П Р О Т О К О Л
№4
от 29.01.2004 година

Общински съвет с.Ситово,обл. Силистра на 29.01.2004 година проведе
заседание.
От 13 общински съветника, на заседанието присъстваха 13.
Председателят на Общински съвет – Ситово г-жа Гюлбахар Юсуф Ахмед
предложи следния

Д Н Е В Е Н
Р Е Д:
==========================

1.Отчет за изпълнение на сборния бюджет на Община Ситово за 2003
година.
Внася: П.Калушева – Гл.счетоводител
На Община Ситово.
2.Определяне на възнаграждението на съветниците и председателите на
комисии.
Внася: Н.Георгиев – Председател на
Пост.комисия по бюджета
3.Приемане План за работата на Общинския съвет за първото полугодие
на 2004 година.
Внася: Г.Ахмед – Председател на
Общ.съвет – Ситово
4.Докладни записки.
5.Разни.

По първа тачка от дневния ред :
П.Калушева – Главен счетоводител на Община Ситово запозна присъства-щите
с Отчета за изпълнение на сборния бюджет на Община Ситово за 2003 година.
След гласуване с 13 гласа “За” Общинския съвет прие следното
Р Е Ш Е Н И Е № 20
1.На основание Чл.21, Ал.1,т.6 от ЗМСМА и във връзка с Чл.30от ЗОБ,във

връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2003 година,Общински съвет с.Ситово приема
отчета за изпълнението на бюджета на Община Ситово за 2003 година както следва:
- държавни дейности
- 1 085 514.00 лв.
- общински дейности
- 788 454.00 лв.
- общо
- 1 873 968.00 лв.
2.На основание Чл.21,Ал.1,т.6 от ЗМСМА и във връзка с Чл.30 от ЗОБ,във
връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2003 година,Общински съвет – Ситово приема
актуализация на бюджета на Община Ситово за 2003 година,съгласно Приложение
№ 1 и 2 както следва:
- по приходната част - било 1 069 902.00 лв.
- става 1 873 968.00 лв
- по разходната част
- било 1 069 902.00 лв.
- става 1 873 968.00 лв.
По втора точка от дневния ред:
Н.Георгиев -Председател на постоянната комисия по бюджета към Общински
съвет – Ситово запозна присъстващите с възнагражденията на общинските
съветници,председатели и членове на комисии.
След гласуване с 13 гласа “ За” Общинския съвет прие следното
Р Е Ш Е Н И Е № 21
На основание Чл.34,Ал.1,т.1 от ЗМСМА и на основание Чл.22,Ал.1,т.: и Ал.2 и
Ал.3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет приема
следното възнаграждение,считано от 01.01.2004 година:
1.Възнаграждения на общински съветници - 18 % върху МРЗ в размер на 21.60
лв;
2.Възнаграждения на Председатели на комисии - 27 % върху МРЗ в размер на
32.40 лв;
3.Възнаграждения на членове на постоянни комисии и временни комисии – 15
% върху МРЗ в размер на 18.00 лв.

По трета точка от дневния ред:
Г.Ахмед – Председател на Общински съвет – Ситово запозна присъстващите с
Плана за работа на Общинския съвет за първото полугодие на 2004 година.
След гласуване с 13 гласа “За” Общинския съвет прие следното
Р Е Ш Е Н И Е № 22
На основание Чл.63,Ал.3 от Правилника за организацията и дейността на
Общински съвет – Ситово ,приема Плана за заседанията на Общинския съвет за
първото полугодие на 2004 година.
По четвърта точка от дневния ред:
1.Докладна записка от инж.Н.Неделчев – Кмет на Община Ситово относно
разпореждане с общинска собственост.
След гласуване с 13 гласа “За” Общинския съвет прие следното

Р Е Ш Е Н И Е № 23

На основание Чл.21,Ал.1,т.8 от ЗМСМА и Чл.34,Ал.1 и Чл.35,Ал.1 от
ЗОС,Общински съвет – Ситово възлага на Кмета на Община Ситово да открие
процедура по ПРОДАЖБА чрез търг с явно наддаване на имот частна общинска
собственост,представляващ:”Стария шивашки цех” в с. Гарван едноетажни масивни
сгради с обща застроена площ от 150 кв.м. и прилежащ терен от 1320 кв.м. в
Кв.33,Парцел ІІІ - 249 по регулационния план на с.Гарван с първоначална цена от
2355.00 лева по условията и реда на Наредбата за реда на придобиване,управление и
разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Ситово.
2.Докладна записка от инж.Н.Неделчев – Кмет на Община Ситоно относно
Участие на Община Ситово в Сдружение на Общините от област Силистра във връзка
с реализацията,последваща експлоатация,поддръжка и управление на инвестиционен
проект: “Регионално депо за битови отпадъци – Силистра”
След гласуване с 13 гласа “За” Общинския съвет прие следно

