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ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СИЛИСТРА
ПРОВЕДЕНО НА 28.03.2013 год. от 9 30 ЧАСА

На 28  март 2013  г.  в заседателната зала на Общински съвет –  Силистра се
проведе заседание на основание чл. 23, ал. 4, т. 1, във връзка с чл. 45, ал. 5 и ал. 7 от
ЗМСМА по инициатива на Председателя на съвета и съгласно чл.  63,  ал.  2,  т.  1  от
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Силистра. В неговото
начало се регистрираха общо 30 общински съветника. Според присъствения списък,
отсъстващи общински съветници от началото на заседанието бяха трима – съответно
общинските съветници Александър Сабанов, Димитър Петров и Станислав Ковачев.
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По традиция Председателят д-р Мария Димитрова връчи поздравителни адреси
на общинските съветници Георги Кирилов и Константин Попов, които са имали
рождени дни от последното редовно до настоящото заседание на Общински съвет –
Силистра, Мандат 2011-2015.
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По правилник Председателят направи проверка на кворума. Съгласно данните
от системата за електронно гласуване от общо 33 общински съветници в залата
присъстваха 29  и на основание в чл.  27,  ал.  2  от ЗМСМА заседанието бе обявено за
открито.
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Председателят обяви, че в деловодството на Общински съвет са постъпили две
питания от общинския съветник Надежда Бобчева, съответно с вх. №№ 1732, 1733
от 28.03.2013г. относно провеждане на Събор на хоровете от крайдунавските
градове през 2013г. и Отчет за дейността на ГД „Синя зона”-Силистра.
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Председателят на Общински съвет д-р Мария Димитрова постави на обсъждане
дневния ред на заседанието.

Кмета на община Силистра д-р Юлиян Найденов оттегли от дневния ред на
заседанието следната докладна записка:

� Приемане на Наредба за придобиване, притежание и стопанисване на
кучета и овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията
на община Силистра.
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и внесе следните докладни записки:
� Поемане на общински дълг за бюджетната 2013г. чрез ползване на

банков заем, като предложи докладната записка да бъде разгледана под номер шест в
дневния ред на заседанието, на мястото на оттеглената докладна записка;

� Отпускане на персонална пенсия от Министерски съвет /Емона
Ивайлова Колева/;

� Отпускане на персонална пенсия от Министерски съвет /Адриан
Тодоринов Тинков /;

� Промяна на Поименния списък за капиталови разходи на Община
Силистра за 2013г. Във връзка със спечелен обект по проект ”Красива България”.

Други предложения за промяна по така предложеният дневен ред не постъпиха.
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 Председателят на Съвета подложи на гласуване предложението, направено от
кмета на общината д-р Юлиян Найденов за четирите допълнителни точки в дневния ред
на заседанието и поредността на първата от тях.

С резултат от гласуването: общо 29 общински съветника, гласували: 29 гласа
„за” - Бисерка Костова, Валентин Перчемлиев, Ведат Сали, Веселин Василев, Ганчо
Неделчев, Георги Георгиев, Георги Кирилов, Георги Кърджиев, Денислав Димитров,
Димчо Кьосев, Добри Добрев, Драга Неделчева, Златка Радушева, Иван Иванов,
Йордан Владимиров, Керанка Иванова, Константин Попов, Константин Христов,
Мария Димитрова, Мехти Сакаллъ, Милен Пенчев, Надежда Бобчева, Николай
Николов, Пламен Стефанов, Светлана Великова, Славянка Стоянова, Стоил Стойчев,
Теодор Иванов и Юлиян Христов, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържал се”, трима
отсъстващи - Александър Сабанов,  Димитър Петров, Станислав Ковачев, и един
негласувал - Нели Стоилова, Общински съвет взе следното решение:

Р Е Ш Е Н И Е
№ 487

ПРИЕМА предложението в дневния ред да бъдат включени докладните
записки:

� Поемане на общински дълг за бюджетната 2013г. чрез ползване на
банков заем, която да влезе под номер шест в дневния ред на заседанието;

� Отпускане на персонална пенсия от Министерски съвет /Емона
Ивайлова Колева/;

� Отпускане на персонална пенсия от Министерски съвет /Адриан
Тодоринов Тинков /;

� Промяна на Поименния списък за капиталови разходи на Община
Силистра за 2013г. Във връзка със спечелен обект по проект ”Красива България”.
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Председателят д-р Мария Димитрова подложи на гласуване дневния ред с
направените промени и допълнения.
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С резултат от гласуването: общо 29 общински съветника, гласували: 29 гласа
„за” - Бисерка Костова, Валентин Перчемлиев, Ведат Сали, Веселин Василев, Ганчо
Неделчев, Георги Георгиев, Георги Кирилов, Георги Кърджиев, Денислав Димитров,
Димчо Кьосев, Добри Добрев, Драга Неделчева, Златка Радушева, Иван Иванов,
Йордан Владимиров, Керанка Иванова, Константин Попов, Константин Христов,
Мария Димитрова, Мехти Сакаллъ, Милен Пенчев, Надежда Бобчева, Николай
Николов, Пламен Стефанов, Светлана Великова, Славянка Стоянова, Стоил Стойчев,
Теодор Иванов и Юлиян Христов, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържал се”, трима
отсъстващи - Александър Сабанов,  Димитър Петров, Станислав Ковачев, и един
негласувал - Нели Стоилова, Общински съвет взе следното решение:

Р Е Ш Е Н И Е
№ 488

ПРИЕМА следния ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на отчета за касово изпълнение на бюджета и
извънбюджетните сметки и фондове на Община Силистра за 2012 година.

Вносител: д-р Юлиян Найденов - кмет на Община Силистра
Резолиран до ПК: Всички комисии
2. Приемане Бюджета на Община Силистра за 2013 г.
Вносител: д-р Юлиян Найденов - кмет на Община Силистра
Резолиран до ПК: Всички комисии
3. Частично изменение в структурата на общинска администрация в

Община Силистра.
Вносител: д-р Юлиян Найденов - кмет на Община Силистра
Резолиран до ПК: Всички комисии
4. Предоставяне и актуализиране ползването на общинските мери и

пасища за 2013 г.
Вносител: д-р Юлиян Найденов - кмет на Община Силистра
Резолиран до ПК: ИИП, ОС
5. Приемане на списъка на общинския жилищен фонд за 2013 г.
Вносител: д-р Юлиян Найденов - кмет на Община Силистра
Резолиран до ПК: ОС

 6. Поемане на общински дълг за бюджетната 2013г. чрез ползване на
банков заем.

Вносител: Димо Стоев - за кмет на Община Силистра
Резолиран до ПК: Всички комисии
7. Приемане на Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за

премахване на незаконни строежи или части от тях от Община Силистра.
Вносител: д-р Юлиян Найденов - кмет на Община Силистра
Резолиран до ПК: МС, УТ, ОС
8. Изменение и допълнение на Наредбата за опазване на обществения

ред и чистотата в община Силистра.
Вносител: Денка Михайлова - за кмет на Община Силистра
Резолиран до ПК: МС, ИИП
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9. Откриване на процедура за разпределение и възлагане на автобусни
линии  от общинската, областната и републиканската транспортни схеми  от
квотата на Община Силистра.

Вносител: д-р Юлиян Найденов - кмет на Община Силистра
Резолиран до ПК: МС, УТ, ИИП
10. Предприемане на спешна мярка, чрез пряко възлагане на автобусни

превози по линиите Варна – Силистра, с часове на тръгване – 17,30 ч. – 13,00 ч.;
13,00 ч. – 06,00 ч. и Русе – Силистра, с часове на тръгване – 16,15 ч. – 09,30 ч., от
републиканската транспортна схема - квота на Община Силистра.

