
         
             
 

П   О   К   А   Н   А 
 

 
  На основание   чл.27, ал.1 от ЗМСМА и чл.60, ал.1, т.1  от Правилника  
за организацията и дейността на общински съвет – Ситово, председателят на 
Общински съвет – Ситово 
 

С  В  И  К  В  А  
заседание на Общинския съвет на 30.06.2017г.(петък) от 15.00 часа в 
кметство с.Добротица  при следния дневен ред: 
 
 1.Докладна записка относно създаване на временна комисия за проверка на 
изразходваните средства от общинската субсидия за 2017 г.предоставена за организиране на 
празниците на населените места от общината.  
        Внася: Ст.Арсов – Председател 
          на Общински съвет - Ситово. 
 2.Докладна записка относно вътрешни компенсирани промени на капиталовите разходи 
по конкретно предложени обекти,финансирани от целевата субсидия за капиталови разходи за 
2017 г. и актуализация на капиталови разходи за 2017. 

       Внася: Сезгин Алиибрям  – Кмет на 
                    Община – Ситово. 
 3.Докладна записка относно определяне на представител на Община Ситово за участие 
в Общото събрание на Асоциацията по В и К в област Силистра. 

       Внася: Сезгин Алиибрям  – Кмет на 
                    Община – Ситово. 
 4. Докладна записка относно разпореждане с общинска собственост – даване на 
съгласие за промяна начина на трайно ползване на имоти публична общинска собственост с 
НТП „ Язовир „ на територията на община Ситово. 

       Внася: Сезгин Алиибрям  – Кмет на 
                    Община – Ситово. 
 5.Докладна записка относно отдаване под наем на общински имоти с НТП – „ полски 
пътища „ в землищата  на община Ситово за стопанската 2017-2018 година.  

       Внася: Сезгин Алиибрям  – Кмет на 
                    Община – Ситово. 
 6.Докладна записка относно ПУП – Парцеларен план за изместване на водопровод 
РЕФ180 минаващ през поземлени имоти № 000487 и № 000496 в ПИ № 038101, ПИ038102 и 
ПИ № 000487 по КВС на землището на с.Ситово,община Ситово 
        Внася: Сезгин Алиибрям  – Кмет на 
                    Община – Ситово. 

7.Докладна записка относно заявление от Айсел Вежди Ахмед като майка и законен 
представител на Умут Джумхур Невзат и Менекше Джумхур Невзат за отпускане на 
персонални пенсии. 

       Внася: Сезгин Алиибрям  – Кмет на 
                    Община – Ситово. 
            8. Докладна записка относно подмяна на таблети. 
        Внася: Ст.Арсов – Председател 
          на Общински съвет - Ситово. 
           9.Питания 
 




