
О Т Ч Е Т 
От МОАЗЕС ДЖЕВДЕТ МЕХМЕД  

Председател на Общински съвет-Ситово 
 

Относно: Дейността на Общински съвет- Ситово и неговите постоянни комисии,за периода  от 
01.01.2013 г. до 30.06.2013 г., съгласно чл.27, ал.6 от ЗМСМА 
 

Уважаеми общински съветници, 
 

Настоящият отчет за дейността на Общински съвет – Ситово е изготвен в съответствие с 
изискванията на Закона за местното самоуправление и местната администрация и обхваща 
периода от 01.01.2013 г. до 30.06.2013 г. 

Своята дейност ОбС- Ситово  осъществява на основание изискванията на Закона за местното 
самоуправление и местната администрация,  Правилника  за организацията  и дейността  на 
общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация  и други 
нормативни документи, свързани с управлението и развитието на общината, с цел по-добро и 
своевременно решаване проблемите на хората, живеещи в населените места на нейната 
територия. 

За периода от 01.01.2013 г. до 30.06.2013 г година Общински съвет – Ситово проведе 
общо 6 заседания, на които гласува 68 решения. 

 По своята същност решенията могат да бъдат класифицирани,  както следва: 
• Решения, свързани с работата на Общинския съвет  - 5 броя; 
• Решения, свързани с бюджет и финанси  - 8 броя; 
• Решения , свързани с разпореждане и управление на общ. собственост – 22 броя; 
• Решения, свързани с доклади, проекти,програми  - 11 броя; 
• Решения, свързани с приемане на наредби и промени с тях –  6 броя; 
• Решения по чл. 21 , ал. 1, т. 23 от ЗМСМА – 16 броя. 
 
В правомощията си и на основание чл. 21 от ЗМСМА Общински съвет Ситово : 
 

ПРИЕ:  
• Отчет за работата на Общински съвет – Ситово за второто шестмесечие на 2012 година; 
• Отчета за изпълнение на актовете на Общински съвет – Ситово за 2012 година; 
• Отчета за дейността на ОП „Общински имоти и услуги -2012”-с.Ситово за периода 

01.04.2012 – 31.12.2012 година, актуализирания финансов план и разпределението на 
капиталовите разходи; 

• Програма за управление на имотите –общинска собственост през 2013 година; 
• Актуализация на  състава на Постоянната комисия по образование,култура, младежки 

дейности,спорт и туризъм,както следва: 
1.Розин Георгиев Христов – Председател 
2.Донка Димитрова Янкова – член 
3.Валерия Петрова Пецова – член 
4.Ервин Наил Ибрям – член 
5.Ясен Иванов Енев – член 

• Кмета на Община Ситово да подпише споразумение с Община Картал,град 
Истанбул,Република Турция за побратимяване и осъществяване на сътрудничество в 
областта на местното самоуправление,здравеопазването,културата,спорта и туризма; 

• Отчета за изпълнението на бюджета на Община Ситово към 31.12.2012 год., както следва: 
 
 По разходната част: 
  - държавни дейности + дофинансиране   - 1 657 335 лв. 
  - местни дейности      - 1 347 621 лв. 
  - общо        - 3 004 956 лв. 
 По приходната част 
  - държавни дейности      - 1 642 694 лв. 
  - местни дейности      - 1 362 262 лв. 
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  - общо        - 3 004 956 лв. 
 
 И актуализация на бюджета на Община Ситово към 31.12.2012 година, както следва: 
  По приходната част: 
  - било        - 3 046 303 лв. 
  - става        - 3 326 565 лв. 
  
  По разходната част: 
  - било        - 3 046 303 лв. 
  - става        - 3 326 565 лв. 
 

• Бюджета на Община Ситово за 2013 година по пълна бюджетна класификация; 
• План за действие на Община Ситово за подкрепа на интеграционните политики 2012-2014 

година. 
• Програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета и регистрация на 

домашните кучета на територията на Община Ситово със срок на действие 2013-2015 
година. 

