
П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
№ 2 

От 25.02.2014 година 
 
  Днес 25.02.2014 година, Общински съвет – Ситово, област Силистра проведе 
заседание. 

В неговото начало се регистрираха общо 11 съветника. Според присъствения 
списък отсъстващи от началото на заседанието на Общински съвет бяха двама – 
съответно общинските съветници Никола Георгиев Георгиев  и Станчо Борисов 
Арсов. 

След проверка на кворума и на основание чл. 27 , ал. 2 от ЗМСМА заседанието бе 
обявено за открито.  
 Председателят на Общински съвет – Ситово г-жа Моазес Джевдет Мехмед 
предложи дневен ред на заседанието.  
  

С резултат от гласуването :  общо 11 общински съветника, гласували 11 гласа  
„ За „                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
1.Валерия Петрова Пецова 
2.Дженгис Рубил Ахмед 
3.Донка Димитрова Янкова 
4.Ервин Наил Ибрям 
5.Йовка Иванова Траянова 
6.Моазес Джевдет Мехмед 
7.Небает Шукри Сюлейман 
8.Ридван Ахмед Кязим 
9.Розин Георгиев Христов 
10.Сания Мустафа Юсуф 
11.Ясен Иванов Енчев 
 

0 - гласа „ въздържал се „  
0 - гласа „против” 
 и  2 – ма отсъстващи 

1.Станчо Борисов Арсов 
2. Никола Георгиев Георгиев 
 

Общинският съвет прие следния  
 

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

   
1.Докладна записка относно ново обсъждане на решение № 5,6 и 7 от Протокол № 

1 от заседание на Общински съвет – Ситово,проведено на 29.01.2014 година. 
 

       Внася: М.Мехмед – Председател на 
                   Общ.съвет – Ситово. 
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2.Докладна записка относно приемане на отчет на СПОХ „ Независим живот „  
за периода 15.07.2013г. – 31.12.2013 година. 

Внася: инж.Н.Неделчев – Кмет на 
  Община – Ситово. 
 

3.Докладна записка относно промяна в структурата на ОП „ Общински имоти и 
услуги „ – 2012” Ситово / Приложение № 2 към Правилника за устройство и дейности на 
ОП /. 
 

Внася: инж.Н.Неделчев – Кмет на 
  Община – Ситово. 

 
4.Докладна записка относно приемане на годишен отчет за състоянието на дълга на 

Община Ситово към 31.12.2013 година. 
Внася: инж.Н.Неделчев – Кмет на 

  Община – Ситово. 
 

 5.Докладна записка относно определяне индивидуалните основни месечни работни 
заплати на кмет на Община Ситово,кметове и кметски наместници към Община Ситово. 

Внася: инж.Н.Неделчев – Кмет на    
Община – Ситово. 
 

6.Докладна записка относно  приемане на Общински план за младежта на Община 
Ситово 2014 год. 

Внася: инж.Н.Неделчев – Кмет на   
Община – Ситово. 
 

7.Докладна записка относно ПУП – Парцеларен  план за техническа 
инфраструктора за обект „ Подземна оптична мрежа за ел.съобщения за нуждите на ЕТ „ 
Делта Инженеринг – Самир Ахмед” на територията на Община Ситово. 

Внася: инж.Н.Неделчев – Кмет на             
Община – Ситово.  

8.Докладна записка относно искане на СНЦ „ Мюсюлманско настоятелство на кв. 
Звездел „ - с.Искра за финансови средства. 
        Внася: Н.Георгиев Общ.съветник  

9.Докладна записка относно изпълнението и актуализация на бюджета на Община 
Ситово за периода 01.01.2013г.-31.12.2013 година.  

 
Внася: инж.Н.Неделчев – Кмет на 
   Община – Ситово. 
 

10. Докладна записка относно приемане бюджета на Община Ситово по приходната 
и разходната част за 2014 г. и актуализираната бюджетна прогноза за местни дейности за 
периода 2014г.-2016 година 

Внася: инж.Н.Неделчев – Кмет на 
   Община – Ситово. 

 11.Питания. 
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По първа точка от дневния ред: 
 

Докладна записка от М.Мехмед – Председател на Общ.съвет – Ситово, относно 
ново обсъждане на решение № 5,6 и 7 от Протокол № 1 от заседание на Общински съвет – 
Ситово,проведено на 29.01.2014 година. 