Вносител: Денка Михайлова - за кмет на Община Силистра
Резолиран до ПК: ИИП, УТ
11. Разпределяне на целева субсидия за изграждане и основен ремонт на

пътища от Общинска пътна мрежа – 2013 г., в размер на 226 100 лв.
Вносител: д-р Юлиян Найденов - кмет на Община Силистра
Резолиран до ПК: Всички комисии
12. Приемане на предложение за утвърждаване на Природонаучен музей

- Сребърна за   второстепенен разпоредители с бюджетни кредити.
Вносител: д-р Юлиян Найденов - кмет на Община Силистра
Резолиран до ПК: БФ, Култура
13. Безвъзмездно приемане на отпадъци, събрани в рамките на

национална кампания „Да изчистим България за един ден” на регионално депо за
ТБО.

Вносител: д-р Юлиян Найденов - кмет на Община Силистра
Резолиран до ПК: Всички комисии
14. Приемане на Отчета за дейността на отдел „Инспекторат” за 2012г.
Вносител: Денка Михайлова - за кмет на Община Силистра
Резолиран до ПК: Всички комисии
15. Приемане на Отчет за дейността на Обществения съвет по социално

подпомагане и услуги за 2012 година и План за работата на Съвета през 2013
година.

Вносител: д-р Юлиян Найденов - кмет на Община Силистра
Резолиран до ПК: ЗСПДМС
16. Приемане на Отчет за изпълнение на План за действие за 2012 г. по

реализиране на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги за
периода 2011- 2015 г. Приемане на Актуализиран  Оперативен план с времеви
график по изпълнение на Стратегията. Приемане на Актуализиран План
задействие за 2013 г. по изпълнение на Стратегията. Приемане на План за
действие за 2014 г. по изпълнение на Стратегията.

Вносител: д-р Юлиян Найденов - кмет на Община Силистра
Резолиран до ПК: ЗСПДМС
17. Одобряване на доклада за изпълнение на програмата за реализация

на Общинския план за развитие през 2012г.
Вносител: д-р Юлиян Найденов - кмет на Община Силистра
Резолиран до ПК: ИИП, РМСПП
18. Приемане на дългосрочна и краткосрочна програми за насърчаване

използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива 2012-2020г. на
Община Силистра по проект „ENNEREG – „Regions paving the way for a suitable
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energy Europe”/Региони проправящи пътя за устойчива енергия-Европа/по
програма „Интелигентна енергия-Европа”.

Вносител: д-р Юлиян Найденов - кмет на Община Силистра
Резолиран до ПК: РМСПП, ИИП
19. Промяна на предназначението на имоти с начин на трайно ползване

„Пасище”/гробищни паркове в с. Айдемир и с. Калипетрово/.
Вносител: д-р Юлиян Найденов - кмет на Община Силистра
Резолиран до ПК: ОС
20. Ликвидиране на съсобственост на Община Силистра и физически

лица чрез продажба на съсобствениците или чрез търг на незастроен имот в гр.
Силистра /ул.”София №59”/.

Вносител: д-р Юлиян Найденов - кмет на Община Силистра
Резолиран до ПК: ОС
21. Придобиване собствеността на общински жилища, находящи се в кв.

„Каро” на с. Калипетрово от обитателите им.
Вносител: д-р Юлиян Найденов - кмет на Община Силистра
Резолиран до ПК: ОС
22. Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху имот – частна

общинска собственост /”Съюз на слепите в България”/.
Вносител: д-р Юлиян Найденов - кмет на Община Силистра
Резолиран до ПК: ОС
23. Разпореждане с имот – частна общинска собственост в с. Йорданово.
Вносител: д-р Юлиян Найденов - кмет на Община Силистра
Резолиран до ПК: ОС
24. Прекратяване на договор за предоставяне на концесия.
Вносител: д-р Юлиян Найденов - кмет на Община Силистра
Резолиран до ПК: ОС, ИИП
25. Промяна в Решение №248, т.7 от Протокол №11 от 21.05.2012г.

Решение за учредяване безвъзмездно право на ползване за срок от 10 години върху
земи от ОПФ в землището на с.Айдемир на НЧ „Родолюбие-2006” и НЧ „Пайсий
Хиляндарски-2006” с.Айдемир. Решение за предоставяне приходите от земеделски
земи – бивша собственост на закритото ОУ „Христо Ботев” на кметсво с.
Айдемир, които да се ползват за образователни, здравни, социални и хуманитарни
дейности.

Вносител: група общински съветници
Резолиран до ПК: Всички комисии
26. Одобряване на задание за проектиране и допускане изработването на

Подробен устройствен план /ПУП/ - план за застрояване и палцеларен план за
елементите на техническата инфраструктура за имот № 66425.507.196 по
кадастралната карта и кадастрални регистри /КК и КР/ на гр. Силистра, местност
„Орта Табия”.

Вносител: д-р Юлиян Найденов - кмет на Община Силистра
Резолиран до ПК: УТ
27. Одобряване на ПУП – ПЗ /план за застрояване/ за поземлени имоти /

ПИ / №№ 41143.503.25, 41143.503.2, 41143.503.7 и 41143.503.143 по КК и КР на с.
Калипетрово, Община Силистра.

Вносител: д-р Юлиян Найденов - кмет на Община Силистра
Резолиран до ПК: УТ
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28. Изразяване на мотивирано мнение по исканото опрощаване на
дължими държавни вземания от Мато Методиев Бренишки, с адрес гр. Силистра,
ул.”Добрич” №166, ет.3, ап.12.

Вносител: Константин Стоилов - председател на ПК  Местно самоуправление
Резолиран до ПК: МС
29. Отпускане на персонална пенсия от Министерски съвет /Емона

Ивайлова Колева/.
Вносител: д-р Юлиян Найденов - кмет на Община Силистра
Резолиран до ПК: МС, ЗСПДМС
30. Отпускане на персонална пенсия от Министерски съвет /Адриан

Тодоринов Тинков /.
Вносител: д-р Юлиян Найденов - кмет на Община Силистра
Резолиран до ПК: МС, ЗСПДМС
31. Промяна на Поименния списък за капиталови разходи на Община

Силистра за 2013г. Във връзка със спечелен обект по проект ”Красива България”
Вносител: д-р Юлиян Найденов - кмет на Община Силистра
Резолиран до ПК: Всички комисии
32. Изказвания и питания.
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По точка Първа от дневния ред – „Приемане на отчета за касово
изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове на Община
Силистра за 2012 година.” Председателят на Съвета даде думата за мнения,
становища и предложения по разглежданата точка.

Милен Пенчев – общински съветник: „На вчерашното заседание на ПК по
Бюджет и финанси присъстваха 9 общински съветника. Имахме право да вземаме
решения по отделните докладни и точки от дневния ред, които касаят постоянната
комисия Бюджет и финанси. Комисията взе отрицателно становище по повод
приемането на отчета. От 9 присъстващи – 4 гласуваха „за”, 2 „против” и 3 „въздържал
се”. Въпреки това входа на дискусията с общинското ръководство и с г-н Димо Стоев,
стана ясно че в този промеждутък от предното неприемане до сега, в общинска
администрация не са постъпили никакви предложения било за корекции, било за
промяна или пък за някакви трансформации в отделните дейности и функции в така
предложеният ни отчет. Моето лично мнение и становище е положително. Аз
предлагам на колегите да приемем така предложеният отчет за касовото изпълнение на
бюджета, защото той отразява всички процеси обективно, които са били отразени през
изтеклата 2012г., те са отчетени по пера, по дейности, по функции, както и всички
взаимоотношения с централния бюджет. Благодаря Ви.”

Драга Неделчева – общински съветник: „Искам да изразя едно мнение, което
съм го изразявала многократно и ще използвам момента отново да изразя. Мисля че
когато в комисиите се гледат толкова важни неща, като отчета, новия бюджет, промени
в структура, които са адресирани до всички комисии, редно би било в лицето на кмета
на община Силистра и неговите заместник кметове, а по невъзможност оторизирани
лица от тях да присъстват на комисиите. За съжаление в комисията по образование, а
Вие знаете от бюджета какъв процент се отнася към образованието, както по
изпълнението така и по новия бюджет, имаше въпроси и те нямаше към кого да бъдат
насочени. Поради тази причина и становище на комисията по образование нито по
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отчета,  нито по новия бюджет не се взе.  Така че моята молба е това да се вземе под
внимание от общинската администрация и редно би било-според мен това е
неуважение към колегите общински съветници, към проблемите. Работим заедно,
работим за едно, работим за доброто на нашата община и поради тази причина трябва
да намираме време и да бъдем съвсем отговорни тогава  когато трябва да взимаме
важните решения. Лично моето становище е „за” приемане на отчета, съответно това е
мнението и  на общинските съветници от ПД Социалдемократи. Благодаря Ви.”

