
 П   Р   О   Т    О   К   О   Л 
№ 7 

от 25.10.2006 година 
 

 
 Днес 25.10.2006 година Общински съвет с.Ситово, обл.Силистра проведе 
заседание. 
 От 13 общински съветника, на заседанието присъстваха 10, отсъстваха 3 
съветника. 
 1. Айтен Ахмед Осман 
 2. Енчо Костадинов Станчев –по уважителни причини 
 3. Йордан Бобев Бобев – по уважителни причини 
 

 Председателят на Общинския съвет г-жа Гюлбахар Юсуф Ахмед предложи 
следния 

 
Д  Н  Е  В  Е  Н      Р  Е  Д : 

======================  
 

1. Приемане План за работата на Община Ситово през есенно – зимния 
период. Материално и финансово обезпечаване на плана. 
       Внася: Д.Иванов – Зам.Кмет на  
          Община Ситово. 
 
 2. Докладна записка относно стопанисване и поддържане кабели на 
радиофикация и съоръжения, ползвани за предоставяне на услугата „ кабелно 
радиоразпространение „ дарени на Община Ситово от „ БТК „ АД гр.София. 
       Внася: инж.Н.Неделчев - Кмет на  
          Община Ситово 
 
 3. Докладна записка относно стопанисване и поддържане на съоръженията 
за външно изкуствено осветление /ОУ/ на улици,площади, паркове и 
др.недвижими имоти публична общинска собственост. 
       Внася: инж.Н.Неделчев – Кмет на  
          Община Ситово. 
 
 4. Докладна записка относно приемане на промени в Наредба № 1 за 
опазване на обществения ред и чистотата в Община Ситово. 
       Внася: инж.Н.Неделчев – Кмет на  
          Община Ситово. 
 
 



5. Връчване поздравителни адреси до общински съветници и кметове на 
Община Ситово за периода 1991 – 2006 година. 

 
 Председателя на Общински съвет – Ситово г-жа Г.Ахмед направи 
предложение за допълнение към дневния ред както следва: 
 т. 5 да стане т.9 

5. Докладна записка относно промени във финансирането на дейности във 
функция „ Образование „. 
       Внася: М.Мехмед – Зам.Кмет на  
          Община Ситово 
 
 6. Докладна записка относно съфинансиране на проект за „ Основен 
ремонт и благоустрояване на ЦДГ „ Щастливо детство „ с.Ситово. 
       Внася: инж.Н.Неделчев - Кмет на  
          Община Ситово. 
 
 7. Докладна записка относно разпореждане с общинско имущество. 
       Внася: инж.Н.Неделчев – Кмет на  
          Община Ситово. 
 8.Разни. 
 
 9. Връчване поздравителни адреси до общински съветници и кметове на 
Община Ситово за периода 1991 – 2006 година. 
 
 След гласуване с 10 гласа „ За „ Общинския съвет прие така предложения 
дневен ред. 
 
По първа точка от дневния ред: 
 
 
 Д. Иванов – Зам.Кмет на Община Ситово запозна присъстващите с Плана 
за работата на Община Ситово през есенно – зимния период. Материално и 
финансово обезпечен. 
  След гласуване с 10 гласа „ За „ Общинския съвет прие следното  
 

Р Е Ш Е Н И Е № 60 
=================  

 
 На основание Чл.21, Ал. 2 от ЗМСМА, Общинския съвет приема Плана  
за работата на Община Ситово през есенно- зимния период – материално и 
финансово обезпечен. 

 
 



 
По втора точка от дневния ред: 
 
 Докладна записка от инж.Н.Неделчев – Кмет на Община Ситово, относно 
стопанисване и поддържане на кабели на радиофикация и съоръжения, ползвани 
за предоставяне на услугата „ Кабелно радиоразпространение „ дарени на 
Община Ситово от „ БТК „ АД град София. 
 
 След гласуване с 10 гласа „ За „ Общинския съвет отложи докладната за 
следващо заседание.  
 
 
По трета точка от дневния ред: 
  
 Докладна записка относно стопанисване и поддържане на съоръженията за 
външно изкуствено осветление / ОУ / на улици, площади, паркове и дуги недви- 
жими имоти публична общинска собственост. 
 След гласуване с 10 гласа „ За „ Общинския съвет прие следното  
 
 

Р Е Ш Е Н И Е № 61 
=================  

 
 1. На основание Чл.21, Ал.2 от ЗМСМА Общински съвет – Ситово 
задължава Кмета на Община Ситово да организира и проведе процедура за избор 
на изпълнител за предоставяне на услугата за поддържане на съоръженията за 
изкуствено осветление / ОУ /. 
 2. С условията за провеждане на тръжната процедура да бъде информиран 
Общинския съвет. 
 
