
 
П   Р   О   Т   О   К   О  Л 

№ 8 
от 03.09.2012 година 

 
Днес 03.09..2012 година, Общински съвет – Ситово, област Силистра 

проведе заседание. 
От 13 общински съветника, на заседанието присъстваха 9, отсъстваха 

4 съветника 
1. Ридван Ахмед Кязим 
2. Танжур Ридван Шакир 
3. Станчо Болисов Арсов 
4. Ясен Иванов Енчев 
  

 Председателят на Общински съвет – Ситово г-жа Моазес Джевдет 
Мехмед  предложи дневен ред. След гласуване с 9 гласа „ За” Общинският 
съвет прие следния 

 
Д  Н  Е  В  Е  Н       Р  Е  Д : 

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

1. Докладна записка относно искане за финансиране на разходи за 
ДДС към заявка за авансово плащане до Държавен фонд 
„Земеделие” – РА по договор за безвъзмездна финансова помощ 
№19/321/00185 от 11.05.2010 година. 

       Внася: Н.Неделчев - Кмет на  
          Община Ситово. 
 
         2. Докладна записка относно искане за удължаване на срока за 
изпълнение на договор №19/321/00185 от 11.05.2010 година меду Община 
Ситово и Държавен фонд „Земеделие” - РА.     
       Внася: Н.Неделчев - Кмет на  
          Община Ситово. 
 
По първа точка от дневния ред: 
 
 Николай Неделчев  – Кмет на Община Ситово, запозна 
присъстващите с искането за финансиране на разходи за ДДС към заявка за 
авансово плащане до Държавен фонд „Земеделие” – РА по договор за 
безвъзмездна финансова помощ №19/321/00185 от 11.05.2010 година.  
 
С резултат от гласуването :  общо  9 общински съветника, гласували: 
9 гласа „ За „  
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1.Валерия Петрова Пецова 
2.Дженгис Рубил Ахмед 
3.Донка Димитрова Янкова 
4.Йовка Иванова Траянова 
5.Моазес Джевдет Мехмед 
6.Никола Георгиев Георгиев 
7.Небает Шукри сюлейман 
8.Розин Георгиев Христов 
9.Сания Мустафа Юсуф 

0 - гласа „ въздържал се  
0 - гласа „против” и 4- ма  отсъстващи: 
1. Станчо Борисов Арсов 
2.Танжур Ридван Шакир 
3.Ясен Иванов Енев 
4.Ридван Ахмед Кязим  
 

Общинския съвет прие следното  
 

Р Е Ш Е Н И Е № 83 
==================  

На основание чл.21, ал.1, т.10 и т.24 и чл.27, ал.4 и ал. 5 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация , чл. 12, ал. 5 от 
Наредба №25 от 29.07.2008 година  за условията и реда за предоставяне на 
безвъзмездна финнасова помощ по мярка „Основни услуги за населението 
и икономиката в селските райони „ от Програмата за развитие а селските 
райони за периода 2007 – 2013 година , чл. 56, параграф 2 от Регламент 
(EО) №1974/2006 на Комисията и договор за отпускане на финансова 
помощ №19/321/00185 от 11.05.2010 година по мярка 321 за Проект” 
Рехабилитация на съществуваща водопроводна мрежа в Община Ситово”, 
сключен между Община Ситово и Държавен фонд „Земеделие” – РА , 
Общинският съвет Упълномощава  Кмета  на  общината  инж. Николай 
Георгиев Неделчев  да  подпише  Запис  на заповед, без протест и без 
разноски, платима на предявяване  в срок до 36 месеца от датата на 
получаване от Община Ситово на решение за съгласуване на последната по 
време процедура за избор на изпълнител на СМР по проекта в полза на ДФ 
„Земеделие”– Разплащателна  агенция  в  размер  на  410 536, 06 лв. 
(четиристотин и десет хиляди  петстотин тридесет и шест лева и шест 
стотинки) за обезпечаване на 110 % от плащането за финансиране на 
разходи за ДДС към авансовото плащане по договор за отпускане на 
финансова помощ № 19/321/00185 от 11.05.2010г. по мярка 321 за Проект 
„Рехабилитация на съществуваща водопроводна мрежа в община Ситово" 
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сключен между Община Ситово и ДФ „Земеделие” – Разплащателна 
агенция. 
 
 
По втора  точка от дневния ред: 

 
Николай Неделчев  – Кмет на Община Ситово, запозна присъстващите с 
искане за удължаване на срока за изпълнение на договор №19/321/00185 от 
11.05.2010 година меду Община Ситово и Държавен фонд „Земеделие” - 
РА.  
С резултат от гласуването :  общо  9 общински съветника, гласували: 
9 гласа „ За „  

 
1.Валерия Петрова Пецова 
2.Дженгис Рубил Ахмед 
3.Донка Димитрова Янкова 
4.Йовка Иванова Траянова 
5.Моазес Джевдет Мехмед 
6.Никола Георгиев Георгиев 
7.Небает Шукри сюлейман 
8.Розин Георгиев Христов 
9.Сания Мустафа Юсуф 

0 - гласа „ въздържал се  
0 - гласа „против” и 4- ма  отсъстващи: 
1. Станчо Борисов Арсов 
2.Танжур Ридван Шакир 
3.Ясен Иванов Енев 
4.Ридван Ахмед Кязим  
 

Общинския съвет прие следното  
 

Р Е Ш Е Н И Е № 84 
                                                  ================== 

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от 
Закона за местното самоуправление и местната администрация; чл. 12, ал. 
5 от Наредба № 25 от 29.07.2008 г., за условията и реда за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ по мярка „Основни услуги за населението 
и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските 
райони за периода 2007 – 2013 г.; чл. 56, параграф 2 на Регламент (ЕО) 
№1974/2006 на Комисията и договор за отпускане на финансова помощ № 
19/321/00185 от 11.05.2010 г. по мярка 321 за Проект „Рехабилитация на 
съществуваща водопроводна мрежа в община Ситово", сключен между 
Община Ситово и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, седалище и 
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адрес на управление гр. София, бул. „Цар Борис III” №136, ЕИК по 
БУЛСТАТ 121100421, идентификационен номер по ДДС № BG121100421, 
представляван от изпълнителния директор Румен Андонов Порожанов, 
Общинският съвет Упълномощава  кмета  на  общината  инж. Николай 
Георгиев Неделчев да  подпише  Запис  на заповед, без протест и без 
разноски, платима на предявяване  в срок до 36 месеца от датата на 
получаване от Община Ситово на решение за съгласуване на последната по 
време процедура за избор на изпълнител на СМР по проекта в полза на ДФ 
„Земеделие”– Разплащателна  агенция  в  размер  на  2 052 680.30 лв. (два 
милиона петдесет и две хиляди шестстотин осемдесет лева и тридесет 
стотинки) за обезпечаване на 110 % от авансово плащане по договор за 
отпускане на финансова помощ № 19/321/00185 от 11.05.2010 г. по мярка 
321 за Проект „Рехабилитация на съществуваща водопроводна мрежа в 
община Ситово", сключен между Община Ситово и ДФ „Земеделие” – 
Разплащателна агенция. 

 
След изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито в 10.30 часа. 

 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩ.СЪВЕТ: _____________ 

              / М. Мехмед / 
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