
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
П   Р   О   Т   О   К   О   Л 

       № 10 
                                               от 26.10.2013 година 
 
  Днес 26.10.2013 година, Общински съвет – Ситово, област Силистра 
проведе тържествено заседание във връзка с празника на Община Ситово – 
26 – ти Октомври. На заседанието присъстваха Областният управител на 
Област Силистра – Насуф Насуф, кметове на общини от областта, 
председатели на Общински съвети от областта, кметове на населени места 
от Общината, почетни граждани, служители в общинска администрация, 
граждани.  

От 13 общински съветника, на заседанието присъстваха 10, 
отсъстваха 3- ма: 

1. Ервин Наил Ибрям 
2. Сания Мустафа Юсуф 
3. Дженгиз Рубил Ахмед 

 
 Председателят на Общински съвет – Ситово г-жа Моазес Джевдет 
Мехмед предложи дневен ред.  

С резултат от гласуването :  общо 10 общински съветника, гласували 
10 гласа „ За „  

 
1.Валерия Петрова Пецова 
2.Донка Димитрова Янкова 
3.Йовка Иванова Траянова 
4.Моазес Джевдет Мехмед 
5.Небает Шукри Сюлейман 
6.Никола Георгиев Георгиев 
7.Ридван Ахмед Кязим 
8.Розин Георгиев Христов 
9.Станчо Борисов Арсов 
10. Ясен Иванов Енев 
 

0 - гласа „ въздържал се  
0 - гласа „против” 
 и  3 - ма отсъстващи: 

1. Ервин Наил Ибрям 
2. Сания Мустафа Юсуф 
3.Дженгиз Рубил Ахмед 
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Общинският съвет прие следния  
 

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

 
 1.Приветствия и поздравления по повод празника на Община Ситово. 
 

2.Награждаване на граждани от Община Ситово с принос в различни 
области от развитието на Общината. 
 Преди работата по дневния ред бе поднесен поздрав към 
присъстващите в залата – музикална декламация, в изпълнение на 
Елисавета Георгиева – ученичка от VІІ – ми слас в ОУ „ Г.С.Раковски” – с. 
Ситово с музикален съпровод – Иван Стоянов. 
 
По първа точка от дневния ред: 

 
Моазес Мехмед – Председател на Общ.съвет – Ситово  
 
Уважаеми гости и съграждани, 

  
По традиция днес заедно отбелязваме светлия християнски празник 

Димитровден и празник на Община Ситово!  
Честит да бъде за всички жители и гости на нашата община.  

Днес  изразяваме своята признателност и уважение към тези наши 
съграждани, които са отдали сили, ум и сърце за изграждането на Община 
Ситово през годините.  

Днес отправяме поздрави и на хората, които с труда, 
предприемчивостта и таланта си градят нейното настояще. Последните 
години въпреки трудностите, Община Ситово се развива, променя и 
разхубавява. Всичко, което правим, е в една обща посока – интересите на 
общината и нейните жители.  
      Мога да кажа, че Общинският съвет работи в една добра среда, в която 
се взимат разумни решения. Приносът за това е както на всички 
представители на политическите групи в местния парламент, така и на 
общинската администрация, в лицето на г-н Николай Неделчев – Кмет на 
Община Ситово. А от това печелят гражданите на нашата Община. 
Пожелавам и занапред на моите колеги да работят в добро взаимодействие, 
да подкрепят добрите начинания на ръководството на Община Ситово, да 
бъдат толерантни един към друг и дебатите по време на общинските 
заседания да бъдат градивни, защото това ще донесе единствено полза за 
нашия общ дом – Община Ситово! 

Уверена съм, че можем да надграждаме, преодолявайки различията 
си и да осигурим едни наистина европейски условия за живот, защото от 
нашата съвместна работа - между общинската администрация и 
Общинския съвет всъщност , зависят резултатите. 

