ОТЧЕТ
От МОАЗЕС ДЖЕВДЕТ МЕХМЕД
Председател на Общински съвет-Ситово
Относно: Дейността на Общински съвет- Ситово и неговите постоянни комисии,за периода от
01.07.2013 г. до 31.12.2013 г., 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 01.07.2013 г. до 31.12.2013г.
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 7 заседания, на които гласува 54 решения.
По своята същност решенията могат да бъдат класифицирани, както следва:
• Решения, свързани с работата на Общинския съвет - 2 броя;
• Решения, свързани с бюджет и финанси - 13 броя;
• Решения , свързани с разпореждане и управление на общ. Собственост и устройство на
територията – 12 броя;
• Решения, свързани с проекти и програми - 4 броя;
• Решения, свързани с приемане на наредби и промени с тях – 3 броя;
• Решения по чл. 21 , ал. 1, т. 23 от ЗМСМА – 20 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 2013 година;
• План за работа на Общински съвет – Ситово за първото шестмесечие на 2014 година;
• План за действие при тежки зимни условия,интензивни снеговалежи,снегонавявания и
обледяване на територията на Община Ситово през 2013 – 2014 година
• Отчета на ОП „Общински имоти и услуги – 2012- Ситово” за първото шестмесечие на
2013 година;
• Да бъдат закупени 10 броя сребърни паметни книги на обща стойност 500.00 / петстотин /
лева, които да бъдат предоставени на читалищата на територията на Община Ситово.
• Да бъдат осигурени финансови средства в размер на 250 / двеста и петдесет / лева за
празника на с. Поляна и 500 / петстотин / лева за празника на с. Попина.
• Да бъдат осигурени финансови средства в размер на 105 /сто и пет/ лева за изготвяне на
медицински свидетелства на 7 деца, които имат подадени заявления за приемане в ЦДГ
„Щастливо детство” – група в с. Любен.
• Отчета за изпълнението на бюджета на Община Ситово към 30.06.2013.
• Актуализация на бюджета на Община Ситово към 30.06.2013 година
• Да се организира провеждането на образователен форум с участието на представители на
родители, учители, общински съветници, кметове и общественици от Община Ситово, на
който да бъдат обсъдени проблемите в образователната система и да се набележат
конкретни мерки за преодоляването им.
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Да се създаде временна комисия за избор на съдебни заседатели за Окръжен съд – град
Силистра
Да бъдат наградени с грамота и почетен знак на община Ситово граждани с принос в
различни области от развитието на Общината във връзка с Празника на Община Ситово –
26 октомври;
Кандидатите за съдебни заседатели за Окръжен съд – Силистра, мандат 01.01.2014 г. –
2018 година;
Да се заложи като точка за разглеждане – Отчет за изпълнение на мерките, заложени в
Общинския план за развитие за периода 2007 – 2013 година в Плана за работа на
Общинския съвет за първото шестмесечие на 2014 година;
Общински план за развитие на Община Ситово за периода 2014 – 2020 година;
Бюджета на СПОХ „ Независим живот „ за периода 01.07.2013 г. – 31.12.2013 година;
За представител в Асоциация по В и К в обособена територия – Силистра, Кмета на
Община Ситово – Николай Георгиев Неделчев
За представител на Община Ситово в регионалното сдружение за управление на
отпадъците за регион Силистра инж. Николай Георгиев Неделчев –Кмет на Община
Ситово;
Да бъде отменена действащата към момента Наредба за условията и реда за съставяне,
изпълнение и отчитане на бюджета на Община Ситово / Решение № 45 от 25.03.2008
година/.
Наредба 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 Ситово;
Предложенията за дейността на народните читалища на територията на Община Ситово
през 2014 година.
Годишна програма за развитието на читалищната дейност в Община Ситово за 2014
година;
План-сметката на такса битови отпадъци за необходимите средства за финансиране за
2014 г. и размера на таксата за битови отпадъци за 2014 година;
Да бъдат освободени от такса битови отпадъци лица подали декларация по образец до
Кмета на Община Ситово в срок до 01.11.2013г;
Направеното предложение за вътрешни компенсирани промени по предложените обекти
на капиталовите разходи,финансирани с целева субсидия от Републиканския бюджет за
2013 год.,
Да се начислят допълнителни възнаграждения за постигнати резултати на Кмета на
Община Ситово, зам. кметовете на Община Ситово , директорите на общински
предприятия, кметовете на населени места и кметски наместници за 2013 година;

ИЗМЕНИ И ДОПЪЛНИ
•
•

Наредбата за определяне размера на местните данъци и такси на Община Ситово,считано
от 01.01.2014 година ;
Свое Решение № 108 от Протокол № 12/28.11.2013 година на Общински съвет - Ситово.

