П Р О Т О К О Л
№ 11
от 30.11.2015 година

Днес 30.11.2015 година, Общински съвет – Ситово, област Силистра
проведе заседание.
В неговото начало се регистрираха общо 13 съветника
и на основание чл. 27 , ал. 2 от ЗМСМА заседанието бе обявено за открито.
Председателят на Общински съвет – Ситово г-н Станчо Борисов Арсов
предложи следния
Д Н Е В Е Н

Р Е Д :

1. Приемане решение за участие в МИГ.
Внася: Станчо Арсов – Председател
на общински съвет – Ситово.
2. Приемане Правилник за работата и дейността на общински съвет –
Ситово.
Внася: Станчо Арсов – Председател
на общински съвет – Ситово.
3.Приемане етичен кодекс на общинските съветници от общински съвет –
Ситово.
Внася: Д.Цветкова и М.Тодорова
общ. съветници
в общ.съвет - Ситово
4. Избор на постоянните комисии към Общински съвет – Ситово.
Внася: Станчо Арсов – Председател
на общински съвет – Ситово.
5.Докладна записка относно определяне представителна общинския съвет в областния съвет за развитие на област Силистра.
Внася: Станчо Арсов – Председател
на общински съвет – Ситово.
6. Докладна записка относно поемане на краткосрочен общински дълг-тип
овърдрафт при условията на чл.3, т.2 и чл.5, ал.1, т.2 от Закона за общинския
дълг/ЗОД/ с цел извършване на плащане по проекти: Договор № 002
ИПК/17.08.2015г. – „Изпълнение на пакет мерки за повишаване на енергийната
ефективност на ЦДГ”Мир” с.Искра и Договор №003 ИПК/17.08.2015г. –
„Повишаване на енергийната ефективност и редуциране на отделните вредни
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емисии от сградите на ОУ „Отец Паисий” с.Добротица, ОУ „Г.С.Раковски”
с.Ситово и ОУ „Стефан Караджа” с.Искра, Община Ситово.
Внася: Сезгин Алиибрям – Кмет на
Община – Ситово
7. Докладна записка относно приемане план за действие при тежки зимни
условия,интензивни снеговалежи,
снегонавявания и обледяване на територията на община Ситово през 2015 – 2016
година.
Внася: Сезгин Алиибрям – Кмет на
Община – Ситово
8. Докладна записка относно настъпили изменения в съответствие с чл.16 от
Закона за административно-териториалното устройство на РБ и проведените
избори за кмет на кметство в селата Слатина и Поляна от Община Ситово.
Внася: Сезгин Алиибрям – Кмет на
Община – Ситово
9. Докладна записка относно приемане на предложения за дейността на
народните читалища на територията на община Ситово за 2016 година.
Внася: Сезгин Алиибрям – Кмет на
Община – Ситово
10. Докладна записка относно ПУП-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН за изграждане на
подземна оптична мрежа с трасета: граница с община Главиница-с.Искра;
с.Искра-с.Ситово; с.Ситово-граница с община Силистра, ПО ПРИЛОЖЕН
СПИСЪК.
Внася: Сезгин Алиибрям – Кмет на
Община – Ситово
11. Докладна записка относно ПУП-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН за ел.захранване
на нов трафопост в УПИ ХІІ-751, 753, 754, 861, в кв.8 по плана на
с.Ситово,община Ситово.
Внася: Сезгин Алиибрям – Кмет на
Община – Ситово
12. Докладна записка относно разпореждане с общинска собственост –
„ Язовир Нова Попина-1” с.Нова Попина.
Внася: Сезгин Алиибрям – Кмет на
Община – Ситово
13. Питания.
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Ридван Кязим – общински съветник направи предложение т.1 и т.2 и т.3 от
дневния ред да отпаднат и да бъдат разгледани на следващото заседание на
Общинския съвет, след като бъде сформирана временна комисия за изготвяне на
проект за Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет и Етичен
кодекс на общинските съветници от Общински съвет – Ситово.
Н.Неделчев – общински съветник направи предложение и т.4 от дневния ред
да бъде отложена за следващото заседание на Общинския съвет.