Други мнения и становища не бяха изразени.
Председателят д-р Мария Димитрова обяви процедура на гласуване по първа

точка от дневния ред.
С резултат от гласуването: общо 29 общински съветника, гласували: 17 гласа

„за” - Валентин Перчемлиев, Георги Кърджиев, Денислав Димитров, Димчо Кьосев,
Добри Добрев, Драга Неделчева, Иван Иванов, Йордан Владимиров, Константин
Попов, Константин Христов, Мария Димитрова, Милен Пенчев, Николай Николов,
Пламен Стефанов, Славянка Стоянова, Теодор Иванов и Юлиян Христов, 2 гласа
„против” - Георги Кирилов, Надежда Бобчева, 10 гласа „въздържал се” - Бисерка
Костова, Ведат Сали, Веселин Василев, Ганчо Неделчев, Георги Георгиев, Златка
Радушева, Керанка Иванова, Мехти Сакаллъ, Нели Стоилова, Светлана Великова, и
четирима отсъстващи - Александър Сабанов,  Димитър Петров, Станислав Ковачев,
Стоил Стойчев, Общински съвет взе следното решение:

Р Е Ш Е Н И Е
№ 489

На основание чл.  21,  ал.  1,  т.  6 от ЗМСМА във връзка с чл.  27,  ал.  4 и ал.  5 от
ЗМСМА, чл. 30 от ЗОБ и чл. 9 и чл. 12 от ЗОД във връзка с чл. 43, ал. 1 от Наредбата за
съставянето, изпълнението и отчитането бюджета на община Силистра.

1. Приема отчета за изпъленине на бюджета на община Силистра за 2012
година, както следва:

По прихода –
в т.ч.:  За делегирани от държавата дейности – 15 273 628 лв.

За местни дейности – 15 123 537 лв.
По разхода –

в т.ч.:  За делегирани от държавни дейности – 15 273 628 лв.
            За дофинансиране на делегираните от държавната дейности – 372 799 лв.

За местни дейности – 14 750 738 лв.
/разпределени по функции и видове разходи съгласно Приложение № 3/

2. Приема отчета за капиталови разходи за 2012 година в размер на  7 231
322 лв., в това число капиталови разходи, финансирани с целеви субсидия в размер
2 107 290 лв., капиталови разходи финансирани със средства от преходен остатък в
размер на 2 370 933 лв., капиталови разходи финансирани със собствени срадства в
размер на 340 966 лв., капиталови разходи финансирани със средства от дарения и от
безлихвен заем от ПУДООС в размер на 499 229 лв., капиталови разходи, финансирани
със средства от дългосрочен инвестиционен кредит 448 152 лв., капиталови разходи,
финансирани в изпълнение на проекти по оперативните програми в размер на 1 438 389
лв., капиталови разходи от стандарти от делегирана държавна дейност съгласно
Приложение № 18.
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3. На основание чл. 42, ал. 4 от ЗОБ от Наредбата за съставянето,
изпълнението и отчитането на бюджета на община Силистра приема отчета на
извънбюджетните сметки и фондове на община Силистра както следва:

3.1. Извънбюджетни сметки и фондове по Приватизация  /ИБСФ-3/ в
приходната част в размер на 0 лв. и по разходната част в размер на 0 лв., съгласно
Приложение № 19.

3.2. Извънбюджетни сметки и фондове по /ИБСФ-КСФ-3/ в приходната
част в размер на 3 085 440 лв. и по разходната част в размер на 3 492 808 лв., съгласно
Приложение № 20.

4. Приема извършените разходи за представителни цели в размер на 39 293
лв., от които 11 076 лв. за Общински съвет.

5. На основание чл.  21,  т.  6  от ЗМСМА,  чл.  30,  ал.  1  от ЗОБ във връзка
разпоредбата на чл. 9, ал. 2 приема  отчета за състоянието на дълга към 31.12.2012 г. в
т.ч.:

5.1.  Годишният размер съгласно чл.  12,  ал.  3  от ЗОД на размер на
плащанията по дълга на стойност, съгласно чл. 12, ал. 33 от ЗОД:

- плащания по главница –   310 204.10 лв.
- плащания на лихви –     47 365.90 лв.

5.2. Общия размер на дълга към 31.12.2012 г. е в размер на 1 651 363.53 лв:
- Заем от набирателна сметка –   193 800.00 лв.
- БДСК – АД – 1 178 096.49 лв.
- ПУДООС –    279 467.04 лв.

6. Приема отчета за общинските предприятия за 2012 г. съгласно
Приложения №№ 9.1, 9.2, 10.1, 11.1.

7. Приема отчета за предоставените субсидии на спортните клубове на
територията на общината в размер на 52 312.84 лв. /Приложение № 21./

�� �� ��

По точка Втора от дневния ред – „Приемане Бюджета на Община Силистра
за 2013 г.” Председателят даде думата за мнения, становища и предложения по
разглежданата точка.

 Милен Пенчев – общински съветник: „С 4 гласа „за”, 3 „против” и 2 гласа
„въздържал се” от общо 9 присъстващи на ПК Бюджет и финанси тази докладна
записка, която касае приемането на Бюджет 2013г. не беше приета на нашата комисия.
Въпреки това аз искам да изразя личното си мнение и становище по бюджета. Бюджета
действително трябва да бъде приет защото тук има моменти които действително са
много деликатни, особено що се касае до изпълнението на приходната част.
Действително в изпълнението на приходите или така както са очакванията по
изпълнението на приходната част от местни приходи е много рисков момента. Тук
действително очакванията са доста големи и общинската администрация в лицето на
кмета и г-н Димо Стоев се е нагърбила с тежкия ангажимент действително да има
максимално изпълнение на приходите, така че ние трябва да адмирираме най-малко
техните усилия и да дадем шанс с приемането на бюджета за 2013г. Благодаря Ви.”

Други мнения и становища не бяха изразени.
Председателят на Съвета подложи на гласуване точка втора от дневния ред.
С резултат от гласуването: общо 29 общински съветника, гласували: 17 гласа

„за” - Валентин Перчемлиев, Георги Кърджиев, Денислав Димитров, Димчо Кьосев,
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Добри Добрев, Драга Неделчева, Иван Иванов, Йордан Владимиров, Константин
Попов, Константин Христов, Мария Димитрова, Милен Пенчев, Николай Николов,
Пламен Стефанов, Славянка Стоянова, Теодор Иванов и Юлиян Христов, 3 гласа
„против” - Георги Кирилов,  Надежда Бобчева,  Нели Стоилова, 9 гласа „въздържал
се” - Бисерка Костова, Ведат Сали, Веселин Василев, Ганчо Неделчев, Георги Георгиев,
Златка Радушева, Керанка Иванова, Мехти Сакаллъ, Светлана Великова, и четирима
отсъстващи - Александър Сабанов,  Димитър Петров, Станислав Ковачев, Стоил
Стойчев, Общински съвет взе следното решение:

Р Е Ш Е Н И Е
№ 490

1. На основание чл.21, ал.1, т.6, чл.52 ал.1, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от
ЗМСМА, чл.11 ал.9, чл.12 от ЗОБ, чл.11 от ЗОД и във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ
за 2013г., ПМС 1 от 09.01.2013г. за изпълнението на бюджета за 2013 г., и Наредбата за
съставянето, изпълнението и отчитането на бюджета на Община Силистра, приема
бюджета на Община Силистра за 2013 г. в приходната и разходната част, както следва:

1.1. По приходите в размер на 31 172 482 лв. /съгласно Приложение № 1/
1.1.1. Приходи с държавен характер в размер на 17 033 075 лв., в т.ч. :
1.1.1.1. Обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за

общини в размер на 15 413 082  лв.;
1.1.1.2. Собствени и други приходи на училища, детски градини, обслужващи

звена и Културни институти, прилагащи системата на делегирани бюджети  –  93 706
лв.;

1.1.1.3. Временно съхранени средства от преходни остатъци по ОП „Развитие на
човешките ресурси” във функция „Образование”, планирани по § 88-03 в приходната
част в размер на - 47 108 лв.;

1.1.1.4. Чужди средства от други лица - преходни остатъци от гаранция за
изпълнение на договор "Приготвяне и доставка на закуски и обяд за хранене на
ученици по Проект BG051PO001-3.1.06-Подобряване качеството на образованието в
средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес"
планирани за възстановяване по § 93-10 в приходната част в размер на  - 2 237 лв.

