
П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
№ 2 

от 06.03.2007 година 
  
 Днес 06.03.2007 година, Общински съвет – Ситово проведе заседание. 
 От 13 общински съветника на заседанието присъстваха  10 отсъстваха 2 

1. Айтен Ахмед Осман 
2. Юмер Осман Ахмед 

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

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

 
1.Информация за престъпността и обществения ред на територията на 

Община Ситово за 2006 година. 
       Внася: М.Колев – Началник 
          ПУ – с.Ситово. 
 2. Приемане бюджета на Община Ситово за 2007 година. 
       Внася: П.Калушева – Гл.счетоводител 
          На Община Ситово.  
 3. Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет – Ситово през 2006 
година 

Внася: Г.Ахмед – Председател на  
                                                Общински съвет - Ситово. 
 4. Докладна записка относно разпореждане с общинско имущество – 
продажба на линейка. 
       Внася: инж.Н.Неделчев Кмета на  
        Община Ситово 
 5. Докладна записка относно представяне на проект за финансиране: „ 
Реконструкция на водопровод в с.Добротица, Община Ситово по Ул. „ Добруджа 
„, Ул. Божурите” и Ул. „Айдемирска „  с обща дължина 2,7 км., пред ПУДООС 
гр.София.. 
       Внася: инж.Н.Неделчев – Кмет на  
          Община Ситово. 
         
 6.Докладна записка относно приемане  на Ревизираната европейска харта за 
участие на младите хора в живота на общините и регионите. 
       Внася:инж.Н.Неделчев – Кмет на 
        Община Ситово 
 
 



 7.Докладна записка относно промяна във възнаграждението на общинските 
съветници. 
       Внася: Г.Ахмед – Председател на 
          Общински съвет 
       
 8. Молба за отпускане на финансова помощ от Валентина Жанова Русева от 
с. Поляна. 
 9. Молба за отпускане на финансова помощ от Ана Недкова Райнова от с. 
Добротица.  
          10. Молба за финансова помощ от Енчо Стоянов Георгиев от с. Ирник. 
          11. Молба за финансова помощ от Станчо Атанасов от с. Гарван. 
 

12.Докладна записка относно разпореждане с имоти общинска собственост „ 
мери и пасища „ и определяне такса за ползването им. 

13.Молба за финансова помощ от Лена Михайлова Маринова от с.Поляна 
 
По първа точка от дневния ред: 
 
 М.Колев – Началник ПУ – с.Ситово запозна присъстващите с Информацията 
за престъпността и оществения ред на територията на Община Ситово за 2006 
година. 
 След гласуване с 11 гласа „ За „ Общинския съвет прие следното  
 

Р Е Ш Е Н И Е № 12 
===================  

 
 На основание Чл.21,Ал.1,т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Ситово приема 
информацията относно състоянието на престъпността и обществения ред на 
територията на Община Ситово за 2006 година. 
 
По втора точка от дневния ред: 
 
 П.Калушева – Гл.счетоводител на Община Ситово запозна присъстващите с 
приемането на бюджета на Община Ситово за 2007 година. 
 След гласуване с 11 гласа „ За „ 

1.Владимир Добрев Василев 
 2.Гюлбахар Юсуф Ахмед 
 3.Енчо Костадинов Станчев  
 4.Ивелина Маринова Стоянова 
 5.Йордан Бобев Бобев  
 6.Никола Георгиев Георгиев  
 7.Назъм Мусин Юзеир 
 8.Розин Георгиев Христов  
 9.Сания Мустафа Юсуф 



 10.Седат Исмаил Ариф 
 11.Хабил Расим Хабил                                                                                                                                                                            
Общинския съвет прие следното  
 

Р Е Ш Е Н И Е № 13 
====================  

 
 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 2007 г., 
ПМС № 20/02.02.2007 година и посмо № Ф№-02 от 12.02.2007 година на 
Министерство на финансите, Общински съвет – Ситово приема бюджета на 
Община Ситово за 2007 година по пълна бюджетна класификация както следва: 
 
 1. По приходната част – в размер на   1 708 294 лв. 
    /Разпределени по параграфи съгласно Таблица 6/ 
 В т.ч.: 
 1.1. Приходи с държавен  характер   1 062 364 лв. 
 В т.ч.: 
 1.1.1. Трансфер на преотстъпения данък по ЗОДФЛ 
За 2007 година            96 416  лв. 

