
 
 
 
 

П   Р   О   Т   О   К   О   Л 
№ 1 

от 24.01.2011 година  
 
  

Днес 24.01.2011 година, Общински съвет – Ситово, област Силистра 
проведе заседание. 

От 13 общински съветника, на заседанието присъстваха 12,  
отсъства 1 

Шукри Расим Мемиш 
 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 на Председателя на Общински съвет – Ситово за периода 

01.01.2010- 31.12.2010 година.      
   

     Внася: Р.Кязим – Председател на  
        Общ.съвет – Ситово 
 
2. План за работата на Общински съвет – Ситово за първото 

шестмесечие на 2011 година. 
     Внася: Р.Кязим – Председател на  
        Общ.съвет – Ситово 

 3. Докладна записка относно прекратяване изплащането на трудовото 
възнаграждение на Розин Георгиев Христов за работата му като 
общ.съветник. 

     Внася: Р.Кязим – Председател на  
        Общ.съвет – Ситово 

 
 4. Докладна записка относно приемане на промени в Наредбата за 
определяне и администриране на местни такси и цени на услуги на 
територията на Община Ситово. 
       Внася: инж.Н.Неделчев – Кмет на  
         Община – Ситово. 
 5. Докладна записка относно промени в Наредбата за определяне 
размера на местните данъци през 2011 година на Община Ситово. 
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       Внася: инж.Н.Неделчев – Кмет на  
          Община Ситово. 
 6. Докладна записка относно изменение на Наредба за стопанисване, 
управление и предоставяне за ползване на общински мери и пасища на 
територията на Община Ситово. 

Внася: инж.Н.Неделчев – Кмет на  
         Община – Ситово. 
          
   
 7. Докладна записка относно разпореждане с общинска собственост в 
с.Искра. 
       Внася: инж.Н.Н еделчев – Кмет 
          На Община – Ситово. 
 8. Докладна записка относно разпореждане с общинска собственост в 
с.Нова Попина. 
       Внася: инж.Н.Неделчев – Кмет на  
        Община Ситово. 
 9. Докладна записка относно промяна в т.1 от Решение № 75 от 
Протокол № 12 от 22.12.2010 година. 
       Внася: инж.Н.Неделчев – Кмет на  
        Община Ситово.  
 10. Питания 
 
По първа точка от дневния ред: 
 
 Р.Кязим – Председател на Общ.съвет Ситово запозна присъстващите с 
Отчета за дейността на Общински съвет – Ситово за периода 01.01.2010 – 
31.12.2010 година. 
 След гласуване с 11 гласа „ За „  

1. Ахмед Мудин Ахмед 
2. Гергана Вениславова Кулева 
3. Небайдин Дауд Юмер 
4. Никола Георгиев Георгиев 
5. Ридван Ахмед Кязим 
6. Розин Георгиев Христов 
7. Ремзи Бедри Муталиб 
8. Сания Мустафа Юсуф 
9. Хабил Расим Хабил 
10. Янко Любенов Къров 
11. Ясен Иванов Енев 

и 1 глас „ въздържал се „ 
 Димитър Господинов Неделчев 
Общинския съвет прие следното  
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Р Е Ш Е Н И Е  № 1 
==================  

 
 На основание Чл.27, Ал.6 от ЗМСМА, Общински съвет – Ситово 
приема отчета на председателя на Общински съвет – Ситово за периода 
01.01.2010 – 31.12.2010 година. 
 