1.1.1.5. Преходен остатък от 2012 г. в размер на 1 575 632  лв., формиран от:
реализирани икономии на средства по единните разходни  стандарти, субсидии за
капиталови разходи, собствени приходи на училищата и обслужващите звена,
прилагащи системата на делегирани бюджети и др. целеви средства за 2012 г. за
държавни дейности /съгласно Приложение №4/

1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 14 139 407 лв., в т.ч.:
1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 3 936 000 лв.;
1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 7 795 050 лв.;
1.1.2.3. Обща изравнителна субсидия в размер на 1 830 100 лв.;
1.1.2.4. За зимно поддържане на пътищата  66 300 лв.
1.1.2.5. Целева субсидия за капиталови разходи за местни дейности в размер на

502 200 лв., в т.ч. 226 100 лв. за основен ремонт на общински пътища и 276 100 лв. за
основен ремонт и придобиване на дълготрайни активи.

1.1.2.6. Временни безлихвени заеми – 526 136 лв., в т.ч. безлихвени заеми м/у
бюджетни и извънбюджетни с/ки – 588 240 лв. и за погасяване на  временни безлихвени
заеми от ПУДООС -  - 62 104 лв.;
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1.1.2.7. Операции с финансови активи и пасиви  - в т.ч. за частично погасяване
на инвестиционен дългосрочен заем от банки в страната -  - 588 240 лв., друго
финансиране в размер на   –  - 720 000 лв. лв. и възстановяване на средства от
набирателна сметка – - 193 800 лв.

1.1.2.8. Преходен остатък от 2012 г. в размер на 985 661 лв., в т.ч. от валутната
сметка – 8 254 лв. /съгласно Приложение №4/.

1.2. По разходите в размер на 31 172 482 лв., разпределени по функции, групи,
дейности и параграфи, съгласно Приложения № 2 и 2А, в т.ч.:

1.2.1. За делегирани държавни дейности в размер на 17 437 839 лв., от които:
1.2.1.1. От държавни трансфери -  15 413 082 лв.;
1.2.1.2. От собствени приходи на училища, детски градини, обслужващи звена и

Културни институти, прилагащи системата на делегирани бюджети  –  93 706 лв.
1.2.1.3. От временно съхранявани средства  - 47 108 лв. и от чужди средства от

други лица -  - 2 237 лв.
1.2.1.4. От преходен остатък от 2012 г. за държавни дейности – 1 575 632 лв.

/съгласно Приложение №4 /
1.2.1.5. От местни приходи за дофинансиране на делегирани държавни дейности

– 404 764 лв. в т.ч. от преходен остатък от 2012 г. за дофинансиране на държавни
дейности – 16 664 лв. /съгласно Приложение №4 /

1.2.2. За местни дейности в размер на 13 734 643 лв.  в т. ч. преходен остатък  от
2012 г.: 977 407 лв. по сметки в лева от предходен период         и 8 254лв. равностойност
на остатъка по валутната сметка от предходен период /съгласно Приложение №4 /;
Резерв за неотложни и непредвидени разходи за местни дейности в размер на 100
000лв. планиран в дейност „Резерв”.

2. Приема Поименния списък на капиталовите разходи за 2013 г. в размер на
2 860 885 лв. по обекти и източници на финансиране, съгласно Приложение № 3, в това
число:

2.1. 502 200 лв. – от целева субсидия;
2.2. 1 888 353 лв. – от собствени средства и преходен остатък от 2012г., в т. ч.

капиталови разходи финансирани с приходите по § 40-00 „Постъпления от продажба на
общински нефинансови активи” в размер на 150 000 лв., съгласно Приложение №3А.

2.3. 115 000 лв. финансирани със средства от фонд „Приватизация”;
2.4. 355 332 лв. финансирани със средства от инвестиционния кредит;

3. Приема разчета за целеви разходи и субсидии, както следва за:
3.1. Членски внос – 40 000 лв.
3.2. Помощи по Решение на Общински съвет – 32 000 лв., в т.ч. помощи за

погребения – 2 000 лв. (На основание чл.33, ал.1 от ПМС № 1/09.01.2013г. за
изпълнението на Закона за бюджета на РБ от 2013 г. определя разходите за погребения
за самотни, без близки и роднини, бездомни, безпризорни, настанени в заведенията за
социални услуги и регистрирани в службите за социално подпомагане лица в размер от
211,70 лв. с ДДС за едно погребение, в т.ч. за ковчег – 56.00 лв.)

3.3. Субсидии за:
3.3.1. Читалища – 313 550 лв.
3.3.2. Организации с нестопанска цел – 72 000 лв. на основание чл.59, ал.2 от

Закона за физическото възпитание и спорта.
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3.3.3. Упълномощава Кмета да договори допълнителни условия по целевите
разходи по т.3.3.1. свързани с времето и начинът на предоставянето на тези средства.

4. Приема следните лимити за разходи:
4.1. Социално-битови разходи в размер до 3 % от начислените трудови

възнаграждения;
4.2. Представителни разходи в размер на 75 000 лв., в т.ч. за Общински съвет –

25 000 лв.;
4.3. За ученическо-столово хранене на учениците от спортните паралелки към

Общинско спортно училище – гр. Силистра – 20 000 лв. Осигурените средства са
планирани във функция “Образование”- местна дейност “Столове”;

4.4. Утвърждава списък на педагогическият персонал, който има право на
транспортни разходи от местоживеенето до местоработата им и обратно, при спазване
на условията по чл.27, ал.2 и чл.62, ал.1 на ПМС 1/09.01.2013г. за изпълнение на Закона
за бюджета на РБ от 2013 г., съгласно Приложение № 5.

5. Определя численост на персонала и средствата за работни заплати, както
следва за:

ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ

5.1.Утвърждава разходи за заплати за делегираните от държавата дейности в
рамките на средствата определени по единни  разходни стандарти за 2013 г.,
разпределени по месеци, съгласно Приложение № 6 - неразделна част от Решението на
Общински съвет, както следва за:

5.1.1. Функция 1 “Общи държавни служби”
От 01.01.2013 г. численост 118 бройки в дейност “Общинска администрация” и

средства по §  01-00  “Заплати и възнаграждения на персонала по трудови и служебни
правоотношения” в размер на 1 056 000,00 лева за сметка на трансфера по единния
разходен стандарт.

5.1.2. Функция 2 “Отбрана и сигурност”
5.1.2.1. Дейност “Други дейности по вътрешна сигурност” - численост  5  бройки

от 01.01.2013 г. и средства по § 01-00 “Заплати и възнаграждения на персонала по
трудови и служебни правоотношения” в размер на 30 000,00 лева за сметка на
трансфера по единния разходен стандарт.

5.1.2.2. Дейност “Отбранително - мобилизационна подготовка, поддържане на
запаси и мощности” - численост  2  бройки  от 01.01.2013 г. и средства по § 01-00
“Заплати и възнаграждения на персонала по трудови и служебни правоотношения” в
размер на 13 000,00 лева за сметка на трансфера по единния разходен стандарт.

