
 
П   Р   О   Т   О   К   О   Л 

№ 2 
от 14.02.2011 година 

 
Днес 14.02.2011 година, Общински съвет – Ситово, област Силистра проведе 

заседание. 
От 13 общински съветника, на заседанието присъстваха 13 

 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. Промени в състава на Общински съвет – Ситово.    

      
Внася: адв.И.Русчева – Председател на 
ОИК 

2. Промени в състава на ПК към Общински съвет – Ситово. 
     Внася: Р.Кязим – Председател на  
        Общ.съвет – Ситово 

 
 3. Докладна записка относно изпълнението и актуализацията на бюджета на 
Община Ситово за периода 01.01.2010-31.12.2010 година. 

     Внася: инж.Н.Неделчев - Кмет на  
        Общ.съвет – Ситово 

 
 4. Докладна записка относно приемане бюджет – 2011 на Община Ситово. 
       Внася: инж.Н.Неделчев – Кмет на  
         Община – Ситово. 
 5. Докладна зиписка относно разпореждане с общинска собственост в с.Поляна. 
       Внася: инж.Н.Неделчев – Кмет на  
                   Община – Ситово. 
 6. Докладна записка относно разпореждане с общинска собственост в с.Искра. 
       Внася: инж.Н.Неделчев – Кмет на  
          Община Ситово. 
 
 7. Питания. 
 
 
По първа точка от дневния ред: 
  
 Адв.И.Русчева – Председател на ОИК в Община Ситово,докладва за промяната в 
състава на Общински съвет – Ситово. 
 

Р Е Ш Е Н И Е № 9 
=================  

 
1. На основание Чл.30,Ал.4,т.3 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, с Решение № 103 от 08.02.2011  година, 
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 ОИК – Ситово прекратява пълномощията на общинския съветник Шукри Расим 
мемиш от ПП „ Движение за права и свободи „ поради подаването на оставка. 
 2. На основание Чл.107, Ал.1 от Закона за местните избори и с Решение № 104 
от 08.02.2011 година, ОИК обявява следващия в листата общински съветник Танжур 
Ридван Шакир от ПП „ Движение за права и свободи „. 
 
По втора точка от дневния ред: 
 
 Р.Казим – Председател на Общ.съвет – Ситово, докладва за промени в състава на 
постоянните комисии към Общинския съвет. 
 
 След гласуване с 13 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. Танжур Ридван Шакир 
11.Хабил Расим Хабил 
12.Янко Любенов Къров 

   13.Ясен Иванов Енев 
 
Общинския съвет прие следното  
 

Р Е Ш Е Н И Е № 10 
===================  

 
 На основание Чл.21, Ал.1, т.1 от ЗМСМА, Общинския съвет приема следната 
промяна: 
 - Танжур Ридван Шакир влиза на местото на бившия общ.съветник Шюкри 
Расим Мемиш в комисията  по „ образование, културата,младежта,  спорта и туризма „ 
и комисията по „ бюджет и финанси „ към Общински съвет – Ситово. 
 
По трета точка от дневния ред: 
 
 Инж.Н.Неделчев – Кмет на Община Ситово, запозна присъстващите с Докладна 
записка относно изпълнението и актуализация на бюджета на Община Ситово за 
периода 01.01.2010 – 31.12.2010 година. 
  

След гласуване с 13 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 
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8.Ремзи Бедри Муталиб 
9.Сания Мустафа Юсуф 
10. Танжур Ридван Шакир 
11.Хабил Расим Хабил 
12.Янко Любенов Къров 

   13.Ясен Иванов Енев 
 
Общинския съвет прие следното  
 

Р Е Ш Е Н И Е № 11 
=================  

 
 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 четвъртото тримесечие на 2010 година както следва: 
 
 
 
 По разходната част: 
 - държавни дейности    - 1 602 133 лв. 
 - местни дейности    - 1 650 850 лв. 
 - дофинансиране     -      12 651 лв. 
 - общо      - 3 265 634 лв. 
 
