П Р О Т О К О Л
№ 11
От 29.10.2021 година
Днес 29.10.2021 година, Общински съвет –Ситово, област Силистра
проведе заседание в гранд хотел „ Поморие“ гр.Поморие,област Бургас.
В неговото начало се регистрираха общо 10 общински съветника,
отсъстват:
1. Ангел Йорданов Ангелов
2. Аднан Мехмед Осман
3. Седат Исмаил Ариф
Р.Кязим – Предлагам заседанието на Общинския съвет да бъде
закрито за граждани заради усложнената епидемиологична
обстановка в Общината.
С 10 гласа „ За „ се прие предложението.
На основание чл.28,ал.1 от ЗМСМА и чл.69,ал.4 от ПОДОС,
заседанието беше обявено за закрито.
Р.Кязим – Председател на Общински съвет – Ситово подложи на
гласуване така предложения дневен ред.
С резултат от гласуването от общо 10 общински съветника, гласували
10 гласа „ За „
1.Бейти Лютфи Мустафа
2.Галина Василева Йорданова
3.Дженгис Мюдесир Еюб
4.Димитър Маринчев Христов
5.Николай Георгиев Неделчев
6.Рашид Ахмед Абтула
7.Ридван Ахмед Кязим
8.Станчо Борисов Арсов
9.Сердар Вахдет Адем
10.Янко Любенов Къров
Общински съвет – Ситово прие следния
Д Н Е В Е Н Р Е Д:
1.Докладна записка относно, Приемане "План за действие при тежки
зимни условия, интензивни снеговалежи, снегонавявания на територията на
Община Ситово през 2021-2022 г."
Внася: С. Алиибрям – Кмет на
Община Ситово.
2.Докладна записка относно Създаване на общинска комисия по
безопасност на движението по пътищата.
Внася: С. Алиибрям – Кмет на
Община Ситово.
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3.Докладна записка относно Издаване на разрешително за
водовземане чрез изградени съоръжения от воден обект, публична
общинска собственост- Язовир Поляна.
Внася: С. Алиибрям – Кмет на
Община Ситово.
4.Докладна записка относно, Промяна на статут на имоти - общинска
собственост.
Внася: С. Алиибрям – Кмет на
Община Ситово.
5.Докладна записка относно, Отдаване под наем на общински имоти с
НТП - " полски пътища" в землищата на Община Ситово за стопанската 2021
- 2022 г.
Внася: С. Алиибрям – Кмет на
Община Ситово.
6.Питания.
По първа точка от дневния ред:
Докладна записка от С.Алиибрям – Кмет на Община Ситово, относно
Приемане "План за действие при тежки зимни условия, интензивни
снеговалежи, снегонавявания на територията на Община Ситово през 20202021 г."
С резултат от гласуването от общо 10 общински съветника, гласували 10
гласа „ За „
1.Бейти Лютфи Мустафа
2.Галина Василева Йорданова
3.Дженгис Мюдесир Еюб
4.Димитър Маринчев Христов
5.Николай Георгиев Неделчев
6.Рашид Ахмед Абтула
7.Ридван Ахмед Кязим
8.Станчо Борисов Арсов
9.Сердар Вахдет Адем
10.Янко Любенов Къров
Общински съвет – Ситово прие следното
Р Е Ш Е Н И Е № 76
На основание Чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Ситово
приема План за действие при тежки зимни условия, интензивни
снеговалежи, снегонавявания на територията на Община Ситово през 20212022 г."
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По втора точка от дневния ред:
Докладна записка от С.Алиибрям – Кмет на Община Ситово, относно
Създаване на общинска комисия по безопасност на движението по
пътищата.
С резултат от гласуването от общо 10 общински съветника, гласували
10 гласа „ За „
1.Бейти Лютфи Мустафа
2.Галина Василева Йорданова
3.Дженгис Мюдесир Еюб
4.Димитър Маринчев Христов
5.Николай Георгиев Неделчев
6.Рашид Ахмед Абтула
7.Ридван Ахмед Кязим
8.Станчо Борисов Арсов
9.Сердар Вахдет Адем
10.Янко Любенов Къров
Общински съвет – Ситово прие следното
Р Е Ш Е Н И Е № 77
На основание Чл.21, ал.1,т.23 и ал.2, във връзка с чл.27,ал.3 от Закона
за местното самоуправление и местната администрация и чл.167в,ал.2 от
Закона за движението по пътищата, Общински съвет – Ситово;
1.Създава Общинска комисия за безопасност на движението по
пътищата на Община Ситово;
2.Възлага на Кмета на Община Ситово да определи със заповед
поименния състав на комисията, съгласно изискванията на чл.4 от
утвърдените със Заповед № 3-43/31.08.2021 г. на Председателя на Държавна
агенция „ Безопасност на движението по пътищата“ Правила за дейността
и организацията на работа на общинските комисии по безопасност на
движението по пътищата.
По трета точка от дневния ред:
Докладна записка от С.Алиибрям – Кмет на Община Ситово, относно
Издаване на разрешително за водовземане чрез изградени съоръжения от
воден обект, публична общинска собственост- Язовир Поляна.