• Наредба за овладяване на популацията на безстопанствените кучета и регистрация на 
домашните кучета на територията на Община Ситово; 

• Общински план за младежта за 2013 година. 
• Плана за защита при бедствия  в Община Ситово; 
• Информацията за състоянието на престъпността и обществения ред на територията на 

Община Ситово за 2012 година за сведение. 
• Заседанието на Общински съвет - Ситово планирано за месец април 2013 година, да бъде 

проведено извън територията на Област Силистра; 
• Наредба за стопанисване, управление и предоставяне за ползване на общински мери и 

пасища на територията на Община Ситово; 
• Годишен план за паша за 2013 година на ползването на мери и пасищата на територията 

на Община Ситово; 
• Да бъдат опростени стари задължения към Община Ситово на лицата, които имат 

сключени договори с Общината за стопанисване на общински пасища и мери, и за които 
Общината е изискала официално информация от компетентните органи за липса на 
извършено плащане за тази дейност  от ДФЗ /в последствие отменено поради 
незаконосъобразност/; 

• Решение за предоставяне за стопанисване и управление за 2013 година пасища и мери, 
общинска собственост, както следва: 

1. На ОП „Общински имоти и услуги-2012; 
2. за общо и индивидуално ползване от собственици на пасищни животни или лица поели 

задължението да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние, общински 
пасища и мери; 

• Правила за ползване на общинските мери и пасища за отглеждане на селскостопанските 
животни; 

• Отчета за дейността на Общинска администрация – Ситово за 2012 година , за сведение 
• Докладите на читалищата от Община Ситово за осъществените читалищни дейности и 

изразходвани средства от бюджета през 2012 година; 
• Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Ситово за 2014 година; 
• Отчета по изпълнението на Общинска програма за детето за 2012 година и Общинска 

програма за детето за 2013 година. 
• Да бъдат осигурени финансови средства в размер на 1000 /хиляда/ лева за подмяна на 

водопровод на гравитачна чешма в село Добротица; 
• Да бъдат осигурени финансови средства в размер на 500 /петстотин/ лева за празника 

на с. Босна.  
• Да бъдат осигурени финансови средства в размер на 500 /петстотин/ лева за участието 

на група за автентичен турско-татарски форклор от с. Любен в международен фестивал в 
гр. Добрич срещу представени разходооправдателни документи.  
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• Годишен доклад за наблюдението на изпълнението на Общинския план за развитие на 
Община Ситово 2012 година. 

• Прие доклада на НЧ „ Свобода – 1920” с.Поляна за осъществените читалищни дейности и 
изразходвани средства от Бюджета през 2012 година. 

• Да именува улица  , която се намира в отсечката между ул. „Добруджа” и ул. „Светлина” с 
името „ Иглика” в с. Ситово; 

• Искането от НЧ „ Йордан Йовков-1899” с.Добротица, относно Капиталови разходи за 
ремонт на покривната част да бъде разгледано след приемането на Отчета за 
изпълнението на бюджета на Община Ситово за първото шестмесечие на 2013 година. 

• Да бъдат осигурени финансови средства в размер на 500 /петстотин/ лева за празника 
на с. Любен; 

• Кметът на  Община Ситово да закупи мулчер на стойност 11 300.00 лв. с ДДС; 
• План за работа на Общински съвет – Ситово за второто полугодие на 2013 година. 
• Числеността на персонала в двете ЦДГ  от Община Ситово за учебната 2013 /2014 година, 

считано от  01.09. 2013 година. 
• Изменение в Чл.36,Ал.1,т.14 на Наредбата за определяне и администриране на местните 

такси и цени на услуги на територията на Община Ситово, както следва: 
 
№ Вид услуга Цена/Вътрешна услуга/ Цена /външна услуга / 
14 Услуга „Мулчиране” 8.33 лв/дка 10.00 лв/дка 

• Че дейностите по проект „ Ремонт на храм „ Свети Георги Победоносец” – 
с.Попина по мярка 322 на Програмата за развитие на селските райони 2007 – 
2013 година, отговаря на Приоритет І „ Обновяване,модернизиране и доизграждане на 
инфраструктурата,способстваща за социално – икономическото развитие на Общината, 

Цел 1. Изграждане на съвременна техническа,социална,транспортна и комуникационна 
инфраструктура, мярка 9 „. Подобряване на социалната инфраструктура в духовната сфера от 
Плана за развитие на Община Ситово 2007-2013 година. 

• Че дейностите по проект „ Ремонт на храм „ ВЪЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ” – с.Искра по 
мярка 322 на Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 година, 
отговаря на Приоритет І „ Обновяване,модернизиране и доизграждане на 
инфраструктурата,способстваща за социално – икономическото развитие на Общината, 

Цел 1. Изграждане на съвременна техническа,социална,транспортна и комуникационна 
инфраструктура, мярка 9 „. Подобряване на социалната инфраструктура в духовната сфера от 
Плана за развитие на Община Ситово 2007-2013 година. 

• Актуализация на  списъка на средищните училища от Община Ситово за учебната 2013 – 
2014 година. 