По втора точка от дневния ред: 
 
 Р.Кязим – Председател на Общ.съвет – Ситово запозна присъстващите 
с Плана за работата на Общински съвет – Ситово за първото полугодие на 
2011 година. 
 След гласуване с 11 Гласа „ За „  

1.Ахмед Мудин Ахмед 
2.Гергана Вениславова Кулева 
3.Небайдин Дауд Юмер 
4.Никола Георгиев Георгиев 
5.Ридван Ахмед Кязим 
6.Розин Георгиев Христов 
7.Ремзи Бедри Муталиб 
8.Сания Мустафа Юсуф 
9.Хабил Расим Хабил 
10.Янко Любенов Къров 
11.Ясен Иванов Енев  
И 1 глас „ въздържал се „ 
Димитър Господинов Неделчев 

Общинския съвет прие следното  
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 2 
===================   

 
 На основание Чл.21,Ал.1,т.23 от ЗМСМА, Общинския съвет 

приема така предложения план за работата на Общински съвет – Ситово за 
първото полугодие на 2011 година. 
 
 
По трета точка от дневния ред: 
 
 Докладна записка от Р.Кязим  - Председател на Общ.съвет – Ситово, 
относно прекратяване изплащане на трудово възнаграждение на Розин 
Георгиев Христов за работата му като общински съветник в Общински 
съвет – Ситово. 
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 След гласуване с 11 Гласа „ За „ 
  

1.Ахмед Мудин Ахмед 
2.Гергана Вениславова Кулева 
3.Небайдин Дауд Юмер 
4.Никола Георгиев Георгиев 
5.Ридван Ахмед Кязим 
6.Розин Георгиев Христов 
7.Ремзи Бедри Муталиб 
8.Сания Мустафа Юсуф 
9.Хабил Расим Хабил 
10.Янко Любенов Къров 

   11.Ясен Иванов Енев  
и 1 глас „ Въздържал се „ 
Димитър Господинов Неделчев 

 Общинския съвет прие следното  
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 3 
===================  

 
На основание Чл. 34, Ал.1 от ЗМСМА и Чл.20, Ал.2 от Правилника за 

организацията и дейността на Общински съвет – Ситово, Общински съвет – 
Ситово прекратява изплащането на трудовото възнаграждение на Розин 
Георгиев Христов за работата му като общински съветник, считано от 
01.12.2010 година. 
 
По четвърта точка от дневния ред: 
 
 Докладна записка от инж.Н.Неделчев – Кмет на Община Ситово, 
относно приемане на 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.Гергана Вениславова Кулева 
3.Димитър Господинов Неделчев 
4.Небайдин Дауд Юмер 
5.Никола Георгиев Георгиев 
6.Ридван Ахмед Кязим 
7.Розин Георгиев Христов 
8.Ремзи Бедри Муталиб 
9.Сания Мустафа Юсуф 
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10.Хабил Расим Хабил 
11.Янко Любенов Къров 

   12.Ясен Иванов Енев 
 Общинския съвет прие следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е №  4 
==================   

 
 На основание чл.21 ал.2 от ЗМСМА и чл.8 ал.1 от ЗМДТ – Общински 
съвет-Ситово приема следното изменение и допълнение: 

ГЛАВА ПЪРВА 
Чл.2,ал.1,т.4 – за добив на кариерни материали - отпада  

ГЛАВА ВТОРА – РАЗДЕЛ І 
Чл.16 т.3 било – проучване, проектиране, изграждане, поддържане, 
експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или 
други инсталации или съоръжения за обезвреждане на битови отпадъци 
Чл.16 т.3 става проучване, проектиране, изграждане, поддържане, 
експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или 
други инсталации или съоръжения за обезвреждане ,рециклиране и 
оползотворяване на битови отпадъци,включително отчисленията по чл.71а и 
чл71е от Закона за управление на отпадъците. 
ГЛАВА ВТОРА – РАЗДЕЛ ІV отпада -Такса за добив на кариерни материали 
 
ГЛАВА ВТОРА – РАЗДЕЛ V СТАВА РАЗДЕЛ ІV – Такси за технически услуги 
 
ГЛАВА ВТОРА – РАЗДЕЛ VІ СТАВА РАЗДЕЛ V – Такси за административни 
услуги 

Чл.38. (1) отпада За разрешения за търговия с тютюневи изделия и 
лицензии на търговия с вина, продукти от грозде и вино, спирт, дестилати 
и спиртни напитки се събира първоначална такса за издаване на 
разрешението или лицензията и годишна такса за упражняване на 
дейността. 
(2) Таксите по ал.1 се събират за разрешения и лицензии за: 
   1. търговия с тютюневи изделия по чл.30, ал.1 от Закона за тютюна и 
тютюневите изделия с търговски обект: 
         - първоначална – 50,00 лв. 