С резултат от гласуването :  общо 11 общински съветника, гласували 10 гласа  
„ За „                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
1.Валерия Петрова Пецова 
2.Дженгис Рубил Ахмед 
3.Донка Димитрова Янкова 
4.Ервин Наил Ибрям 
5.Йовка Иванова Траянова 
6.Моазес Джевдет Мехмед 
7.Небает Шукри Сюлейман 
8.Ридван Ахмед Кязим 
9.Розин Георгиев Христов 
10.Сания Мустафа Юсуф 
 

1 - глас „ въздържал се „  
 Ясен Иванов Енчев 
0 - гласа „против” 
 и  2- ма отсъстващи 

1.Станчо Борисов Арсов 
2. Никола Георгиев Георгиев 
 

Общинският съвет прие следното  
 

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

 
На основание Чл.45,Ал.9 от ЗМСМА, Общински съвет – Ситово приема повторно: 
1. Решение № 5 от Протокол № 1 от заседание на Общински съвет 0 

Ситово,проведено на 29.01.2014 г.; 
2. Решение № 6 от Протокол № 1 от заседание на Общински съвет 0 

Ситово,проведено на 29.01.2014 г.; 
3. Решение № 7 от Протокол № 1 от заседание на Общински съвет 0 

Ситово,проведено на 29.01.2014 г.; 
 
По втора точка от дневния ред: 
 

Докладна записка от инж.Н.Неделчев – Кмет на Община Ситово, относно приемане 
на отчет на СПОХ „ Независим живот „ за периода 15.07.2013г. – 31.12.2013 година. 

С резултат от гласуването :  общо 10 общински съветника, гласували 10 гласа  
„ За „                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
1.Валерия Петрова Пецова 
2.Дженгис Рубил Ахмед 
3.Донка Димитрова Янкова 
4.Ервин Наил Ибрям 
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5.Йовка Иванова Траянова 
6.Моазес Джевдет Мехмед 
7.Небает Шукри Сюлейман 
8.Ридван Ахмед Кязим 
9.Розин Георгиев Христов 
10.Сания Мустафа Юсуф 
 
 

0 - гласа „ въздържал се „  
0 - гласа „против” 
 и  3- ма отсъстващи 

1.Станчо Борисов Арсов 
2. Никола Георгиев Георгиев 
3. Ясен Иванов Енчев 

Общинският съвет прие следното  
 

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

 
 На основание Чл.21,Ал.1,т.23 от ЗМСМА ,в изпълнение на Чл.10,Ал.2 от 
Правилника за устройството и дейността на СПОХ „ Независим живот „ 
с.Ситово,Общински съвет- Ситово: 
 1. Приема Отчета за дейността на СПОХ „ Независим живот „ с.Ситово за периода 
15.07.2013 – 31.12.2013 година, съгласно Приложения № 1 и 2. 
 2.Приема актуализиран годишен финансов план съгласно Приложения 1 и 2, 
неразделна част от настоящото решение. 
 3.Приема Актуализиран план за разпределение на капиталовите разходи съгласно 
Приложение 2 неразделна част от настоящото решение. 
 
 
По трета точка от дневния ред: 
 

Докладна записка от инж.Н.Неделчев – Кмет на Община Ситово, относно промяна 
в структурата на ОП „ Общински имоти и услуги „ – 2012” Ситово / Приложение № 2 към 
Правилника за устройство и дейности на ОП /. 

С резултат от гласуването :  общо 10 общински съветника, гласували 10 гласа  
„ За „                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
1.Валерия Петрова Пецова 
2.Дженгис Рубил Ахмед 
3.Донка Димитрова Янкова 
4.Ервин Наил Ибрям 
5.Йовка Иванова Траянова 
6.Моазес Джевдет Мехмед 
7.Небает Шукри Сюлейман 
8.Ридван Ахмед Кязим 
9.Розин Георгиев Христов 
10.Сания Мустафа Юсуф 
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0 - гласа „ въздържал се „  
0 - гласа „против” 
 и  3- ма отсъстващи 

1.Станчо Борисов Арсов 
2. Никола Георгиев Георгиев 
3. Ясен Иванов Енчев 
 

Общинският съвет прие следното  
 

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

 
 На основание Чл.21,Ал.1,т.3 от ЗМСМА и Чл.52,Ал.3 от ЗОС,Общински съвет – 
Ситово приема промени в структурата на ОП „ Общински имоти и услуги” – 2012” 
считано от 01.01.2014 година,съгласно Приложение № 1. 
 
По четвърта точка от дневния ред: 
 

Докладна записка от инж.Н.Неделчев – Кмет на Община Ситово относно приемане 
на годишен отчет за състоянието на дълга на Община Ситово към 31.12.2013 година. 

С резултат от гласуването :  общо 10 общински съветника, гласували 10 гласа  
„ За „                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
1.Валерия Петрова Пецова 
2.Дженгис Рубил Ахмед 
3.Донка Димитрова Янкова 
4.Ервин Наил Ибрям 
5.Йовка Иванова Траянова 
6.Моазес Джевдет Мехмед 
7.Небает Шукри Сюлейман 
8.Ридван Ахмед Кязим 
9.Розин Георгиев Христов 
10.Сания Мустафа Юсуф 

0 - гласа „ въздържал се „  
0 - гласа „против” 
 и  3- ма отсъстващи 

1.Станчо Борисов Арсов 
2. Никола Георгиев Георгиев 
3. Ясен Иванов Енчев 
 

Общинският съвет прие следното  
 

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

 
 На основание Чл.21,Ал.1,т.10 от ЗМСМА и Чл.9,Ал.2 от ЗОД, във връзка с 
Чл.27,Ал.5 от ЗМСМА, Общински съвет – Ситово приема годишен отчет за състоянието 
на общинския дълг на ОБЩИНА СИТОВО към 31.12.2013 година в съответствие с  
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Приложение № 1 -  Годишен доклад по дълга на ОБЩИНА СИТОВО към 31.12.2013 
година. 
Приложение № 2 - Справка – отчет за структурата и размера на общинския дълг и 
общинските гаранции / по месеци / на ОБЩИНА СИТОВО. 
 
