
 П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
№ 3 

от 29.03.2005 година 
 
 Днес 29.03.2005 година, Общински съвет – Ситово,област 
Силистра проведе заседание. 
 От 13 общински съветника, на зеседанието присъстваха 11 
отсъстваха 2 

1. Айтен Ахмед Осман 
2. Венислав Стоянов Костов 
Председателят на Общински съвет – Ситово г-жа Гюлбахар 

Юсуф Ахмед предложи следния  
 

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

 
1. Промяна на състава на Общинския съвет – полагане на клетва. 
     Докл.: И.Бобева – Зам.Председател 
        На ОИК. 
2. Информация за престъпността в Община Ситово. 

Внася: Началник ПУ – с.Ситово. 
3. Отчет за работата на кметство с.Искра. 

Внася: В.Хюсеинов – Кмет на  
   С.Искра. 

4. Докладна записка относно одобряване на извършените 
разходи за командировки в страната на Кмета на Община 
Ситово. 

Внася: инж.Н.Неделчев – Кмет на  
   Община Ситово. 

5. Докладна записка относно определяне на реда към Наредбата 
за определяне и администрирането на местните такси за 
освобождаване на гражданите неползващи недвижими имоти / 
дворни места / на територията на Община Ситово. 

Внася: инж.Н.Незелчев – Кмет на 
   Община Ситово. 

6. Докладна записка относно одобряване структурата на 
Общинска администрация – Ситово за 2005 година. 

Внася: инж.Н.Неделчев – Кмет на  
   Община Ситово. 

7. Докладна записка относно разпореждане с общинска 
собственост – парцел за параклис в с.Поляна. 

Внася: инж.Н.Неделчев – Кмет на  
   Община Ситово. 



8. Молба относно отпускане на финансова помощ на Радка 
Петрова от с.Гарван. 

Г-жа Г.Ахмед -. Председател на Общинския съвет направи 
предложение за допълнение към дневния ред както следва: 

- точка 8 да стане т.10  
9. Докладна записка от инж.Н.Неделчев – Кмет на Община 

Ситово, относно разпореждане с общинска собственост – 
с.Нова Попина. 

10.Докладна записка от М.Мехмед – Зам.Кмет на ОбщинаСитово, 
относно участие на детски фолклорни групи от Община Ситово в 
организирания празник на детето в Община Картал – Истанбул и 
Община Шалгамлъ – Текерида. 
 

След гласуване с 12 гласа “За” Общинския съвет прие дневния 
ред с направените допълнения. 
 
По първа точка от дневния  ред: 
 
 И.Бобева - Заместник Председател на Общинската избирателна 
комисия в с.Ситово обяви следващия в листата на СДС общински 
съветник. 

Р Е Ш Е Н И Е № 14 
 
 1. На основание Чл.30, Ал.4 от ЗМСМА, Общински съвет – 
Ситово освобождава от общински съветник Венислав Стоянов Костов. 
 2. На основание Чл.107, Ал.1 от Закона за местните избори, 
Общинската избирателна комисия обявява средващия в листата 
кандидат на СДС г-н Владимир Добрев Василев. 
 3. На основание Чл.32, Ал.1 от ЗМСМА, новоизбраният 
общински съветник Владимир Добрев Василев положи клетва за 
вярност към Република България. 
 4. На основание Чл.33, Ал.1,т.1 от ЗМСМА, същият се включва в 
състава на постоянната комисия по: 
 - Социални грижи, здравеопазване, благоустройство и опазване 
на околната среда; 

- Образование, култура, младежта, спорта и туризма. 
 
По втора точкка от дневния ред: 
 
 М.Колев – Началник на Полицейски участък с.Ситово, запозна 
присъстващите с Информация за престъпността в Община Ситово. 
 Гости на заседанието на Общинския съвет бяха: 



 М-р Искър Йорданов – Началник сектор охранителна полиция 
при РДВР гр.Силистра и К-н Ивелин Статев – Началник сектор 
охранителна полиция при РПУ – гр. Силистра. 
 След гласуване с 12 гласа “ За “ Общинския съвет прие следното  
 

Р Е Ш Е Н И Е № 15 
 

 1. На основание Чл.21, Ал.2 от ЗМСМА, Общинския съвет 
приема информацията за престъпността в Община Ситово за сведение. 
 2. Задължава Кмета на Община Ситово да осигури средства за 
освежаване на външната фасада на сградата  и закупи принтер за ПУ – 
с.Ситово. 
 