  - годишна – 50,00 лв. 
  2. търговия с тютюневи изделия по чл.30, ал.1 от Закона за тютюна и 
тютюневите изделия в заведения 1 и 2 звезди: 
  - първоначална – 100,00 лв. 
   - годишна – 150,00 лв. 
   3. търговия със спиртни напитки в търговски обекти: 
   - първоначална – 50,00 лв. 
   - годишна – 20,00 лв. 
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   4. търговия със спиртни напитки в заведения 1 и 2 звезди: 
   - първоначална – 30,00 лв. 
   - годишна – 300,00 лв. 
(3) При сезонна работа годишната такса се заплаща в размер – 
пропорционален на периода на извършването й. 
(4) Първоначалните такси по ал.2 се заплащат преди издаване на 
разрешението (лицензията), а годишните такси – в срок до 31 януари.  
(5) За годината на издаване на разрешението или лицензията по ал.1 
годишната такса се заплаща в размер 1/12 част от годишната такса за 
всеки пълен месец до края на годината, включително месеца на 
издаването. 
(6) Лицето не може да започне дейност преди издаване на разрешението. 
Разрешението се издава след представяне на документ, удостоверяващ 
липсата на данъчни задължения, както и на други финансови задължения 
към общината, декларирани или установени от компетентен орган към 
датата на издаване на удостоверението. 
(7) Заявление за отказ от продажба на спиртни напитки и тютюневи 
изделия - 1,00 лв. 
Чл.39. отпада - Таксите се заплащат от лицата при предявяване на 
искането, с изключение на годишните такси по чл.43, ал.2. 

ГЛАВА ВТОРА – РАЗДЕЛ VІІ СТАВА РАЗДЕЛ VІ – Такси за ритуали 
ГЛАВА ВТОРА – РАЗДЕЛ VІІІ СТАВА РАЗДЕЛ VІІ – Такси за притежаване на 
кучета 
ГЛАВА ЧЕТВЪРТА – АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
Чл.52. – било - За несъбрана такса на физическите лица се налага глоба в 
размер на 10,00 до 100,00лв., а на юридическите лица се налага 
имуществена санкция в размер на 100,00 до 500,00лв. 
 Става - Чл.45..(1) Който не подаде декларация по чл. 14, не я подаде в срок, 
както и не посочи или невярно посочи данни или обстоятелства, водещи до 
определяне на данъка в по-малък размер или до освобождаване от данък, се 
наказва с глоба в размер от 10 до 400 лв., а юридическите лица - с 
имуществена санкция в размер от 500 до 3000 лв., ако не е предвидено по-
тежко наказание. 
(2)Който декларира неверни данни и обстоятелства, водещи до намаляване 
или освобождаване от такса, се наказва с глоба от 50 до 200 лева, а 
юридическите лица и едноличните търговци - с имуществена санкция в 
размер от 100 до 500 лева. 
Чл.53. - било Актовете за установяване на нарушения по тази Наредба се 
съставят от определени от кмета длъжностни лица (от общинската 
администрация), а наказателните постановления се издават от кмета на 
общината. 
Става -Чл.46. Актовете за установяване на нарушения по тази Наредба се 
съставят от определени от кмета длъжностни лица (от общинската 
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администрация), а наказателните постановления се издават от кмета на 
общината. 
Чл.54. било Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и 
изпълнението на наказателните постановления се извършва по реда на 
Закона за административните нарушения и наказания. 
Става - Чл.47. Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и 
изпълнението на наказателните постановления се извършва по реда на 
Закона за административните нарушения и наказания. 