По пета точка от дневния ред: 
 

Докладна записка от инж.Н.Неделчев – Кмет на Община Ситово, относно 
определяне индивидуалните основни месечни работни заплати на кмет на Община 
Ситово,кметове и кметски наместници към Община Ситово. 

С резултат от гласуването :  общо 12 общински съветника, гласували 11 гласа  
„ За „                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
1.Валерия Петрова Пецова 
2.Дженгис Рубил Ахмед 
3.Донка Димитрова Янкова 
4.Ервин Наил Ибрям 
5.Йовка Иванова Траянова 
6.Моазес Джевдет Мехмед 
7.Никола Георгиев Георгиев 
8.Небает Шукри Сюлейман 
9.Ридван Ахмед Кязим 
10.Розин Георгиев Христов 
11.Сания Мустафа Юсуф 
  

1 - гласа „ въздържал се „  
1. Ясен Иванов Енчев 

 
0 - гласа „против” 
 и  1 отсъстващ 

1.Станчо Борисов Арсов 
Общинският съвет прие следното  
 

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

 На основание Чл.21,Ал.1,т.5 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация и в съответствие с Приложение № 5 към Чл.2,Ал.1,т.4 от ПМС № 67 от 
14.04.2010г. / посл.изм. ДВ бр.8 от 28 Януари 2014 г./ за заплатите в бюджетните 
организации и дейности,§7 от ПЗР на ПМС № 3 от 15.01.2014 г. за изпълнение на 
държавния бюджет на РБ за 2014, Приложение № 1 към Наредбата за заплатите на 
служителите в държавната администрация и писма на МС изх.№ 08-10-22/07.02.2014 г., 
относно клас прослужено време на лицата по Чл.19а от Закона за 
администрацията,утвърждава индивидуалните основни месечни работни заплати на кмет 
на Община Ситово,кметове на кметства и кметски наместници в Община Ситово,считано 
от 01.01.2014 съгласно Приложение 1 към  докладната записка. 
 
По шеста точка от дневния ред: 
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Докладна записка от инж.Н.Неделчев – Кмет на Община Ситово, относно  
приемане на Общински план за младежта на Община Ситово 2014 год. 

С резултат от гласуването :  общо 12 общински съветника, гласували 11 гласа  
„ За „                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
1.Валерия Петрова Пецова 
2.Дженгис Рубил Ахмед 
3.Донка Димитрова Янкова 
4.Йовка Иванова Траянова 
5.Моазес Джевдет Мехмед 
6.Никола Георгиев Георгиев 
7.Небает Шукри Сюлейман 
8.Ридван Ахмед Кязим 
9.Розин Георгиев Христов 
10.Сания Мустафа Юсуф 
11.Ясен Иванов Енчев 
 

1 - глас „ въздържал се „  
 1. Ервин Наил Ибрям 
0 - гласа „против” 
 и  1 отсъстващ 

1.Станчо Борисов Арсов 
Общинският съвет прие следното  

 
     Р Е Ш Е Н И Е № 22 

           ================== 
 

 На основание Чл.21,Ал.1,т.12 от Закона за местно самоуправление и местната 
администрация,Чл.16,л.1 от Закона за младежта, Общински съвет – Ситово приема 
общински план за младежта за 2014 година. 
 
По седма точка от дневния ред: 

Докладна записка от инж.Н.Неделчев – Кмет на Община Ситово,относно ПУП – 
Парцеларен  план за техническа инфраструктура за обект „ Подземна оптична мрежа за 
ел.съобщения за нуждите на ЕТ „ Делта Инженеринг – Самир Ахмед” на територията на 
Община Ситово. 

С резултат от гласуването :  общо 12 общински съветника, гласували 12 гласа  
„ За „                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
1.Валерия Петрова Пецова 
2.Дженгис Рубил Ахмед 
3.Донка Димитрова Янкова 
4.Ервин Наил Ибрям 
5.Йовка Иванова Траянова 
6.Моазес Джевдет Мехмед 
7.Никола Георгиев Георгиев 
8.Небает Шукри Сюлейман 
9.Ридван Ахмед Кязим 
10.Розин Георгиев Христов 
11.Сания Мустафа Юсуф 
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12.Ясен Иванов Енчев 
 

0 - гласа „ въздържал се „  
0 - гласа „против” 
 и  1 отсъстващ 

1.Станчо Борисов Арсов 
Общинският съвет прие следното  

 
      Р Е Ш Е Н И Е № 23 

           ================== 
 

 На основание Чл.21,Ал.1,т.11 от ЗМСМА,Чл.128,Ал.13 от ЗУТ и решение на 
Експертен съвет с Протокол № 3,т.1 от 10.02.2014 год. Общински съвет – Ситово 
одобрява ПУП-Парцеларен план за техническа инфраструктура за обект : 
„ПОДЗЕМНА ОПТИЧНА МРЕЖА ЗА ЕЛ.СЪОБЩЕНИЯ за нуждите на ЕТ „ Делта 
Инженеринг – Самир Ахмед „ на територията на Община Ситово. 
На основание Чл.129,Ал.1 от ЗУТ, Решението да се изпрати в 7-дневен срок за 
обнародване в „ Държавен вестник”. 
 