Щастлива съм, че мога да Ви честитя празника на Общината и да Ви 
пожелая да бъдете здрави,  личният Ви и професионалният Ви живот да са 
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изпълнени с човешко удовлетворение, с топлина в семейството, със 
спокойствие и с увереност на работните ви места. Нека децата ни да 
живеят тук свободно, безгрижно и щастливо! 
 Още веднъж благодаря на всички, които уважиха празника на Общината 
ни!Честит празник! 
 

 Председателят на Общински съвет – Ситово даде думата за 
приветствие на Кмета на Община Ситово – инж. Николай Неделчев  

 
Николай Неделчев – Кмет на Община Ситово 

Уважаеми г-н Областен управител, уважаеми съветници,кметове и гости,  
За нас, 26 октомври е специален празник. Ситово, както и много 

други населени места в страната са избрали Свети Димитър Солунски за 
свой закрилник. Не напразно той е един от най-почитаните светци в 
православния календар.  
    Неговият живот е пример за безкористно служене в името на 
христовата вяра, в името на доброто. Независимо от високото си 
положение в тогавашното общество и богатството, което притежава, той е 
готов да се отрече от земните блага и го прави без колебание. Отказва да 
изпълни нарежданията за преследване на християните, които самият той 
покровителства. Затова през 306 г.е хвърлен в тъмница и подложен на 
изпитания, като нито за миг не се отказва от своите убеждения. На 26 
октомври 306 г. войници влизат в тъмницата и се нахвърлят върху 
Димитрий с копия в момент на молитва.  

Такъв е накратко достойният живот на светеца, който сме избирали 
за свой закрилник. А историята на Община Ситово като административна 
единица започва с Указ №2295 от 22.12.1978 г. 

Днес на празника искам да изкажа благодарност към общинските 
съветници и към колегите от общинска администрация за усилията да 
разговаряме на общ език, за доброто взаимодействие и стремежа да 
стигнем до най-правилните решения за бъдещето на общината ни. Аз съм 
убеден, че отговорността и дългът към хората, които живеят на 
територията на общината, ще ни съпътстват във всяко едно начинание. 
Вярвам, че с нашите общи действия ще осигурим желаното от нашите 
съграждани в името на просперитета на общината. В развитието ни сме 
избрали вярната посока и съм сигурен, че хората оценяват ефекта от 
изпълнението на редица проекти в областта на инфраструктурата, 
образованието и социалните дейности. 

 Уважаеми колеги,пожелавам на всички Вас много здраве и упорита 
работа за благото и просперитета на общината и нейните жители.Нека да 
докажем, че не  сме забравили дадените от нас обещания за бъдещото 
европейско развитие на нашата община и да насочим всички усилия , 
професионална квалификация и воля за изпълнението им, нека останем 
верни на клетвата си. 

Нека всички заедно-местна власт,бизнес, интелигенция, хора с 
възможности и капацитет, да дадем своя принос за благоденствието на 
община Ситово! 
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Поздравявам всички с празника на Общината - 26 октомври, 
Димитровден! 

Честит празник! 
 
След приветствието на Кмета на Община Ситово , Председателят на 

Общински съвет – Ситово даде думата на Областния управител на Област 
Силистра – г-н Насуф Насуф за приветствие.  

Насуф Насуф – Областен управител на Област Силистра: 
„Уважаеми госпожи и господа общински съветници, служители в 

администрацията и граждани на Община Ситово! В деня, когато завършва 
поредната стопанска година, и на очания от всички Димитровден Вие 
имате празник , който с достойнство отбелязвате чрез ритуалите на 
местното самоуправление. Приемете моите поздравления за постигнатото 
през времето от предишния празник до днес. Уверен съм, че и в следващия 
период на мандата на Вашето управление на дейностите в общината Вие 
ще успеете да спечелите доверието на хората, за да бъдете в съзвучие с 
тяхната надежда за по- добър живот.  

Честит празник!” 
 