 
По пета точка от дневния ред: 
 
 Докладна записка от инж.Н.Неделчев – Кмет на Община Ситово, 
относно промени в Наредбата за определяне размера на местните данъци 
през 2011 година на Община Ситово. 
 След гласуване с 12 Гласа „ За „  

1.Ахмед Мудин Ахмед 
2.Гергана Вениславова Кулева 
3.Димитър Господинов Неделчев 
4.Небайдин Дауд Юмер 
5.Никола Георгиев Георгиев 
6.Ридван Ахмед Кязим 
7.Розин Георгиев Христов 
8.Ремзи Бедри Муталиб 
9.Сания Мустафа Юсуф 
10.Хабил Расим Хабил 
11.Янко Любенов Къров 

       12.Ясен Иванов Енев 
Общинския съвет прие следното  
 

Р Е Ш Е Н И Е   № 5 
==================  

 
1.Във връзка с изменението на ЗМДТ влизащ в сила от 01.01.2011 година, на 
основание чл.21,ал.1,т.7 от ЗМСМА, Общински съвет с.Ситово приема 
измененията на Наредбата за определяне размера на местните данъци и такси 
през 2011 година на Община Ситово както следва: 
ГЛАВА ПЪРВА 
Допълнение: Чл.2, т.7  –  Туристически данък  
Чл.5, ал.2 било – Невнесените в срок данъци по тази наредба се събират 
заедно с лихвите по Закона за лихвите върху данъци, такси и други 
подобни държавни вземания  по реда на ДОПК  
Чл.5, ал.2 става – Невнесените в срок данъци по тази наредба се събират 
заедно с лихвите по Закона за лихвите върху данъци, такси и други 
подобни държавни вземания Принудителното събиране се извършва от 
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публични изпълнители по реда на ДОПК или от съдебни изпълнители по 
реда на ГПК. 
Чл.5, ал.3 нова - В производствата по ал. 1 служителите на общинската 
администрация имат правата и задълженията на органи по приходите, а в 
производствата по обезпечаване на данъчни задължения - на публични 
изпълнители. Когато в нормативен акт е предвидено изискване за представяне 
на удостоверение по чл. 87, ал. 6 от ДОПК, за задължения за данъци и такси 
по този закон се представя удостоверение само за задълженията за данъци и 
такси към общината по постоянен адрес, съответно седалище, на задълженото 
лице. 
Чл.5, ал.4 нова - Компетентен орган за отсрочване и разсрочване на местни 
данъци в размер до 100 000 лв. и при условие, че отсрочването или 
разсрочването се иска до една година от датата на издаване на разрешението, е 
кметът на общината, а в останалите случаи е общинският съвет. 
ГЛАВА ВТОРА – РАЗДЕЛ І 
Чл.7,ал.4 отпада – Не се облагат с данък недвижимите имоти с данъчна оценка 
до 2520 лв. включително. 
Чл.8 ал.2 било - Собственикът на сграда, построена върху държавен или 
общински поземлен имот, е данъчно задължен и за този имот . 
Чл.8 ал.2 става - Собственикът на сграда, построена върху държавен или 
общински поземлен имот, е данъчно задължен и за този имот или 
съответната част от него. 
Чл.8 ал.5 нова -За имот държавна или общинска собственост, данъчно 
задължено е лицето, на което имотът е предоставен за управление. 
Чл.11. ал.1 било - Данъкът върху недвижимите имоти се плаща на четири 
равни вноски в следните срокове: от 1 февруари до 31 март, до 30 юни, 
до 30 септември и до 30 ноември  на годината, за която е дължим. 
Чл.11. ал.1 става -Данъкът върху недвижимите имоти се плаща на две 
равни вноски в следните срокове: от 1 март до 30 юни и до 30 октомври  
на годината, за която е дължим. 
ГЛАВА ВТОРА - РАЗДЕЛ ІV 
Чл.41 ал.12 било - Данъкът за моторни шейни е  в размер на 50.00 лв 
Чл.41 ал.12 става -Данъкът за моторни шейни и превозни средства от 
категория L7е по Закона за движение по пътищата  в размер на 50.00 лв 
Чл.46 ал.1 било - Данъкът се заплаща на две равни вноски в следните 
срокове: до 31 март и до 30 септември на годината, за която е дължим. На 
предплатилите за цялата година се прави отстъпка от 5 на сто. 
Чл.46 ал.1 става -Данъкът се заплаща на две равни вноски в следните 
срокове:от 1 март  до 30 юни и до 30 октомври на годината, за която е дължим. 
На предплатилите от 1 март до 30 април се прави отстъпка от 5 на сто. 
 