По осма точка от дневния ред: 

Докладна записка от Н.Георгиев – Общ.съветник ,относно искане на СНЦ „ 
Мюсюлманско настоятелство на кв. Звездел „ от с.Искра за финансови средства. 

С резултат от гласуването :  общо 12 общински съветника, гласували 12 гласа  
„ За „                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
1.Валерия Петрова Пецова 
2.Дженгис Рубил Ахмед 
3.Донка Димитрова Янкова 
4.Ервин Наил Ибрям 
5.Йовка Иванова Траянова 
6.Моазес Джевдет Мехмед 
7.Никола Георгиев Георгиев 
8.Небает Шукри Сюлейман 
9.Ридван Ахмед Кязим 
10.Розин Георгиев Христов 
11.Сания Мустафа Юсуф 
12.Ясен Иванов Енчев 
 

0 - гласа „ въздържал се „  
0 - гласа „против” 
 и  1 отсъстващ 

1.Станчо Борисов Арсов 
Общинският съвет прие следното  
 

Р Е Ш Е Н И Е № 24 
                ================== 

 На основание Чл.21,Ал.1,т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Ситово приема да 
бъдат осигурени финансови средства в размер на 2 500 / две хиляди и петстотин / лева на 
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СНЦ „ Мюсюлманско настоятелство на кв. „ Звездел „ – с.Искра за извършване на 
ремонтни дейности. 
 
По девета точка от дневния ред: 

Докладна записка от инж.Н.Неделчев – Кмет на Община Ситово, относно 
изпълнението и актуализация на бюджета на Община Ситово за периода 01.01.2013г.-
31.12.2013 година.  
Председателят на Общинския съвет  даде думата за мнения становища и 
предложения по разглежданата точка. 

Никола Георгиев – Председател на бюджетна комисия се изказа, че на бюджетна 
комисия е обсъден отчета подробно и е поискана разбивка за параграфи 10-15, 10-16 и 10-
20 по отчета за разходите на Общинския съвет. Такава справка бе предоставена в 
началото на заседанието от главния счетоводител на всеки общински съветник. Той 
подчерта , че сумите по тези параграфи са надписани и не е възможно да има направени 
такива разходи само от Общинския съвет при положение, че автомобилът „Опел-Зафира” 
се ползва и за транспорт на служителите на общинска администрация.  

Кметът на Община Ситово направи разяснения по тези параграфи като изтъкна, 
че разходите за материали на Общинския съвет са в тези цифри, тъй като са купувани 
нови летни и зимни гуми, а за горива сумата е такава, поради факта, че не се отделя 
разхода за гориво само на Опела, защото в противен случай ще се наложи и за другите 
автомобили, с които се извозват съветници за участие в заседания на комисии и заседания 
на Общински съвет да бъде разделян разходът за гориво.  

На съветниците беше предоставена подробна разбивка и за представителните 
разходи на Кмета на Община Ситово и Председателят на Общински съвет – Ситово.  
Други мнения и становища не бяха изразени.  
 
Председателят на Общински съвет подложи на гласуване девета точка от дневния ред. 

  
С резултат от гласуването :  общо 12 общински съветника, гласували 10 гласа  
„ За „                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
1.Валерия Петрова Пецова 
2.Дженгис Рубил Ахмед 
3.Донка Димитрова Янкова 
4.Ервин Наил Ибрям 
5.Йовка Иванова Траянова 
6.Моазес Джевдет Мехмед 
7.Небает Шукри Сюлейман 
8.Ридван Ахмед Кязим 
9.Розин Георгиев Христов 
10.Сания Мустафа Юсуф 
 

2 - гласа „ въздържал се „  
 1.Никола Георгиев Георгиев 
 2.Ясен Иванов Енев 
0 - гласа „против” 
 и  1 отсъстващ 

1.Станчо Борисов Арсов 
Общинският съвет прие следното  
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     Р Е Ш Е Н И Е № 25 

           ================== 
 1. На основание Чл.21,Ал.1,т.6 от ЗМСМА и във връзка с Чл.140,Ал.1 от ЗПФ, 
Общински съвет – Ситово приема отчета за изпълнението на бюджета на Община Ситово 
към 31.12.2013 година, както следва: 
 По разходната част: 
  -държавни дейности    2 123 588 лв. 
  -дофинансиране на държавни дейности 
   с общински приходи             51 055 лв. 
  -местни дейности     1 671 679 лв. 
  - общо      3 846 322 лв. 
 По приходната част: 
  -държавни дейности    2 123 588 лв. 
  -местни дейности     1 722 734 лв. 
  -общо      3 846 322 лв. 
 
