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П  Р  О  Т  О  К  О  Л 

№ 2 

От 08.02.2021 година 

Днес 08.02.2021 година, Общински съвет –Ситово, област Силистра 

проведе извънредно заседание на основание чл.60,ал.1,т.1 и чл.62,ал.3 от 

ПОДОС.  

В неговото начало се регистрираха общо 13 общински съветника. 

Р.Кязим – Предлагам заседанието на Общинския съвет да бъде закрито за 

граждани заради усложнената епидемиологична обстановка в Общината. 

С 13 гласа „ За „ се прие предложението. 

На основание чл.28,ал.1 от ЗМСМА и чл.69,ал.4 от ПОДОС заседанието 

беше обявено за закрито. 

Р.Кязим – Председател на Общински съвет – Ситово подложи на 

гласуване така предложения дневен ред. 

С резултат от гласуването от общо 13общински съветника, гласували 13 

гласа „ За „ 

1.Аднан Мехмед Осман  

2.Ангел Йорданов Ангелов  

3.Бейти Лютфи Мустафа 

4.Галина Василева Йорданова 

5.Дженгис Мюдесир Еюб  

6.Димитър Маринчев Христов  

7.Николай Георгиев Неделчев  

8.Рашид Ахмед Абтула  

9.Ридван Ахмед Кязим  

10.Станчо Борисов Арсов  

11.Сердар Вахдет Адем  

12.Седат Исмаил Ариф  

13.Янко Любенов Къров  

Общински съвет – Ситово прие  следния 

 

 

Д  Н  Е  В  Е  Н    Р  Е  Д: 

 

1.Докладна записка относно, Определяне на представител на Община 

Ситово в Общото събрание на съдружниците на " В и К " ООД гр.Силистра на 

16.02.2021 г. 

Внася: С. Алиибрям – Кмет на  

          Община Ситово. 
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По първа точка от дневния ред: 

Докладна записка от С.Алиибрям – Кмет на Община Ситово, относно, 

Определяне на представител на Община Ситово в Общото събрание на 

съдружниците на " В и К " ООД гр .Силистра на 16.02.2021 г. 

Я.Къров – Колко акции притежава Общината. 

С.Адем – 385 акции, 2 % от общия капитал на Дружеството. 

Ст.Арсов – Не може да е дял, а акции в едно дружество. 

С резултат от поименно гласуване от общо 13общински съветника, 

гласували 13 гласа „ За „ 

1.Аднан Мехмед Осман – „за“ 

2.Ангел Йорданов Ангелов – „за“ 

3.Бейти Лютфи Мустафа – „ за“ 

4.Галина Василева Йорданова – „за“ 

5.Дженгис Мюдесир Еюб –„за“ 

6.Димитър Маринчев Христов – „за“ 

7.Николай Георгиев Неделчев –„за“ 

8.Рашид Ахмед Абтула –„за“  

9.Ридван Ахмед Кязим –„за“ 

10.Станчо Борисов Арсов –„за“ 

11.Сердар Вахдет Адем –„за“ 

12.Седат Исмаил Ариф –„за“ 

13.Янко Любенов Къров – „за“ 

Общински съвет – Ситово прие  следния 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 13 

 

На основание чл.21, ал. 1, т. 9 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл. 10 от Наредба за условията и реда за упражняване 

правата на собственост на Община Ситово в търговски дружества с общинско 

участие в капитала, за участието на общината в граждански дружества и за 

сключване на договори за съвместна дейност, Общински съвет - Ситово: 

 

І. Определя Сезгин Басри Алиибрям – кмет на Община Ситово, да 

представлява Община Ситово в Общото събрание на съдружниците на 

„Водоснабдяване и канализация“ ООД,           гр. Силистра . 
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ІІ. При невъзможност на определения представител да присъства на 

Общото събрание  на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация“ ООД 

гр. Силистра същият да се замества от упълномощено от него лице . 

 

ІІІ. Дава мандат на представителя на Община Ситово в Общото събрание на 

съдружниците на „ВиК“ ООД, гр. Силистра свикано на 16.02.2021 г. да изрази 

позицията на Община Ситово по предварително обявения дневен ред в покана, 

с вх.№ 92-В-4/ 02.02.2021 г.. и да гласува, както следва: 

 

1. по първа точка от дневния ред – „за”; 

2. по втора точка от дневния ред: 

т.2.1. – „за“; 

т.2.2. – „за“ 

3. по трета точка от дневния ред – „Разни”, при постъпване на допълнителни 

въпроси на общото събрание, да приеме предложенията към същите, 

както и при необходимост да гласува по негова преценка, с оглед 

запазване интересите на Община Ситово. 

 

IV. Общински съвет Ситово допуска предварително изпълнение на 

настоящото Решение на основание чл. 60, ал. 1 от Административно 

процесуалния кодекс. 

 

Поради изчерпване на дневния ред, заседание бе закрито в 10.20 часа. 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СИТОВО 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:_______________ 

       / Р.КЯЗИМ / 