ГЛАВА ВТОРА - РАЗДЕЛ V 
Чл.48.ал.1 било - Физическо лице, включително едноличен търговец, което 
извършва дейности, посочени в приложение № 4 към Глава втора, раздел 
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V от Закона за местните данъци и такси (патентни дейности) се облага с 
годишен патентен данък за доходите от тези дейности, при условие че: 
Чл.48.ал.1 става -Физическите лица, включително еднолични търговци, 
които извършват с личен труд през цялата данъчна година два или три 
вида патентна дейност от посочените в т.1 - 36 от приложение № 4, 
заплащат патентен данък  само за тази дейност, за която определеният 
данък е с най-висок размер; за извършване на повече от три дейности 
облекчението не се прилага., при условие че: 
ГЛАВА ВТОРА - РАЗДЕЛ VІ нов 

Чл.57.(1) С туристически данък се облагат нощувките. 
(2) Данъчно задължени лица са лицата, предлагащи нощувки. 
(3) Лицата по ал. 2 внасят данъка в приход на бюджета на общината по     
местонахождение на средствата за подслон и местата за настаняване по 
смисъла на Закона за туризча 
(4) Данъкът задължително се посочва отделно в документа, издаден от 
данъчно задълженото лице към лицето, ползващо нощувка.  
(5) Лицата по ал. 2 подават декларация по образец до 30 януари на всяка 
година за    облагане с туристически данък за предходната календарна 
година. 

       Чл.58.(1) Общинският съвет определя с наредбата по чл. 1, ал. 2 размера 
на данъка в граници от 0,20 лв. до 3,00 лв. за всяка нощувка съобразно 
населените места в общината и категорията на средствата за подслон и 
местата за настаняване. 
        (2) Размерът на дължимия данък за календарния месец се определя, 
като броят на предоставените нощувки за месеца се умножи по размера на 
данъка по ал. 1.  
        (3) Дължимият данък по ал. 2 се внася от данъчно задължените лица до 
15-о число на месеца, следващ месеца, през който са предоставени 
нощувките. 
        (4) Когато сборът на данъка по ал. 2 за календарната година е по-малък 
от 30 на сто от данъка, определен при пълен капацитет за средството за 
подслон или мястото за настаняване, разликата се внася от данъчно 
задълженото лице в приход на бюджета на общината по местонахождение 
на средството за подслон или мястото за настаняване до 1 март на 
следващата календарна година, независимо дали обектът се използва.  
        (5) Разликата по ал. 4 се определя по следната формула: 

 
Р = (РДхПКхДх30/100) - ДД, 

 
Преходни и заключителни разпоредби 
§ 6 било -Изпълнението и контрола по изпълнението на тази наредба се 
осъществява от кмета на общината и/или определени от него лица. 
§ 8 става -Изпълнението и контрола по изпълнението на тази наредба се 
осъществява от кмета на общината и/или определени от него лица. 

 9 



§ 6. ал.1 нов - Общинският съвет определя размерите на туристическия 
данък за 2011  г. до    31 януари 2011 г.  