С резултат от гласуването : общо 13 общински съветника, гласували 13
гласа „ За „
1. Анелия Георгиева Йорданова
2. Деница Димитрова Цветкова
3. Ервин Наил Ибрям
4.Мариана Петрова Панова
5. Мирослава Колева Тодорова
6. Николай Георгиев Неделчев
7. Ридван Ахмед Кязим
8. Розин Георгиев Христов
9. Сания Мустафа Юсуф
10.Севджан Джелил Адем
11.Седат Исмаил Ариф
12.Станчо Борисов Арсов
13.Юмюхан Назъм Расим
0 - гласа „ въздържал се „
0 - гласа „против”
Общински съвет – Ситово отлага т.1, 2, 3 и 4 от дневния ред за разглеждане
на следващо заседание.
По предложение на Председателя на Общинския съвет бе предложено да
бъде избрана временна комисия от 3 / трима / членове за изготвяне на проект за
Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет и Етичен кодекс на
общинските съветници от Общински съвет – Ситово, както следва:
Р Е Ш Е Н И Е № 92
На основание Чл.21,,Ал.1,т.1 от ЗМСМА, Общински съвет – Ситово избра
временна комисия за изготвяне на проект за Правилник за организацията и
дейността на Общинския съвет и Етичен кодекс на общинските съветници от
Общински съвет както следва:
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1. Ридван Ахмед Кязим - Председател
2. Розин Георгиев Христов - член
3. Мирослава Колева Тодорова – член
Срок за внасяне на предложенията – 10.12.2015 г.
По пета точка от дневния ред:
Докладна записка от С.Арсов – Председател на общ.съвет – Ситово
относно определяне представител на общинския съвет в областния съвет за
развитие на област Силистра.
С резултат от гласуването : общо 13 общински съветника, гласували 13
гласа „ За „
1. Анелия Георгиева Йорданова
2. Деница Димитрова Цветкова
3. Ервин Наил Ибрям
4.Мариана Петрова Панова
5. Мирослава Колева Тодорова
6. Николай Георгиев Неделчев
7. Ридван Ахмед Кязим
8. Розин Георгиев Христов
9. Сания Мустафа Юсуф
10.Севджан Джелил Адем
11.Седат Исмаил Ариф
12.Станчо Борисов Арсов
13.Юмюхан Назъм Расим
0 - гласа „ въздържал се „
0 - гласа „против”
Общинския съвет прие следното
Общинският съвет прие следното
Р Е Ш Е Н И Е № 93
На основание чл.21,ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет – Ситово:
Определя за представител на Общинския съвет в Областния съвет за
развитие Станчо Борисов Арсов – Председател на Общински съвет – Ситово.
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По шеста точка от дневния ред:
Докладна записка от Сезгин Алиибрям – Кмет на община Ситово, относно
поемане на краткосрочен общински дълг-тип овърдрафт при условията на чл.3, т.2
и чл.5, ал.1, т.2 от Закона за общинския дълг/ЗОД/ с цел извършване на плащане
по проекти: Договор № 002 ИПК/17.08.2015г. – „Изпълнение на пакет мерки за
повишаване на енергийната ефективност на ЦДГ”Мир” с.Искра и Договор №003
ИПК/17.08.2015г. – „Повишаване на енергийната ефективност и редуциране на
отделните вредни емисии от сградите на ОУ „Отец Паисий” с.Добротица, ОУ
„Г.С.Раковски” с.Ситово и ОУ „Стефан Караджа” с.Искра, Община Ситово.
Н.Неделчев – общински съветник направи препоръка да се търси лихвен процент
– 5 % по възможностите на банката и прехвърляне на кредита от краткосрочен в
дългосрочен.
Ст.Арсов – председател на общ.съвет – направени са изчисления относно
възможностите на общината да поеме общински дълг – таванът е около 202 х.лв.