По четвърта точка от дневния ред: 
 
 Докладна записка от инж.Н.Неделчев – Кмет на Община Ситово, относно 
приемане на промени в Наредба № 1 за опазване на обществения ред и чистотата 
в Община Ситово. 
 След гласуване с 10 гласа „ За „ Общинския съвет съвет прие следното  
 
 
 
 
 
 
 



Р Е Ш Е Н И Е № 62 
==================  

 
 На основание Чл.21,Ал.1, т.12 от ЗМСМА, Общински съвет – Ситово 
приема следното допълнение към раздел четвърти на Наредба № 1 за опазване на 
обществения ред и чистота в Община Ситово. 
 Приема Чл.41,т.6 – Управление на пътно превозно средство с животинска 
тяга по пътищата, отворени за обществено ползване, без регистрационна табела, 
Утвърдена от Общината. 
 
По пета точка от дневния ред: 
 
 Докладна записка от М. Мехмед – Зам. Кмет на Община Ситово, относно 
промени във финансирането на дейности във функция „ Образование „. 
 След гласуване с 10 гласа „ За „ Общинския съвет прие следното  
 

Р Е Ш Е Н И Е № 63 
=================  

 
 На основание Чл.21,Ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет – Ситово: 

1.Извършва промяна във финансирането на дейност ЦДГ във функция 
„Образование „ в селата Гарван и Босна, считано от 01.10.2006 година до 
30.06.2007 година. 
 
 

ЦДГ/населено 
място 

Непедагогически 
персонал 

Финансиране 
от приходи от 

РБ 

Дофинансиране 
от Общински 

приходи 
1.ЦДГ „ Щастливо 
детство” с.Гарван 

2 1,5 0,5 

2.ЦДГ „Щастливо 
детство „с.Босна 

2 1,5 0,5 

 
 

1. Дава съгласието си финансирането на неподагогическия персонал – 
шофьор на училищен автобус към Общинска администрация да бъде за 
сметка ва Общинските приходи. 

 
По шеста точка от дневния ред: 
 
 Докладна записка от инж.Н.Неделчев – Кмет на Община Ситово, относно 
съфинансиране на проект за „ Основен ремонт и благоустрояване „ на ЦДГ 
„ Щастливо детство „ с.Ситово. 



 След гласуване с 10 гласа „ За „ Общинския съвет прие следното  
 

Р Е Ш Е Н И Е № 64 
=================  

 
 На основание Чл.21,Ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет – Ситово: 
 1. Възлага на Кмета на Община Ситово да представи за финансиране пред 
Социалноинвестиционен фонд – гр.София проект за „ Основен ремонт и 
благоустрояване на ЦДГ „ Щастливо детство „ с.Ситово, Община 
Ситово”; 
 2. Дава съгласие Община Ситово да съфинансира проекта в размер на не 
по малко от 20 % от стойността на обекта, включващо: подготовката на проекта 
в частта за изготвяне на работен проект, покриване на разходи за инвеститорски 
контрол и независим строителен надзор, както и пряко финансово участие. 
 
По седма точка от дневния ред: 
 
 Докладна записка от инж.Н.Неделчев – Кмет на Община Ситово, относно 
разпореждане с общинско имущество. 
 След гласуване с 10 гласа „ За „ Общинския съвет прие следното  
 

Р Е Ш Е Н И Е № 65 
======================   

 
 На основание Чл.21,Ал.1,т.8 от ЗМСМА, Чл.34,Ал.4 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 имоти – частна 
общинска собственост, представляващи: 
 
 - „ ДВОРНО МЯСТО „ / незастроено / с площ от 760 кв.м. в Кв.21, УПИ 
№І – общ. По регулационния план на с.Поляна; 
 - „ ДВОРНО МЯСТО „ / незастроено / с площ от 1230 кв.м. в Кв.21, УПИ 
№ ІІ – общ. По регулационния план на с.Поляна; 
 - „ ДВОРНО МЯСТО „ / незастроено / с площ от 980 кв.м. в Кв.10, УПИ 
№ VІ-266 по регулационния план на с.Поляна; 
 - „ ДВОРНО МЯСТО „ / незастроено / с площ от 1000 кв.м. в Кв.10, УПИ 
№ ХV-266 по регулационния план на с.Поляна; 
По условията и реда на НАРЕДБАТА за реда на придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Ситово. 
 
 
 
 



По осма точка от дневния ред: 
 
 Г-н Никола Георгиев –общински съветник направи предложение бившата 
сграда на Начално училище в с. Слатина да се направи оценка и да се обяви на 
търг за продажба. 
 След гласуване с 10 гласа „За” Общинския съвет прие следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е № 66 
================== 

 
 На основание Чл.21,Ал.1,т.8 от ЗМСМА и Чл.35,Ал.1 от ЗОБ, Общински 
съвет – Ситово задължава Кмета на Общината да открие процедура за 
ПРОДАЖБА  чрез търг с явно наддаване на имот частна общинска собственост, 
представляващо:  
 „ СТАРО УЧИЛИЩЕ„ с.Слатина полумасивна едноетажна сграда със 
застроена площ от 206 кв.м. находящо се в Кв.9, Парцел ХІ, Пл. № 96 по 
регулационния план на с.Слатина без прилежащия терен. 
 
 Връчване на поздравителни адреси до общински съветници и кметове на 
Община Ситово за периода 1991 – 2006 година. 
 
 
 Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито в 12.30 часа. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СИТОВО 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ______________ 

                / Г. АХМЕД / 