(2) Размерът на дължимия туристически данък за януари 2011 г. за 
средствата за подслон и местата за настаняване се определя, както 
следва:  

1. категория 1 звезда - 0,60 лв. за нощувка; 
2. категория 2 звезди - 0,80 лв. за нощувка; 
3. категория 3 звезди - 1,00 лв. за нощувка; 
4. категория 4 звезди - 1,00 лв. за нощувка; 
5. категория 5 звезди - 1,00 лв. за нощувка. 

(3) Декларацията по чл. 61р, ал. 5 не се подава за предоставените нощувки 
през 2010 г. 
§ 7. Лицата, предоставящи услугата настаняване в средствата за подслон 
и местата за настаняване, в срок два месеца от влизането в сила на този 
закон предоставят писмена декларация с информация за броя на леглата в 
средството за подслон или мястото за настаняване пред категоризиращия 
орган по чл. 52 от Закона за туризма. Министърът на икономиката, 
енергетиката и туризма вписва данните в Националния туристически 
регистър по чл. 58 от Закона за туризма в срок до 31 март 2011 г. 

 
По шеста точка от дневния ред: 
 
 Докладна записка от инж.Н.Неделчев – Кмет на Община Ситово, 
относно изменение на Наредба за стопанисване, управление и 
предоставяне за ползване на общински мери и пасища на територията 
на Община Ситово. 
 След гласуване с 1 глас „ За „ , 5 гласа „против” и 6 гласа „ 
въздържали се „ Общинския съвет не прие докладната записка. 
 
По седма точка от дневния ред: 
 
 Докладна записка от инж.Н.Неделчев – Кмет на Община Ситово 
относно разпореждане с общинска собственост в с.Искра. 
 
 След гласуване с 12 гласа „ За „  
 

1.Ахмед Мудин Ахмед 
2.Гергана Вениславова Кулева 
3.Димитър Господинов Неделчев 
4.Небайдин Дауд Юмер 
5.Никола Георгиев Георгиев 
6.Ридван Ахмед Кязим 
7.Розин Георгиев Христов 
8.Ремзи Бедри Муталиб 
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9.Сания Мустафа Юсуф 
10.Хабил Расим Хабил 
11.Янко Любенов Къров 

       12.Ясен Иванов Енев 
 
Общинския съвет прие следното  
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 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 юкмета на Община 
Ситово да открие процедура по ПРОДАЖБА чрез търг с тайно наддаване на 
имот – частна общинска собственост, представляващ: 
 - „ НИВА „ – земеделска земя ІІІ категория с площ от 1,991 дка в 
местността „ Йениекенлик „ с кад. № 000311 по КВС в землище на с.Искра с 
АОС № 1506 / 25.10.2010 година, 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 общинска собственост в с.Нова Попина. 
 След гласуване с 12 Гласа „ За „  

1.Ахмед Мудин Ахмед 
2.Гергана Вениславова Кулева 
3.Димитър Господинов Неделчев 
4.Небайдин Дауд Юмер 
5.Никола Георгиев Георгиев 
6.Ридван Ахмед Кязим 
7.Розин Георгиев Христов 
8.Ремзи Бедри Муталиб 
9.Сания Мустафа Юсуф 
10.Хабил Расим Хабил 
11.Янко Любенов Къров 

       12.Ясен Иванов Енев 
 
 
Общинския съвет прие следното  
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Р Е Ш Е Н И Е  № 7 
==================   

 
 На основание Чл.21, Ал.1,т.8 от ЗМСМА, Чл.8, Ал.4 от ЗОС и 
Чл.14,Ал.8 от ЗОС, Общински съвет – Ситово възлага на Кмета на Община 
Ситово да открие процедура по ПРЕКРАТЯВАНЕ , /  в части / на договор за 
отдаване под наем на имот публична общинска собственост, 
представляващ: 
 - „ ЯЗОВИР  Нова Попина  - 3 „ с площ от 31,788 дка в местността „ 
Каралмъш „ с кад.№ 035030 по КВС в землището на с.Нова Попина, 
считано от 20.05.2009 година, 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  
промяна в т.1 от Решение № 75 от Протокол № 12 от 22.12.2010 година. 
 След гласуване с 12  гласа „ За „  