5.1.3. Функция 3 “Образование”
Дейност “Извънучилищни дейности” – численост 6,25бр. от 01.01.2013 г.  и

средства по §  01-00  “Заплати и възнаграждения на персонала по трудови и служебни
правоотношения” в размер на  58 537,00 лева.

5.1.4. Функция 4 “Здравеопазване”
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5.1.4.1. Дейност “Детски ясли,  детски кухни и яслени групи в ОДЗ”  -
численост 110,5 бр. от 01.01.2013 г.  и средства по § 01-00 “Заплати и възнаграждения
на персонала по трудови и служебни правоотношения” в размер на  747 320,00 лева.

5.1.4.2. Дейност “Здравен кабинет в детски градини и училища” - численост
27 бр. от 01.01.2013 г.  и средства по § 01-00 “Заплати и възнаграждения на персонала
по трудови и служебни правоотношения” в размер на 201 290,00 лева

5.1.5. Функция 5 “Социално осигуряване, подпомагане и грижи”
5.1.5.1. Дейност “Кризисен център” - численост 7 бр., като услугата е

предоставена на външен доставчик;
5.1.5.2. Дейност “Домове за стари хора” - численост 70 бр. от 01.01.2013 г.  и

средства по §  01-00  “Заплати и възнаграждения на персонала по трудови и служебни
правоотношения” в размер на 420 600,00 лева;

5.1.5.3. Дейност “Домове за възрастни хора с увреждания” - численост 55 бр.
от 01.01.2013 г.  и средства по § 01-00 “Заплати и възнаграждения на персонала по
трудови и служебни правоотношения” в размер на 338 000,00 лева;

5.1.5.4. Дейност “Домове за деца” - численост 25 бр. от 01.01.2013г.  и
средства по §  01-00  “Заплати и възнаграждения на персонала по трудови и служебни
правоотношения” в размер на 160 400,00 лева;

5.1.5.5. Дейност “Дневни центрове за стари хора”  -  численост 1,5  бр.  от
01.01.2013 г.  и средства по § 01-00 “Заплати и възнаграждения на персонала по
трудови и служебни правоотношения” в размер на 7 800,00 лева;

5.1.5.6. Дейност “Центрове за социална рехабилитация и интеграция” -
численост 12 бр., като услугата е предоставена на външен доставчик;

5.1.5.7. Дейност “Дневни центрове” - численост 19 бр. от 01.01.2013г.  и
средства по §  01-00  “Заплати и възнаграждения на персонала по трудови и служебни
правоотношения” в размер на 125 700,00 лева;

5.1.5.8. Дейност “Защитени жилища” - численост 4 бр. от  01.01.2013 г.  и
средства по §  01-00  “Заплати и възнаграждения на персонала по трудови и служебни
правоотношения” в размер на 24 680,00 лева;

5.1.5.9. Дейност “Преходно жилище” – численост 4 бр. от  01.01.2013 г.  и
средства по §  01-00  “Заплати и възнаграждения на персонала по трудови и служебни
правоотношения” в размер на 18 900,00 лева;

5.1.5.10. Дейност “Център за обществена подкрепа” - численост 4 бр., като
услугата е предоставена на външен доставчик;

5.1.5.11. Дейност “Център за временно настаняване” – численост 2 бр. от
01.01.2013 г.  и средства по § 01-00 “Заплати и възнаграждения на персонала по
трудови и служебни правоотношения” в размер на 10 480,00 лева

5.1.6. Функция 7  “Почивно дело, култура, религиозни дейности”
5.1.6.1. Дейност “Музеи и художествени галерии с регионален характер” -

численост 26,5 бр. към 01.01.2013 г.  и средства по § 01-00 “Заплати и възнаграждения
на персонала по трудови и служебни правоотношения” в размер на 166 752,00 лева;

5.1.6.2. Дейност  “Библиотеки с регионален характер” - численост 28 бр. от
01.01.2013 г.  и средства по § 01-00 “Заплати и възнаграждения на персонала по
трудови и служебни правоотношения” в размер на 174 772,00 лева;

5.1.6.3. Субсидирана численост – читалища – 50 бр.
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ІІ. ДОФИНАНСИРАНЕ

5.2. Утвърждава разходи за заплати за дофинансиране на делегирани държавни
дейности, разпределени по месеци, съгласно Приложение № 6  - неразделна част от
Решението на Общински съвет, както следва:

От 01.01.2013 г. численост 34 бройки  в дейност “Общинска администрация” и
средства по §  01-00  “Заплати и възнаграждения на персонала по трудови и служебни
правоотношения” в размер на 220 000,00 лева за сметка на общински приходи и средна
месечна брутна работна заплата в размер на 574,64 лева.

ІІІ. ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

5.3. Утвърждава разходи за заплати за местни дейности,  разпределени по
месеци, съгласно Приложение № 6 - неразделна част от Решението на Общински съвет,
както следва:

5.3.1.Функция 3 “Образование”
5.3.1.1. В дейност “Извънучилищни дейности” от 01.01.2013 г. -численост 17,5

бройки и средства по § 01-00 “Заплати и възнаграждения на персонала по трудови и
служебни правоотношения” в размер на 120 780,00 лева и средна месечна брутна
работна заплата в размер на 575,15 лева;

5.3.1.2. В дейност “Други дейности по образованието”  - Численост 7,5 бройки и
средства по§ 01-00 “Заплати и възнаграждения на персонала по трудови и служебни
правоотношения” в размер на 50 000,00 лева и средна месечна брутна работна заплата
от 01.01.2013 г. в размер на 525,00 лева;

5.3.2.Функция 5 “Социално осигуряване, подпомагане и грижи”
В дейност “Домашен социален патронаж” - численост  26 бройки и средства по §

01-00 “Заплати и възнаграждения на персонала по трудови и служебни
правоотношения” в размер на 134 600,00 лева и средна месечна брутна работна заплата
от 01.01.2013 г. в размер на 456,61 лева.

5.3.3. Функция 6 “Жилищно строителство, БКС и опазване на околната
среда”

5.3.3.1. “ДД по жилищно строителство и благоустройство и РР” Численост  30
бройки в дейност и средства по §  01-00  “Заплати и възнаграждения на персонала по
трудови и служебни правоотношения” в размер на 181 200,00 лева и средна месечна
брутна работна заплата от 01.01.2013 г. в размер на 503,34 лева;

5.3.3.2. За ОбП “Жилфонд”  -  численост  24  бройки и средства по §  01-00
“Заплати и възнаграждения на персонала по трудови и служебни правоотношения” в
размер на 135500,00 лева и средна месечна брутна работна заплата от 01.01.2013 г. в
размер на 470,50 лева;

5.3.3.3. За ОбП “РДБО” - численост 23 бройки и средства по § 01-00 “Заплати и
възнаграждения на персонала по трудови и служебни правоотношения” в размер на 142
703,00 лева и средна месечна брутна работна заплата в размер на 517,04 лева от
01.01.2013 г.

5.3.4.Функция 7 “Почивно дело, култура, религиозни дейности”
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5.3.4.1. За група “Култура” Численост  28,5 бройки и средства по § 01-00
“Заплати и възнаграждения на персонала по трудови и служебни правоотношения” в
размер на 151 048,00 лева и средна месечна брутна работна заплата от 01.01.2013 г. в
размер на 441,65 лева, както следва по дейности към група “Култура”:

5.3.4.1.1. Дейност “Оркестри и ансамбли” – численост 19,5 бройки   от
01.01.2013 г.

5.3.4.1.2. Дейност “Други дейности по културата” – численост 5 бр. от
01.01.2013 г.

