П Р О Т О К О Л
№1
ОТ 01.02.2007 година
Днес 01.02.2007 година Общински съвет – с.Ситово, обл.Силистра проведе
заседание.
От 13 общински съветника, на заседанието присъстваха 12 отсъства 1
1. Енчо Костадинов Станчев- по уважителни причини
Председателят на Общински съвет – Ситово г-жа Гюлбахар Ахмед
предложи следния
ДНЕВЕН РЕД:
====================
1. Отчет за изпълнение на сборния бюджет на Община Ситово за 2006
година.
Внася: инж.Н.Неделчев – Кмет на
Община Ситово.
2. Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет – Ситово за 2006
година
Внася: Г.Ахмед – Председател на
Общ.съвет –Ситово.
3. Докладна записка относно определяне годишна такса за предоставяне на
услуга „ Кабелно разпространение „ и начина на поддържане.
Внася: инж.Н.Неделчев – Кмет на
Община – Ситово.
4. Докладна записка относно разпореждане с общинска собственост в
с.Ситово.
Внася: инж.Н.Неделчев – Кмет на
Община Ситово.
5.Докладна записка относно поддръжка на съоръженията на уличното
осветление на населените места на Община Ситово.
Внася: инж.Н.Неделчев – Кмет на
Община Ситово.
6.Докладна записка относно разпореждане с недвижимо имущество –
публична общинска собственост.
Внася: инж.Н.Неделчев – Кмет на
Община Ситово.

7. Докладна записка относно проект „ Планиране на местното
икономическо развитие – Община Ситово „.
Внася: М.Мехмед – Зам. Кмет
на Община Ситово.
8. Докладна записка относно разпореждане с общинско имущество в
с.Искра.
Внася: инж.Н.Неделчев –Кмет на
Община Ситово.
9. Докладна записка относно даване мандат на делегата и зам.делегата в
ОС на НСОРБ за подкрепа на предложение за Проект за изменение и допълнение
на Устава на НСОРБ.
Внася: Г.Ахмед – Председател на
Общински съвет – Ситово.
10. Молба за отпускане на финансова помощ от Йордан Филипов Маринов
от с.Искра.
11. Молба за отпускане на финансова помощ от Марияна Николава Недева
от с.Гарван.
12. Молба за финансова помощ от Георги Костадинов Георгиев от
с.Слатина.
13. Молба за отпускане на финансова помощ от Иван Петров Иванов –
Кмет на с.Попина.
По първа точка от дневния ред:
П.Калушева – Гл.счетоводител на Община Ситово запозна присъстващите
с Отчета за изпълнение на сборния бюджет на Община Ситово за 2006 година.
След гласуване с 12 гласа „За”
1. Айтен Ахмед Осман
2. Владимир Добрев Василев
3. Гюлбахар Юсуф Ахмед
4. Ивелина Маринова Стоянова
5.Йордан Бобев Бобев
6.Никола Георгиев Георгиев
7.Назъм Мусин Юзеир
8. Розин Георгиев Христов
9.Сания Мустафа Юсуф
10.Седат Исмаил Ариф
11.Хабил Расим Хабил
12.Юмер Осман Ахмед

Общинския съвет прие следното
РЕШЕНИЕ№1
==================
1.На основание Чл.21,Ал.1,т.6 от ЗМСМА и във връзка с Чл.25 от
ЗОБ,Общински съвет – Ситово приема отчета за изпълнението на бюджета на
Община Ситово за 2006 година, както следва:
По разходната част:
- държавни дейности
- местни дейности
- дофинансиране
- общо

1 599 943 лв.
1 572 255 лв.
5 479 лв.
3 177 677 лв.

По разходната част:
- държавни дейности
- местни дейности
- общо

1 599 943 лв.
1 577 734 лв.
3 177 677 лв.

2. На основание Чл.21,Ал.1,т.6 от ЗМСМА и във връзка с Чл.18 от ЗОБ,
Общински съвет – Ситово приема актуализация на бюджета на Община Ситово
за 2006 година, както следва:
По разходната част:
- било
- става
По приходната част:
- било
- става

2 977 668 лв.
3 177 677 лв.
2 977 668 лв.
3 177 677 лв.

По втора точка от дневния ред:
След гласуване с 12 гласа „За „ Общинския прие Отчета за изпълнение на
решенията на Общинския съвет за 2006 година да бъде отложен за следващото
заседание.