1.Ахмед Мудин Ахмед 
2.Гергана Вениславова Кулева 
3.Димитър Господинов Неделчев 
4.Небайдин Дауд Юмер 
5.Никола Георгиев Георгиев 
6.Ридван Ахмед Кязим 
7.Розин Георгиев Христов 
8.Ремзи Бедри Муталиб 
9.Сания Мустафа Юсуф 
10.Хабил Расим Хабил 
11.Янко Любенов Къров 

       12.Ясен Иванов Енев 
Общинския  съвет прие следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 8 
=================  

 
 На основание Чл.21, Ал.1,т.7 от ЗМСМА и Чл.66,67 и 68 от ЗМДТ, 
Общински съвет – Ситово : 
 Т.1. Приема корекция  в план – сметката на такса битови отпадъци за 
необходимите средства за финансиране на трите вида услуги за 2010 
година, както следва: 
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Било: 
Наименование План-

сметк
а 

2011 
І. Приходи 162 

048 
1. Такса битови отпадъци 11904

8 
2. Остатък от предходна година 43000 
ІІ. Разходи 16204

8 
1. Съдове за битови отпадъци-кошчета / 60* 84.00 лв./ 5040 
2. Събиране и транспортиране на битови отпадъци до регионално 
депо гр.Силистра 

 
71150 

3.Проучване,проектиране,изграждане,поддържане,експлоатация,зак
риване и мониторинг на депата за битови отпадъци или др. 
инсталации или съоръжения за обезвреждане на битови отпадъци и 
отчисления по Чл.71 „е” от ЗУО,съгласно Чл.3,Ал.1,т.1,буква „а” от 
ПМС № 207/16.09.2010 год. 

43230 

- такса регионално депо – гр.Силистра 16 200 
- отчисления по Чл.71 „е” от ЗУО 2700 
- ограждане,залесяване,запръстяване; 24330 
- раб.заплати и осигуровки; 9300 
-ГСМ; 12409 
Матерали и др.; 2621 
4. Почистване на улични платна,площади, алеи, паркове и други 
територии от населените места,предназначени за обществено 
ползване: 

42628 

- раб.заплати и осигуровки; 23250 
- ГСМ; 11486 
- материали и др. 3765 
- резервни части и ремонти 4127 
Става: 

 
1. такса битови отпадъци 119048 
2. Остатък от предходна година 43000 
ІІ. Разходи 162048 
1.Съдове за битови отпадъци / 69* 84.00 лв / 5040 
2.Събиране и транспортиране на битови отпадъци до 
регионално депо гр.Силистра 

71150 

3.Проучване,проектиране,изграждане,експлоатация,закриване 
и мониторинг на депата за битови отпадъци или др.инсталации 

43230 
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или съоръжения за обезвреждане на битови отпадъци и 
отчисления по Чл.71 „е” от ЗУО,съгласно Чл.3,Ал.1,т.1,буква 
„а” от ПМС № 207/16.09.2010 г. 
- такса регионално депо – гр.Силистра 16200 
- отчисления по Чл.71 „е” от ЗУО 2700 
- ограждане,залесяване,запръстяване 24330 
- раб.заплати и осигуровки 9300 
- ГСМ 12409 
- материали и др. 2621 
4. Почистване на улични платна,площади,алеи,паркове и други 
територии на населените места,предназначени за обществено 
ползване; 

42628 

- работни заплати и осигуровки 23250 
- ГСМ; 11486 
- материали и други 3765 
- резервни части и ремонти; 4127 
  
 
Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито в 12.00 часа. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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