П Р О Т О К О Л
№ 11
от 30.11.2004 година

Днес 30.11.2004 година Общински съвет – с.Ситово, област
Силистра проведе заседание.
От 13 общински съветника, на заседанието присъстваха 10,
отсъстваха 3 съветника.
1.Венислав Стоянов Костов
2.Ивелина Маринова Стоянова
3.Никола Георгиев Георгиев
Председателят на Общински съвет – Ситово г-жа Гюлбахар
Юсуф Ахмед предложи следния
Д Н Е В Е Н Р Е Д:
========================

1. Оценка за изпълнението на Наредба № 1 на Общински съвет
С.Ситово.
Внася: Д.Иванов – Зам.Кмет
На Община Ситово.
2. Информация за изпълнение на задачите, произтичащи от
Стратегията за икономическо развитие на Община Ситово за периода от
2004 – 2006 година.
Внася: инж.Н.Неделчев – Кмет на
Община Ситово.
3. Докладни записки.
4. Избор на съдебни заседатели.
5. Разни.

По първа точка от дневния ред:
Д.Иванов – Зам.Кмет на Община Ситово запозна присъстващите с
оценката за изпълнението на Наредба № 1 на Общински съвет –
с.Ситово.
След гласуване с 10 гласа “За” Общинския съвет прие следното
Р Е Ш Е Н И Е № 119
1.На основание Чл.21, Ал.2 от ЗМСМА, Общинския съвет приема
информацията за изпълнение на Наредба № 1 на Общински съветСитово за сведение.
2.Да се засили контрола от страна на кметовете по населени места
за спазване и изпълнение на Наредба № 1 за което в края на всяка година
да дават отчет пред Общинския съвет.
По втора точка от дневния ред:
Инж.Н.Неделчев – Кмет на Община Ситово, запозна
присъстващите с информация за изпълнение на задачите, произтичащи
от Стратегията за икономическо развитие на Община Ситово за периода
2004 – 2006 година.
След гласуване с 10 гласа “За” Общинския съвет прие следното
Р Е Ш Е Н И Е № 120
На основание Чл.21, Ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет – Ситово
приема информацията за изпълнение на задачите, произтичащи от
Стратегията за икономическо развитие на Община Ситово за периода
2004 – 2006 година за сведение.
По трета точка от дневния ред:
1. Докладна записка от инж.Н.Неделчев – Кмет на Община Ситово,
относно приемане на “Списък-предложение” за изграждане,
реконструкция и ремонт на пътищата от ІV-та пътна мрежа на Община
Ситово, които да бъдат включени за финансиране със средства от ДБ на
РБългария през 2005 година.
След гласуване с 10 гласа “За” Общинския съвет прие следното

Р Е Ш Е Н И Е № 121
На основание Чл.21, Ал.1, т.12 от ЗМСМА, Общински съвет
с.Ситово приема “ Списък – предложение “ за изграждане,
реконструкция и ремонт на пътища от четвъртокласната пътна мрежа на
Община Ситово, които да бъдат финансирани със средства от ДБ на
РБългария за 2005 година, съгласно таблица Приложение № 1.
2. Докладна записка от инж.Н.Неделчев – Кмет на Община Ситово,
относно разпореждане с общинска собственост.
След гласуване с 10 гласа “За” Общинския съвет прие следното
Р Е Ш Е Н И Е № 122
На основание Чл.21, Ал.1, т.8 от ЗМСМА и Чл.34, Ал.4 и Чл.35,
Ал.1 от ЗИД и ЗОС, Общински съвет Ситово възлага на Кмета на
Община Ситово да открие процедура по ПРОДАЖБА чрез търг с явно
наддаване на имот – частна общинска собственост, представляващ:
“ ДВОРНО МЯСТО “ / незастроено / с площ от 990 кв.м. в Кв.45,
УПИ № ХХІ-356 по регулационния план на село Искра; по условията и
реда на НАРЕДБА за реда на придобиване, управление и разпореждане
с общинско имущество на Общински съвет – Ситово.
3. Докладна записка от инж.Н.Неделчев – Кмет на Община Ситово,
относно разпореждане с общинската собственост.
След гласуване с 10 гласа “За” Общинския съвет прие следното
Р Е Ш Е Н И Е № 123
І. На основание Чл.21,Ал.1,т.8 от ЗМСМА и Чл.6, Ал.1 и 3 от ЗОС,
Общински съвет – Ситово ОБЯВЯВА като частна общинска собственост
дворно място от 600 кв.м. находящо се в Кв. 7, УПИ ІІІ – “озеленяване”
по регулационния план на с.Ситово.
ІІ. На основание Чл.21, Ал.1,т.8 от ЗМСМА и Чл.9, Ал.3 от ЗУТ,
Общински съвет – Ситово ОТДЕЛЯ дворно място от 600 кв.м. находящо
се в Кв.7, УПИ ІІ – “озеленяване “ по регулационния план на с.Ситово за
обслужващи дейности.
4. Докладна записка от инж.Н.Неделчев – Кмет на Община Ситово,
относно разпореждане с общинска собственост.

След гласуване с 10 гласа “За “ Общинския съвет прие следното

Р Е Ш Е Н И Е № 124
На основание Чл.21, Ал.1,т.8 от ЗМСМА и Чл.14, Ал.1 и Чл.14,
Ал.6 от ЗИД и ЗОС / ДВ бр.101/2004 г./ Общински съвет – Ситово
възлага на Кмета на Община Ситово да открие процедура за отдаване
под НАЕМ на имот – частна общинска собственост представляващ:
“ДВОРНО МЯСТО” – свободен терен предназначен за
строителство на спортно игрище в с.Гарван с площ от 20.000 дка в Кв.87
по регулационния план на с.Гарван на лицето Венко Георгиев Маринов
със срок до 3 / три / години и цена от 8.00 лв./дка за стопански нужди, по
условия и реда на НАРЕДБА за реда на придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Ситово.
По четвърта точка от дневния ред:
Г-жа Г.Ахмед – Председател на Общински съвет – Ситово направи
предложение за избор на съдебни заседатели към Районен съд град
Силистра.
След гласуване с 10 гласа “За” Общинския съвет прие следното
Р Е Ш Е Н И Е № 125
На основание Чл.3,Ал.1 от Наредба № 27/13.12.1994 година за
съдебните заседатели / обн. В ДВ бр.105/23.12.1994 година/ и във връзка
с писмо № 349/27.10.2004 година на Окръжен съд гр.Силистра,
Общински съвет – Ситово избира за съдебни заседатели към
Силистренски Районен съд следните лица отговарящи на изискванията
на Чл.44 от Закона за съдебната власт:
1. Галина Борисова Панайотова
- с.Ситово
2. Милена Йорданова Димитрова
- с.Ситово
3 Стоян Радков Стоянов
- с.Ситово
4. Емин Фераимов Шакиров
- с.Искра
5. Юмихан Назъм Расим
- с.Босна
6. Ридван Ахмед Кязим
- с.Искра
7. Галина Василева Йорданова
- с.Добротица
8. Гюлвер Али Етем
- с.Любен
9.Тезджан Али Осман
- с.Босна
10. Славка Георгиева Ганева
- с.Гарван

По пета точка от дневния ред:
Г-жа Г.Ахмед – Председател на Общински съвет – Ситово, запозна
общинските съветници със становището на постоянната комисия по
общинска собственост към Общински съвет – Ситово, относно подадена
жалба с Вх. № 94-И-48/ 02.11.2004 година.
Поради изчерпване на дневният ред, заседанието бе закрито в
12.00 часа.

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