След последвалите аплодисменти Председателят на Общински съвет 

даде думата за други поздравления. Заявки за такива не постъпиха. 
Председателят обяви, че са постъпили поздравителни адреси от Антон 
Кутев – народен представител, Яна Ненова – Председател на Общински 
съвет – Каспичан, Златка Питакова – Председател на Общински съвет – 
Алфатар, Йорданка Узунска – Кмет на Община Алфатар, Петър Петров – 
Кмет на Община Ценова, Хюсеин Хамди – Кмет на Община Главиница, 
Себахтин Халид – Председател на Общински съвет – Главиница, Юлиян 
Найденов – Кмет на Община Силистра, Димитър Генов – Председател на 
Общински съвет – Силистра и Веселин Патрашков – почетен гражданин на 
Община Ситово.  

 
По втора точка от дневния ред : 
 
 Председателят на Общински съвет обяви, че  след предложение на 

Постоянната  комисия по символика и отличия на Община Ситово  на 
основание Чл.21,Ал.1,т.23 от ЗМСМА и чл.53,Ал.1 от Наредбата за 
символиката и отличията на Община Ситово с Решение № 94 по Протокол 
№ 9  от 17.10.2013 година Общински съвет – Ситово награждава с Почетен 
знак „ За граждански принос „ на Община Ситово следните граждани:  

- Стоян Иванов Дечев – дългогодишен ръководител на творчески 
фолклорни състави от Общината и региона, за активна дейност по 
разкриване,разпространяване и популяризиране на добруджанския 
фолклор на територията на Община Ситово,област Силистра,Република 
България и в чужбина,както и за активна звукозаписна дейност на 
добруджанската народна музика; 

- Никола Маринов Братоев – за съществен принос в създаването на 
материалната база на читалищата от селата Гарван и Попина, за подкрепа и 
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съществен принос в етнографската и културната дейност на територията на 
Община Ситово; 

- Росица Стефанова Никова – за  обогатяване на материално-
техническата база на ОУ „ Отец Паисий” – с.Добротица,издигане ролята и 
значението на образователното дело в с.Добротица и популяризиране на 
цялостната дейност на ОУ „ Отец Паисий „ – с.Добротица. 
 - Марин Калушев Маринов – за съществена периодична дарителска 
дейност в с.Поляна и за цялостната му обществена дейност.  
 Председателя на Общински съвет обяви , че на основание 
чл.21,Ал.1,т.23 от ЗМСМА и чл.53,Ал.2 от Наредбата за символиката и 
отличията на Община Ситово,Общински съвет – Ситово награждава с 
Грамота на Община Ситово,следните граждани: 

- Илхан Шахин Аптула – за активна дарителска дейност в 
с.Искра; 

- Петър Петков Петров / посмъртно / за принос за развитието на 
културните традиции в района, за съхранение и популяризиране 
на българския фолклор и театър; 

- Доброволно формирование към Общинска администрация – 
Ситово – за бързо и адекватно отреагиране при подаден 
сигнал,благодарение на което е спасен човешки живот: 

1. Тодор Петров Костадинов; 
2. Георги Петров Георгиев; 
3. Георги Костов Димитров; 
4. Иван Станчев Рашков; 
5. Владимир Костадинов Георгиев; 
6. Стоян Иванов Ченев; 
7. Евгени Йорданов Стоев; 
8. Петър Иванов Стоянов; 
9. Николай Георгиев Дойков; 
10. Станислав Димитров Иванов. 

Под аплодисментите на гостите в залата, кметът на Община Ситово – 
Николай Неделчев връчи отличията на наградените лица. Поради 
отсъствието на Марин Калушев Маринов отличието ще му бъде 
предадено в последствие.  
Председателят на Общински съвет – Ситово благодари на присъстващите , 
че са уважили тържественото заседание на Общински съвет – Ситово и 
закри заседанието, след което присъстващите бяха поканени на празничен 
коктейл . 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩ.СЪВЕТ: _____________     
            / М. МЕХМЕД / 
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