П Р О Т О К О Л
№3
От 26.02.2015 година
Днес 26.02.2015 година, Общински съвет – Ситово, област Силистра
проведе заседание.
В неговото начало се регистрираха общо 12 съветника
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 12 общински съветника, гласували
12 гласа
„ За „
1.Атанас Андреев Драгоев
2.Валерия Петрова Пецова
3.Донка Димитрова Янкова
4.Ервин Наил Ибрям
5.Йовка Иванова Траянова
6.Моазес Джевдет Мехмед
7.Небает Шукри Сюлейман
8.Никола Георгиев Георгиев
9.Ридван Ахмед Кязим
10.Розин Георгиев Христов
11.Сания Мустафа Юсуф
12.Станчо Борисов Арсов
0 - гласа „ въздържал се „
0 - гласа „против” и
1 – отсъстващ
1. Дженгис Рубил Ахмед
Общинският съвет прие следния
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Д Н Е В Е Н Р Е Д :
========================
1. Обяснителна записка относно изпълнението и актуализацията на
бюджета на Община Ситово към 31.12.2014 година.
Внася: инж.Н.Неделчев – Кмет на
Община – Ситово
2. Докладна записка относно приемане бюджета на Община Ситово по
приходната и разходната част за 2015 година и актуализираната
бюджетна прогноза за местни дейности за периода 2015 г. – 2017 година.
Внася: инж.Н.Неделчев – Кмет на
Община – Ситово
3. Докладна записка относно Приемане на Общински план за младежта на
Община Ситово 2015 година.
Внася: инж.Н.Неделчев – Кмет на
Община – Ситово
4. Докладна записка относно разпореждане с общинска собственост в
с.Попина.
Внася: инж.Н.Неделчев – Кмет на
Община – Ситово
5. Докладна записка относно предоставяне на средства за издаване на
Енциклопедия за област Силистра.
Внася: А.Драгоев – Общински
съветник
6. Разни.
По първа точка от дневния ред:
Обяснителна записка от инж.Н.Неделчев – Кмет на Община Ситово,
относно изпълнението и актуализацията на бюджета на Община Ситово към
31.12.2014 година.
С резултат от гласуването : общо 12 общински съветника, гласували
12 гласа „ За „
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1.Атанас Андреев Драгоев
2.Валерия Петрова Пецова
3.Донка Димитрова Янкова
4.Ервин Наил Ибрям
5.Йовка Иванова Траянова
6.Моазес Джевдет Мехмед
7.Небает Шукри Сюлейман
8.Никола Георгиев Георгиев
9.Ридван Ахмед Кязим
10.Розин Георгиев Христов
11.Сания Мустафа Юсуф
12.Станчо Борисов Арсов
0 - гласа „ въздържал се „
0 - гласа „против” и
1 – отсъстващ
1. Дженгис Рубил Ахмед
Общинският съвет прие следното
Р Е Ш Е Н И Е № 12
======================
1.
На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, във връзка с чл. 137, ал.2 от ЗПФ и чл.46,
ал.2 от НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪСТАВЯНЕ НА ТРИГОДИШНА БЮДЖЕТНАТА
ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ И ЗА СЪСТАВЯНЕ, ПРИЕМАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И
ОТЧИТАНЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА СИТОВО, Общински съвет -Ситово приема отчета за
изпълнението на бюджета на Община Ситово към 31.12.2014г., както следва:
По разходната част:
- държавни дейности
- дофинансиране на държавни дейности
с общински приходи
- местни дейности
- общо
По приходната част:
- държавни дейности
- местни дейности
- общо

2 203 213 лв.
32 342 лв.
3 323 722 лв.
5 559 277 лв.
2 203 213 лв.
3 356 064 лв.
5 559 277 лв.

2.
На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, във връзка с чл.124, ал.2 от ЗПФ и чл.37, ал.2
от НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪСТАВЯНЕ НА ТРИГОДИШНА БЮДЖЕТНАТА
ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ И ЗА СЪСТАВЯНЕ, ПРИЕМАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И
ОТЧИТАНЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА СИТОВО, Общински съвет -Ситово приема актуализация
на бюджета на Община Ситово към 31.12.2014г., както следва:
По разходната част:
- било:

4 756 569 лв.
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- става:
-По приходната част:
- било:
- става:

6 347 742 лв.
4 756 569 лв.
6 347 742 лв.