 По приходната част: 
 - държавни дейности    - 1 602 133 лв. 
 - местни дейности     - 1 663 501 лв. 
 - общо       - 3 265 634 лв. 
 
 2. На основание Чл.21,, Ал.1, т.6 от ЗМСМА и във връзка с Чл.18 от ЗОБ, 
Общински съвет – Ситово приема актуализацията на бюджета на Община Ситово към 
четвъртото тримесечие на 2010 година, както следва: 
 
  По разходната част : 
 - било      - 3 167 694 лв. 
 - става       - 3 581 245 лв. 
 
 По приходната част: 
 - било      - 3 167 694 лв. 
 - става       - 3 581 245 лв. 
 
По четвърта точка от дневния ред: 
 
 Инж.Н.Неделчев – Кмет на Община Ситово, запозна присъстващите с докладна 
записка относно приемане бюджета на Община Ситово по приходната и разходна част 
за 2011 година. 
  
След гласуване с 12 гласа „ За „  

1.Ахмед Мудин Ахмед 
2.Гергана Вениславова Кулева 
3.Димитър Господинов Неделчев 

 3 



4.Небайдин Дауд Юмер 
5.Ридван Ахмед Кязим 
6.Розин Георгиев Христов 
7.Ремзи Бедри Муталиб 
8.Сания Мустафа Юсуф 
9. Танжур Ридван Шакир 
10.Хабил Расим Хабил 
11.Янко Любенов Къров 

   12.Ясен Иванов Енев 
И 1 глас „въздържал се „ 
 1. Никола Георгиев Георгиев 
Общинския съвет прие следното  
 

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

 
 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 2011 год., 
ПМС № 334/29.12.2010 година и писмо № ФО-81 от 30.12.2010 на Министерството на 
финансите , Общински съвет – Ситово: 
 І. Приема бюджета на Община Ситово за 2011 година по пълна бюджетна 
класификация както следва: 
 

1. По приходната част – в размер на      2 815 813 лв. 
(разпределени по параграфи съгласно Таблица 6, Таблица13) 

  в т.ч.:  
1.1. Приходи с държавен характер  = 1 611 418 лв. 
в т.ч:  

1.1.1Обща субсидия за делегираните от държавата  
дейности    = 1 454 005 лв.. 

1.1.2. Неданъчни приходи  =      22 600 лв. 
1.1.3.Целева субсидия за капиталови разходи за финансиране  

на дъражни дейности  =       30 000 лв. 
1.1.4.Преходен остатък   =    104 813 лв 

 
   1.2. Приходи с общински характер  = 1 204 395 лв. 

в т.ч.: 
  1.2.1. Данъчни приходи   =    136 137 лв. 
  1.2.2. Неданъчни приходи  =    340 512 лв. 
  1.2.3. Обща изравнителна субсидия =    429 500 лв. 
   (в т.ч трансфер за зимно поддържане и снегопочистване = 
26 900 лв.) 
  1.2.4. Целева субсидия за капиталови разходи за финансиране  

на общински дейности   =      19 800 лв. 
  1.2.5.Осн.ремонт на пътища четвъртокласна пътна мрежа = 105 100 лв. 
  1.2.6.Погашения по финансов лизинг   =      -12 812 лв. 

1.2.7.Преходен остатък       =   186 158 лв. 
 

2. По разходната част – в размер на      2 815 813 лв. 
(разпределени по функции и групи разходи, съгласно Таблици 8, 9 и 10, Таблица 13) 
  в т.ч.: 

2.1. Държавни дейности (вкл. и капиталови разходи) =  1 611 418 лв. 
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2.2.Дофинансиране на държ.дейности с общински приходи(вкл. и 
капиталови разходи)         =     18 983 

лв. 
2.2. Общински дейности (вкл. и капиталови разходи) =  1 185 412 лв. 
 
Ивестиционна програма на Община Ситово и поименно 
разпределение на капиталовите разходи. =  351 400 лв. 

