ситово. 

 2. Информация за финанси и общинска собственост. Приходи за периода 
Януари – Септември 2005 година. 
      Внася: Д.Иванов – Зам. Кмет на  
         Община Ситово.  
 

По предложение на Председателя на Общинския съвет – г-жа Г.Ахмед 
направи допълнение към дневния ред както следва: 

Като т.3 към дневния ред да бъде включена докладна записка от 
инж.Николай Г.Неделчев – Кмет на Община Ситово относно създаване на 
временна комисия и избор на нейните членове от Общински съвет – Ситово за 
проверка и установяване законосъобразността в действията на Кмета на 
с.Искра във връзка с изпълнение задълженията му по Чл.46, Ал.1,т.1 от 
ЗМСМА и Чл.10 от Наредбата за определянето и администрирането на 
местните такси и цени на услуги на територията на Община Ситово. 

След гласуване с 10 гласа „ За „ Общинския съвет прие така предложения 
дневен ред. 
 
 
 



По първа точка от дневния ред: 
 
 П.Калушева – Гл.счетоводител на Община Ситово запозна 
присъстващите с проктобюджета на Община Ситово за 2006 година. 
След гласуване с 10  гласа „ За „ Общинския съвет прие следното  
 
 

Р Е Ш Е Н И Е № 84 
==================  

 
 На основание Чл.21, Ал.2 от ЗМСМА и прогнозата за размера на 
собствените приходи и местни разходи, както и предложението за размера на 
целевата субсидия за капиталови разходи за 2006 година, както следва: 
 1. Целевата субсидия за капиталови разходи за 2006 година в размер на 
215 000 лв. за делегирани от държавата дейности и 975 862 лв. за местни 
дейности. 
 2. Прогнозни приходи: 
  - От държавния бюджет / целева субсидия за капиталови разходи / - 
215 000 лв. 
  - От местни дейности – 4 686 798 лв. 
     Общо по приходната част на проектобюджет 2006 година – 
4 901 798 лв. 

2. Прогнодни разходи: 
- За делегирани от държавата дейности 231 842 лв. 
- За местни дейности – 4 669 956 лв. 

Общо по разходната част на проектобюджет 2006 година 
- 4 901 798 лв. 
 
По втора точка от дневния ред: 
 
 Д. Иванов – Зам.Кмет на Община Ситово запозна присъстващите с 
информацията за финанси и общинска собственост. Приходи за периода 
Януари – Септември 2005 година. 
 След гласуване с 10  гласа „ За „ Общинския съвет прие следното  
 

Р Е Ш Е Н И Е № 85 
===================  

 
 На основание Чл.21, Ал.2 от ЗМСМА, Общинския съвет приема 
информацията за финанси и общинска собственост. Приходи за периода 
Януари – Септември 2005 година за сведение. 
 
 



По трета точка от дневния ред: 
 
 Инж.Н.Неделчев – Кмет на Община Ситово запозна присъстващите с 
докладна записка относно създаване на временна комисия и избор на нейните 
членове от Общински съвет – Ситово за проверка и установяване 
законосъобразността в действията на Кмета на с.Искра във връзка с изпълнение 
задълженията му по Чл.46, Ал.1,т.1 от ЗМСМА и Чл.10 от Наредбата за 
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 
територията на Община Ситово. 
 След гласуване с 10 гласа „ За „ Общинския съвет прие следното  
 
 

Р Е Ш Е Н И Е № 86 
 
 

 1. На основание Чл.21,Ал.1,т.1 от ЗМСМА Общински съвет – Ситово 
създава временна комисия за проверка на документацията от касата на Гюлнар 
Халил Али от с.Искра, състояща се от пет члена. 
 2. Определя Председател и членове на временната комисия както следва: 
 Председател: Никола Георгиев – Председател на бюджетна комисия 
 Членове:         Гюлбахар Ахмед – Председател на Общ. Съвет 
        Сания Мустафа Юсуф – Общински съветник 
        Павлина Калушева – Гл.счетоводител на Общ.Ситово 
        Иванка Петрова – Финансов контрольор в Общ.Ситово 
 3. След приключване на своята работа комисията да представи доклад на 
следваща сесия на Общинския съвет и конкретни предложения за решения по 
направените констатации. 
 
 
 Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито в 11.30 ч. 
 
 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – С И Т О В О 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ______________ 
              / Г. АХМЕД / 