1.1.2. Обща допълваща субсидия от РБ     937 777  лв. 
1.1.3.  Целева субсидия за капиталови разходи за делегирани от държавата 

дейности                 28 171 лв.  
1.2. Приходи с общински характер      645 930 лв. 

 В т.ч. 
 1.2.1. Данъчни приходи         62 000 лв. 
 1.2.2. Неданъчни приходи       134 700 лв. 

1.2.3. Обща изравнителна субсидия      207 300 лв. 
1.2.4. Трансфер за компенсиране на приходите от 
отменения пътен данък          28 400 лв. 
1.2.5. Снегопочистване          19 100 лв. 
1.2.6. Целева  субсидия за капиталови разходи за финансиране на общински 

дейности                 94 729 лв. 
1.2.7. Основен ремонт на пътища 

четвъртакласна пътна мрежа        111 200 лв. 
 1.2.8. Заеми от банки         -28 391 лв. 
 1.2.9. Погашения по финансов лизинг      -16 215 лв. 
 1.2.7. Преходен остатък         33 107 лв. 

2. По разходната част – в размер на 1 708 294 лв. 
/разпределени по функции и групи разходи, съгласно Таблица 8,9 и 10 / 

 2.1. Държавни дейности      1 062 364 лв. 
 2.2. Дофинансиране на държ.дейности с  

Общински приходи             6 777 лв. 
 2.2.Общински дейности        639 153 лв. 



 В т.ч. 
 2.2.1. Инвестиционна програма на Община Ситово и поименно 
разпределение на капиталови разходи – 234 100 лв. 
/ разпределени по обекти и дейности съгласно Таблица 11.1 / 
2.2.2. При условие,че допълнителните средства от 31 900 лв., съгласно § 

50 от ПЗР на ЗДБРБ за 2007 год. бъдат преведени, приема инвестиционна 
програма по поименното разпределение на капиталовите разходи в Таблица 
11.2. – 266 000 лв. 
 
ІІ. Разпределя преходния остатък от 2006 година на стойност 33 107 лв. съгласно 
Таблица № 7 
ІІІ. 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. 

2. Лимит за представителни разходи в размер до 6 000 лв., в т.ч. 
2.1. Лимит за представителни разходи в размер до  5 000 лв. за дейност „ 

Общи държавни служби „. 
2.2. Лимит за представителни разходи в размер до 1 000 лв. за дейност „ 

Общински съвет „. 
3. Разходи за финансиране на общински вестник в размер на 5 000 лв. 

ІV. Приема разчет за целевите разходи както следва: 
1. За членски внос и участие в НПО – 2 500 лв. 
2. Разходи за подпомагане на погребения в размер на 100 лв., при 

съблюдаване на следните изисквания – за самотни, без близки и роднини, 
бездомни, безпризорни, настанени в заведения за социални услуги и 
регистрирани в Дирекция „ Сациално подпомагане „ лица в размер на 70 
лв. Сумата включва: ковчег или закупуване на тензух – 50 лв.; изкопаване 
на гроб – 10.00 лв.; превоз на покойника – 10.00 лева. 

V. Утвърждава списък на педагогически персонал в делегираните от държавата 
дейности, съгласно Приложение. 
VІ. Определя размер на възстановяемите разходи за транспорт на лицата по т.V в 
рамките до 90 % от действителните разходи, след представяне на разходо-
оправдателни документи / билети, абонаментни карти / до размера на 
предвидената за това субсидия от ЦБ. 
VІІ. 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. 



VІІІ. Утвърждава субсидирана численост в организациите с нестопанска цел – 
читалища – 9 бройки. 
ІХ. Утвърждава разчета за субсидии на организациите с нестопанска цел в размер 
на 44 635 лв. както следва: 
         Издръжка      Ремонт 
 1. Читалище с.Ситово     4 600 лв.            – 
 2. Читалище с.Искра     4 600 лв.     5 000 лв. 
 3. Читалище с.Добротица    4 600 лв.         3 035 лв. 
 4. Читалище с.Попина      4 600 лв.         1 000 лв. 
 5. Читалище с. Гарван     4 600 лв.         1 000 лв. 
 6. Читалище с.Любен     2 200 лв.         1 000 лв. 
 7. Читалище с. Босна      2 200 лв.         3 500 лв. 
 8.Читалище с.Поляна       2 200 лв.        500 лв. 
 