Р Е Ш Е Н И Е № 24
1.В изпълнение на Чл.15,16 и 17 от Двустранно споразумение между
МОСВ и Общините бенефициенти на Инвестицията и интегрираната регионална
система за управление на отпадъците и на основание Чл.21,Ал.1,т.15 от
ЗМСМА, Община Ситово да участва в Сдружение с нестопанска цел в
обществена полза по смисъла на ЗЮЛНЦ.
2.Упълномощава Кмета на Община Ситово – инж.Николай Георгиев
Неделчев да я представлява при участието в учредителното събрание на
Сдружението,с правото да гласува при приемане на учредителния акт и
органите на управление на Сдружението,като го определя за представител на
Община Ситово в него.
3.При невъзможността на г-н Неделчев да участва в непосредствената
дейност на сдружението,за представител на Община Ситово в него се определя
Драгомир Киров Иванов.
3.Докладна записка от М.Джевдет – Зам.Кмет на Община Ситово относно
създаване на Общинския съвет по наркотични вещества.
След гласуване с 13 гласа “За” Общинския съвет прие следното
Р Е Ш Е Н И Е № 25
На основание чл.21,Ал.2 от ЗМСМА,Общински съвет – Ситово приема да
се изгради Общински съвет по наркотични вещества в състав:
1.Моазес Джевдет Мехмед – Председател на ОбНСВ – Представител на
Общината;
2.Гинка Иванова Великова – Секретар на ОбНСВ - Представител на
Общината ;
3.Димитринка Димитрова Арсова – Член - Представител на Общинската
служба за борба с противообществените прояви;
4.Иван Янков Атанасов – Член – Представител на МВР ;
5.Янка Тодорова Атанасова – Член – Представител на отдел “Закрила на
детето “ към ОССП – с.Ситово.
4.Докладна записка от инж.Н.Неделчев – Кмет на Община Ситово относно
разпореждане с общинска собственост.
След гласуване с 13 гласа “За” Общинския съвет прие следното

Р Е Ш Е Н И Е № 26
1.На основание Чл.21,Ал.1,т.8 от ЗМСМА и Чл.53,Ал.2 и Ал.3 от Закона
за горите,Общински съвет – Ситово дава съгласието си Кмета на Община
Ситово да проведе процедура за сеч на общински гори,съгласно изискванията на
Закона за горите и Правилника за неговото прилагане на следните имоти:
-имот № 447”З” /топола 22 дка/ землище с.Ситово;
-имот № 455”Д” /акация 25 дка/ землище с.Поляна;
-имот № 456”З” /акация 4 дка/ землище с.Поляна;
-имот № 456”З” /акация 6 дка/ землище с.Поляна;
-имот № 447”Т” /акация 14 дка/ землище с.Слатина;
-имот № 445”В” /акация 30 дка/ землище с.Поляна;
-имот № 445”Н” /акация 174 дка/ землище с.Слатина; огледна сеч – 20 %;
-имот № 445”С” /акация 29 дка/ землище с.Слатина – санитарна сеч –
100%.
2.Задължава Кмета на Общината да информира периодично Общинския
съвет за извършената работа по т.1.
3.Задължава Кмета на Община Ситово да предостави извършването на
сечта на горите – общинска собственост според Наредбата за реда и условията
за провеждане на търгове,конкурси и преговори за сключване на сделки по
придобиване,управление и разпореждане с общинската собственост на Община
Ситово.
5.Докладна записка от инж.Николай Георгиев Неделчев – Кмет на
Община Ситово,относно разпореждане с общинска собственост.
След гласуване с 13 гласа “За” Общинския съвет прие следното
Р Е Ш Е Н И Е № 27
На основание Чл.21,Ал.1,т.8 от ЗМСМА и Чл.34,Ал.1 и Чл.35,Ал.2 от
ЗОС,Общински съвет – Ситово възлага на Кмета на Община Ситово да открие
процедура по ЗАМЯНА на имот – частна общинска собственост,представляващ:
-“Дворно място” в Стопански двор – Фуражен цех с площ от 2263 кв.м. в
Кв.55, Парцел ХІV-751 по регулационния план на с.Ситово с имот,собственост
на ЕТ “Нико – Ний” гр.Силистра,представлявана от Николай Иванов
Йорданов,представляващ: “Нива” ІV категория с площ от 10.000 дка в
местността”Водениците” с кадастрален № 112011 по картата на възстановената
собственост вземлището на с.Попина по условията и реда на Наредбата за реда
на придобиване,управление и разпореждане с общинско имущество на
Общински съвет с.Ситово.

По пета точка от дневния ред:
Молба с № 94-Р-1/09.01.2004 година от Румен Йорданов Иванов от
с.Ситово, относно отпускане на финансова помощ.
След гласуване с 13 гласа “За” Общинския съвет прие следното
Р Е Ш Е Н И Е № 28
На основание подадена молба с № 94-Р-1/09.01.2004 година,Общински
съвет – Ситово дава съгласие да бъде отпусната еднократна финансова помощ в
размер на 200.00 лв./ двеста лева / на Румен Йорданов Иванов от с.Ситово.
2.Подадена молба с № 94-Б-3/28.01.2004 година от Бончо Минчев
Антонов от с.Попина,относно отпускане на финансова помщ.
След гласуване с 13 гласа “За” Общинския съвет прие следното
Р Е Ш Е Н И Е № 29
На основание подадена молба с № 94-Б-3/28.01.2004 година,Общински
съвет – Ситово дава съгласие да бъде отпусната еднократна финансова помощ в
размер на 200.00 лв./ двеста лева / на Бончо Минчев Антонов от с.Попина.
3. Относно подадена жалба от Д-р Свилен Караиванов с номер 92-А-2 от
12.01.2004 година, пронив решението за отдаване под наем на имот СЗС с.Искра
на Д-р М.Керчев или на юридическо лице4 представлявано от Д-р М.Керчев.
_Становището на комисията по здравеопазването е :
- Нама нарушения в решение № 95/22.06.2000 година,относно
отдаване на имоти публичтна общинска собственост “Здравни
служби”.Възлага на Кмета на Общината да отговори писменно на
молбата с мотивите за отказ.
- Общинския съвет не сключва договори за наем, а взема решение с
което упълномощава Кмета да сключи договори на основание
Чл.21,Ал.1,т.8 от ЗМСМА и на основание Чл.44 ,Ал.1,т.7
от
ЗМСМА.
Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – С И Т О В О
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ Г. АХМЕД /