3.
На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, във връзка с чл.137, ал.2 от ЗПФ и чл.46, ал.2
от НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪСТАВЯНЕ НА ТРИГОДИШНА БЮДЖЕТНАТА
ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ И ЗА СЪСТАВЯНЕ, ПРИЕМАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И
ОТЧИТАНЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА СИТОВО, Общински съвет -Ситово приема отчета за
сметките за средства от Европейския съюз на Община Ситово към 31.12.2014г., както следва:
По разходната част:
- общо
По приходната част:
- общо

597 594 лв.
597 594 лв.

4.
На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, във връзка с чл.144, ал.4 от ЗПФ и чл.49, ал.2
от НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪСТАВЯНЕ НА ТРИГОДИШНА БЮДЖЕТНАТА
ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ И ЗА СЪСТАВЯНЕ, ПРИЕМАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И
ОТЧИТАНЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА СИТОВО, Общински съвет -Ситово приема актуален
разчет за сметките за средства от Европейския съюз на Община Ситово към 31.12.2014г., както
следва:
По разходната част:
- било:
- става:
-По приходната част:
- било:
- става:

519 342 лв.
597 594 лв.
519 342 лв.
597 594 лв.

5.
:На основание чл.9 от ЗОД, във връзка с чл.27, ал.5 от ЗМСМА и чл.21, ал.1, т.10 от
ЗМСМА и, Общински съвет -Ситово приема Годишен отчет за състоянието на общинския
дълг на ОБЩИНА СИТОВО към 31.12.2014г. (в съответствие с приложена Справка – отчет за
структурата и размера на общинския дълг и общинските гаранции /по месеци/ на ОБЩИНА
СИТОВО)

По втора 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 2015
година и актуализираната бюджетна прогноза за местни дейности за периода
2015 г. – 2017 година.
С резултат от гласуването : общо 12 общински съветника, гласували
12 гласа
„ За „
1.Атанас Андреев Драгоев
2.Валерия Петрова Пецова
3.Донка Димитрова Янкова
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4.Ервин Наил Ибрям
5.Йовка Иванова Траянова
6.Моазес Джевдет Мехмед
7.Небает Шукри Сюлейман
8.Никола Георгиев Георгиев
9.Ридван Ахмед Кязим
10.Розин Георгиев Христов
11.Сания Мустафа Юсуф
12.Станчо Борисов Арсов
0 - гласа „ въздържал се „
0 - гласа „против” и
1 – отсъстващ
1. Дженгис Рубил Ахмед
Общинският съвет прие следното
Р Е Ш Е Н И Е № 13
======================
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 2015, ПМС №8/16.01.2015 г. за изпълнение на ЗДБРБ за 2015 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 2015 година по пълна бюджетна
класификация както следва:
1. По приходната част – в размер на
4 509 142 лв.
(разпределени по параграфи съгласно Таблица 6)
в т.ч.:
1.1. Приходи с държавен характер
= 2 074 739 лв.
в т.ч:
1.1.1Обща субсидия за делегираните от държавата
дейности
=
1 769 682 лв..
1.1.2.Неданъчни приходи
=
64 052 лв.
1.1.3.Преходен остатък
=
241 005 лв
1.2. Приходи с общински характер
= 2 434 403 лв.
в т.ч.:
1.2.1. Данъчни приходи
= 175 306 лв.
1.2.2. Неданъчни приходи
= 644 730 лв.
1.2.3. Обща изравнителна субсидия
= 475 800 лв.
(в т.ч трансфер за зимно поддържане и снегопочистване = 51 800 лв.)
1.2.4. Целева субсидия за капиталови разходи
= 273 800 лв.
(в т.ч трансфер за oсн. ремонт на пътища четвъртокласна пътна
мрежа = 155 700 лв.)
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1.2.5. Трансфери
= 142 222 лв.
1.2.6. Вр.безлихвени заеми м/у бюджетни и извънбюджетни сметки
(с оглед предварителното финансиране на изпълнението на
текущи проекти
= - 15 000 лв.
1.2.7. Възстановени суми по временна финансова помощ = 15 000 лв.
1.2.8. Получени дългоср. заеми от банки в страната = 280 000 лв.
1.2.9. Погашения по договори за финансов лизинг = -104 914 лв.
1.2.11.Преходен остатък
= 547 459 лв.
2. По разходната част – в размер на
4 509 142 лв.
(разпределени по функции и групи разходи, съгласно Таблици 8, 9 ,10)
в т.ч.:
2.1. Държавни дейности (вкл. и капиталови разходи) = 2 074 739 лв.
2.2.Дофинансиране на държ.дейности с общински приходи(вкл. и
капиталови разходи)
= 20 995 лв.
2.2. Общински дейности (вкл. капиталови разходи и резерв) = 2 413 408 лв.
Ивестиционна програма на Община Ситово и поименно разпределение
на капиталовите разходи. = 993 098 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 2014г. на стойност 788 464 лв. съгласно
Таблица 7.
IV. Определя следните лимити за разходи:
1. Лимит за представителни разходи в размер до 13 500, в т.ч.:
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 4 800 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 – 3 080 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 5
000 лв. или общо – 15 000 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.
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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

