
 
П   Р   О   Т   О   К   О   Л 

       № 11 
                                               от 26.10.2016 година 
 
 Днес 26.10.2016 година, Общински съвет – Ситово, област Силистра 
проведе тържествено заседание във връзка с празника на Община Ситово 
„Димитровден“. На заседанието присъстваха зам. областният управител на 
Област Силистра Елена Томова, кметове на общини от областта -  д-р Юксел 
Ахмед и Любен Сивев, председатели на Общински съвети от областта – д-р 
Мария Стойчева, Сезгин Галиб и Месут Алиш, кметове на населени места от 
общината, почетни граждани, служители в общинска администрация, граждани.  
 Със звуците на празничния марш се внесе знамето на Община Ситово. 
 Ст. Арсов - Уважаеми колеги, кметове, 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. 
 Представиха се химна на Република България, на Европейски съюз и 
Община Ситово. 

Ст Арсов - При проверката на кворума от 13 общински съветника на 
заседанието присъстват 12, отсъства Дженгис Рубил Ахмед. На основание чл. 
27, ал. 2 от ЗМСМА откривам тържественото заседание. 
 Председателят на Общински съвет – Ситово Станчо Борисов Арсов 
предложи  дневен ред.  

С резултат от гласуването :  общо 12 общински съветника, гласували 12 
гласа „ За „  

1. Анелия Георгиева Йорданова 
2. Билгин Демир Яхя 
3. Деница Димитрова Цветкова 
5. Ервин Наил Ибрям 
6. Мирослава Колева Тодорова 
7. Николай Георгиев Неделчев 
8. Петър Борисов Русев 
9. Ридван Ахмед Кязим 
9. Розин Георгиев Христов 
10. Сания Мустафа Юсуф 
11.Седат Исмаил Ариф 
12.Станчо Борисов Арсов 
Отсъства Дженгис Рубил Ахмед 

 
 
Общинският съвет прие следния  
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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. 
 
По първа точка от дневния ред: 
 

Станчо Арсов – 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.  
 Приветствия поднесоха: 
Сезгин Алиибрям - кмет на Община Ситово 
Д-р Юксел Ахмед - кмет на Община Дулово 
Д-р Мария Стойчева – председател на Обс Силистра 
Месут Алиш – председател на ОбС Главиница 
 
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 № 104 по Протокол №  10 от 14.10.2016 
година Общински съвет – Ситово награждава с Почетен знак „За граждански 
принос „ на Община Ситово следните граждани:  
 - На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 53, ал. 1, т. 1 от Наредба 
за символиката и отличията на Община Ситово с награда – Почетен знак „ За 
граждански принос”, г-н Златан Атанасов Вълчев, директор на ОУ „Отец 
Паисий„ с.Добротица – „За цялостно повишаване авторитета на българското 
образование в Община Ситово. 
 - На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 53, ал. 1, т. 1 от Наредба 
за символиката и отличията на Община Ситово с награда – Почетен знак „За 
граждански принос”, г-н Ивайло Николаев Йорданов, управител на  
„Екопродукт” ЕООД – „За активна дарителска дейност и принос в 
икономическото развитие на Община Ситово”. 
 - На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА и чл.53,ал.1,т.1 от Наредба за 
символиката и отличията на Община Ситово с награда – Почетен знак „ За 
граждански принос”, г-н Муса Алитов Мусов, управител на „ Интерес 2000” 
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ЕООД – „ За дарителска дейност и висок принос в развитието на икономиката и 
спорта в Община Ситово”. 
 - На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА и чл. 53, ал. 1, т. 1 от Наредба за 
символиката и отличията на Община Ситово с награда – Почетен знак „ За 
граждански принос”, г-н Тахир Мехмед Мемиш, б.ж. на с. Искра, посмъртно – „ 
За цялостна дейност – траен принос в обществения,стопанския и културния 
живот на Община Ситово”. 
 - На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА и чл.53,ал.2,т.1в от Наредба за 
символиката и отличията на Община Ситово с награда – „ Грамота на Община 
Ситово” и значка, г-н Сабри Шериф Акиф,жител на с.Искра – „Активен 
общественик с високи постижения в областта на спорта”. 
 - На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА и чл.53,ал.2,т.1г от Наредба за 
символиката и отличията на Община Ситово с награда – „ Грамота на Община 
Ситово” и значка, г-н Кямил Адил Абил, жител на с.Искра – „ За 
общественополезна дейност,опазване и развитие на традициите”. 
 - На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА и чл.53,ал.2,т.1г от Наредба за 
символиката и отличията на Община Ситово с награда – „ Грамота на Община 
Ситово” и значка, г-н Иван Петров Иванов,жител на с.Попина – „ За  
общественополезна дейност,опазване и развитие на традициите”. 
 - На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА и чл.53,ал.2,т.1а от Наредба за 
символиката и отличията на Община Ситово с награда – „ Грамота на Община 
Ситово” и значка, г-жа Димитрина Русева Иванова, жител на с.Попина – „За 
дългогодишен принос в културното развитие в Община Ситово”. 
 - На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА и чл.53,ал.2,т.1а от Наредба за 
символиката и отличията на Община Ситово с награда – „ Грамота на Община 
Ситово” и значка, г-жа Денка Неделчева Биринджиева, жител на с.Попина – „ За 
дългогодишен принос и високи заслуги в сферата на образованието”. 
 - На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА и чл.53,ал.2,т.1а от Наредба за 
символиката и отличията на Община Ситово с награда – „ Грамота на Община 
Ситово” и значка, г-н Енчо Михайлов Стойчев, жител на с.Добротица – „ За 
дългогодишен принос и високи заслуги в сферата на образованието”. 
 - На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА и чл.53,ал.2,т.1г от Наредба за 
символиката и отличията на Община Ситово с награда – „Грамота на Община 
Ситово” и значка, г-н Маринчо Стоянов Христов, жител на с.Ситово – „ За 
общественополезна дейност,опазване и развитие на традициите”. 
 

Час на закриване 11.00 ч. 
 

      ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – С И Т О В О  

      ПРЕДСЕДАТЕЛ: __________________ 
               / СТ. АРСОВ / 
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