По трета точка от дневния ред:
Докладна записка от инж.Н.Неделчев – Кмет на Община Ситово, относно
определяне годишна такса за предоставяне на услугата „ Кабелно
разпространение „ и начина на поддръжка.
След гласуване с 12 гласа „ За „
1.Айтен Ахмед Осман
2.Владимир Добрев Василев
3.Гюлбахар Юсуф Ахмед
4.Ивелина Маринова Стоянова
5.Йордан Бобев Бобев
6.Никола Георгиев Георгиев
7.Назъм Мусин Юзеир
8.Розин Георгиев Христов
9.Сания Мустафа Юсуф
10.Седат Исмаил Ариф
11.Хабил Расим Хабил
12.Юмер Осман Ахмед
Общинския съвет прие следното
РЕШЕНИЕ№2
================
На основание Чл.21,Ал.1т.7 и т.8 от ЗМСМА, Общински съвет Ситово
създава Раздел VІІІ – такси за предоставяне на услугата „ Кабелно
радиоразпространение „ съм Наредбата за определянето и администрирането на
местните такси и цени на услуги на територията на Община Ситово.
Раздел VІІІ
Такси за предоставяне на услугата „ Кабелно радиоразпространение „,
Чл.43/1/ За ползване на услугата „ Кабелно разпространение се плаща
годишна такса в размер на 12.00 лв. / 1.00 лв. за всеки месец/.
/2/ Таксата се заплаща еднократно или два пъти годишно.
/3/ Новите абонати заплащат стойността за реално извършените
разходи за материали и труд и такса пропорционална на оставащите месеци до
края на календарната година.
/4/ Таксите се събират от съответните служби в Общината.
2. Упълномощава Кмета на Община Ситово да подпише договор за
поддръжка на съоръженията и мрежата за „ Кабелно разпространение „ на
територията на Община Ситово при стриктно спазване на НВМОП.
По четвърта точка от дневния ред:

Докладна записка от инж.Н.Неделчев – Кмет на Община Ситово относно
разпореждане с общинска собственост.
След гласуване с 12 гласа „ За „
1.Айтен Ахмед Осман
2.Владимир Добрев Василев
3.Гюлбахар Юсуф Ахмед
4.Ивелина Маринова Стоянова
5.Йордан Бобев Бобев
6.Никола Георгиев Георгиев
7.Назъм Мусин Юзеир
8.Розин Георгиев Христов
9.Сания Мустафа Юсуф
10.Седат Исмаил Ариф
11.Хабил Расим Хабил
12.Юмер Осман Ахмед
Общинския съвет прие следното
РЕШЕНИЕ№3
===================
На основание Чл.21,Ал.1,т.8 от ЗМСМА и Чл.36, Ал.1,т.2 от ПП на ЗСПЗЗ,
Общински съвет – Ситово възлага на Кмета на Община Ситово да открие
процедура по ЗАМЯНА на имот – по Чл.19 от ЗСПЗЗ, представляващ:
„ ДР.СЕЛИЩНА ТЕРИТОРИЯ „ земеделска земя ІV категория с площ от
1,185 дка в местността „ До селото „ с кадастрален № 000329 в землище на
с.Ситово с текуща пазарна цена от 1174.00 лв. и данъчната оценка от 234.90 лв.;
С имот, собственост на Гинка Йорданова Тодорова, представляващ:
- „ НИВА „ ІІІ категория с площ от 3.001 дка в местността „ Чиртовата „ с
кадастрален № 049044 по картата на възстановената собственост в землището на
с.Ситово, с текуща пазарна цена от 1878.00 лв. и данъчна оценка от 294.10 лв.;
по условията и реда на Наредба за реда на придобеване, управление и
разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Ситово.
По пета точка от дневния ред:
Докладна записка от инж.Н.Неделчев – Кмет на Община Ситово, относно
поддръжка на съоръженията на уличното осветление в населените места на
Община Ситово.
След гласуване с 12 гласа „ За „

1.Айтен Ахмед Осман
2.Владимир Добрев Василев
3.Гюлбахар Юсуф Ахмед
4.Ивелина Маринова Стоянова
5.Йордан Бобев Бобев
6.Никола Георгиев Георгиев
7.Назъм Мусин Юзеир
8.Розин Георгиев Христов
9.Сания Мустафа Юсуф
10.Седат Исмаил Ариф
11.Хабил Расим Хабил
12.Юмер Осман Ахмед
Общинския съвет прие следното
РЕШЕНИЕ№4
==================
На основание Чл.21,Ал.11, т.8 от ЗМСМА, Общински съвет – Ситово
упълномощава Кмета на Община Ситово да подпише договор за поддръжка на
съоръженията на уличното осветление в населените места от Община Ситово
при стриктно спазване разпоредбите на НВМОП.
По шеста точка от дневния ред:
Докладна записка от инж.Н.Неделчев – Кмет на Община Ситово, относно
разпореждане с недвижимо имущество – публична общинска собственост.
След гласуване с 12 гласа „ За „
1.Айтен Ахмед Осман
2.Владимир Добрев Василев
3.Гюлбахар Юсуф Ахмед
4.Ивелина Маринова Стоянова
5.Йордан Бобев Бобев
6.Никола Георгиев Георгиев
7.Назъм Мусин Юзеир
8.Розин Георгиев Христов
9.Сания Мустафа Юсуф
10.Седат Исмаил Ариф
11.Хабил Расим Хабил
12.Юмер Осман Ахмед