Х. Упълномощава Кмета на Общината да договори условията за използването на 
средствата по т.ІХ, при съблюдаване разпоредбите на Чл.9, Ал.1 и Чл.10, Ал.2 от 
ЗНЧ, както и Чл.26, Ал.2 от ЗНЧ. 
ХІ. Общински съвет – Ситово определя и утвърждава приоритетите, по които да 
се изразходват постъпилите по бюджета на Общината следства, 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. 
ХІІ. При спазване на общия размер по бюджета и разделението му на държавни и 
общински дейности, предоставя следните правомощия на Кмета на Общината за 
бюджетната 2007 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 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. 
ХІІІ. Задължава Кмета на Общината: 

1. Да определи конкретните правомощия и отговорности на 
второстепенните и третостепенни разпоредители с бюджетни кредити. 

2. Да ограничава или спира финансирането на бюджетни организации 
извена при нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина и при 
неспазване на приетите приоритети. 

ХІV. Дава съгласие да се ползват безлихвени заеми от ЦБ за финансиране на  
разходи  до възстановяването им по одобрени проекти и програми,съфинансирани 
от ЕС. 



ХV. Годишния размер на плащания по общинския дълг да не са по-вече от 110 000 
лева. 
ХVІ. Задължава ръководителите на бюджетни звена, финанси от Общинския 
бюджет да разработят и представят в срок до 31.03.2007 година конкретни мерки 
за изпълнение на гласувания от Общински съвет – Ситово бюджет. 
 
По трета точка от дневния ред: 
 
 Г. Ахмед – Председател на Общински съвет – Ситово запозна 
присъстващите с отчета за изпълнение на решенията на Общински съвет – Ситово 
през 2006 година. 
 След гласуване с 11 гласа „ За „ Общинския съвет прие следното  
 

Р Е Ш Е Н И Е № 14 
====================  

 
 На основание Чл.21,Ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Ситово 
приема отчета за изпълнение решенията взети през 2006 година.  
 
По четвърта точка от дневния ред: 
 
 Докладна записка от инж.Н.Неделчев – Кмет на Община Ситово, относно 
разпореждане с общинска собственост. 
 По предложение на Общинския съвет бе включено и МПС „Москвич” модел 
Алеко S. 
 След гласуване с 11 гласа „ За „  
 1.Владимир Добрев Василев 
 2.Гюлбахар Юсуф Ахмед 
 3.Енчо Костадинов Станчев  
 4.Ивелина Маринова Стоянова 
 5.Йордан Бобев Бобев  
 6.Никола Георгиев Георгиев  
 7.Назъм Мусин Юзеир 
 8.Розин Георгиев Христов  
 9.Сания Мустафа Юсуф 
 10.Седат Исмаил Ариф 
 11.Хабил Расим Хабил                                                                                                                                                                             
Общинския съвет прие следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е № 15 
=================== 

 На основание Чл.21,Ал.1т.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 движими вещи – частна 



общинска собственост, представляващи: МПС- „ Линейка „ марка УАЗ с 
регистрационен  № Сс 13-77 ТД и МПС „Москвич” модел Алеко – S с 
регисктрационен № Сс 06-73 ЛК по условията и реда на НАРЕДБАТА  за реда на 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински 
съвет – Ситово, след изготвяне на доклад от лицензиран оценител за пазарна 
стойност на горепосоченото МПС. 
 
По пета точка от дневния ред: 
 
 Докладна записка от инж.Н.Неделчев – Кмет на Община Ситово, относно  
представяне на проект за финансиране: „ Реконструкция на водопровод в 
с.Добротица, Община Ситово по Ул. Добруджа „ , Ул. „ Божурите „ и  
Ул. „ Айдемирска „ с обща дължина 2,7 км., пред ПУДООС гр.София. 
 
