П Р О Т О К О Л
№9
от 31.08.2017 година
Днес 31.08.2017 година, Общински съвет – Ситово, област Силистра
проведе заседание.
В неговото начало се регистрираха общо 12 съветника, отсъства 1
1. Деница Димитрова Цветкова – по уважителни причини
и на основание чл. 27, ал. 1 от ЗМСМА и чл. 62,ал. 3 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Ситово, 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 учредяване на безвъзмездно право на
ползване на новосъздадено народно читалище в с.Ситово.
Внася: Сезгин Алиибрям – кмет на
Община – Ситово.
2.Докладна записка относно вътрешни компенсирани промени на
капиталовите разходи по конкретно предложени обекти,финансирани от
целевата субсидия за капиталови разходи за 2017 г. и актуализация на
капиталовите разходи за 2017 година.
Внася: Сезгин Алиибрям – кмет на
Община – Ситово.
3. Докладна записка относно актуализиране на списъка на
длъжностите,имащи право на транспортни разходи за сметка на
Общинския бюджет.
Внася: Сезгин Алиибрям – кмет на
Община – Ситово.
4. Питания

1

По първа точка от дневния ред:
Докладна записка от С. Алиибрям – кмет на Община Ситово,
относно учредяване на безвъзмездно право на ползване на новосъздадено
народно читалище в с. Ситово.
Н. Неделчев – Пояснявам, че там се помещава клуб с нестопанска
цел. Разумно ще е и това СНЦ да продължи дейността си, нека да оставим
този клуб.
Ст. Арсов – За информация само посоченото СНЦ е колективен
член.
Р. Георгиев – Да се отмени решението на съда. Нашата роля е да
помагаме на тези структури за тяхното съществуване, а тази стая за
младежите може да се търси и друг вариант.
Р. Кязим – Секретаря на читалището няма да изгони никога никого,
тези хора ще работят заедно.
Н. Неделчев – Предлагам двете стаи, големия салон и мазето да се
ползват от новото читалище, реда и режима се определят се определят при
сключване на договора за наема. Ще кандидатстват с определени идеални
части от сградата, не е пречка за реализиране на такъв проект.
Гласува се предложено направено от Н. Неделчев:
С резултат от гласуването от общо 12 общински съветника,
гласували 3 – ма „ За „
1. Анелия Георгиева Йорданова
2. Николай Георгиев Неделчев
3. Розин Георгиев Христов
и 8 гласа „ против „
1. Билгин Демир Яхя
2. Дженгис Рубил Ахмед
3. Ервин Наил Ибрям
4. Мирослава Колева Тодорова
5. Петър Борисов Русев
6. Ридван Ахмед Кязим
7. Сания Мустафа Юсуф
8.Седат Исмаил Ариф
Станчо Борисов Арсов не участва в гласуването.
Предложението на Н. Неделчев не се приема.
С резултат от гласуването: от общо 12 общински съветника,
гласували 8 гласа „ За”
1. Билгин Демир Яхя – „за”
2. Дженгис Рубил Ахмед - „за”
3. Ервин Наил Ибрям - „за”
4. Мирослава Колева Тодорова - „за”
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5. Петър Борисов Русев - „за”
6. Ридван Ахмед Кязим - „за”
7. Сания Мустафа Юсуф – „за”
8. Седат Исмаил Ариф - „за”
Станчо Борисов Арсов не участва в гласуването.
2 гласа „Против”
1.Николай Георгиев Неделчев - „против”
2.Анелия Георгиева Йорданова – „ против”
1 глас „Въздържали се”
1. Розин Георгиев Христов- „ въздържал се „
Общински съвет – Ситово прие следното
Р Е Ш Е Н И Е № 76
Решението не се приема.
По втора точка от дневния ред:
Докладна записка от С. Алиибрям – кмет на Община Ситово,
относно вътрешни компенсирани промени на капиталовите разходи по
конкретно предложени обекти, финансирани от целевата субсидия за
капиталови разходи за 2017 г. и актуализация на капиталовите разходи за
2017 година.
Р. Кязим – Надяваме се да са последни промени в капиталовите.
Н. Неделчев – Капиталовите си остават същите, а разходите
нарастват.
Р. Кязим – на следващото заседание гл.счетоводител на представи
подробна справка за разходите на зам.председателя на Общ.съвет и целия
Общински съвет.
Н. Неделчев – Ще гласувам против и ще се аргументирам за
наказателния вот:
- Заради дисбаланса за разпределението на капиталовите разходи,
влагаме 120 хил.лв., заради много разходи като командировки на кмета и
за общинския съвет , както и намалени приходи.
Ст. Арсов – По ваше време председателя на общ. съвет получаваше
максимума /90 % от вашата заплата/ плюс допълнително по КТ за стаж.
Ние сме преценили, че служителите от администрацията заслужават
повишение на заплатите и сме ги повишили, а вие ги държахте без
повишение. Парите са взети от собствените приходи.
Н. Неделчев – Така съм преценил и съобразно компетенциите и
работата им не съм повишавал заплатите, защото работата е същата.
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С резултат от гласуването: от общо 12 общински съветника,
гласували 9 гласа „ За”
1. Билгин Демир Яхя
2. Дженгис Рубил Ахмед
3. Ервин Наил Ибрям
4. Мирослава Колева Тодорова
5. Петър Борисов Русев
6. Ридван Ахмед Кязим
7. Сания Мустафа Юсуф
8. Седат Исмаил Ариф
9. Станчо Борисов Арсов
1 глас „Против”
1.Николай Георгиев Неделчев
2 гласа „Въздържали се”
2. Анелия Георгиева Йорданова
3. Розин Георгиев Христов
Общински съвет – Ситово прие следното
Р Е Ш Е Н И Е № 77
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА във връзка с чл. 124, ал. 3 и
чл. 127 от ЗПФ, Общински съвет – Ситово одобрява направеното
предложение за вътрешни компенсирани промени по предложените обекти
на капиталови разходи,финансирани с целева субсидия от републиканския
бюджет и актуализация на капиталовите разходи за 2017 година от
собствени средства,съгласно приложение № 1 / неразделна част от
настоящата докладна/.
По трета точка от дневния ред:
Докладна записка относно актуализиране на списъка на
длъжностите,имащи право на транспортни разходи за сметка на
Общинския Бюджет.
С резултат от гласуването: от общо 12 общински съветника,
гласували 12 гласа „ За”
1.Анелия Георгиева Йорданова
2. Билгин Демир Яхя
3. Дженгис Рубил Ахмед
4. Ервин Наил Ибрям
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5. Мирослава Колева Тодорова
6.Николай Георгиев Неделчев
7. Петър Борисов Русев
8. Ридван Ахмед Кязим
9. Розин Георгиев Христов
10. Сания Мустафа Юсуф
11. Седат Исмаил Ариф
12. Станчо Борисов Арсов
0 гласа „Против”
0 гласа „Въздържали се”
Общински съвет – Ситово прие следното
Р Е Ш Е Н И Е № 78
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА,Общински съвет –
Ситово утвърждава списък на длъжностите и лицата, имащи право на
транспортни разходи за сметка на общинския бюджет, от датата на
назначаването – за новоназначените служители, или от датата на
промените в маршрута на пътуване за останалите служители.
Приложение::
1. Поименен списък на длъжностите,имащи право на транспортни разходи
за сметка на Общинския Бюджет.

Час на закриване 11.00 ч.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – С И Т О В О
ПРЕДСЕДАТЕЛ: __________________
/ СТ. АРСОВ /
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