ОТЧЕТ

От МОАЗЕС ДЖЕВДЕТ МЕХМЕД
Председател на Общински съвет-Ситово
Относно: Дейността на Общински съвет- Ситово и неговите постоянни комисии,за периода от
01.07.2012 г. до 31.12.2012г., съгласно чл.27, ал.6 от ЗМСМА
Уважаеми общински съветници,
Настоящият отчет за дейността на Общински съвет – Ситово е изготвен в съответствие с
изискванията на Закона за местното самоуправление и местната администрация и обхваща
периода от 01.07.2012 г. до 31.12.2012г.
Като орган на местното самоуправление Общинският съвет, съвместно с общинското
ръководство продължи да определя правилната политика за изграждане и развитие на
Общината.
Своята дейност ОбС- Ситово осъществява на основание изискванията на Закона за местното
самоуправление и местната администрация, Правилника за организацията и дейността на
общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация и
другите нормативни документи, свързани с управлението и развитието на общината, с цел подобро и своевременно решаване проблемите на хората, живеещи в населените места на нейната
територия.
За периода от 01.07.2012 г. до 31.12.2012г година Общински съвет – Ситово проведе
общо 6 заседания, на които гласува 36 решения.
По своята същност решенията могат да бъдат класифицирани, както следва:
• Решения, свързани с работата на Общинския съвет - 3 броя;
• Решения, свързани с бюджет и финанси - 6 броя;
• Решения , свързани с разпореждане и управление на общ. собственост – 6 броя;
• Решения, свързани с проекти и програми - 4 броя;
• Решения, свързани с приемане на наредби и промени с тях – 2 броя;
• Решения по чл. 21 , ал. 1, т. 23 от ЗМСМА – 15 броя.
В правомощията си и на основание чл. 21 от ЗМСМА Общински съвет Ситово :
ПРИЕ:
• Отчет за работата на Общински съвет – Ситово за първото шестмесечие на 2012 година;
• План за работа на Общински съвет – Ситово за първото шестмесечие на 2013 година;
• План за действие при тежки зимни условия,интензивни снеговалежи,снегонавявания и
обледяване на територията на Община Ситово през 2012 – 2013 година
• Промени в структурата на ОП „ Общински имоти и услуги – 2012” , считано от 01.08.2012
година;
• Състав на Постоянната комисия по символиката;
• Актуализиран списък на средищните училища от Община Ситово за учебната 2012/2013
година;
• Приема отчета за изпълнението на бюджета на Община Ситово за второ тримесечие на
2012 година
• Приема Отчета за дейността на ОП „Общински имоти и услуги -2012”-с.Ситово за периода
01.04.2012 – 31.08.2012 година.
• Приема Актуализиран годишен финансов план
• Да бъде удостоен със званието "Почетен гражданин на Община Ситово" Веселин Тодоров
Патрашков за активна просветна дейност като учител и директор на ОУ «Г.С. Раковски» , за
разширение на сградния фонд и МТБ на училището, както и за съществен принос в
развитието на библиотечното дело, певчески състави, форклорен състав, театрален
драматичен самодеен състав, проучване и популяризиране на местни традиции и обичаи, за
построяване и функциониране на нова читалищна сграда.
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Да бъдат наградени с грамота на община Ситово граждани на общината с принос в
различни области от развитието на Общината;
Промяна на тарифата за определяне на базисната месечна наемна цена за 1 кв.м./лева
при предоставяне на помещения и терени по Наредба № 3/Наредба за реда за
придобиване, стопанисване, управление и разпореждане с
общинско имущество на Община Ситово;
Отчета за изпълнение на дейността на СП „ Независим живот”;
Програмата за насърчаване на използването на възобновяеми енергийни източници / ВЕИ
/ за периода декември 2012-2013 год. в Община Ситово;
Годишна програма за развитието на читалищната дейност в Община Ситово за 2013
година;
План-сметката на такса битови отпадъци за необходимите средства за финансиране за
2013г и размера на таксата за битови отпадъци за 2013 година;
Да бъдат освободени от такса битови отпадъци лица подали декларация по образец до
Кмета на Община Ситово в срок до 01.11.2012г;

ИЗМЕНИ И ДОПЪЛНИ

•
•

Наредба за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на
територията на Община Ситово.
Свое Решение № 81 от Протокол № 7/26.07.2012 година на Общински съвет - Ситово.