 След гласуване с 11 гласа „ За „  

1.Владимир Добрев Василев 
 2.Гюлбахар Юсуф Ахмед 
 3.Енчо Костадинов Станчев  
 4.Ивелина Маринова Стоянова 
 5.Йордан Бобев Бобев  
 6.Никола Георгиев Георгиев  
 7.Назъм Мусин Юзеир 
 8.Розин Георгиев Христов  
 9.Сания Мустафа Юсуф 
 10.Седат Исмаил Ариф 
 11.Хабил Расим Хабил                                                                                                                                                                             
 
Общинския съвет прие следното  
 

Р Е Ш Е Н И Е № 16 
=================== 

 На основнаие Чл.21, Ал.2 от ЗМСМА и във връзка с приоритетността  
на  обекта, Общински съвет – Ситово възлага на Кмета на Община Ситово да 
предостави за финансиране проект „ Реконструкция на водопровод по  
Ул. „ Добруджа „, Ул. „Божурите” и Ул. „ Айдемирска „ в с.Добротица, Община 
Ситово с обща дължина 2,7 км. Пред ПУДООС гр.София. 
 
По шеста точка от дневния ред: 
  
 Докладна записка от Д.Иванов – Зам.Кмет на Община Ситово, относно 
приемане на ревизирана Европейска харта за участието на младите хора в живота 
на Общините и регионите. 
 
 



След гласуване с 11 гласа „ За „ 
1.Владимир Добрев Василев 

 2.Гюлбахар Юсуф Ахмед 
 3.Енчо Костадинов Станчев  
 4.Ивелина Маринова Стоянова 
 5.Йордан Бобев Бобев  
 6.Никола Георгиев Георгиев  
 7.Назъм Мусин Юзеир 
 8.Розин Георгиев Христов  
 9.Сания Мустафа Юсуф 
 10.Седат Исмаил Ариф 
 11.Хабил Расим Хабил                                                                                                                                                                             
Общинския съвет прие следното  
 

Р Е Ш Е Н И Е № 17 
==================   

 
 На основание Чл.21,Ал.1,т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Ситово приема 
„ Ревизирана европейска харта за участието на младите хора в живота на 
общините и регионите”. 

 
По седма точка от дневния ред: 
 
 Докладна записка от Г.Ахмед – Председател на Общински съвет – Ситово 
относно промяна във възнаграждението на общинските съветници. 
 Г-н Хабил Хабил направи предложение за промяна на трудовото 
възнаграждение на Председателя на Общински съвет ,като се увелици трудовото 
възнаграждение от 50% на 60% от възнаграждението на Кмета на Общината. 
След гласуване с 11 гласа „ За „  

1.Владимир Добрев Василев 
 2.Гюлбахар Юсуф Ахмед 
 3.Енчо Костадинов Станчев  
 4.Ивелина Маринова Стоянова 
 5.Йордан Бобев Бобев  
 6.Никола Георгиев Георгиев  
 7.Назъм Мусин Юзеир 
 8.Розин Георгиев Христов  
 9.Сания Мустафа Юсуф 
 10.Седат Исмаил Ариф 
 11.Хабил Расим Хабил                                                                                                                                                                             
Общинския съвет прие следното  
 
 
 



Р Е Ш Е Н И Е № 18 
====================  

 I.На основание Чл. 34, Ал.1 и Ал.2 от ЗМСМА и на основание Чл.22, Ал.1, 
Ал.2 и Ал.3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – 
Ситово, приема следните възнаграждения, считано от 01.01.2007 година: 

1. Възнаграждение на общински съветник за присъствие на сесия – 20 % от 
МРЗ в размер на 36.00 лв; 

2. Възнаграждение на Председател на комисия – 30 % от МРЗ в размер на 
54.00 лв; 

3. Възнаграждение на член на постоянна и временна комисия – 25 % от МРЗ 
в размер на 45.00 лева. 

II.На основание чл.26 ал.1 от ЗМСМА и на основание чл.17 от Правилника 
за организацията и дейноста на Общински съвет –Ситово се променя 
възнаграждението на Председателя на Общински съвет от 50% на 60% от 
трудовото възнаграждение на Кмета на Общината считано от 01.01.2007 
година. 
 

По осма точка от дневния ред:  
Молба с Вх. № 94-В-26/21.02.2007 година от Валентина Жанова Русева от 

с.Поляна, относно отпускане на финансова помощ. 
 След гласуване с 11 гласа „ За „ Общински съвет – Ситово не одобри 
отпускането на финансова помощ на лицето Валентина Жанова Русева от 
с.Поляна. 
 