като разликата до 190 х.лв. са плащания по лихви и такси за обслужване. Предвид
късия срок относно прилагането на Закон за обществените поръчки и
необходимостта от разплащане на извършените СМР предвид поетото задължение
по договорите за съфинансиране – 15 % или 330 880 лв. се налага краткосрочно
кредитиране и в последствие да се оформи поемането на дългосрочен дълг, тъй
като ще бъдат ангажирани голяма част от собствените приходи,което ще
затормози в значителна степен изпълнението на разходната част, финансирана със
собствени приходи. За да не внасям напрежение в работата на съвета няма да
коментирам поемането на ангажимента за финансиране 15%.
Председателят на съвета обяви поименно гласуване с резултат:
1. Анелия Георгиева Йорданова – „за”
2. Деница Димитрова Цветкова – „за”
3. Ервин Наил Ибрям – „за”
4. Мариана Петрова Панова – „за”
5. Мирослава Колева Тодорова – „за”
6. Николай Георгиев Неделчев – „за”
7. Ридван Ахмед Кязим –„за”
8. Розин Георгиев Христов – „за”
9. Сания Мустафа Юсуф – „за”
10. Севджан Джелил Адем – „за”
11. Седат Исмаил Ариф – „за”
12. Станчо Борисов Арсов – „за”
13. Юмюхан Назъм Расим – „за”
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Р Е Ш Е Н И Е № 94
На основание чл.21, ал.1, т.10 от ЗМСМА, чл.5, ал.1,т.2 и чл.13 от ЗОД, във
връзка с чл.16 и чл.17 от ЗОД
А./1. Общински съвет – Ситово дава съгласие за кандидатстване пред „
Интернешънъл Асет Банк „ АД за поемане на краткосрочен общински дълг при
условията на чл.3, т.2 във връзка с чл.5, ал.1, т.2 от Закона за общинския дълг с
цел извършване на разплащане на капиталови разходи – съфинансиране по проект
Договор № 002 ИПК/17.08.2015г. – „ Изпълнение на проект на пакет мерки за
повишаване на енергийната ефективност на ЦДГ „Мир„ с.Искра” и Договор №
003 ИПК/17.08.2015г. – „Повишаване на енергийната ефективност и редуциране
на отделяните вредни емисии от сградите на ОУ „Отец Паисий„ с.Добротица, ОУ
„Г.С.Раковски” с.Ситово и ОУ
„Стефан Караджа” с.Искра,Община Ситово, при следните параметри:
2. Максимален размер на дълга, изразен чрез номиналната му стойност – до
190 000 /сто и деветдесет хиляди/ лева.
3. Валута на дълга – български лева / BGN/
4.Вид на дълга – краткосрочен банков кредит – тип овърдрафт, поет с
договор за общински заем по чл.3, ал.2 от закона за общинския дълг /ЗОД/, с
начин на усвояване – на траншове или еднократно.
5. Начин на обезпечаване на кредита – учредяване на особен залог по реда
на закона за особените залози /ЗОЗ/ върху бъдещи вземания на Община Ситово и
бъдещи собствени приходи през 2016г., съгласно определението в чл.45, ал.1, т.1
и чл.52, ал.1, т.б от закона за публичните финанси /ЗПФ/.
6. Условия за погасяване – със средства от собствени приходи по
чл.45,ал.1,т.1 и чл.52,ал.1,т.б от закона за публичните финанси /ЗПФ/.
7. Срок за издължаване на кредита – до 1 година от дата на подписване на
договора за общински заем.
8. Максимален лихвен процент – финансова годишна лихва за периода, в
който се ползва кредитен овърдрафт, в размер не по-голям от 5,5%
9. Такса ангажимент – 0% годишно,начислена върху неусвоената сума от
заема
10. Такса за обработка и управление на кредита – общо до 0,1% от размера
на дълга – платима еднократно, без други такси и разноски.
11. Начин и срок на усвояване – след подаване на заявка от страна на
ОБЩИНА СИТОВО през 2015г., 2016г.
12. Начисляване и плащане на лихва и такса ангажимент
12.1. Начисляване на лихва и такса неангажимент – ежемесечно
12.2. Плащане на лихва и такса ангажимент – до 30-то или 31-во число на
текущия месец за който са начислени
13. Наказателна добавка при просрочие – до 0,5% годишно, върху сумата в
просрочие, за времето в просрочие, без капитализиране на просрочените лихви.