• Да се създаде Комисия в състав: 
1. Розин Георгиев Христов –Председател 
2. Станчо Борисов Арсов 
3. Ервин Наил Ибрям 
4. Елисавета Кърова  
5. Представител на финансов отдел към ОА – Ситово,  

която да направи необходимото проучване за състоянието на оборудването в ОУ 
„Г.С.Раковски” – Ситово и изрази становище за възможността същото да бъде предоставено 
за безвъзмездно стопанисване и управление на ОП „Общински имоти и услуги -2012” на 
следващото заседание на Общински съвет – Ситово; 
• Да се именува улица в с.Искра, която се намира в отсечката от стадиона към двора на 

бившето ТКЗС  с името  „ Листопад 
 

 
 
ИЗМЕНИ И ДОПЪЛНИ 
 

• Наредба № 1 за опазване на обществения ред и чистота в Община Ситово. 
• Свое Решение № 7 от 24.01.2013 година, прието с Протокол № 1/24.01.2013 г 
• Свое Решение № 8 от 24.01.2013 година, прието с Протокол № 1/24.01.2013 г. 
• Свое решение № 23 от Протокол № 2 от 26.02.2013 година; 
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• Наредба за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на 
територията на Община Ситово. 

 
 

 
ДАДЕ СЪГЛАСИЕ: 
 

• Автобусната линия Силистра – Гарван с часове на тръгване от гр. Силистра – 06.10 ч. ; 
12.00 ч. ; 16.00 часа да премине от квотата на Община Силистра към квотата на Община 
Ситово и упълномощи Кмета на Общината да сключи договор с превозвач по смисъла на 
чл. 2 от Наредба №2/ 15.03.202 година чрез пряко възлагане на изпълнението на 
автобусната линия и спазване на изискванията на чл. 16 „г”, ал.2 и ал. 3 от Наредбата.  

• Кмета на Община Ситово да открие процедура отдаване под наем на Ловно- рибарска 
дружина . Ситово на имоти –публична общинска собственост, представляващи:  

1. 1, 260/144,464 идеални части от „ГОРА В ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ” с обща площ от 144, 
464 дка в местността „З- ще на с. Слатина” с кад. №025079 по КВС на землище с. 
Слатина; 

2. 1, 500/144,464 идеални части от „ГОРА В ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ” с обща площ от 144, 
464 дка в местността „З- ще на с. Слатина” с кад. №025079 по КВС в землище на с. 
Слатина; 

3. 3, 640/127,497 идеални части от „ГОРА В ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ” с обща площ от 
127,497 дка в местността „З- ще на с. Слатина” с кад. №025088 по КВС в землище 
на с. Слатина; 

По условията и реда на НАРЕДБА за реда за придобиване, управление и разпореждане с 
общинско имущество на Общински съвет – Ситово; 
• Кмета на Община Ситово да открие процедура – ПРОДАЖБА чрез търг с явно наддаване 

на имот – частна общинска собственост, представляващ : 
- „ДВОРНО МЯСТО” /незастроено/ -урбанизирана територия с площ от 759 кв.м. в 
квартал 12, УПИ № ХІІ -112 по регулационния план на с. Искра; 

По условията иреда на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество на Общински съвет – Ситово”; 

•  Ползването на дървесина от гори – общинска собственост да се извърши  чрез   търг или 
конкурс с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен като:  

1. Упълномощи Кмета на Община Ситово да проведе търг или конкурс с тайно наддаване   за 
продажба на прогнозни количества  маркирана стояща дървесина по категории едра,  
средна, дребна и дърва за огрев, която да се включи в годишния план за ползване за 
2013 година  от следните имоти от общински горски територии: 

 

Отдел, 
подотдел 

Имот с 
кадастрален 

№ 
Землище 

Площ 
/ха/ 

Вид 
дървесина 

Прогнозни 
количества 
дървесина 

/пл.м³/ 
37-ч 000106 Ситово 10,8 акация 1220 

39-а 000274 и 
000147 Ситово 10,2 акация 1300 

447-ф1    000278 Ситово 4,4 акация 540 
457-б 21693.14.20 Добротица 12,1 акация 1540 

 
2. Задължи Кмета на Община Ситово да информира периодично Общинския съвет за 

извършеното по т.1 
• Необходимите средства за гарантиране на пожарна   безопасност на обектите общинска 

собственост според чл. 14 от Наредба Із – 2377 за правилата и нормите на пожарна 
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безопасност при експлоатация на обектите размер на 94 300 лева при възможност да 
бъдат предвидени в проектобюджета за 2013 година; 

• Кмета на Община Ситово да предприме необходимите законови действия за прекратяване 
договора за доставка на нов автобус за превоз на ученици, чрез лизинг с 
„Лизингодателя”,  съгласно договора от 08.10.2012 година с виновно неизпълнилия 
ангажиментите си , ДСК „Аутолизинг” гр. София, като изисква възстановяване на всички 
извършени досега разходи в размер на 40 467, 89 лева и  да предприеме действия за 
закупуване на МПС – автобус за превоз на ученици – втора употреба , чрез пряко 
договаряне с потенциални продавачи.  