ДАДЕ СЪГЛАСИЕ:
•

•
•
•

•

Кмета на Общината инж.Николай Георгиев Неделчев да подпише запис на заповед, без
протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „ Земеделие „ –
Разплащателна агенция в размер на 80 077,14 лв. / осемдесет хиляди седемдесет и седем
лева и четиринадесет стотинки / за обезпечаване на 110% от плащането за финансиране
на разходи за ДДС към авансовото плащане по договор за отпускане на финансова помощ
№ 19/322/00423 от 16.06.2011 година по мярка 322 за Проект „ Реконструкция на улици в
Община Ситово” сключен между Община Ситово и ДФ „ Земеделие „ – Разплащателна
агенция;
Да проведе процедура по ЗОП за закупуване на нов автобус с минимум 27+1 броя места,
като използва лизингова схема за период от 3 до 5 години.
Кмета на Община Ситово да открие процедура – ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ на СНЦ „ Клуб
Еделвайс 2012 и „ ДРУЖЕСТВОТО НА СЪЮЗА НА ИНВАЛИДИТЕ” с.Ситово на имоти
общинска собственост;
Кмета на общината инж. Николай Георгиев Неделчев да подпише Запис на заповед,
без протест и без разноски, платима на предявяване в срок до 36 месеца от датата на
получаване от Община Ситово на решение за съгласуване на последната по време
процедура за избор на изпълнител на СМР по проекта в полза на ДФ „Земеделие”–
Разплащателна агенция в размер на 410 536, 06 лв. (четиристотин и десет
хиляди петстотин тридесет и шест лева и шест стотинки) за обезпечаване на 110
% от плащането за финансиране на разходи за ДДС към авансовото плащане по договор
за отпускане на финансова помощ № 19/321/00185 от 11.05.2010г. по мярка 321 за
Проект „Рехабилитация на съществуваща водопроводна мрежа в община Ситово"
Кмета на общината да подпише Запис на заповед, без протест и без разноски,
платима на предявяване в срок до 36 месеца от датата на получаване от Община Ситово
на решение за съгласуване на последната по време процедура за избор на изпълнител на
СМР по проекта в полза на ДФ „Земеделие”– Разплащателна агенция в размер на
2 052 680.30 лв. (два милиона петдесет и две хиляди шестстотин осемдесет
лева и тридесет стотинки) за обезпечаване на 110 % от авансово плащане по договор
за отпускане на финансова помощ № 19/321/00185 от 11.05.2010 г. по мярка 321 за
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Проект „Рехабилитация на съществуваща водопроводна мрежа в община Ситово",
сключен между Община Ситово и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.
За закриване на детската група в детска градина - с.Добротица считано от 15.09.2012
година.
За утвърждаване на слети и маломерни паралелки в основните училища за учебната
2012 / 2013 година;
за осигуряване на допълнителни средства на основните училища за обезпечаване на
учебния процес извън определените по единни разходни стандарти;
Кмета на Община Ситово да открие процедура – ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ чрез търг с тайно
наддаване на имот публична общинска собственост,представляващ„ ЯЗОВИР СИТОВО – 1”
за трасе на подземна оптична мрежа за електронни съобщения преминаващи през
поземлени имоти – общинска публична собственост;
да се създаде „ Доброволно формирование” в състав от 10 доброволеца съгласно
изискванията на ЗЗБ и „Наредба за реда за създаване и организиране на дейността на
доброволните формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия,пожари и
извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях” приета с ПМС -123 от
25.06.2012 година;
Община Ситово да кандидатства пред Националния доверителен еко фонд, ос 1,
енергийна ефективност в сгради за финансиране на проект: „ Повишаване на енергийната
ефективност и редуциране на отделяните вредни емисии от сградите на ОУ „ Отец Паисий
„ в село Добротица, ОУ „ Г.С.Раковски „ в село Ситово, ОУ „Стефан Караджа „ в село
Искра и ЦДГ „ Мир „ в село Искра при условие с 15 % собствено участие, но не повече от
350 000 лв;
Кметът на Общината да открие процедура – ПРОДАЖБА чрез търг с тайно наддаване на
имоти – частна общинска собственост представляващи:
- „ НИВА” – земеделска земя ІV категория с площ от 7,513 дка в местността „ Акбозалък „ с
кад. № 21693.15.10 по КК в землище на с.Добротица;
- „ НИВА” – земеделска земя ІV категория с площ от 5.007 дка в местността „ Армутлук „ с
кад. № 21693.22.37 по КК в землище на с.Добротица;
- „ ДРУГА СЕЛИЩНА ТЕРИТОРИЯ „ – земеделска земя ІІІ категория с площ от 0,999 дка в
местността „ До селото „ с кад № 000571 по КВС в землището на с.Ситово;
да открие процедура – ПРОДАЖБА чрез търг с явно наддаване на имоти – частна
общинска собственост, представляващи:
- „ СТОПАНСКИ ДВОР „ – земеделска земя ІІІ категория с площ от2,255 дка
в местността „ Сват кола „ с кад. № 000773 по КВС в землището на с.Ситово;
- „ ДВОРНО МЯСТО „ / незастроено / - урбанизирана територия в стопански
двор „ Фуражен цех „ Ситово с площ от 2223 кв.м. в квартал 8, УПИ № ХV –
749 по регулационния план на село Ситово;

