
П   Р   О   Т   О   К   О   Л 
       № 12 

    От  15.11.2016 година 
Днес 15.11.2016  година, Общински съвет – Ситово, област Силистра 

проведе извънредно  заседание. 
В неговото начало се регистрираха общо 10 съветника 

 Отсъстват 3-ма 
1. Анелия Йорданова 
2. Петър Борисов Русев 
3. Седат Исмаил Ариф 
 

и на основание чл. 27, ал. 2 от ЗМСМА заседанието бе обявено за открито. 
Председателят на Общински съвет – Ситово Станчо Борисов Арсов 

предложи следния 
Д  Н  Е  В  Е  Н     Р  Е  Д  : 

======================== 
    1. Докладна записка относно изработване на подробен устройствен 
план /ПУП/ за обособяване на поземлен имот за застрояване по реда на 
Наредба № 19 за застрояване в земеделски земи в земеделски имот с ЕКАТТЕ 
05757 и номер 000330 по КВС в землището на с. Босна. 
 
      Внася: Сезгин Алиибрям  – кмет на 
         Община Ситово.        
 2. Докладна записка относно  поемане на краткосрочен общински дълг 
– тип овърдрафт при условията на чл. 3, т. 2 и чл. 5, ал. 1, т. 2 от Закон за 
общинския дълг / ЗОД /  с цел погасяване на изтеглен и усвоен овърдрафт. 
 
      Внася: Сезгин Алиибрям  – кмет на 
         Община Ситово.       
 
По първа точка от дневния ред:  
 
Докладна записка от С. Алиибрям – кмет на Община Ситово, относно 
изработване на подробен устройствен план /ПУП/ за обособяване на 
поземлен имот за застрояване по реда на Наредба № 19 за застрояване в 
земеделски земи в земеделски имот с ЕКАТТЕ 05757 и номер 000330 по КВС 
в землището на с.Босна. 
Н.Неделчев – Какво налага провеждането на извънредна сесия ? Не сме 
против земеделците, но има правила които трябва да се спазват, срокът на 
тази мярка е до 07.12.2016 г. и не трябва да се събираме извънредно. Би 
следвало сериозните бизнесмени да са подготвени навреме. Всички сме  
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съгласни да го подкрепим. Ако това торище не се изгради както трябва, 
хората ще пропищят. Освен интереса на бизнеса и на хората интересите 
трябва да се защитават. 
Ст. Арсов – Възможен беше и друг вариант, но в разговор с Никола Георгиев 
вие сте отказали да подпишете съгласие с мотива, че не сте запознат. 
Материалите бяха на разположение и беше възможно това. Фирмата е един от 
основните работодатели в общината със значителен принос в 
икономическото ни развитие и считам, че заслужава да положим 
допълнителни усилия за да я подпомогнем.  

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

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

Общински съвет – Ситово прие следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е №  104 
  

 На основание чл. 21, ал. 1, т.1 1 от Закон за местното самоуправление и 
местната администрация / ЗМСМА/ и във връзка с чл. 124 а, ал. 5 и ал. 7 от 
ЗУТ, РАЗРЕШАВА: 
 На „Агрозем милк” ООД, представлявано от Татяна Стефанова 
Маркова от гр. Силистра, изработване на Изменение на ПУП – план за 
застрояване  и Парцеларен план  за водопровод, с цел създаване на 
устройствена основа за стопанска инициатива, в имот № 000330,ЕКАТТЕ 
05757,землище с.Босна, предназначение  „ за застрояване на кравеферма 
за 100 бр. млеконадойни крави с допълващи сгради и съоръжения”. 
 
 
По втора точка от дневния ред: 
Докладна записка от С. Алиибрям – кмет на Община Ситово, относно  
поемане на краткосрочен общински дълг – тип овърдрафт при условията на 
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чл.3,т.2 и чл.5,ал.1,т.2 от Закона за общинския дълг / ЗОД /  с цел погасяване 
на изтеглен и усвоен овърдрафт. 
 
Н.Неделчев – Да се преговаря с банката за 5% лихвен процент, но да не е по 
голям от 5,3 %. 
Ст. Арсов – Обявявам поименно гласуване. 