 2.На основание Чл.21,Ал.1,т.6 от ЗМСМА и във връзка с Чл.124,Ал.2 от ЗПФ, 
Общински съвет Ситово приема актуализация на бюджета на Община Ситово към 
31.12.2013 година, както следва: 
 По разходната част: 
  -било       4 016 061 лв. 
  -става      4 495 393 лв. 
 По приходната част: 
  -било       4 016 061 лв. 
  -става      4 495 393 лв. 
 
 3.На основание Чл.21,Ал.1,т.6 от ЗМСМА и във връзка с чл.144,Ал.4 от 
ЗПФ,Общински съвет – Ситово приема разчетите за сметките на средства от Европейския 
съюз на Община Ситово към 31.12.2013 год., както следва: 
 По разходната част: 
  общо       3 473 801 лв. 
 По приходната част:      
  Общо      3 473 801 лв. 
 
 
По десета точка от дневния ред:  

Докладна записка от инж.Н.Неделчев – Кмет на Община Ситово, относно приемане 
бюджета на Община Ситово по приходната и разходната част за 2014 г. и 
актуализираната бюджетна прогноза за местни дейности за периода 2014г.-2016 година. 
Председателят на Общинския съвет  даде думата за мнения становища и 
предложения по разглежданата точка. 

Ясен Енчев  - за гробищен парк в с. Ситово са заделени 10 080 лева и още 5 320 
лева в резерва на капиталовите разходи. Защо няма такива средства за другите населени 
места? 

В отговор на въпроса Кметът на Общината направи уточнение, че проекто-
бюджетът в този си вид е плод на работа 2 месеца, в рамките на които са проведени 
срещи и консултации с кметовете на населените места, общински съветници, публично 
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обсъждане на бюджета. При консултациите с кметовете на населените места те са дали 
приоритетните обекти според тях, за които са необходими финансови средства. Поради 
факта, че Кметът на с Попина не е посочил в искането си средства за гробищния парк в с. 
Попина, а е искал средства за ремонт на сградата на кметството. Нагласата е поетапно 
такива средства да се задерят за всички гробищни паркове, тъй като има предписания от 
контролните органи. 

Ясен Енчев – „ Аз съм против да бъде закупен тази година багер за общинското 
предприятие и нов автомобил на лизинг. Нека средствата да бъдат пренасочени за ремонт 
на пътищата.” 

Никола Георгиев – подкрепи предложението на Ясен Иванов за отпадане на 
багера от капиталовата програма и предложи средствата от 45 000 лева да се разпределят 
между кметовете на кметства, с които те да оперират. Никола Георгиев предложи  да 
бъдат заделени 5 000 лева за гробищен парк в с. Попина. 

Янко Къров – директор на общинското предприятие се изказа в полза на 
необходимостта от закупуването на багер , поради факта, че има належаща необходимост 
от такъв. Беше подкрепен от кмета на с. Любен.  

Кметът на Община Ситово отговори на изказванията на Ясен Енчев като се 
обоснова , че ако не бъде закупена необходимата техника в даден момент може да се 
наложи да се търси външна фирма за извършване на услуги по кметствата, което би било 
за сметка на по- големи финансови разходи за Общината. След това изказване на Кмета 
на Общината Ясен Енчев , Валерия Пецова и Сания Юсуф  напуснаха заседанието. 

Розин Георгиев се изказа във връзка с исканията на Ясен Иванов като посочи, че 
след като вносителят на предложенията напуска заседанието същите не би следвало да 
бъдат подложени на обсъждане. 

След направените разисквания Председателят на Общински съвет обяви процедура 
по гласуване на направените  предложения: 

По предложението на Никола Георгиев Георгиев за осигуряване на 5 000 лева 
за гробищен парк в с. Попина: 
 
С резултат от гласуването :  общо 9 общински съветника, гласували  3 гласа „За „                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 
1.Никола Георгиев Георгиев 
2.Ридван Ахмед Кязим 
3.Ервин Наил Ибрям 
 
3 - гласа „ въздържал се „  
1. Небает Шукри Сюлейман 
2. Моазес дЖевдет Мехмед 
3. Дженгиз Рубил Ахмед 
 
3 - гласа „против” 
1. Розин Георгиев Христов 
2. Донка Димитрова Янкова 
3. Йовка Иванова Траянова 
 
 
 и  4  - ма отсъстващи 
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1.Станчо Борисов Арсов 
2.Валерия Петрова Пецова 
3. Ясен Иванов Енчев 
4. Сания Мустафа Юсуф 
 

Предложението не се приема! 
 
Председателят на Общинския съвет подложи на гласуване основното предложение 
за приемане на бюджета на Община Ситово по приходната и разходната му част за 
2014 година.  
 