(разпределени по обекти и дейности съгласно Таблица 11) 
 

I.1. Приема бюджета на второстепенните разпоредители с бюджетни 
кредити в съответствие с Таблици 9 

ІІ.Разпределя преходния остатък от 2010г. на стойност 290 971 лв. съгласно  
Таблица 7. 

ІІІ. Приема следните лимити за разходи: 
1. Лимит за представителни разходи в размер до 13 500, в т.ч.: 

1.1. Лимит за представителни разходи в  размер до 10 000 лв. 
за дейност “Общи държавни служби” 

1.2. Лимит за представителни разходи в  размер до 3 500 лв. 
за дейност “ Общински съвет” 

2. Разходи за финансиране на общински вестник в размер до 3 000 
лв. 

3. Социлано-битови разходи в размер на 3% от начислените трудови 
възнаграждения 

 IV. Приема разчет за целевите разходи както следва: 
1. За членски внос и участие в НПО –  2 800 лв. 
2. Помощи по решение на общинския съвет – 4 000 лв. 
3. Разходи за подпомагане на погребения в размер на 1 000 лв., при 

съблюдаване 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 до 90 лв. Сумата включва: ковчег  или 
закупуване на тензух до 50 лв.;  изкопаване на гроб – 20лв., превоз 
на покойника –  20лв.; 

 V. Утвърждава списък  на педагогическия персонал в делегирените от 
държавата дейности по образованието , които имат право на заплащане на част от 
транспортните разходи , съгласно Таблица 4. 

VІ. Утвърждава размера на възстановяемите разходи за транспорт на лицата 
по т.V в рамките до 85 % от действителните разходи, след представяне на разходо-
оправдателни документи (фактури, билети, абонаментни карти), до размера на 
предвидената за това субсидия от ЦБ. 

VII. Утвърждава поименен списък и дестинация на пътуващите работници и 
служители в Община Ситово, както следва: 

 

№ Име, презиме, фамилия Дестинация 

1 Стилиян Василев Кондов Силистра - Ситово - Силистра 
2 Мартин Цветков Георгиев Силистра - Ситово - Силистра 
3 Гергана Атанасова Тодорова Силистра - Ситово - Силистра 
4 Севия Назми Мехмед Силистра - Любен - Силистра 
5 Екатерина Петрова Стоянова  Силистра - Добротица - Силистра 
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VІII. Утвърждава размера на възстановяемите разходи за транспорт на 
пътуващите работници и служители от Община Ситово от местоживеене до 
месторабота и обратно, в размер до 90% от действително извършените разходи за 
пътуване, след представяне на  разходно-оправдателни документи (фактури, 
билети, абонаментни карти). 

IX. Утвърждава бюджета на общинския съвет в размер на 56 796 лв. 
X. Утвърждава субсидирана численост на организациите с нестопанка цел – 
читалища – 9 бройки. 

 ХI. Утвърждава разчета за субсидии на организациите с нестопанска цел – 
читалища на територията на общината в размер на 69 312 лв., съгласно Таблица 12 

XII. 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.1 от ЗНЧ, както и чл.26, ал.2 от ЗНЧ. 

XIII. Определя 54 бройки численост на персонала в дейност „Общинска 
администрация, със средства за заплати по § 01-00 в размер на 339 597 лв. за сметка 
на трансфера по единния разходен стандарт 

XIV. Задължава кмета на общината да състави длъжностно разписание за 
делегираната от държавата дейност в рамките на средствата за заплати посочени в 
предходната точка 

XV. Определя 2 бройки численост на персонала в дейност „Други дейности 
по образованието”-дофинансиране,  за шофьори на автобуси, със средства за 
заплати по § 01-00 в размер на 9 070 лв. за сметка на собствените приходи. 