• За изграждане на параклис за духовни и молитвени нужди на гражданите в УПИ VІ-
250,Квартал 25 на РП на с.Попина. 

• На ЕТ „ Интерес – 2000 – Муса Мусов „ от с.Ситово,Община Ситово,област Силистра 
изработването на ПУП – Изменение на план за регулация за УПИ І-
54,53,599,586,587,Кв.36 и УПИ ІV – 588 в Кв.36 по ПР на с.Ситово. 

• Кмета на Община Ситово да открие процедура – ПРОДАЖБА чрез търг с явно наддаване 
на имот – частна общинска собственост , представляващ : 

„ДРУГА СЕЛИЩНА ТЕРИТОРИЯ” – земеделска земя ІV категория с площ от 2, 140 дка с кад. № 
000336 по КВС в землище на с. Ситово с пазарна цена от 1943, 00 лева без ДДС 
по условия и реда на НАРЕДБА за реда на придобиване, управление и разпореждане с 
общинско имущество на Общински съвет – Ситово; 
• Кметът на Община Ситово да открие процедура –ПРОДАЖБА на ЕТ „Интерес – 2000- Муса 

Мусов” на 528/14110 идеални части от имот – частна общинска собственост, 
представляващ : 

„ДВОРНО МЯСТО” –урбанизирана територия с обща  площ от 14110 кв.м. в квартал 36, 
УПИ № І -54,53, 599, 586, 587, 588 по регулационния план на с. Ситово с пазарна цена 
от 3000, 00 лева без ДДС , 

по условия и реда на НАРЕДБА  за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество на Общински съвет – Ситово; 

• Кметът на Община Ситово да открие процедура – предоставяне безвъзмездно за 
стопанисване и управление на ОП  „Общински имоти и услуги -2012 „следните вещи 
общинска собственост, считано от 01.03.2013 година  /ДМА / , представляващи:  

 - Моторен трион Н550ХР – 1 бр.  
 - Храсторез Н345FR  - 2 бр.  
По условията и реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с 
общинско имущество на Общински съвет – Ситово. 

• Кметът на Община Ситово да открие процедура – предоставяне безвъзмездно за 
стопанисване и управление на ОП  „Общински имоти и услуги -2012 „следните вещи 
общинска собственост, считано от 23.04.2013 година  /ДМА / , представляващи:  

- Нов колесен трактор , марка NEW HOLLAND , модел TD 5.105 , рама № ZDJN03358 , 
цвят – син.  
По условията и реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с 
общинско имущество на Общински съвет – Ситово. 
 

• Кметът на Община Ситово да открие процедура за изменение и продължаване на срока на 
действие на Разрешително № 2 / 02.05.2012 година за водовземане от повърхностни води 
, чрез съществуващи водовземни съоръжения , при спазване на изискванията на Закона 
за водите и краен срок на действие 01.09. 2017 година.  

• Община Ситово да подготви проектопредложение по ПРСР 2007-2013 година, по мярка 
322 с проект „ Реконструкция на улици в с.Ситово и с.Искра и рехабилитация на зелени 
площи в с.Попина,с.Гарван,с.Добротица,с.Босна,с.Любен, Община Ситово”. 

• Кметът на Община Ситово да открие процедура – предоставяне безвъзмездно за 
стопанисване и управление на ОП „ Общински имоти и услуги – 2012” следните вещи, 
общинска собственост,считано от 09.05.2013 година / ДМА /, представляващи: 

 5 



- Мулчер, модел EURO 280,сериен номер № 85 и кардан Т-80. 
По условията и реда на Наредбата за реда за придобиване,управление и разпореждане с 
общинско имущество на Общински съвет – Ситово. 

• За промяна статута от публична общинска собственост в частна общинска собственост на 
50 кв.м. от УПИ VІ – 250 в кв.25 по РП на с.Попина с площ от 4255 кв.м. 
- Учреди безвъзмездно право на строеж на Църковно настоятелство с.Попина за 
изграждане на православен параклис, със застроена площ от 50 кв.м. в част от УПИ VІ-
250 в Кв.25 по РП на с.Попина с площ от 4255 кв.м. 