С резултат от гласуването :  общо 9 общински съветника, гласували 9 гласа „За” : 

1.Дженгис Рубил Ахмед 
2.Донка Димитрова Янкова 
3.Ервин Наил Ибрям 
4.Йовка Иванова Траянова 
5.Моазес Джевдет Мехмед 
6.Небает Шукри Сюлейман 
7. Никола Георгиев Георгиев 
8.Ридван Ахмед Кязим 
9.Розин Георгиев Христов 
 
0 - гласа „Въздържал се” 
0 - гласа „Против” 

 
и  4  - ма отсъстващи 
 

1.Станчо Борисов Арсов 
2.Валерия Петрова Пецова 
3. Ясен Иванов Енчев 
4. Сания Мустафа Юсуф 

 
 

Общинският съвет прие следното  
 
                                               Р Е Ш Е Н И Е № 26 
           ==================  
 
На основание чл. 21, ал. 1 т.6 и чл.52, ал.1 от ЗМСМА, във връзка с чл. 27, ал. 4 и 

ал.5 от ЗМСМА, чл. 94 и чл. 39 от Закона за публичните финанси, във връзка с 
разпоредбите на ЗДБРБ за 2014, ПМС №3/15.01.2014 г. за изпълнение на ЗДБРБ за 2014 и 
Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности 
за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на 
община,   Общински съвет – Ситово : 
 
 І. Приема бюджета на Община Ситово за 2014 година по пълна бюджетна 
класификация както следва: 
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1. По приходната част – в размер на      3 994 378 лв. 
(разпределени по параграфи съгласно Таблица 6) 

  в т.ч.:  
1.1. Приходи с държавен характер  = 2 077 204 лв. 
в т.ч:  

1.1.1Обща субсидия за делегираните от държавата  
дейности    = 1 772 589 лв.. 

1.1.2.Неданъчни приходи   =      47 441 лв. 
1.1.3.Преходен остатък   =    257 174 лв 

 
   1.2. Приходи с общински характер = 1 917 174 лв. 

в т.ч.: 
  1.2.1. Данъчни приходи   =    168 662 лв. 
  1.2.2. Неданъчни приходи   =    604 605 лв. 
  1.2.3. Обща изравнителна субсидия =    459 400 лв. 
   (в т.ч трансфер за зимно поддържане и снегопочистване = 36 300 лв.) 
  1.2.4. Целева субсидия за капиталови разходи               =  254 700 лв. 
    (в т.ч трансфер за oсн. ремонт на пътища четвъртокласна пътна 

мрежа = 148 300 лв.)  
  1.2.5. Трансфери      =  126 630 лв. 
  1.2.6. Вр.безлихвени заеми м/у бюджетни и извънбюджетни сметки  

(с оглед предварителното финансиране на изпълнението на  
текущи проекти     =     5 930 лв. 

  1.2.7. Възстановени суми по временна финансова помощ = 15 000 лв. 
  1.2.8. Получени дългоср. заеми от банки в страната =  320 000 лв. 

1.2.9. Погасени дългоср. заеми от банки в страната=  - 320 000 лв 
  1.2.10. Погашения по договори за финансов лизинг =  -109 650 лв. 

1.2.11.Преходен остатък         =    391 897 лв. 
 

2. По разходната част – в размер на       3 994 378 лв. 
(разпределени по функции и групи разходи, съгласно Таблици 8, 9 ,10) 

  в т.ч.: 
2.1. Държавни дейности (вкл. и капиталови разходи) =  2 077 204 лв. 
2.2.Дофинансиране на държ.дейности с общински приходи(вкл. и 

капиталови разходи)       =     32 907 лв. 
2.2. Общински дейности (вкл. капиталови разходи и резерв) =  1 894 267 

лв. 
 
Ивестиционна програма на Община Ситово и поименно разпределение 
на капиталовите разходи. =  745 950 лв. 

(разпределени по обекти и дейности съгласно Таблица 11) 
 

II.1. Определя второстепенните разпоредители с бюджетни кредити и приема 
техните бюджети в съответствие с Таблици 9 

ІІI.Разпределя преходния остатък от 2013г. на стойност 649 071 лв. съгласно  
Таблица 7. 

IV. Определя следните лимити за разходи: 
1. Лимит за представителни разходи в размер до 13 500, в т.ч.: 
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 Лимит за представителни разходи в  размер до 10 000 лв. за дейност “Общи държавни 
служби” 
 Лимит за представителни разходи в  размер до 3 500 лв. за дейност “ Общински съвет” 

2. Разходи за финансиране на общински вестник в размер до 3 200 лв. 
3. Социлано-битови разходи в размер на 3% от начислените трудови 

възнаграждения 
 V. Приема разчет за целевите разходи и субсидии както следва: 

1. За членски внос и участие в НПО –  2 800 лв. 
2. Помощи по решение на общинския съвет – 5 000 лв. (в т.ч. 1000лв. за 

деца с изявени способности) 
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 100 
лв. Сумата включва: ковчег  или закупуване на тензух до 60 лв.;  
изкопаване на гроб – 20лв., превоз на покойника –  20лв.; 

4. Субсидии за трите футболни клуба на територията на община Ситово – 
по 4 500 лв. или общо – 13 500 лв. 