По трета точка от дневния ред: 
 
 В.Хюсеинов – Кмет на с.Искра запозна присъстващите с 
Информация за работата на кметство с.Искра. 
 След гласуване с 12 гласа “За” Общинския съвет прие следното  
  

Р Е Ш Е Н И Е № 16 
  
 1. На основание Чл.21, Ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет – 
Ситово приема информацията за работата на кметство с.Искра за 
сведение. 
 
По четвърта точка от дневния ред: 
 
 1. Докладна записка от инж.Н.Неделчев – Кмет на Община 
Ситово, относно одобряване на извършените разходи за командировки 
в страната на Кмета на Община Ситово. 
 След гласуване с 12 гласа “За” Общинския съвет прие следното  
 
 

Р Е Ш Е Н И Е № 17 
  
 
 На основание Чл.21 от ЗМСМА и Чл.8, Ал.4 от НКС, Общинския 
съвет одобрява извършените разходи за командировки в страната от 
Кмета на Община Ситово – инж.Николай Георгиев Неделчев за ІV-тото 
тримесечие на 2004 година и І-вото тримесечие на 2005 година, 
съгласно Приложение № 1. 
 
 



 
 
По пета точка от дневния ред: 
 
 Докладна записка от инж.Н.Неделчев – Кмет на Община Ситово, 
относно определяне на реда към Наредбата за определяне и 
администрирането на местните такси за освобождаване на гражданите, 
неползващи недвижими имоти / дворни места / на територията на 
Община Ситово. 
 След гласуване с 12 гласа “За” Общинския съвет прие следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е № 18 
 

 На основание Чл.8, Ал.5 от ЗМДТ и във връзка с Чл.8, Ал.1 от 
Наредба за определянето и администрирането на местни такси по който 
собственизите на недвижим имот, неползващ услугата през съответната 
година или през определен период от нея да се освободят от такса 
битови отпадъци както следва: 
 1. Юридически и физически лица – собственици на недвижим 
имот на територията на Общината, който несе обитава или обработва 
през годината и не ползват услугите на Общината,подават декларация 
по Чл.71, Ал.1 от ЗМДТ до кмета на Общината до 01.12. на 
предходната година; 
 2. Към декларацията се прилага копие на лична карта или друг 
документ удостоверяващ постоянното местоживеене на лицето или 
нефункционирането на обекта;  
 3. Кмета на Общината със заповед определя постоянна комисия 
за разглеждане на постъпилите молби; 
 4. Комисията изготвя протокол с мотивирано предложение в срок 
не по-късно от 31.12. на предходната година.  
 5. Протоколът се връчва на Кмета на Общината, който го внася за 
разглеждане в Общински съвет;  
 6. Общинския съвет взема решение по внесеното предложение;  
 7. Комисията извършва периодично проверки на имотите 
освободени от такса битови отпадъци;  
 7.1. При констатирани нарушения неспазване на декларираните 
условия на освободеното лице от такса битови отпадъци, комисията 
прави предложение до кмета на Общината за: 

- възстановяване на пълния размер на дължимата такса; 
- налагане на глоба съгласно Чл.50 от местните такси в размер 

от 10 до 50 лева; 
7.2. Кмета на Общината взема решение по направеното 
предложение; 



8. Лицата извършили нарушение по предходната точка нямат 
право на освобождаване от такса битови отпадъци за годината 
следваща нарушението. 
 
По шеста точка от дневния ред: 
 
 Докладна записка от инж.Н.Неделчев – Кмет на Община Ситово, 
относно одобряване структурата на Общинска администрация – 
Ситово. 
 Х.Хабил – Общински съветник прочете декларация от свое име 
относно предложената структура . 
 След гласуване с 12 гласа “За” Общинския съвет прие следното  
 

Р Е Ш Е Н И Е № 19  
 
 На основание Чл.21, Ал.1, т.2 от ЗМСМА, Общински съвет – 
Ситово одобрява структурата на Общинска администрация – Ситово, 
считано от 01.01.2005 година, съгласно Приложения № 1,2 и 3. 
 