 - Упълномощи Кмета на Община Ситово да сключи договора за учредявяне на 
безвъзмездното право на строеж с Църковно настоятелство с.Попина. 

• За утвърждаване на   слети и маломерни паралелки в основните училища за учебната 
2013 / 2014 година; 

• За осигуряване на допълнителни средства на основните училища  за обезпечаване на 
учебния процес извън определените по единни разходни стандарти; 

• Кметът на Община Ситово да открие процедура – предоставяне безвъзмездно за 
стопанисване и управление на ОП „ Общински имоти и услуги – 2012 „ следните вещи 
общинска собственост, считано от 07.06.2013 година / ДМА /, представляващи: 
- Мулчер, модел ELITE 225,сериен номер І 800 с хидравличен цилиндър за странично 

изместване и кардан Т-80 
По условията и реда на Наредбата за реда за придобиване,управление и разпореждане с 
общинско имущество на Общински съвет Ситово. 

 
ОДОБРИ: 
 

• Промени в структурата на ОП „ Общински имоти и услуги „ – 2012 считано от 01.01.2013 
година; 

• Заданието за изготвяне на Общ устройствен план на Община Ситово и разреши 
изготвянето на Общ устройствен план на Община Ситово. 

 
 

ОТМЕНИ:  
 

• Свое Решение № 33 от Протокол № 3 от проведено заседание на Общински съвет на 
28.03.2013 година. 

 
Общински съвет – Ситово  продължава да изпълнява задълженията си по чл. 22, ал. 1 от 

ЗМСМА, да изпраща актовете на съвета, на Кмета на общината,на Областния управител и 
Районна прокуратура- Силистра  в 7-дневен срок от приемането им,както и задълженията си по 
чл. 22, ал. 2 от същия закон - в 7-дневен срок да разгласява актовете си на населението на 
общината чрез интернет страницата на общината и да публикува взетите решения в Общинския 
вестник и на информационното табло на Общинския съвет. 

Дейността на постоянните комисии през отчетния период се осъществяваше на основание чл. 
49 и чл. 50 от ЗМСМА и в съответствие с Правилника за организацията и дейността на ОбС, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. В заседанията им 
вземаха участие: председателят на ОбС, зам. кметовете на общината и специалисти от 
общинската администрация, когато е необходимо.  

Ползотворна е работата на постоянните комисии през отчетния период с някои изключения. 
За периода няма непроведено заседание на комисиите поради липса на кворум.   
 

За периода , постоянните комисии са заседавали 15 пъти,както следва: 
 

1.ПК по бюджет, финанси, икономика и нормативна уредба  –  6 
2.ПК по общинска собственост, устройство на територията, екология, пътна инфраструктура – 4  
3.ПК по образование, култура, младежки дейности, спорт и туризъм – 2 
4.ПК посоциални дейности , здравеопазване, молби на граждани – 3 
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В приложената справка към настоящия отчет е видно участието на всеки 
общински съветник в работата на постоянните комисии , както и заседанията на 
Общински съвет – Ситово. 

От страна на Кмета на общината няма оспорени решения на Общинския съвет, което е 
показател за добра съвместна работа между двата органа на местното самоуправление. За 
отчетния период има върнати 3 решения от Областния управител за отмяна или ново 
разглеждане. След ново разглеждане 2 от тях са допълнени и едно решение е 
отменено. 

През отчетният период председателят на ОбС взе участие в: Общо събрание на Национално 
сдружение на общините в Република България, в заседанията на Управителния съвет на 
Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България, в 
Общото събрание на НАПОС  - Република България. 

 Изминалия период дава основание на всеки един от нас за реална преценка на извършеното 
до сега и приноса си в общия обем от работата за подобряване на местното самоуправление и 
развитие на общината, осъзнавайки необходимостта от взаимните усилия на всички ни за още 
по-добри резултати в цялостната работа на Общинския съвет. 

 
Във връзка с гореизложеното, предлагам на Общински съвет – Ситово да вземе следното  

 
Р Е Ш Е Н И Е: 

 
 
На основание чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА, Общински съвет – Ситово приема отчета на 

Председателя на Общински съвет  – Ситово за периода  от 01.01.2013 г. до 30.06.2013 г. за 
сведение. 
 
 
 
                     ВНАСЯ:.......................... 
                   / МОАЗЕС МЕХМЕД/ 
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