5. Субсидии за шестте клуба на пенсионера/инвалида на територията на 
община Ситово –  по 1 000 лв. или общо – 6 000 лв. 

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

VІI. Утвърждава размера на възстановяемите разходи за транспорт на лицата по т.V 
в съответствие с чл.40в от Закона за народната просвета и § 5 от ЗДБРБ за 2014г.. 

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

№ Име, презиме, фамилия Дестинация 

1 Димитър Маринчев Христов Силистра - Ситово - Силистра 
2 Мартин Цветков Георгиев Силистра - Ситово - Силистра 
3 Елисавета Георгиева Кърова Силистра - Ситово - Силистра 
4 Севил Таляд Халим Правда - Ситово - Правда 
5 Венета Стоянова Иванова Силистра - Ситово - Силистра 
6 Севия Назми Мехмед Силистра - Любен - Силистра 
7 Искра Йорданова Георгиева Силистра - Добротица - Силистра 
8 Женя Милкова Маринова Силистра – Ситово – Силистра 
9 Драгостина Цанева Друмева Силистра – Ситово – Силистра 
10 Андриан Димитров Андреев Силистра – Ситово – Силистра 
11 Десислава Илиева Василева Силистра – Ситово – Силистра 
12 Севджан Джелил Адем Искра – Ситово – Искра 

13 
Радка Здравкова Карарадова-
Маринова Попина – Ситово – Попина 

14 Юлия Тихомирова Апостолова Айдемир – Попина – Айдемир 
15 Мердие Заид Шериф Искра – Ситово – Искра 
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16 Нургюл Махмуд Мехмед Искра – Ситово – Искра 
17 Екатерина Иванова Димова Силистра – Ситово – Силистра 
18 Семра Басриева Хамидова Любен – Ситово - Любен 
19 Виждан Джелил Махмуд Искра – Ситово – Искра 
20 Атанаска Стодева Айдемирска Силистра – Ситово – Силистра 

 
IX. Утвърждава размера на възстановяемите разходи за транспорт на пътуващите 

работници и служители от Община Ситово от местоживеене до месторабота и обратно, в 
размер на 90% от действително извършените разходи за пътуване, след представяне на  
разходно –оправдателни документи (фактури, билети, абонаментни карти). 

X. Общински съвет – Ситово дава право на кмета на община Ситово, да определи 
реда и начина за отчитане и изплащане на разходите за транспорт на пътуващите 
работници и служители от Община Ситово от местоживеене до месторабота и обратно 
при доказан икономически по-изгоден вариант (от отчитане с билети и абонаментни 
карти), като се съобразява с разпоредбите на чл.50, ал.3 от ПМС № 3 от 15.01.2014 г 

XI. Утвърждава бюджета на общинския съвет в размер на 70 159 лв съгласно 
Таблица 13. 

XII. Утвърждава субсидирана численост на организациите с нестопанка цел – 
читалища – 10 бройки. 

 ХIII. Утвърждава разчета за субсидии на организациите с нестопанска цел – 
читалища на територията на общината в размер на 83 200 лв., съгласно Таблица 12 

XIV. Упълномощава Кмета на общината да договори условията за използването на 
средствата по т.ХI, при съблюдаване разпоредбите на чл.9, ал.1 и чл.10, ал.1 от ЗНЧ, 
както и чл.26, ал.2 от ЗНЧ. 

XV. Определя 52(54)* бройки численост на персонала в дейност „Общинска 
администрация, със средства за заплати по § 01 в размер на 363 038 лв. за сметка на 
трансфера по единния разходен стандарт 

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

XVII. Определя 2 бройки численост на персонала в дейност „Други дейности по 
образованието”-дофинансиране,  за шофьори на автобуси, със средства за заплати по § 01 
в размер на 10 823 лв. за сметка на собствените приходи, като след получаване на 
целевата субсидия за тях, разходите за цялата дейност бъдат отразени в държавна дейност 
„Други дейности по образованието”, а заделените средства преминат в издръжка на 
местните дейности 

 
XVIII. Определя числеността на персонала по дейности в Бюджет 2014 както 

следва: 
 

№ 
по 
ред 

Д Е Й Н О С Т И Численост на 
персонала 

1 ДД “Общинска администрация” 52(54)* 
2 ДД «Др.д-сти по отбрана» 5 
3 Доф.ДД «Др.дейности по образованието» 2 
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4 МД “Столове” 5 
5 МД “Чистота” 7,5(4.5)* 
6 МД “Озеленяване” 3 

7 
Д-ст «Пречистване на отпадъчни води от 
нас.места» 4 

8 
МД ''Упр.,контрол и регулиране на д-сти по 
опазване на околната среда'' 12(10)* 

9. МД ''Домашен социален патронаж'' 12(18)* 
10 МД ''Социален асистент'' 10(0)* 

 
ХIX. Определя извънбюджетните сметки, които ще функционират през 2014г. 