Христина Иванова Атанасова

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

Светлана Миткова Тепелиева

Силистра – Ситово – Силистра

12

Искра – Ситово – Искра

13

Сибел Бейнаби Еюб
Радка Здравкова КарарадоваМаринова

14

Юлия Тихомирова Апостолова

Айдемир – Попина – Айдемир

15

Мердие Заид Шериф

Искра – Ситово – Искра

16

Нургюл Махмуд Мехмед

Искра – Ситово – Искра

17

Екатерина Иванова Димова

Силистра – Ситово – Силистра

18

Семра Басриева Хамидова

Любен – Ситово - Любен

19

Атанаска Стодева Айдемирска

Силистра – Ситово – Силистра

Попина – Ситово – Попина

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.40, ал.3 от ПМС № 8 от 16.01.2015 г
XI. Утвърждава бюджета на общинския съвет в размер на 71 110 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 90 220 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 51(52)* бройки численост на персонала в дейност „Общинска
администрация, със средства за заплати по § 01 в размер на 383 465 лв. за сметка на
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трансфера по единния разходен стандарт и дофинансиране за сметка на общинските
приходи в размер на 35 425 лв.
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 11 688 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 2015 както следва:

№
по
ред
1
1а
2
3
4
5
6
7
8
9.
10

ДЕЙНОСТИ
ДД “Общинска администрация”
Дофинансиране на ДД “Общинска администрация”
ДД «Др.д-сти по отбрана»
Доф.ДД «Др.дейности по образованието»
МД “Столове”
МД “Чистота”
МД “Озеленяване”
Д-ст «Пречистване на отпадъчни води от
нас.места»
МД ''Упр.,контрол и регулиране на д-сти по
опазване на околната среда''
МД ''Домашен социален патронаж''
МД ''Социален асистент''

Численост на
персонала
45(52)*
6 (0)*
5
2
5
7,5 (4.5)*
3
4
16(16)*
12(12)*
12(12)*

ХIX. Определя извънбюджетните сметки, които ще функционират през 2015г. както
следва:
1.
Сметки за средства от Европейския съюз на ДФ”Земеделие”;
2.
Сметки за средства от Европейския съюз на Националния фонд;
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
2015 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;
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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:
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 2015г. 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 2014г. и са представени само за сравнение

XXV. Дава съгласие временният недостиг на средства за разплащане на разходи по
проекти финансирани от сметки за средства от ЕС и други международни програми 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 2015 г. в размер до 280 000 лв.
- Общинските гаранции,които може да бъдат издадени през 2015 г. в размер на 0 лв..
- Максимален размер на общинския дълг и общинските гаранции към края на 2015
година в размер до 307 121 лв.
XXVIIa. Одобрява намерения за поемане на нов общински дълг за 2015г. в
съответствие с Таблица №16
ХXVIІІ. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат
да бъдат натрупани през 2015 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 2015 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 2015 г.
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XXXI. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности за
периода 2015-2017 г съгласно Таблица № 17 към бюджета на община Ситово за 2015 г.
XXXII. Определя просрочените задължения от минали години, които да бъдат
разплатени от бюджета за 2015г. в размер на 0,00 лв. и просрочените вземания, които да
бъдат събрани през 2015г. в размер на 22 377 лв съгласно Таблица 14 /чл.94,ал.3, т.3 и т.4 от
ЗПФ/
ХXXIII. Утвърждава размера на общинските средствата за съфинансиране на проекти
от бюджета на община Ситово за 2015г. в размер на 47 000 лв. /Таблица № 5, § 62-02/
ХXXIV. Задължава ръководителите на бюджетни звена, финансирани от Общинския
бюджет да разработят и представят в срок до 31.03.2015г. конкретни мерки за изпълнение на
гласувания от Общински съвет – Ситово бюджет.