ХVI. Определя извънбюджетните сметки, които ще функционират през 
2011г. както следва: 

1. Извънбюджетни сметки за средства от ДФ”Земеделие” – 
Разплащателна агенция; 

2. Извънбюджетни сметки за средства от Националния фонд 
към министъра на финансите ; 

 ХVII. 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. 
 ХVIII. При спазване на общия размер по бюджета и разделението му на 
държавни и общински дейности, предоставя следните правомощия на Кмета на 
Общината за бюджетната 2011 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 й размер 
и без да се прехвърлят кредити от държавни дейности в общински дейности 
  3. Да се разпорежда с резервния бюджетен кредит: 
- в местни дейности, заложен по § 97-00, като го използва за покриване на разходи 
във връзка с регистрацията по ДДС на община Ситово (при недостиг или 
икономия от заделения резерв, да се актуализират § 10-16 и § 10-20 в дейност 122 
„Общинска администрация”); 
- в държавни дейности, заложен по § 97-00, дължащ се на факта, че разчетеният 
брой на учениците, предвиден със ЗДБРБ за 2011г. е по-висок от броя на учениците 

 6 



по информационна система“Админ-М” към 01.01.2011г. – резерва да се занули след 
извършването на корекция за намаление на средствата от страна на МФ 
  4. Да разработи бюджета на общината по пълна бюджетна 
класификация. 
 ХIX. 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 и звена при нарушаване на бюджетната и 
финансова дисциплина и при неспазване на приетите 
приоритети. 

ХX  Дава съгласие за ползване на временни безлихвени заеми във връзка с 
разходи по одобрени проекти по ОП на ЕС и други донорски програми, преди 
получаване на  междинните и окончателни плащания от общината чрез: 

- ползване на временно съхраняваните в набирателната сметка на община 
Ситово средства. 
- безлихвени заеми от ЦБ за финансиране на разходи до възстановяването 
им по одобрени проекти и програми , съфинансирани от ЕС. 

ХXI. Годишния размер на плащанията по общинския дълг да не надвишават 
15% от размера на собствените приходи и общата изравнителна субсидия за 2010г., 
като в т. ч. не влизат безлихвените заеми от ЦБ за финансиране на разходи до 
възстановяването им по одобрени проекти и програми , съфинансирани от ЕС. 
/чл.12,ал.1 и ал.3 от ЗОД/ 

ХXІI. Задължава ръководителите на бюджетни звена, финансирани от 
Общинския бюджет да разработят и представят в срок до 31.03.2011г. конкретни 
мерки за изпълнение на гласувания от Общински съвет – Ситово бюджет. 

 
По пета точка от дневния ред: 
 
 Докладна записка от инж.Н.Неделчев – Кмет на Община Ситово, относно 
разпореждане с общинска собственост в с.Поляна. 
 След гласуване с 12 гласа „ За „  

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

   12.Ясен Иванов Енев 
 И 1 глас „ въздържал се „ 

1.Никола Георгиев Георгиев 
Общинския съвет прие следното  
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Р Е Ш Е Н И Е № 13 
=================  

 
 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 Кмета на Община Ситово да открие 
процедура по ПРОДАЖБА чрез търг с тайно наддаване на имот частна общинска 
собственост, представляващ: 
 - „ ДВОРНО МЯСТО „ / незастроено / с обща площ от 1720 кв.м. в кв. в кв. 27, 
УПИ № ХІV-219 по регулационния план на с.Поляна, по условията и реда на 
НАРЕДБА за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество 
на Общински съвет – Ситово. 
По шеста 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 13 гласа „ За „  

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

   12.Ясен Иванов Енев 
И 1 глас въздържал се „ 
 1. Никола Георгиев Георгиев 
Общинския съвет прие следното  

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

 
  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 Кмета на Община Ситово да открие 
процедура по ПРОДАЖБА  чрез търг с тайно наддаване на имот – частна общинска 
собственост, представляващ: 
 - „ НИВА „ – земеделска земя ІV категория с площ от 7.246 дка в местността „ 
Къйпунар „ с кадастрален № 001170 по КВС в землището на с.Искра, по условията и 
реда на НАРЕДБА за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество на Общински съвет – Ситово. 
 
  Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито в 17.00 часа. 
 
 
 
 

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