ДАДЕ СЪГЛАСИЕ:
•
-

Кмета на Община Ситово да открие процедура-предоставяне за безвъзмездно
стопанисване и управление на ОП „ Общински имоти и услуги 2012 „, следните вещи
общинска собственост, считано от 07.06.2013 година / ДМА /, представляващи:
Универсален струг – 2 бр.
Бормашина – 1 бр.
Ножовка – механична – 1 бр.
Абрихт – 1 бр.
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Кмета на Община Ситово да открие процедура – ПРОДАЖБА чрез търг с явно наддаване
на имоти – частна общинска собственоств с. Любен;
• Кмета на Община Ситово да открие процедура – предоставяне безвъзмездно за
стопанисване и управление на ОП „ Общински имоти и услуги – 2012 „, следните вещи,
общинска собственост / ДМА / представляващи:
- Трактор „МТЗ 80” и ремарке, считано от 08.04.2013 г.
- Верижен трактор „ ДТ-75”,считано от 17.07.2013г.
• Кмета на Община Ситово да открие процедура – предоставяне безвъзмездно за
стопанисване и управление на Участък „ Полиция „ с.Ситово при РУП гр.Силистра лек
автомобил марка „ НИСАН” модел „ ТЕРАНО 2 „ с рег.№ СС 0695 РВ.
• На „ СИТИ МИЛК 2000 „ ЕООД – Муса Мусов от с.Ситово, Община Ситово, област Силистра
изработването на ПУП – ПЗ.;
• За утвърждаване числеността на персонала в двете ЦДГ от Община Ситово за учебната
2013/2014 година, считано от 01.09.2013 година
• За утвърждаване на слети и маломерни паралелки в основните училища за учебната
2013 / 2014 година;
• Кмета на Община Ситово да открие процедура – за отдаване под наем,чрез търг с тайно
наддаване на части от имоти публична общинска собственост с начин на трайно ползване
„ пасища и мери” и „ изоставени трайни насаждения” с начална тръжна цена – 40 лв/дка,
по условията и реда на Глава VІІІ от Наредбата за реда за
придобиване,стопанисване,управление и разпореждане с общинско имущество.
• Автобусна линия Силистра – Гарван с часове на тръгване от гр.Силистра 06.10 ч.;12.00
ч.;16.00 ч. да премине от квотата на Община Ситово към квотата на Община Силистра
• На „ СИТИ МИЛК 2000 „ ЕООД – Муса Мусов от с.Ситово, Община Ситово, област
Силистра, изработването на ПУП – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ЕЛ.ЗАХРАНВАНЕ;
• Да се извърши плащане по проект № BG161 PO 001/4.1-04/2010/039 – „ Корекция на дере
с.Попина” по ОП „ Регионално развитие „ със средства получени съгласно договор за
банков кредит № НД – 10/06.04.2012 година.
• Кмета на Община Ситово да открие процедура – ПРОДАЖБА чрез търг с явно наддаване
на имот – частна общинска собственост,представляващ:
„ СКЛАД” в стопански двор „ Фуражен цех „ с.Ситово – масивна сграда на 1 / един / етаж с
ЗП от 180 кв.м. и прилежащ терен от 2103 кв.м.,намиращ се в Кв.8,УПИ № Х-757 по
регулационния план на с.Ситово с начална тръжна цена от 18882,00 лева, по условията и
реда на НАРЕДБА за реда на придобиване,управление и разпореждане с общинско
имущество на Общински съвет – Ситово.
• Кмета на Община Ситово да открие процедура –ПРОДАЖБА чрез търг с явно наддаване на
имот-частна общинска собственост,представляващ: „ Дворно място „ /незастроено / урбанизирана територия с площ от 1314 кв.м. в квартал 18,УПИ № VІІ-63 по
регулационния план на с.Искра с начална тръжна цена от 5367,70 лева; по условията и
реда на НАРЕДБА, за реда на придобиване,управление и разпореждане с общинско
имущество на Общински съвет – Ситово;
• За промяна статута от публична общинска собственост в частна общинска собственост на
12 кв.м. от улицата и 134 кв.м. от УПИ VІІ-9585 по РП на с.Искра и за дарение на
Църковно настоятелство с.Искра, 12 кв.м. от улицата и 134 кв.м. от УПИ VІІ-9585 като
предаваеми части към УПИ Х-568 – за църква.
• Да бъдат отпуснати необходимите финансови средства в размер на 2 300 лв. / две хиляди
и триста / лева за покриване на разходите по изработка на паметна плоча в с.Попина по
повод 100 години от Балканската война;
• За кандидатстване пред „Интернешенъл Асет Банк „ АД за поемане на краткосрочен
общински с дълг при условията на Чл.3,т.2 от Закона за общинския дълг с цел
извършване на разплащане по проект Договор № BG 161PO001/4.1-04/2010/039 – „
Корекция на дере с.Попина,Община Ситово” по ОПРР и извършване на капиталови
разходи във връзка с Чл.5,Ал.1,т.2 от ЗОД;
• За актуализиране утвърдения поименен списък и дестинация с т.VІІ от решение № 15 от
Протокол № 2 от 26.02.2013 година на Общински съвет – Ситово;
•
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За изготвяне на работен проект „ Изграждане на противопожарноизвестителна кула на
територията на Община Ситово и кандидатстване по Мярка 226 от ПРСР 2007-2013
година;
Кмета на Община Ситово да открие процедура – УЧРЕДЯВАНЕ ПРАВО НА СТРОЕЖ върху
100 кв.м. чрез търг с тайно наддаване на имоти – частна общинска
собственост,представляващи дворни места в с. Искра;
За трансформиране на предоставения временен безлихвен заем от бюджетната сметка на
Общината в извънбюджетната такава,открита за нуждите на проект „ Социално
предприятие за обществено хранене „ Независим живот „- домашен социален
патронаж,обществена трапезария,стол”, финансиран по Оперативна програма „ Развитие
на човешките ресурси „ и съгласно Договор BG051PO001-5.1.02-002-C0001 между Община
Ситово и Министерството на труда и социалната политика, в размер 42 264,02 лева, като
предоставен трансфер между бюджетни и извънбюджетни сметки / фондове;
За отпускане на предоставен трансфер от бюджетна сметка на Общината в
извънбюджетната такава,открита за нуждите на проект „ Реконструкция на улици в
Община Ситово”, финансиран от Оперативна програма за развитие на селските
райони,мярка 322, „ Обновяване и развитие на населените места „ и съгласно Договор №
19/322/00423 от 16.06.2011 година за отпускане на финансова помощ по мярка 322,
„Обновяване и развитие на населените места”, в размер 4 918,35 лева.