Общинския съвет прие следното
РЕШЕНИЕ№5
====================
На основание Чл.21,Ал.1,т.8 от ЗМСМА, Чл.14,Ал.7 от ЗОС и Чл.21, Ал.1
от Наредбата за реда на придобиване, стопанисване, управление и разпореждане
с общинско имущество на Община Ситово, Общински съвет – Ситово дава
съгласието си да бъде сключен договор за наем със Сдружение „
Информационен център за развитие на Община Ситово „ за помещение,
намиращо се на ІІІ-ти етаж от административна сграда – Община Ситово с обща
площ от 30.80 кв.м..
1. Срок на договора – 5 години.
2. Размер на наема – съгласно тарифа за определяне на базисната месечна
наемна цена за 1 кв.м. рли предоставяне на помещения и терени на Община
Ситово;
3. Задължава Кмета на Община Ситово да сключи договора за наем .
По седма точка от дневния ред:
Докладна записка от М.Мехмед – Зам.Кмет на Община Ситово,относно
Проект „ Планиране на местното икономическо развитие „ – Община Ситово.
След гласуване с 12 гласа „ За „
1.Айтен Ахмед Осман
2.Владимир Добрев Василев
3.Гюлбахар Юсуф Ахмед
4.Ивелина Маринова Стоянова
5.Йордан Бобев Бобев
6.Никола Георгиев Георгиев
7.Назъм Мусин Юзеир
8.Розин Георгиев Христов
9.Сания Мустафа Юсуф
10.Седат Исмаил Ариф
11.Хабил Расим Хабил
12.Юмер Осман Ахмед
Общинския съвет прие следното

РЕШЕНИЕ№6

=================
1. На основание Чл.21, Ал.1,т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Ситово
одобрява реализирането на проект „ Планиране на местното икономическо
развитие „ на Община Ситово по Програма „ Активни услуги на падара на труда
„ на Агенция по заетостта и определя мониторингова група за вътрешна оценка в
състав:
- Никола Георгиев
- Ивелина Маринова
- Сания Мустафа
2.На основание Чл.21,Ал.1,т.10 от ЗМСМА, Общински съвет – Ситово дава
съгласието си да бъде предоставен безлихвен заем в размер на 5 000 / пет хиляди
/ лева на СНЦ „ Информационен център за развитие на Община Ситово „ за срок
от 6 месеца от набирателната сметка на Общината.
По осма точка от дневния ред:
Докладна записка от инж.Н.Неделчев – Кмет на Община Ситово, относно
разпореждане с общинска собственост.
След гласуване с 12 гласа „ За „
1.Айтен Ахмед Осман
2.Владимир Добрев Василев
3.Гюлбахар Юсуф Ахмед
4.Ивелина Маринова Стоянова
5.Йордан Бобев Бобев
6.Никола Георгиев Георгиев
7.Назъм Мусин Юзеир
8.Розин Георгиев Христов
9.Сания Мустафа Юсуф
10.Седат Исмаил Ариф
11.Хабил Расим Хабил
12.Юмер Осман Ахмед
Общинския съвет прие следното
РЕШЕНИЕ№7
===================
На основание Чл.21,Ал.1,т.8 от ЗМСМА, Чл.34, Ал.4 от ЗОС и Чл.36, Ал. 1
и 2 от ПП на ЗСПЗЗ, Общински съвет – Ситово възлага на Кмета на Община

