
 
П  Р  О  Т  О  К  О  Л 

№ 1 
от 08.11.2007 година 

 
 
 

 Общински съвет с.Ситово, обл.Силистра на 08.11.2007 година проведе 
заседание. 
 От 13 общински съветника, на заседанието присъстваха 13. 
 Г-жа Светлана Великова – Областен Управител на гр.Силистра откри 
първото заседание на новоизбраният Общински съвет и предложи г-н Тодор 
Опрев да ръководи заседанието като най – възрастен общински съветник. 
 Съгласно Чл.32 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация новоизбраните общински съветници, Кмет на Община и 
Кметовете на населени места положиха клетва за вярност към Република 
България. 
 Клетвата прочете г-н Тодор Опрев, след което всички съветници и 
кметове прочетоха клетвата и произнесоха думите „ Заклех се „ и подписаха 
клетвените листи. 
 Г-н Тодор Опрев обяви, че е налице необходимият кворум и 
заседанието може да започне своята работа. 
 Общинския съвет по предложение на Председателя на заседанието прие 
следния  
 

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

 
 1. Информация за избора на Общински съветници, Кмет на Община и 
Кметове по населени места в Община Ситово, произведени на 28.102007 год. 
И 04.11.2007 година. 
       Внася: адв.И.Русчева – Председател 
          На ОИК – с.Ситово. 
 2. Полагане на клетва от новоизбраните общински съветници и 
кметове. 
        
 3. Избор на Председател на Общинския съвет. 
 4. Предаване на символа на местната власт. 
       Докл.: Св.Великова – Областен 
                   Управител – гр.Силистра 
 5. Послание към Общинските съветници от мандат 2007 – 2011 година. 
       Докл.: Г. Ахмед 
 



По първа точка от дневния ред: 
 
 Адв.И. Русчева – Председател на Общинската избирателна комисия, 
запозна присъстващите с информацията за избора на общински 
съветници,Кмет на Община и Кметове на населени места в Община Ситово, 
произведен на 28.10.2007 и 04.11.2007 година. 
 След гласуване с 13 гласа „ За „ Общинския съвет прие следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е № 1 
===================  

 
 Общински съвет – Ситово приема информацията за избора на 
общинските съветници, Кмет на Община и Кметове на населени места 
произведени на 28.10.2007 и 04.11.2007 година за редовни и кандидатите за 
избрани. 
 
По втора точка от дневния ред: 
 
 Избраните общински съветници и Кметове на населени места положиха 
клетва за вярност към Република България. 
 
По трета точка от дневния ред:  
 
 Съгласно Чл.24 и Чл.26 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация е необходимо да бъде избран Председател на 
Общинския съвет. 
 Бяха предложени двама кандидати: 

- Ридван Ахмед Кязим и Розин Георгиев Христов. 
Избрана бе комисия по провеждане на избора в състав: 
- Хабил Расим Хабил 
- Мариан Ганчев Керчев 
- Янко Любенов Къров 
Гласуването бе тайно.След провеждане на избора, комисията докладва 

резултатите. От 13 гласували общински съветника, 8 гласа „ За „ Ридван 
Ахмед Кязим и 5 гласа „ За „ Розин Георгиев Христов. 

След така проведеното гласуване, Общинския съвет прие следното  
 

Р Е Ш Е Н И Е № 2 
===================  

На основание Чл.39 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, Общинския съвет избира Председател на Общински съвет – 
Ситово г-н Ридван Ахмед Кязим с 8 / осем / гласа „ За „ срещу Розин 
Георгиев Христов с 5 / пет / гласа „ За „. 



По четвърта точка от дневния ред: 
 
 Г-жа Св. Великова Областен Управител на гр.Силистра връчи символа 
на Общината на новоизбраният Кмет на Община Ситово – г-н Николай 
Георгиев Неделчев. 
 
По пета точка от дневния ред: 
 
 Г-жа Г.Ахмед – Досегашен Председател на Общинския съвет, направи 
обръщение към новоизбраните общински съветници, Кметове на населени 
места и връчи папка с Правилници и Наредби на Общинския съвет от мандат 
2003 – 2007 година на новоизбрания Председател на Общинския съвет. 
 По предложение на Председателя на Общинския съвет бе предложено 
да бъде избрана временна комисия от 5 / пет / члена за работа с Наредби и 
Правилници на Общинския съвет. 

След гласуване с 13 гласа „ З а” Общинския съвет прие следното  
 

Р Е Ш Е Н И Е № 3 
==================  

 
 На основание Чл.48 от ЗМСМА, Общински съвет – Ситово избра 
временна комисия за разработване на Правилници и Наредби за работата на 
Общинския съвет както следва: 
 

1. Хабил Расим Хабил 
2. Розин Георгиев Христов 
3. Никола Георгиев Георгиев 
4. Мариан Ганчев Керчев 
5. Сания Мустафа Юсуф 

 
 Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито в 15.00 ч. 
 
 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – С И Т О В О  
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: _____________ 
              / Р. КЯЗИМ / 