ОДОБРИ:
Извършените разходи за командировки в страната на Кмета на Община Ситово и
Председателя на Общински съвет – Ситово за І –во и ІІ – ро тримесечие на 2013 година.
• Предложение за вътрешни компенсирани промени по предложените обекти
на
капиталовите разходи, финансирани с целева субсидия от републиканския бюджет за
2013 година и актуализация на капиталовите разходи за 2013 година от собствени
средства;
• Предложение за актуализация на разчета за субсидии на организациите с нестопанска
цел – читалища на територията на Общината за 2013 година;
• ПУП – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН за ел.захранване с ЕК 1 кV на ПИ № 029016 в землището на
с.Ситово, Община Ситово с възложител „ СИТИ МИЛК – 2000 „ ЕООД;
• Еднократна финансова помощ в размер на 100.00 лв. / сто лева / на лицето Урия Осман
Мехмед от с.Искра.
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
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. За отчетния период няма непроведено заседание на постоянните
комисии , поради липса на кворум.
•

За периода , постоянните комисии са заседавали 13 пъти,както следва:
1.ПК
2.ПК
3.ПК
4.ПК
5.ПК

по бюджет, финанси, икономика и нормативна уредба – 5
по общинска собственост, устройство на територията, екология, пътна инфраструктура – 3
по образование, култура, младежки дейности, спорт и туризъм – 1
посоциални дейности , здравеопазване, молби на граждани – 3
по символика – 1
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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
разглеждане.
През отчетният период председателят на ОбС взе участие в: Годишната среща на местните
власти, в заседанията на Управителния съвет на Националната асоциация на председателите на
общински съвети в Република България.
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 01.07.2013 г. до 31.12.2013г. за
сведение.

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