 
По седма точка от дневния ред: 
 
 Докладна записка от инж.Н.Неделчев – Кмет на Община Ситово, 
относно разпореждане с общинска собственост – предоставяне парцел 
за параклис в с.Поляна. 
 След гласуване с 12 гласа “ За “ Общинския съвет прие следното  
 

Р Е Ш Е Н И Е № 20 
 
 

 На основание Чл.21,Ал.1, т.11 от ЗМСМА е Чл.9, Ал.2 и 3 от ЗУТ 
и Чл. 37,Ал.6, т.2 от ЗИД,ЗОС, Общински съвет – Ситово възлага на 
Кмета на Община Ситово да открие процедура по безвъзмездно 
УЧРЕДЯВАНЕ ПРАВО НА СТРОЕЖ на Църковно настоятелство при 
храм “ Рождество на Пресвета Богородица “ с.Поляна, Доростолска 
Митрополия гр. Силистра, върху имот – частна общинска собственост, 
представляващ: “ ДВОРНО МЯСТО “ с площ от 770 кв.м. в Кв.16, УПИ 
№ ХІV-98 по Регулационния план на с.Поляна за строителство на 
параклис по условията и реда на НАРЕДБА за реда на придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет 
– Ситово. 
 
 



 
 
По осма точка от дневния ред: 

 
Докладна записка от инж.Н.Неделчев – Кмет на Община Ситово 

относно разпореждане с общинско имущество. 
След гласуване с 12 гласа “ За “ Общинския съвет прие следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е № 21  
 
 На основание Чл.21,Ал.1, т.8 от ЗМСМА и Чл.34, Ал.1,2 от ПП на 
ЗСПЗЗ, Общински съвет – Ситово възлага на Кмета на Община Ситово 
да открие процедура по ЗАМЯНА на имот – частна общинска 
собственост, представляващ: 
 - “ НИВА “ – земеделска земя V и ІІІ категория с обща площ от 
40.009 дка в местността “ Стопански двар “ с кадастрален № 035039 в 
землището на с.Нова попина; 
с имот, собственост на Кица Василева Хаджиева и Цанко Великов 
Хаджиев, представляващ: “ НИВА “ ІІІ категория с площ от 24.701 дка 
в местността “ Емерлер “ с кадастрален № 035082 по картата на 
възстановената собственост в землището на с.Ситово по условията и 
реда на НАРЕДБА  за реда на придобиване, управление и разпореждане 
с общинско имущество на Общински съвет – Ситово. 
 
По девета точка от дневния ред: 
 
 Докладна записка от М.Мехмед – Зам.Кмет на Община Ситово, 
относно участие на детски фолклорни групи от Община Ситово в 
организационния празник на детето в Общините Картал – Истанбул и 
Община Шалгамлъ – Текирида. 
 След гласуване с 12 гласа “За” Общинския съвет прие следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е № 22 

 
На основание Чл.21,Ал.2 от ЗМСМА: 
1. Общински съвет – Ситово дава съгласието си за покриване на 
пътните разноски за участието на 2-те фолклорни групи, които да 
представят Община Ситово в традиционния празник на детето – 23 
април в Република Турция, възлизащи на 3 000.00 лв. / три хиляди 
лева/. 
2. Определя съветниците, които да участват в делегацията, 
придружаваща двете фолклорни групи. 
 



 
 
По десета точка от дневния ред: 
 
 Молба с № 94-Р-3/25.02.2005 година от Радка Петрова Тодорова 
от с.Гарван, относно отпускане на финансова помощ. 
 След гласуване с 12 гласа “За” Общинския съвет прие следното  
 

Р Е Ш Е Н И Е № 23 
 

 На основание подадена молба с № 94-Р-3/ 25.02.2005 година, 
Общински съвет – Ситово дава съгласие да бъде отпусната еднократна 
финансова помощ в размер на 300.00 лв. / триста лева / на лицето Радка 
Петрова Тодорова от с.Гарван. 
 
 Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито в 
13.00 часа. 
 
 
 
 
 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – С И Т О В О 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: _____________ 
            / Г. АХМЕД / 
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