  
По девета точка от дневния ред: 
 

Молба с Вх. № 94-А-10/21.02.2007 година от Ана Недкова Райнова от  
С.Добротица относно отпускане на финансова помощ. 
След гласуване с11 гласа „ За „ Общинския съвет прие следното  
 

Р Е Ш Е Н И Е № 19 
===================  

 На основание подадена молба с Вх. № 94-А-10/21.02.2007 год. Общински 
съвет – Ситово дава съгласие да бъде отпусната еднократна финансова помощ в 
размер на 200.00 / двеста лева / на лицето Ана Недкова Райнова от с.Добротица. 
 
По десета точка от дневния ред: 
 
 Молба с Вх. № 94-Е-9/12.02.2007 година от Енчо Стоянов Георгиев от 
с.Ирник относно отпускане на финансова помощ. 
 След гласуване с 11 гласа „ За „ Общинския съвет прие следното  
 
 



     Р Е Ш Е Н И Е № 20 
===================  

 На основание подадена молба с Вх. № 94-Е-9/12.02.2007 година, Общински 
съвет – Ситово дава съгласие да бъде отпусната еднократна финансова помощ в 
размер на 200.00 / двеста лева / на лицето Енчо Стоянов Георгиев от с.Ирник. 
 
По единадесета точка от дневния ред: 
 
 Молба с Вх. № 94- С-27/01.03.2007 година от Станчо Атанасов Мирев от 
с.Гарван, относно отпускане на финансова помощ. 

След гласуване с 11 гласа „ За „ Общинския съвет прие следното  
 

Р Е Ш Е Н И Е № 21 
==================  

 На основание подадена молба с Вх. № 94-С-27/01.03.2000 година Общински 
съвет – Ситово дава съгласие да бъде отпусната еднократна финансова помощ в 
размер на 200.00 / двеста лева / на лицето Станчо Атанасов Мирев от с.Гарван. 
 
По дванадесета точка от дневния ред: 
 
Докладна записка от инж.Н.Неделчев – Кмет на Община Ситово относно 
разпореждане с имоти общинска собственост / мери и пасища / и определяне на 
такса за ползването им. 
След гласуване с 11 гласа „ За „ 

1.Владимир Добрев Василев 
 2.Гюлбахар Юсуф Ахмед 
 3.Енчо Костадинов Станчев  
 4.Ивелина Маринова Стоянова 
 5.Йордан Бобев Бобев  
 6.Никола Георгиев Георгиев  
 7.Назъм Мусин Юзеир 
 8.Розин Георгиев Христов  
 9.Сания Мустафа Юсуф 
 10.Седат Исмаил Ариф 
 11.Хабил Расим Хабил                                                                                                                                                                             
 
 Общинския съвет прие следното  
 

Р Е Ш Е Н И Е № 22 
==================  

 1. На основание Чл.21,Ал.1,т.8 от ЗМСМА, във връзка с Чл.25, Ал.1 от 
ЗСПЗЗ и Чл.48 „а” от Закона за допитване до народа Общински съвет Ситово 
предоставя за възмездно ползване на земеделските стопани, които гледат животни 
– общински мери и пасища по населени места както следва: 



 - Ситово  № 101; 65,92 ха Гарван № 13;  5,73 ха 
   № 102;   8,21 ха   №   2;  3,74 ха 
   № 105;   4,01 ха   № 30;         54,73 ха 
   №   13; 106,15ха   № 33;    2,9 ха 
   №   14;  52,22 ха   №   4;    6,92 ха 
   №   99;  36,96 ха   № 46;  14,47 ха 
     ========     ======== 
     280,47 ха     88,49 ха 
 - Попина № 26;  3,67 ха Слатина № 32;       28 ха 
   №   4;  0,84 ха   № 33;         114,68 ха 
   №   5;  2,07 ха   № 35;       28 ха 
   № 52;         16,91 ха   №   4;    8,93 ха 
   № 80;         38,86 ха   № 43;    2,16 ха 
         =========   № 44;    6,  3 ха 
     62,35 ха   №   5;           89,06 ха 
                  ========= 
           264,13 ха 
  