както следва: 
1. Извънбюджетни сметки за средства от ДФ”Земеделие” – 

Разплащателна агенция; 
2. Извънбюджетни сметки за средства от Националния фонд към 

министъра на финансите ; 
 XX. 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. Дължимите суми за лихви и погашения по главниците по общинския дълг  
4. Текущ ремонт на обекти от общинските дейности 
5. Капиталови разходи за обекти включени в инвестиционната програма на 

общината. 
 ХXI. При спазване на общия размер по бюджета и разделението му на държавни и 
общински дейности, предоставя следните правомощия на Кмета на Общината за 
бюджетната 2014 година : 
  1. Да извършва компенсирани промени  в частта за делегираните от 
държавата дейности - между утвърдените показатели за разходите в рамките на една 
дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие че не се 
нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени 
задължения в съответната делегирана дейност; 
  2. Да извършва компенсирани промени  в частта за местните дейности - 
между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да 
изменя общия размер на разходите 

3. Да се разпорежда с резервния бюджетен кредит 
  4. Да разработи бюджета на общината по пълна бюджетна класификация. 
  5. Да кандидатства за средства по структурни и други фондове на ЕС, по 
национални програми и др. източници за реализиране на годишните цели на общината за 
изпълнение на общинския план за развитие. 
  6. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за 
съфинансиране на общински програми и проекти. 
  7. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти за 
осигуряване на алтернативни източници на средства за реализиране на определените 
годишни цели на общината. 
 ХXII. Задължава Кмета на Общината: 
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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. 

XXIII. Възлага на кмета на общината да отразява служебно промените по 
общинския бюджет с размера на постъпилите и разходвани средства от дарения и 
спонсорства в съответствие с волята на дарителя, донора. 
ХXIV. При възникване на временен недостиг на средства за финансиране на 

местните дейности в процеса на изпълнение на общинския бюджет за 2014г. дава право 
на кмета на общината да ползва заем от сметки за средства от ЕС на общината. 

 
(....)* - Посочените цифри в скоби за валидни за бюджет 2013г. и са представени само за 
сравнение 

 
XXV. Дава съгласие временният недостиг на средства по сметки за средства от ЕС 

да се покрива от временни безлихвени заеми от бюджетни и сметки за средства от ЕС до 
възстановяването им от Управляващия орган., като се спазват изискванията на.чл.126 от 
ЗПФ 

XXVI. Дава съгласие за ползване на временни безлихвени заеми от ЦБ и/или заеми 
от други лица от сектор "Държавно управление", във връзка с разходи по одобрени 
проекти по ОП на ЕС и други донорски програми, преди получаване на  междинните и 
окончателни плащания от общината. 

XXVII. Определя максимален размер на дълга, както следва: 
-.Максимален размер на новия общински дълг за 2014 г. в размер до 565 000 лв. 
- Общинските гаранции,които може да бъдат издадени през 2014 г. в размер на 0 

лв.. 
- Максимален размер на общинския дълг и общинските гаранции към края на 2014 

година в размер до 135 350 лв. 
XXVIIa. Одобрява намерения за поемане на нов общински дълг за 2014г. в 

съответствие с Таблица №16 
ХXVIІІ. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които 

могат да бъдат натрупани през 2014 г. в размер на 5 %. от средногодишния размер на 
отчетените разходи за последните четири години, като ограничението не се прилага за 
задължения за разходи, финансирани за сметка на помощи и дарения /чл.94,ал.3, т.1 от 
ЗПФ/ 

ХXIX. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да 
бъдат поети през 2014 г. в размер на 30%. от средногодишния размер на отчетените 
разходи за последните четири години, като ограничението не се прилага за ангажименти 
за разходи, финансирани за сметка на помощи и дарения /чл.94,ал.3, т.2 от ЗПФ/ 

XXX. Одобрява годишен индикативен разчет за сметките за средства от 
Европейския съюз съгласно Таблица № 15 към бюджета на община Ситово за 2014 г. 

XXXI. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности за 
периода 2014-2016 г съгласно Таблица № 17 към бюджета на община Ситово за 2014 г. 

XXXII. Определя просрочените задължения от минали години, които да бъдат 
разплатени от бюджета за 2014г. в размер на 775 лв. и просрочените вземания, които да 
бъдат събрани през 2014г. в размер на 19 409 лв съгласно Таблица 14 /чл.94,ал.3, т.3 и т.4 
от ЗПФ/ 
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ХXXIII. Утвърждава размера на общинските средствата за съфинансиране на 
проекти от бюджета на община Ситово за 2014г. в размер на 75 500 лв. /Таблица № 5, § 
62-02/ 

ХXXIV. Задължава ръководителите на бюджетни звена, финансирани от 
Общинския бюджет да разработят и представят в срок до 31.03.2014г. конкретни мерки за 
изпълнение на гласувания от Общински съвет – Ситово бюджет. 

  
  

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито в 16.00 часа. 
 
 
 

 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩ.СЪВЕТ: _____________     
            / М. МЕХМЕД / 

 
 
 

 18 