Ситово да открие процедура по ЗАМЯНА на имот – частна общинска
собственост, представляващ:
- „ НИВА „ земеделска земя, ІV категория с площ от 5.826 дка в
местността „ Къйпунар „ с кадастрален № 001202 в землището на
с.Искра стекуща пазарна цена от 3257.00 лв. и данъчна оценка от 626.30
лв.;
- „ НИВА „ земеделска земя, ІV категория с площ от 1.210 дка в
местността „ Къйпунар „ с кадастрален № 001203 в землище на с.Искра
с текуща пазарна цена от 598-00 лв. и данъчна оценка от 119.70 лв.;
- „ НИВА „ земеделска земя, ІV категория с площ от 2.342 дка в
местността „ Къйпунар „ с кадастрален № 001204 в землището на
с.Искра с текуща пазарна цена 1158.00 лв. и данъчна оценка от 231.60
лв.;
Ниви с обща площ от 9.378 дка, обща пазарна стойност от 5013.00 лв., обща
данъчна цена от 977,60 лв.;
С имоти, собственост на Халилджан Илхами Минар, представляващи:
- „ НИВА „ ІІІ категория с площ от 3.602 дка в местността „ Дрънче „ с
кадастрален № 009061 по картата на възстановената собственост в землището на
с.Попина, с текуща пазарна цена от 2161.00 лв. и данъчна оценка от 370.60 лв.;
- „ НИВА „ –ІІІ и V категории с обща площ от 6,625 дка в местността „ До
селото „ с кадастрален № 027022 по картата на възстановената собственост в
землището на с.Нова Попина, с текуща пазарна цена от 3086.00 лв. и данъчна
оценка от 510.50 лв.; - ниви с обща площ от 10.227 дка, обща пазарна цена от
5247.00 лв. и обща данъчна оценка от 881.10 лв.;
По условията и реда на НАРЕДБА за реда на придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Ситово.
По девета точка от дневния ред:
Докладна записка от Г.Ахмед – Председател на Общ.съвет – Ситово,
относно даване мандат на делегата и зам.делегата в ОС на НСОРБ за подкрепа
на предложение за Проект за изменение и допълнение на Устава на НСОРБ.
След гласуване с 12 гласа „ За „
1.Айтен Ахмед Осман
2.Владимир Добрев Василев
3.Гюлбахар Юсуф Ахмед
4.Ивелина Маринова Стоянова
5.Йордан Бобев Бобев
6.Никола Георгиев Георгиев
7.Назъм Мусин Юзеир
8.Розин Георгиев Христов
9.Сания Мустафа Юсуф

10.Седат Исмаил Ариф
11.Хабил Расим Хабил
12.Юмер Осман Ахмед
Общинския съвет прие следното
РЕШЕНИЕ№8
==================
На основание Чл.21,Ал.1,т.15 от ЗМСМА и във връзка с Решение на УС на
НСОРБ от 31.08.2006 година, Протокол № 7:
1. Одобрява проекта за изменения и допълнения на Устава на НСОРБ,
приет от УС на сдружението на 31.08.2006 година с Протокол № 7, съгласно
Приложение № 1.
2. Дава мандат и възлага на избраните с Решение № 3 от Протокол № 1,
инж.Николай Георгиев Неделчев – делегат и Гюлбахар Юсуф Мехмед –
зам.делегат на Община ситово в Общото събрание на НСОРБ да подкрепят
проекта за изменение и допълнение на Устава на НСОРБ при неговото
обсъждане и гласуване от Общото събрание на НСОРБ.
По десета точка от дневния ред:
Молба с Вх. № 94-Й-4 / 16.01.2007 година, относно отпускане на
еднократна финансова помощ.
След гласуване с 12 гласа „ За „ Общинския съвет прие следното
РЕШЕНИЕ№9
===================
На основание подадена молба с Вх.№ 94- Й.4/ 16.01.2007 година,
Общински съвет Ситово дава съгласие да бъде отпусната еднократна финансова
помощ в размер на 100.00 / сто / лева на Йордан Филипов Маринов от с.Искра.
По единадесета точка от дневния ред:
Молба с Вх.№ 94-И-5/19.01.2007 година, относно отпускане на еднократна
финансова помощ.
След гласуване с 12 гласа „ За „ Общинския съвет прие следното
Р Е Ш Е Н И Е № 10
=====================
На основание подадена молба с Вх. № 94-И-5/19.01.2007 година,
Общински съвет – Ситово дава съгласие да бъде отпусната еднократна

финансова помощ в размер на 70.00 / седемдесет / лева на Иван Петров Иванов
от с.Попина.
По дванадесета точка от дневния ред:
Молба с Вх. № 94-Г- 5/ 16.01.2007 година относно отпускане на
еднократна финансова помощ.
След гласуване с 12 гласа „ За „ Общински съвет – Ситово не одобри
отпускане на финансова помощ.
По тринадесета точка от дневния ред:
Молба с Вх.№ 94-М-24/12.01.2007 година, относно отпускане на
еднократна финансова помощ.
След гласуване с 12 гласа „ За „ Общинския съвет прие следното
Р Е Ш Е Н И Е № 11
=====================
На основание подадена молба с Вх. № 94-М-24/12.01.2007 година,
Общински съвет – Ситово дава съгласие да бъде отпусната еднократна
финансова помощ в размер на 200.00 / двеста / лева на Мариана Николова
Недева от с.Гарван.
Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито в 12.00 часа.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СИТОВО
ПРЕДСЕДАТЕЛ:______________
/ Г. АХМЕД /