 - Поляна №  1;  6, 62 ха Н.Попина № 10;  10,01 ха 
   № 12;         11, 97 ха   № 11;   2,55 ха 
   № 15;         59, 43 ха   № 12;   1,  1 ха 
   №  2;            1,   5 ха   № 13;   1,13 ха 
   № 21;  6, 72 ха   № 14;  11, 5 ха 
   № 30;         34,73 ха   № 23;      2,12 ха 
   № 31;   7,03 ха   № 24;    4,32 ха 
   № 32;  32,81 ха   № 28;    2,15 ха 
   № 37;  16,92 ха   № 29;    3,92 ха 
   №   7;  24     ха   № 30,    3,78 ха 
          ==========   № 44;    6,83 ха 
            202,23 ха   № 45;  10,05 ха 
         №   5;    1,36 ха 
         №   6;    0,75 ха 
         №   9;    1,29 ха 
                  ========== 
           63,86 ха 
 
 - Искра  № 17;  41,52 ха Босна  № 10;  17,33 ха 
   № 18;  80,14 ха    № 13;  20,61 ха 
   № 19;    3,31 ха    № 14;    1,56 ха 
   № 30;    6,05 ха    № 15;    3,  1 ха 
   № 31;  15,78 ха    № 35;    8,36 ха 
   № 32;  37,76 ха    № 42;    5,83 ха 
   № 33;  44,  6 ха      ======== 
   № 34;  11,99 ха      56,79 ха 



   № 36;    2,31 ха Ирник  № 17;  21,56 ха 
   № 65;    3,82 ха    № 18;  15   ха 
   № 87;  28,06 ха           ========== 
   №   9;    3,94 ха      36,56 ха  
           ========= 
                279,28 ха      
  - Ястребна №   1;      17,69 ха Любен  № 25;  38,15 ха 
   № 12;        0,84 ха    № 29;  44,06 ха 
   № 13;        2,05 ха           ========== 
   № 15;        1,  3 ха      82,21 ха 
   №   7;        6,59 ха     
   №   8;      39,99 ха 
             ========= 
         68,46 ха 
  - Добротица №  10;    9,3 ха 
   №  11; 21,81 ха 
   №  27; 43,29 ха 
   №  28; 37,71 ха 
   №  29;   1,55 ха 
   №  30;   2,77 ха 
   №  31; 12,88 ха 
   №    7;   5,45 ха 
   №    9; 98,16 ха 
          ========== 
            232,92 ха 
 
 2. Определя размера на такса за ползване на общинските мери и пасища, 
приходите от които да се използват след решение на Общинския съвет  за 
развитие на секторживотновъдство в населените места от Общината както следва: 
 
  - Ситово  по 10.00 лв. на хектар 
  - Поляна  по 10.00 лв. на хектар 
  - Слатина  по 10.00 лв. на хектар 
  - Добротица  по 10.00 лв. на хектар 
  - Н.Попина  по 5.00 лв. на хектар 
  - Ирник  по 5.00 лв. на хектар 
  - Ястребна  по 5.00 лв. на хектар 
  - Искра  по 1.00 лв. на хектар 
  - Босна  по 1.00 лв. на хектар 
  - Любен   по 1.00 лв. на хектар 
  - Попина   по 1.00 лв. на хектар 
  - Гарван   по 1.00 лв. на хектар 
 3. Задължава Кметовете на населени места в срок до 15.03.2007 година да 
организират и проведат общо събрание на населението за определяне на правилата 



за ползване на общински мери и пасища за отглеждане на животни в съответствие 
с условията за поддържане на земята в добро екологично и земеделско състояние. 
 
 По тринадесета точка от дневния ред: 
 
 Молба с Вх. № 94-Л-1/06.03.2007 година от Лена Михайлова Маринова от 
с.Поляна, относно отпускане на финансова помощ. 
 След гласуване с 11 гласа „За” Общинския съвет прие следното 
  

Р Е Ш Е Н И Е № 23 
===================  

 
 На основание подадена молба с Вх. № 94-Л-1/06.03.2007 година, Общински 
съвет – Ситово дава съгласие да бъде отпусната еднократна финансова помощ в 
размер на 50.00 / петдесет лева / на лицето Лена Михайлова Маринова от 
с.Поляна. 
 
 

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито в 12.30 часа. 
 
 
 
 
 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – С И Т О В О 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: _________________ 
                 / Г. АХМЕД  / 

    