По трета точка от дневния ред:
Докладна записка от инж.Н.Неделчев – Кмета на Община Ситово относно
Приемане на Общински план за младежта на Община Ситово 2015 година.
С резултат от гласуването : общо 12 общински съветника, гласували
11 гласа
„ За „
1.Атанас Андреев Драгоев
2.Валерия Петрова Пецова
3.Донка Димитрова Янкова
4.Ервин Наил Ибрям
5.Йовка Иванова Траянова
6.Моазес Джевдет Мехмед
7.Небает Шукри Сюлейман
8.Никола Георгиев Георгиев
9.Ридван Ахмед Кязим
10.Розин Георгиев Христов
11.Сания Мустафа Юсуф
0 - гласа „ въздържал се „
0 - гласа „против” и
1 – отсъстващ
1. Дженгис Рубил Ахмед
1 излязъл – Станчо Борисов Арсов
Общинският съвет прие следното
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Р Е Ш Е Н И Е № 14
======================
На основание Чл.21, Ал.1,т.12 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация ,Чл.16,Ал.1 от Закона за младежта, Общински съвет –
Ситово приема Общински план за младежта за 2015 година.
По четвърта точка от дневния ред:
Докладна записка от инж.Н.Неделчев – Кмет на Община Ситово, относно
разпореждане с общинска собственост в с.Попина.
С резултат от гласуването : общо 12 общински съветника, гласували
11 гласа
„ За „
1.Атанас Андреев Драгоев
2.Валерия Петрова Пецова
3.Донка Димитрова Янкова
4.Ервин Наил Ибрям
5.Йовка Иванова Траянова
6.Моазес Джевдет Мехмед
7.Небает Шукри Сюлейман
8.Никола Георгиев Георгиев
9.Ридван Ахмед Кязим
10.Розин Георгиев Христов
11.Сания Мустафа Юсуф
0 - гласа „ въздържал се „
0 - гласа „против” и
1 – отсъстващ
1. Дженгис Рубил Ахмед
1 излязъл – Станчо Борисов Арсов
Общинският съвет прие следното
Р Е Ш Е Н И Е № 15
======================
На основание Чл.21,Ал.1,т.8 от ЗМСМА, Чл.34,Ал.4 и Чл.35,Ал.1 от ЗОС и
Чл.47,Ал.1 от НРПУРОИ, Общински съвет – Ситово възлага на Кмета на
Община Ситово да открие процедура – ПРОДАЖБА чрез търг с явно наддаване
на имоти-частна общинска собственост, представляващи:
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- „ Друга селищна територия „ – земеделска земя ІV категория с площ от
1.279 дка в местността „ Населените места „ с кад. № 000025 по КВС в
землище на с.Попина с начална тръжна цена от 1218 лева без ДДС;
- „Друга селищна територия „ – Земеделска земя ІV категория с площ от
1.606 дка в местността „ Населените места „ с кад. № 000026 по КВС в
землище на с.Попина с начална тръжна цена от 1218 лева без ДДС;
- „ Друга селищна територия „ – земеделска земя ІV категория с площ от
2.270 дка в местността „ Населите места „ с кад.№ 000027 по КВС в
землище на с.Попина с начална тръжна цена от 1723 лева без ДДС;
- „ Друга селищна територия „ – земеделска земя ІV категория с площ от
2.092 дка в местността „ Населените места „ с кад.№ 000032 по КВС в
землището на с.Попина с начална тръжна цена от 1 588 лева без ДДС;
По условията и реда на НАРЕДБА за реда на придобиване,управление и
разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Ситово.
По пета точка от дневния ред:
Докладна записка А.Драгоев – Общински съветник, относно
предоставяне на средства за издаване на Енциклопедия за област Силистра.
С резултат от гласуването : общо 12 общински съветника, гласували
11 гласа
„ За „
1.Атанас Андреев Драгоев
2.Валерия Петрова Пецова
3.Донка Димитрова Янкова
4.Ервин Наил Ибрям
5.Йовка Иванова Траянова
6.Моазес Джевдет Мехмед
7.Небает Шукри Сюлейман
8.Никола Георгиев Георгиев
9.Ридван Ахмед Кязим
10.Розин Георгиев Христов
11.Сания Мустафа Юсуф
0 - гласа „ въздържал се „
0 - гласа „против” и
1 – отсъстващ
1. Дженгис Рубил Ахмед
1 излязъл – Станчо Борисов Арсов
Общинският съвет прие следното
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Р Е Ш Е Н И Е № 16
======================
На основание Чл.21, Ал.1,т.23 и във връзка с Чл.21,Ал.1,т.6 от ЗМСМА,
Общински съвет – Ситово:
1. Предоставя на СНЦ „ Енциклопедия Силистренска област „ сумата от
500.00 /петстотин / лева, за изготвяне и издаване на Енциклопедия за Област
Силистра.
2. Задължава Кмета на Община Ситово да осигури средствата от бюджета
на Община Ситово.

Поради изчерпване на дневният ред, заседанието бе закрито в 11.00 часа.

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