5.3.4.1.3.Радиоцентър Силистра- численост 4 бр. от 01.01.2013 г.
5.3.4.2. За ОбП “Обреди” - численост 18 бройки и средства по § 01-00 “Заплати и

възнаграждения на персонала по трудови и служебни правоотношения” в размер на 108
200,00 лева и средна месечна брутна работна заплата от 01.01.2013 г. в размер на 501,12
лева

5.3.5.Функция 8 “Икономически дейности и услуги”
5.3.5.1. В дейност “Други дейности по икономиката”  за  звено Счетоводство -

численост 13 бройки и средства по    § 01-00 “Заплати и възнаграждения на персонала
по трудови и служебни правоотношения” в размер на 83 200,00 лева и средна месечна
брутна работна заплата от 01.01.2013 г. в размер на 531,00 лева;

5.3.5.2. В дейност “Други дейности по икономиката”  за звено “Охрана на
общинска собственост” - численост  12 бройки и средства по § 01-00 “Заплати и
възнаграждения на персонала по трудови и служебни правоотношения”  в размер на 67
000,00 лева и средна месечна брутна работна заплата от 01.01.2013 г. в размер на 433,34
лева;

5.3.5.3. В дейност “Други дейности по икономиката” за отдел “Инспекторат” -
численост 7 бройки и средства по § 01-00 “Заплати и възнаграждения на персонала по
трудови и служебни правоотношения”  в размер на 43 900,00 лева и средна месечна
брутна работна заплата от 01.01.2013 г. в размер на 522,00 лева;

5.3.5.4. За ОбП “Общински пазари” - численост 10 бройки и средства за заплати
по §  01-00  “Заплати и възнаграждения на персонала по трудови и служебни
правоотношения” в размер на 50 000,00 лева и средна месечна брутна месечна работна
заплата от 01.01.2013 г. в размер на 440,00 лева.

5.4. Задължава Кмета на Общината да утвърди длъжностни  щатни разписания за
дейностите по т. 5.1., т. 5.2. и т. 5.3. в рамките на утвърдената от Общинския съвет
обща численост и средства за работни заплати. През годината Кметът може да
извършва промени по длъжностните щатни разписания на дейностите – държавна,
местна и дофинансиране само в рамките на определената численост и средства за
работни заплати.

6. Приема план–сметките на извънбюджетните фондове, съгласно
/Приложение № 7./ В съответствие с Приложение № 8 към § 26 от ЗДБРБ за 2013г./ по
прихода – 130 000 лв. и по разхода –  130 000 лв.

7. На основание чл.21, ал.1, т.6 и чл.17, ал.1, т.6 от ЗМСМА във връзка с чл.66,
ал.1 от ЗМДТ, одобрява План – сметка за сметосъбиране, сметоизвозване,
обезвреждане на битови отпадъци в депа или други съоръжения, чистотата на



ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                      МЛ.ЕКСПЕРТ:

15

териториите за обществено ползване на Община Силистра за 2013 г., съгласно
Приложение № 8.

8. Утвърждава приходите, разходите и числеността на щатния персонал на
общинските предприятия, съгласно Приложение № 9.

9. На основание чл.28, ал.1 от Закона за общинските бюджети определя
Второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, съгласно Приложение № 10 и
приема бюджетните им сметки включени в Приложения 2 и 2А.

9.1. Дава право на Второстепенните разпоредители с бюджетни кредити,
работещи по системата на делегирани бюджети, да реализират собствени приходи от
цени на услуги и управление на общинска собственост.

9.2. Второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, работещи по
системата на делегирани бюджети да коригират служебно през 2013 г. със събраните
собствени приходи приходната и разходната част на бюджета на съответните държавни
дейности, съгласно нормативните изисквания.

10. Определя просрочените задължения от минали години, които  да бъдат
разплатени от бюджета за 2013 г., в размер на 1 505 070 лв. и просрочените вземания,
които да бъдат събрани през 2013 г. в размер на 1 505 070 лв.

11. Приема План-график за разплащане на отчетени просрочени задължения към
31.12.2012г. съгласно Приложение № 12.

12. Определя, съгласно чл.11 и при спазване изискванията по чл.12 от ЗОД,
следните размери:

12.1. Максималният размер на новия общински дълг,  който може да бъде поет
през 2013 г. да не надвишава 578 000 лв.

12.2. Размера на общинските гаранции, които ще бъдат издадени през 2013г. да
не надвишава 507 000 лв.;

12.3. Максималният размер  на общинския дълг и общинските гаранции към
31.12.2013г. не може да надвишава 1 085 000 лв.

12.4. Задължава кметът на общината да изпраща до министъра на финансите, с
копие до Сметната палата, решението по чл.18 от ЗОД в 10-дневен срок от неговото
приемане, заедно с годишния отчет за състоянието на общинския дълг.

13. При възникване на временен недостиг на средства за финансиране на
местните дейности в процеса на изпълнение на общинския бюджет за 2013 г. дава
право на кмета на общината да ползва заем от извънбюджетните средства и фондове на
общината.

14. Дава съгласие временният недостиг на средства по извънбюджетни сметки за
финансиране на проекти по Оперативните програми да се покрива от временни
безлихвени заеми от бюджетни и извънбюджетни сметки до възстановяването им от
Управляващия орган.

15. Задължава кмета да разпредели и утвърди одобрените средства по
общинския бюджет по пълна бюджетна класификация, по тримесечия и съгласно
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Приложение № 2 от Писмо № ФО-1/10.01.2012г. на Министерски съвет. / Приложение
№ 11 /. Месечният план да се счита за равен на една трета от тримесечния план.

16. Възлага на кмета на общината да отразява служебно промените по
общинският бюджет с размера на постъпилите и разходвани средства от дарения и
спонсорства и в съответствие с волята на дарителя, донора.

17. При спазване на общия размер на бюджета и при възникване на неотложни и
доказани потребности през бюджетната година, доколкото със закон не е определено
друго, предоставя следните правомощия на кмета /чл.27 от ЗОБ/:

17.1. Да изменя размера на бюджетните кредити за различните видове разходи в
обема на общите разходи на една бюджетна дейност, без средствата за заплати,
осигурителни вноски и стипендии в частта за делегираните от държавата дейности;

17.2. Да прехвърля бюджетни кредити за различни видове разходи в една
дейност или от една дейност в друга в границите на една бюджетна група, без да
изменя общия й размер в частта за местните дейности;

17.3. Да се разпорежда с резервния бюджетен кредит по т.1.2.2.
17.4 Да кандидатства за средства по структурни и други фондове на ЕС, по

национални програми и др. източници за реализиране на годишните цели на общината
за изпълнение на общинския план за развитие.

17.5. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за
съфинансиране на общински програми и проекти.

17.6. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти за
осигуряване на алтернативни източници на средства за реализиране на определените
годишни цели на общината.

18. Разходването на бюджетните средства (без целевите средства) се
осъществява при съблюдаване на следните приоритети:

18.1. Разходите за делегираните от държавата дейности се извършват до размера
на предоставените трансфери и се използват по предназначение, като разходите за
трудовите възнаграждения и стипендии са приоритетни.

18.2. Постъпилите собствени приходи се разходват при следната поредност: за
трудови разходи; за покриване на просрочените задължения от минали години в размер
определен по т.10; за разходи, свързани с дейности, за които се събират такси; за
хранителни продукти; неотложни сезонни разходи – горива, ел.енергия, отопление,
вода и неотложни текущи ремонти.

19. Задължава Кмета да представи общинският бюджет в областното поделение
на Сметната палата и в Министерството на финансите в законоустановения срок.

�� �� ��

По точка Трета от дневния ред – „Частично изменение в структурата на
общинска администрация в Община Силистра.” Председателят даде думата за
мнения, становища и предложения по разглежданата точка.

Константин Стоилов – общински съветник: „В комисията по местно
самоуправление беше разгледана докладната записка и единодушно взехме решение че
я подкрепяме в този и вид. Даваме шанс на кмета на община Силистра с тази промяна -
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дано тя да бъде положителна и да бъде в полза на цялата общинска администрация,
както и в полза на целия град, т.е. да бъде работеща.”

Председателят на ПК Общинска собственост Теодор Иванов изрази
положително становище на комисията по разглежданата точка от дневния ред.

