ПРОТОКОЛ
№1
от 12.11.2003 година
Общински съвет с.Ситово, обл.Силистренска на 12.11.2003 година проведе
заседание.
От 13 Общински съветника, на заседание присъстваха 13.
Г-н П.Добрев – Областен управител на гр.Силистра откри първото заседание
на новоизбраният Общински съвет и предложи г-н Енчо Костадинов да ръководи
заседанието като най-възрастен Общински съветник.
Съгласно Чл.32 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация новоизбраните Общински съветници, Кмет на Община и Кметовете
на населени места положиха клетва за вярност към Република България.
Клетвата прочете Енчо Костадинов, след което всички съветници и кметове
прочетоха клетвата и произнесоха думите “Заклех се” и подписаха клетвените
листи.
Г-н Енчо Костадинов обяви, че е налице необходимият кворум и заседанието
може да започне своята работа.
Общинският съвет по предложение на Председателя на заседанието прие
следния:
ДНЕВЕН

РЕД:

1. Информация за избора на Общински съветници, Кмет на Община и
Кметове на населени места в Община Ситово, произведен на 26.10.2003 година.
Докл.: Адв.И.Русчева – Председател на
Общ.И.К. – с.Ситово.
2. Полагане на Клетва от новоизбраните Общински съветници и Кметове.
3. Избор на Председател на Общински съвет.
4. Предаване символа на местната власт.
Докл.: Д-р М.Керчев
5. Послание към Общинските съветници от мандат 2003 – 2007 год.
Докл.: Н.Георгиев

6. Избор на делегати като представители на Община Ситово в Националното
сдружение на Общините в Република България.
По първа точка от дневния ред:
Адв. И.Русчева – Председател на Общинската избирателна комисия, запозна
присъстващите с информацията за избора на Общински съветници, Кмет на
Община и Кметове на населени места в Община Ситово, произведен на 26.10.2003
година.
След гласуване с 13 гласа “За” Общински съвет прие следното:
Р Е Ш Е Н И Е №1:
Общинския съвет приема Информация за избора на Общинските съветници,
Кмет на Община и Кметове на населени места произведени на 26.10.2003 година и
на 02.11.2003 година за редовни и кандидатите за избрани.
По втора точка от дневния ред:
Избраните Общински съветници и Кметовете на населени места положиха
клетва за вярност към Република България.
По трета точка от дневния ред:
Съгласно Чл.24 и Чл.26 от закона за местното самоуправление и местната
администрация е необходимо да бъде избран Председател на Общинския съвет.
Част от мнението на Общинските съветници бе Председателят на Общинския съвет
да бъде на пълен щат, както и да бъде на частично заплащане.
Бяха предложени двама кандидати.
Никола Георгиев Георгиев и Гюлбахар Юсуф Ахмед.
Избрана бе комисия по провеждане на избора в състав:
1. Йордан Бобев Бобев – Председател
2. Назъм Мусин
3. Хабил Хабил
Гласуването бе тайно. След провеждане на избора, комисията докладва
резултатите. От 13 гласували Общински съветника, 7 гласа “За” Гюлбахар Юсуф
Ахмед и 6 гласа “За” Никола Георгиев Георгиев.
Общинския съвет прие следното:
РЕШЕНИЕ№2:
На основание Чл.39 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, Общинския съвет избира Председател на Общ.съвет – Ситово

г-жа Гюлбахар Юсуф Ахмед със 7 /седем/ гласа “За” срещу Никола Георгиев
Георгиев с 6 /шест/ гласа “За”.
Възнаграждението на Председателя на Общинския съвет ще бъде решено на
следващото заседание на Общинския съвет.
По четвърта точка от дневния ред:
Д-р М.Керчев – Досегашен Кмет на Община Ситово, връчи символа на
Общината на новоизбраният Кмет на Община Ситово – инж. Николай Георгиев
Неделчев.
По пета точка от дневния ред:
Г-н Н.Георгиев – Досегашен Председател на Общинския съвет,направи
обръщение към новоизбраните общински съветници, Кметове на населени места и
връчи папка с Правилници и Наредби на Общинския съвет от мандат 1999 – 2003
година на новоизбрания Председател на Общинския съвет.
По шеста точка от дневния ред:
Г-жа
Г.Ахмед – Председател на Общинския съвет – с.Ситово направи
предложение за делегати на Община Ситово в Националното Сдружение на
Общините в Република България и Асоциацията на Дунавските Общини.
След гласуване с 13 гласа “За” Общинския съвет прие следното:
РЕШЕНИЕ №3
На основание Чл.21,т.15 от ЗМСМА,Общинския съвет определя за свои
представители в Националното Сдружение на Общините в РБ и Асоциацията на
Дунавските Общини:
- Николай Георгиев Неделчев – за делегат
- Гюлбахар Юсуф Ахмед – за заместник делегат.
Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито в 16.30 часа.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – С И Т О В О
ПРЕДСЕДАТЕЛ:_________________
/ Г. АХМЕД /