ОТХВЪРЛИ:
•

•

предложението за предоставяне на „ Български пощи „ ЕАД гр.София, безвъзмездно имот
– публична общинска собственост, представляващ СТАЯ В ЧИТАЛИЩЕ с.Попина с площ
от 26 кв.м., намиращ се в Кв.18, УПИ № VІІ-101 по регулационния план на с.Попина и
запазва определеният наем за ползване;
предложение за увеличаване на субсидията на НЧ „Христо Смирненски „-Ситово

ОДОБРИ:
•

Промяна на структурата на Общинска администрация Ситово и звената към нея;

Общински съвет – Ситово продължава да изпълнява задълженията си по чл. 22, ал. 1 от
ЗМСМА, да изпраща актовете на съвета, на Кмета на общината,на Областния управител и
Районна прокуратура- Силистра в 7-дневен срок от приемането им,както и задълженията си по
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чл. 22, ал. 2 от същия закон - в 7-дневен срок да разгласява актовете си на населението на
общината чрез интернет страницата на общината и да публикува взетите решения в Общинския
вестник и на информационното табло на Общинския съвет.
Дейността на постоянните комисии през отчетния период се осъществяваше на основание чл.
49 и чл. 50 от ЗМСМА и в съответствие с Правилника за организацията и дейността на ОбС,
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. В заседанията им
вземаха участие:председателят на ОбС, зам. кметовете на общината и специалисти от
общинската администрация, когато е необходимо. Ползотворна е работата на постоянните
комисии през отчетния период с някои изключения. За периода има едно непроведено
заседание на комисията по Образование, култура, младежки дейности, спорт и
туризъм поради липса на кворум.
За периода , постоянните комисии са заседавали 16 пъти,както следва:
1.ПК по бюджет, финанси, икономика и нормативна уредба – 4
2.ПК по общинска собственост, устройство на територията, екология, пътна инфраструктура – 4
3.ПК по образование, култура, младежки дейности, спорт и туризъм – 2
4.ПК посоциални дейности , здравеопазване, молби на граждани – 3
5.ПК по символика – 1
6.Комисия по ЗПРКИ -2
В приложената справка към настоящия отчет е видно участието на всеки
общински съветник в работата на постоянните комисии , както и заседанията на
Общински съвет – Ситово.
От страна на Кмета на общината няма оспорени решения на Общинския съвет, което е
показател за добра съвместна работа между двата органа на местното самоуправление. За
отчетния период няма върнати решения от Областния управител за отмяна или ново
преразглеждане.
През отчетният период председателят на ОбС взе участие в: Общо събрание на Национално
сдружение на общините в Република България, в заседанията на Управителния съвет на
Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България, в
срещите с парламентарните групи на политическите партии в Народното събрание относно
определяне възнаграждението на общинските съветници.
Изминалия период дава основание на всеки един от нас за реална преценка на извършеното
до сега и приноса си в общия обем от работата за подобряване на местното самоуправление и
развитие на общината, осъзнавайки необходимостта от взаимните усилия на всички ни за още
по-добри резултати в цялостната работа на Общинския съвет.
Във връзка с гореизложеното, предлагам на Общински съвет – Ситово да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е:
На основание чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА, Общински съвет – Ситово приема отчета на
Председателя на Общински съвет – Ситово за периода от 01.07.2012 г. до 31.12.2012г. за
сведение.

ВНАСЯ:..........................
/ МОАЗЕС МЕХМЕД/
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