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14. Възможност за предсрочно погасяване – изцяло или на части, без такси
за предсрочно погасяване и без предизвестие от страна на кредитополучателя.
Б./1. Общински съвет – Ситово възлага и делегира права на кмета на
Община Ситово пред „Интернешънъл Асет Банк” АД, като подпише при условия,
каквито договори с банката договорите за залог, както и да извърши всички
останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението
по т.А./.
По седма точка от дневния ред:
Докладна записка от С.Алиибрям – Кмет на Община Ситово, относно
приемане план за действие при тежки зимни условия,интензивни снеговалежи,
снегонавявания и обледяване на територията на община Ситово през 2015 – 2016
година.
С резултат от гласуването : общо 13 общински съветника, гласували 13
гласа „ За „
1. Анелия Георгиева Йорданова
2. Деница Димитрова Цветкова
3. Ервин Наил Ибрям
4.Мариана Петрова Панова
5. Мирослава Колева Тодорова
6. Николай Георгиев Неделчев
7. Ридван Ахмед Кязим
8. Розин Георгиев Христов
9. Сания Мустафа Юсуф
10.Севджан Джелил Адем
11.Седат Исмаил Ариф
12.Станчо Борисов Арсов
13.Юмюхан Назъм Расим
0 - гласа „ въздържал се „
0 - гласа „против”
Общинският съвет прие следното
Р Е Ш Е Н И Е № 95
На основание Чл.21, ал.1,т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Ситово приема
план за действие при тежки зимни условия, интензивни снеговалежи,
снегонавявания и обледяване на територията на Община Ситово през 2015 – 2016
година.
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По осма точка от дневния ред:
Докладна записка от С.Алиибрям – Кмет на Община Ситово, относно
настъпили изменения в съответствие с чл.16 от Закона за административнотериториалното устройство на РБ и проведените избори за кмет на кметство в
селата Слатина и Поляна от Община Ситово.
С резултат от гласуването : общо 13 общински съветника, гласували
13 гласа „ За „
1. Анелия Георгиева Йорданова
2. Деница Димитрова Цветкова
3. Ервин Наил Ибрям
4. Мариана Петрова Панова
5. Мирослава Колева Тодорова
6. Николай Георгиев Неделчев
7. Ридван Ахмед Кязим
8. Розин Георгиев Христов
9. Сания Мустафа Юсуф
10.Севджан Джелил Адем
11.Седат Исмаил Ариф
12.Станчо Борисов Арсов
13.Юмюхан Назъм Расим
0 - гласа „ въздържал се „
0 - гласа „против” и
Общинският съвет прие следното
Р Е Ш Е Н И Е № 96
1. На основание Чл.21,ал.1, т.2 от ЗМСМА, Общински съвет – Ситово
одобрява числеността и структурата на Общинска администрация – Ситово и
звената към нея, съгласно приложения 1,2 и 3, считано от 11.11.2015 година.
2. Възлага на Кмета на общината да извърши промени в Устройствения
правилник на Общинска администрация при Община Ситово, съгласно
настоящето решение.
По девета точка от дневния ред:
Докладна записка от С.Алиибрям – Кмет на Община Ситово, относно
приемане на предложения за дейността на народните читалища на територията на
община Ситово за 2016 година.
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С резултат от гласуването : общо 13 общински съветника, гласували 13
гласа „ За „
1. Анелия Георгиева Йорданова
2. Деница Димитрова Цветкова
3. Ервин Наил Ибрям
4.Мариана Петрова Панова
5. Мирослава Колева Тодорова
6. Николай Георгиев Неделчев
7. Ридван Ахмед Кязим
8. Розин Георгиев Христов
9.Севджан Джелил Адем
10.Седат Исмаил Ариф
11.Станчо Борисов Арсов
12.Юмюхан Назъм Расим
1 - глас „ въздържал се „
Сания Мустафа Юсуф
0 - гласа „против” и
Общинският съвет прие следното
Р Е Ш Е Н И Е № 97
1. На основание Чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.26 а, ал.1 от
Закона за народните читалища, Общински съвет приема предложенията за
дейността на народните читалища на територията на Община Ситово през 2016
година.
2. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.26 а,ал.2 от
Закона за народните читалища, Общински съвет утвърждава Годишна програма за
развитие на читалищната дейност в Община Ситово през 2016 година.
По десета точка от дневния ред:
Докладна записка от С.Алиибрям – Кмет на Община Ситово, относно ПУППАРЦЕЛАРЕН ПЛАН за изграждане на подземна оптична мрежа с трасета:
граница с община Главиница-с.Искра; с.Искра-с.Ситово; с.Ситово-граница с
община Силистра, ПО ПРИЛОЖЕН СПИСЪК.
С резултат от гласуването : общо 13 общински съветника, гласували 13
гласа „ За „
1. Анелия Георгиева Йорданова
2. Деница Димитрова Цветкова
3. Ервин Наил Ибрям
9

4. Мариана Петрова Панова
5. Мирослава Колева Тодорова
6. Николай Георгиев Неделчев
7. Ридван Ахмед Кязим
8. Розин Георгиев Христов
9. Сания Мустафа Юсуф
10.Севджан Джелил Адем
11.Седат Исмаил Ариф
12.Станчо Борисов Арсов
13.Юмюхан Назъм Расим
0 - гласа „ въздържал се „
0 - гласа „против” и
Общинският съвет прие следното
По единадесета точка от дневния ред:
Докладна записка от С.Алиибрям – Кмет на Община Ситово, относно ПУППАРЦЕЛАРЕН ПЛАН за ел.захранване на нов трафопост в УПИ ХІІ-751, 753,
754, 861, в кв.8 по плана на с.Ситово,община Ситово.
С резултат от гласуването : общо 13 общински съветника, гласували 13
гласа „ За „
1. Анелия Георгиева Йорданова
2. Деница Димитрова Цветкова
3. Ервин Наил Ибрям
4.Мариана Петрова Панова
5. Мирослава Колева Тодорова
6. Николай Георгиев Неделчев
7. Ридван Ахмед Кязим
8. Розин Георгиев Христов
9. Сания Мустафа Юсуф
10.Севджан Джелил Адем
11.Седат Исмаил Ариф
12.Станчо Борисов Арсов
13.Юмюхан Назъм Расим
0 - гласа „ въздържал се „
0 - гласа „против” и
Общинският съвет прие следното
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Р Е Ш Е Н И Е № 99
На основание чл.21, ал.1,т.11 от ЗМСМА, чл.128,ал.1 от ЗУТ и Решение на
Експертен съвет с Протокол № 16, т.1 от 20.11.2015г.,Общински съвет – Ситово
одобрява ПУП – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ЕЛ.ЗАХХРАНВАНЕ и изграждане на
НОВ ТРАФОПОСТ В УПИ ХІІ-751,753,754,861, по кв.8 по плана на с.СИТОВО за
Месопреработвателно предприятие и кланица,
С Възложител: „МЕСОНИ” ООД
На основание Чл.129,ал.1 от ЗУТ,Решението да се изпрати в 7-дневен срок
за обнародване в „ Държавен вестник”.
По дванадесета точка от дневния ред:
Докладна записка от С.Алиибрям – Кмет на Община Ситово, относно
разпореждане с общинска собственост – „ Язовир Нова Попина-1” с.Нова Попина.
С резултат от гласуването : общо 13 общински съветника, гласували 13
гласа „ За „
1. Анелия Георгиева Йорданова
2. Деница Димитрова Цветкова
3. Ервин Наил Ибрям
4.Мариана Петрова Панова
5. Мирослава Колева Тодорова
6. Николай Георгиев Неделчев
7. Ридван Ахмед Кязим
8. Розин Георгиев Христов
9. Сания Мустафа Юсуф
10.Севджан Джелил Адем
11.Седат Исмаил Ариф
12.Станчо Борисов Арсов
13.Юмюхан Назъм Расим
0 - гласа „ въздържал се „
0 - гласа „против” и
Общинският съвет прие следното
Поради изчерпване на дневния ред Председателят на Общински съвет –
Ситово закри заседанието в 16.00 ч.
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – С И Т О В О
ПРЕДСЕДАТЕЛ: _________________
/ СТАНЧО АРСОВ /
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