С резултат от гласуването :  общо 10 общински съветника 
1. Билгин Демир Яхя – „за” 
2. Деница Димитрова Цветкова – „за” 
3.Дженгис Рубил Ахмед – „за” 
4. Ервин Наил Ибрям – „за” 
5. Мирослава Колева Тодорова – „за” 
6. Николай Георгиев Неделчев –„за” 
7. Ридван Ахмед Кязим –„за” 
8. Розин Георгиев Христов –„за” 
9. Сания Мустафа Юсуф – „за” 
10.Станчо Борисов Арсов – „ за” 
Отсъстващи  3-ма 
1. Анелия Георгиева Йорданова 
2. Петър Борисов Русев 
3. Седат Исмаил Ариф 
 

Общински съвет – Ситово прие следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е №  105 
  

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА, чл. 5, ал. 1, т. .2 и чл. 13 от 
ЗОД, във връзка с чл. 16 и чл.17 от ЗОД 
А./1. Общински съвет – Ситово дава съгласие за кандидатстване пред „ 
Интернешънъл Асет Банк „ АД за поемане на краткосрочен общински дълг 
при условията на чл. 3, т. 2 във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 2 от Закон за 
общинския дълг с цел погасяване със собствени средства на изтеглен с 
договор № № ДК-459-002741-204/16.12.2015 г. краткосрочен заем,при 
следните параметри: 
 2. Максимален размер на дълга,изразен чрез номиналната му стойност – 
до 190 000 /сто и деветдесет  хиляди / лева. 
 3. Валута на дълга – български лева / BGN /. 
 4. Вид на дълга – краткосрочен банков кредит – тип овърдрафт, поет с 
договор за общински заем по чл. 3, ал. 2 от Закона з общинския дълг / ЗОД/, с 
начин на усвояване – на траншове или еднократно. 
 5. Начин на обезпечаване на кредита – учредяване на особен залог по 
реда на закона за особените залози / ЗОЗ / върху бъдещи вземания на Община 
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Ситово и бъдещи собствени приходи през 2017 г., съгласно определението в 
чл. 45, ал. 1, т. 1 и чл. 52, ал. 1, б. „б“ от Закон за публичните финанси / ЗПФ/. 
 6. Условия за погасяване – със средства от собствени приходи по чл. 45, 
ал. 1, т. 1 и чл. 52, ал. 1,б. „б“ от Закон за публичните финанси / ЗПФ/. 
 7. Срок за издължаване на кредита – до 1 година от датата на 
подписване на договора за общински заем. 
 8. Максимален лихвен процент – фиксирана годишна лихва за периода, 
в който се ползва кредит овърдрафт в размер не по-голям от 5.3%. 
 9. Такса ангажимент – 0 % годишно, начислена върху неусвоената сума 
от заем 
 10. Такса за обработка и управление на кредита – общо до 0.1% от 
размера на дълга – платима еднократно,без други такси и разноски. 
 11. Начин и срок за усвояване – след подаване на заявка от страна на 
ОБЩИНА СИТОВО  през 2016/2017г. 
 12. Начисляване и плащане на лихва и такса ангажимент. 
 12.1. Начисляване на лихва – ежемесечно. 
 12.2. Плащане на лихва – до 30-то или 31-во число на месец, за който са 
начислени. 
 13. Наказателна добавка при просрочие – до 0.5% годишно върху 
сумата в просрочие за времето в просрочие без капитализиране на 
просрочените лихви. 
 14. Възможност за предсрочно погасяване – изцяло или на части,без 
такси за предсрочно погасяване и без предизвистие от страна на 
кредитополучателя. 
 Б./1.  Общински съвет – Ситово възлага  и делегира права на кмета на 
Община Ситово да представлява Община Ситово пред „ Интернешънъл Асет 
Банк „ АД, като подпише при условия,каквито договори с банката договора 
за кредит и договорите за залог, както и да извърши всички останали 
необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по 
т.А./. 

Час на закриване 10.45 ч. 
 

      ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – С И Т О В О  

      ПРЕДСЕДАТЕЛ: __________________ 
               / СТ. АРСОВ / 
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