Други мнения и становища не бяха изразени.
Председателят д-р Мария Димитрова обяви процедура на гласуване по трета

точка от дневния ред.
С резултат от гласуването: общо 28 общински съветника, гласували: 19 гласа

„за” - Валентин Перчемлиев, Георги Георгиев, Георги Кърджиев, Денислав Димитров,
Димчо Кьосев, Добри Добрев, Драга Неделчева, Златка Радушева, Иван Иванов,
Йордан Владимиров, Константин Попов, Константин Христов, Мария Димитрова,
Милен Пенчев, Николай Николов, Пламен Стефанов, Славянка Стоянова, Теодор
Иванов и Юлиян Христов, 0 гласа „против”, 9 гласа „въздържал се” - Бисерка
Костова, Ведат Сали, Веселин Василев, Ганчо Неделчев, Георги Кирилов, Керанка
Иванова, Надежда Бобчева, Нели Стоилова, Светлана Великова, четирима
отсъстващи - Александър Сабанов,  Димитър Петров, Станислав Ковачев, Стоил
Стойчев, и един негласувал - Мехти Сакаллъ, Общински съвет взе следното решение:

Р Е Ш Е Н И Е
№ 491

На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, във връзка с чл. 15, ал. 2 от ЗМСМА

1. Одобрява частично изменение в структурата на Общинска администрация
–съгласно Приложение № 1 и схема – приложение № 1А към докладната записка,
считано от влизане в сила на Решението на Общинския съвет, като:

1.1. Отдел “Разпореждане с общинска собственост”, с численост от 6 бр. от
Дирекция “Устройство на територията и общинска собственост” преминава към
структурата на  Дирекция “Финанси “

1.2. Намалява общата численост на персонала в Дирекция “Устройство на
територията и общинска собственост” от 22 на 16 бройки и увеличава общата
численост на персонала в Дирекция “Финанси”  от 25  бр.  на 31  бройки,  в рамките на
общата численост на персонала за общинска администрация.

1.3. Намалява броят на отделите в Дирекция “Устройство на територията и
общинска собственост” от 3 на два отдела и увеличава броят на отделите в Дирекция
“Финанси” от 3 на четири отдела

1.4. Променя следните наименования:
било: Дирекция “Устройство на територията и общинска собственост”
да стане: Дирекция “Устройство на територията”
било: зам. кмет “Устройство на територията и общинска собственост”
да стане: зам. кмет “Устройство на територията ”

2. Възлага на Кмета на общината да  утвърди длъжностно разписание на
Общинска администрация, както и да извърши промени в  Устройствения правилник на
същата, съгласно  структура по т. 1 от настоящото решение.

�� �� ��
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По точка Четвърта от дневния ред – „Предоставяне и актуализиране
ползването на общинските мери и пасища за 2013 г.” Председателят на Съвета даде
думата за мнения, становища и предложения по разглежданата точка.

Председателите съответно на ПК по Икономическа и инвестиционна политика
Николай Николов и на ПК по Общинска собственост Теодор Иванов изразиха
положително становище на комисиите по разглежданата точка от дневния ред. Други
мнения и становища не бяха изразени.

Председателят на Съвета подложи на гласуване точка четвърта от дневния ред.
С резултат от гласуването: общо 28 общински съветника, гласували: 18 гласа

„за” - Валентин Перчемлиев, Георги Кърджиев, Денислав Димитров, Димчо Кьосев,
Добри Добрев, Драга Неделчева, Иван Иванов, Йордан Владимиров, Константин
Попов, Константин Христов, Мария Димитрова, Милен Пенчев, Николай Николов,
Пламен Стефанов, Светлана Великова, Славянка Стоянова, Теодор Иванов и Юлиян
Христов, 3 гласа „против” - Ведат Сали, Ганчо Неделчев, Мехти Сакаллъ, 7 гласа
„въздържал се” - Веселин Василев, Георги Георгиев, Георги Кирилов, Златка
Радушева, Керанка Иванова, Надежда Бобчева, Нели Стоилова, четирима отсъстващи
- Александър Сабанов,  Димитър Петров, Станислав Ковачев, Стоил Стойчев, и един
негласувал - Бисерка Костова, Общински съвет взе следното решение:

Р Е Ш Е Н И Е
№ 492

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с чл. 37 „о” и „п” от Закона за собствеността и
ползването на земеделските земи:

1.1. ПРИЕМА СЛЕДНИЯ ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПАША ПРЕЗ 2013
ГОДИНА в общинските мери и пасища в землищата на общината:

1.1.1.  с цел намаляване на тенденцията за изоставяне на пасища и
използването им за други цели, паша да се извършва при условията на общо ползване в
имотите, посочени в Приложение № 1, с изключение на частите от тях, представляващи
гори;

1.1.2. площите, върху които да се извърши идентификация във връзка с
подпомагането по Схема за единно плащане на площ, съгласно Приложение № 2;

1.1.3. В имотите, посочени в Приложение № 1, които не са включени в
Приложение № 2, т. к. са силно охрастени пасища, да се прилага т.н. целенасочена
паша в началото на вегетацията;

1.1.4. Като прокари за животните до местата за паша и водопои да се
ползват съществуващите полски пътища или имотите с начин на трайно ползване
„прокар”.

1.2. ОПРЕДЕЛЯ СЛЕДНИТЕ ПРАВИЛА ЗА ОБЩО ПОЛЗВАНЕ НА
ОБЩИНСКИТЕ МЕРИ И ПАСИЩА за отглеждане на пасищни животни:

1.2.1. Договорите за наем се сключват след заплащане на 1/ 2 (една втора)
от определения за годината наем, след което наемателят се въвежда във владение с
констативен протокол, отразяващ състоянието на общинския имот по отношение на
заплевеленост, наличие на нежелана храстовидна и дървесна растителност, камъни,
строителни отпадъци и други. Останалата част от 1/ 2 (една втора) от определения наем
да се заплати до края на календарната година. Ако след очертаването на площите в
Системата за идентификация на земеделските парцели, посочените в договора площи
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са различни от очертаните, по искане на наемателя кметът може да сключи
допълнително споразумение за тяхното уточнение и корекция на дължимата наемна
цена;

1.2.2. Наемателят е длъжен да поддържа пасищата и мерите в добро
земеделско и екологично състояние в съответствие с Националните стандарти № № 1.3,
4.1-4.4, утвърдени със заповед № РД 09-616 от 21 юли 2010 г. на Министъра на
земеделието и храните, изменена със заповеди №, № РД 09-609 от 26 юли 2011 г. и РД-
09-1418 от 18 декември 2012 г., като: опазва и поддържа съществуващите трайни
тераси във физическите блокове, поддържа минимална гъстота от 0,15 животински
единици на хектар (ЖЕ/ ха), почиства пасищата и мерите, обект на договора от камъни
и други строителни отпадъци, нежелана храстовидна растителност и провежда борба с
агресивни и устойчиви растителни видове - орлова папрат (Pteridium aquilinum),
чемерика (Veratrum spp.), айлант (Ailanthus altissima), аморфа (Amorpha fruticosa) и
къпина (Rubus fruticosus);

1.2.3.  Наемателят е длъжен да не разорава мерите и пасищата и да не
променя предназначението им, както и да запазва съществуващите полски граници
(синори) на предоставените му физически блокове;

1.2.4. Наемателят е длъжен да опазва постоянно затревените площи в
близост до гори от навлизане на дървесна  и храстовидна растителност в тях.
Провеждането на сеч на отделно стоящи и групи дървета да извършва съгласно Закона
за опазване на селскостопанското имущество;

1.2.5. Наемателят може да оставят мозаечно разположени единични или
групи дървета храсти и/или синори до 25 % от общата затревена площ;

1.2.6. Наемателят е длъжен да осигурява свободен достъп до пасищата и
мерите, обект на договора на всички тревопасни животни, отглеждани в населеното
място, независимо от техния вид и възраст;

1.2.7. Наемателят е длъжен да не огражда мерите и пасищата, обект на
договора, да не разрешава едновременното струпване на големи стада с животни на
едно и също място за едновременно пашуване и за водопой,  да не извършва и да не
разрешава паша без пастир;

1.2.8. Наемателят е длъжен да не осъществява и да не разрешава
преминаване и движение с моторни превозни средства в самото пасище;

1.2.9. Наемателят няма право да събира такса от собствениците на животни,
независимо от разходите, които е направил по почистването на пасищата;

1.2.10. Наемателят е длъжен да провежда необходимите мероприятия по
осигуряване на пожарна безопасност в мерите и пасища.