С резултат от поименно гласуване от общо 10 общински съветника,
гласували 10 гласа „ За „
1.Бейти Лютфи Мустафа – „ за“
2.Галина Василева Йорданова – „за“
3.Дженгис Мюдесир Еюб – „ за“
4.Димитър Маринчев Христов – „ за“
5.Николай Георгиев Неделчев – „ за“
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6.Рашид Ахмед Абтула – „ за“
7.Ридван Ахмед Кязим – „ за“
8.Станчо Борисов Арсов – „ за“
9.Сердар Вахдет Адем – „за“
10.Янко Любенов Къров – „ за“
Общински съвет – Ситово прие следното
Р Е Ш Е Н И Е № 78
На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА и чл.52,ал.1,т.3,буква „а“ от
Закона за водите, Общински съвет – Ситово:
1.Дава съгласие да бъде издадено разрешително за водовземане от
воден обект, публична общинска собственост – язовир Поляна, съставляващ
имот с идентификатор 57385.4.55 по Кадастралната карта и Кадастралните
регистри на с.Поляна, Община Ситово, област Силистра, с цел напояване на
земеделски земи на „ Владимир Гицов ЗП за срок на действие шест години,
при спазване изискванията на чл.44,ал.1,чл.46,ал.1т.1,буква „ж“, чл.60 от
Закона за водите.
2. Възлага на Кмета на Община Ситово да предприеме необходимите
действия за издаване на разрешителното по т.1 съгласно приложения
проект.
По четвърта точка от дневния ред:
Докладна записка от С.Алиибрям – Кмет на Община Ситово, относно,
Промяна на статут на имоти - общинска собственост.
С резултат от поименно гласуване от общо 10 общински съветника,
гласували 10 гласа „ За „
1.Бейти Лютфи Мустафа – „ за“
2.Галина Василева Йорданова – „за“
3.Дженгис Мюдесир Еюб – „ за“
4.Димитър Маринчев Христов – „ за“
5.Николай Георгиев Неделчев – „ за“
6.Рашид Ахмед Абтула – „ за“
7.Ридван Ахмед Кязим – „ за“
8.Станчо Борисов Арсов – „ за“
9.Сердар Вахдет Адем – „за“
10.Янко Любенов Къров – „ за“
Общински съвет – Ситово прие следното
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Р Е Ш Е Н И Е № 79
На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.6,ал.1 от ЗОС, Общински
съвет – Ситово възлага на Кмета на Община Ситово да открие процедура по
ПРОМЯНА на СТАТУТА / от публична в частна/ на:
- Имот – публична общинска собственост, представляващ: „ Гори и
храсти в земеделска земя“ с площ от 11,623 дка с идентификатор №
67249.25.118 по КККР в землище на с.Слатина;
- Имот – публична общинска собственост, представляващ: „ Гори и
храсти в земеделска земя“ с площ от 24,624 дка с идентификатор №
67249.25.121 по КККР в землище на с.Слатина;
- По условия и реда на НАРЕДБА за реда на придобиване,
стопанисване, управление и разпореждане с общинско имущество
на Общински съвет – Ситово.
По пета точка от дневния ред:
Докладна записка от С.Алиибрям – Кмет на Община Ситово, относно
Отдаване под наем на общински имоти с НТП - " полски пътища" в
землищата на Община Ситово за стопанската 2021 - 2022 г.
С резултат от поименно гласуване от общо 10 общински съветника,
гласували 9 гласа „ За „
1.Галина Василева Йорданова – „за“
2.Дженгис Мюдесир Еюб – „ за“
3.Димитър Маринчев Христов – „ за“
4.Николай Георгиев Неделчев – „ за“
5.Рашид Ахмед Абтула – „ за“
6.Ридван Ахмед Кязим – „ за“
7.Станчо Борисов Арсов – „ за“
8.Сердар Вахдет Адем – „за“
9.Янко Любенов Къров – „ за“
И 1 „ не участва“
1.Бейти Лютфи Мустафа – „ не участва “
Общински съвет – Ситово прие следното
Р Е Ш Е Н И Е № 80
На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.8,ал.9 от ЗОС,
чл.37в от ЗСПЗЗ:
1.Дава съгласие на Кмета на Община Ситово да сключи договор за
наем за една стопанска година 2021-2022 г. за имоти с НТП „ Полски
пътища“ / не функциониращи като такива/ с техните ползватели, съгласно
подписани споразумения за ползване на земеделски земи по прилагане на
чл.37б и чл.37в от ЗСПЗЗ и Глава седма – Ползване на земеделски земи“ от
ППЗСПЗЗ, след процедури по чл.37в,ал.16.
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2.Определя наемна цена в размер на 60,00 лева на дка.
3.В договорите за наем изрично да се посочи, че ползвателят на който
се предоставят за ползване полските пътища е длъжен да осигури
достъп до имотите декларирани и заявени за ползване в реални
граници през следващата стопанска година. Към всеки договор да се
представи приложение със списък на ползватели заявили ползване на
имотите в реални граници от конкретно землище.
4.Възлага на Кмета на Община Ситово последващите съгласно закона
действия по изпълнението.
Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито в 16.00 часа.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СИТОВО
ПРЕДСЕДАТЕЛ:_____________
/ Р.КЯЗИМ /
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