2.На основание чл.  21,  ал.  1,  т.  8  от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост, във връзка
с чл. 37 „п” от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи ДАВА
СЪГЛАСИЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ за срок от 1  (една)  година на годните за
подпомагане по Схема за единно плащане на площ имоти - публична общинска
собственост, представляващи „пасища, мери”, посочени в Приложение № 2 чрез
провеждане на публично оповестен конкурс при базисна минимална наемна цена в
размер на 6 (шест) лв./ дка и следните условия:

2.1 В конкурсната документация да се заложат изискванията към
кандидатите, посочени в чл. 109, ал. 2, т. 4, букви „а” и „б” от Наредбата за
общинската собственост;

2.2 Критериите за оценяване на конкурсните предложения да бъдат:
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2.2.1. годишна наемна цена с коефициент на тежест 0,  2 (нула цяло и две
десети);

2.2.2. брой на отглежданите пасищни животни, превърнати в условни
животински единици, съгласно § 1 от Допълнителните разпоредби на Наредба № 5 от
10 март 2010 г. за условията за допустимост за подпомагане на земеделските парцели
по схеми за плащане на площ и за общите и регионални критерии за постоянни пасища
с коефициент на тежест 0, 3 (нула цяло и три десети);

2.2.3. съответствие на обекта на конкурса с мястото на отглеждане на
животните с коефициент на тежест 0, 2 (нула цяло и две десети);

2.2.4. участникът в конкурса бил ли е наемател на обекта на конкурса, ако
той е негодно за подпомагане през предходната година пасище с коефициент на тежест
0, 3 (нула цяло и три десети).

2.3 На основание на чл. 43 от Наредбата за общинската собственост, във
връзка с чл.  37  „п”  от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи в
договорите за наем да се включи клауза за възможност за продължаването им, ако са
сключени на цена, различна от началната и плащанията по схеми за плащане на площ
продължат и през следващите години,  но не за повече общо за 5  (пет)  години.
Наемната цена да се актуализира ежегодно с натрупания към датата на актуализацията
общ индекс на потребителските цени за последните 12 месеца;

3.  Възлага на кмета да определи обектите на конкурса по т.  2,  както и да
сключва договори за наем за срок от 1 (една) година със желаещи да наемат пасища и
мери, негодни за подпомагане по Схема за единно плащане на площ, срещу наем в
размер на 1 (един) лв./ дка.

�� �� ��

По точка Пета от дневния ред – „Приемане на списъка на общинския
жилищен фонд за 2013 г.” Председателят на Съвета даде думата за мнения, становища
и предложения по разглежданата точка.

Председателят на ПК по Общинска собственост Теодор Иванов изрази
положително становище на комисията по разглежданата точка от дневния ред. Други
мнения и становища не бяха изразени.

Председателят на Съвета обяви процедура на гласуване по точка пета от дневния
ред.

С резултат от гласуването: общо 27 общински съветника, гласували: 27 гласа
„за” - Бисерка Костова, Валентин Перчемлиев, Ведат Сали, Веселин Василев, Ганчо
Неделчев, Георги Георгиев, Георги Кирилов, Георги Кърджиев, Денислав Димитров,
Димчо Кьосев, Добри Добрев, Драга Неделчева, Златка Радушева, Иван Иванов,
Йордан Владимиров, Керанка Иванова, Константин Попов, Константин Христов,
Мария Димитрова, Мехти Сакаллъ, Надежда Бобчева, Николай Николов, Пламен
Стефанов, Светлана Великова, Славянка Стоянова, Теодор Иванов и Юлиян Христов, 0
гласа „против”, 0 гласа „въздържал се”, четирима отсъстващи - Александър
Сабанов,  Димитър Петров, Станислав Ковачев, Стоил Стойчев, и двама негласували -
Милен Пенчев, Нели Стоилова, Общински съвет взе следното решение:

Р Е Ш Е Н И Е
№ 493
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1.  На основание чл.  21,  ал.  1,  т.  8  от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл. 42, ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 3, ал. 2
от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под
наем и продажба на общински жилища приема списъка за 2013 година на общинските
жилища по групи, според тяхното предназначение.

2. Възлага на кмета на общината постъпленията от продажбата на общинските
жилища да се изразходват,  съгласно чл.  14,  ал.  2  от Закона за държавния бюджет на
Република България за 2013 г. за ремонт и реконструкция на имоти.

�� �� ��

 По точка Шеста от дневния ред – „Поемане на общински дълг за
бюджетната 2013г. чрез ползване на банков заем.” Председателят на Съвета даде
думата за мнения, становища и предложения по разглежданата точка.

Кмета на община Силистра д-р Юлиян Найденов внесе следната корекция в т.1
от предложения проект на решение по докладната записка:

� Допълва следния текст:
      (овърдрафт), след текста краткосрочен банков заем.

т.1 от решението придобива следния вид:
На основание чл.40 от ЗОБ, чл.21, ал.1, т. 10 от ЗМСМА, чл.50, ал.1 от

Наредбата за съставянето, изпълнението и отчитането на бюджета на Община Силистра
и чл. 3, т.7 от ЗОД, разрешава на Община Силистра поемане на общински дълг, чрез
ползване на краткосрочен банков заем (овърдрафт) в размер на 500 000 /петстотин
хиляди/ лв. за (чл.5, ал.1, т.1 и т.2от ЗОД) финансиране на текущи проекти.

Председателите съответно на ПК по Общинска собственост Теодор Иванов и на
ПК по Местно самоуправление Константин Стоилов изразиха положително становище
на комисиите по разглежданата точка от дневния ред. Други мнения и становища не
бяха изразени.

Председателят д-р Мария Димитрова обяви процедура на гласуване по точка
шеста от дневния ред.

С резултат от гласуването: общо 27 общински съветника, гласували: 27 гласа
„за” - Бисерка Костова, Валентин Перчемлиев, Ведат Сали, Веселин Василев, Ганчо
Неделчев, Георги Георгиев, Георги Кирилов, Георги Кърджиев, Денислав Димитров,
Димчо Кьосев, Добри Добрев, Драга Неделчева, Златка Радушева, Иван Иванов,
Йордан Владимиров, Керанка Иванова, Константин Попов, Константин Христов,
Мария Димитрова, Мехти Сакаллъ, Надежда Бобчева, Николай Николов, Пламен
Стефанов, Светлана Великова, Славянка Стоянова, Теодор Иванов и Юлиян Христов, 0
гласа „против”, 0 гласа „въздържал се”, четирима отсъстващи - Александър
Сабанов,  Димитър Петров, Станислав Ковачев, Стоил Стойчев, и двама негласували -
Милен Пенчев, Нели Стоилова, Общински съвет взе следното решение:

Р Е Ш Е Н И Е
№ 494
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1.  На основание чл.40  от ЗОБ,  чл.21,  ал.1,  т.  10  от ЗМСМА,  чл.50,  ал.1  от
Наредбата за съставянето, изпълнението и отчитането на бюджета на Община Силистра
и чл. 3, т.7 от ЗОД, разрешава на Община Силистра поемане на общински дълг, чрез
ползване на краткосрочен банков заем (овърдрафт) в размер на 500 000 /петстотин
хиляди/ лв. за (чл.5, ал.1, т.1 и т.2от ЗОД) финансиране на текущи проекти.

2. На основание чл.17, ал.1 от Закона за общинския дълг, определя:
2.1.Начина на обезпечаване на дълга – бъдещи приходи на общината, в това

число собствени приходи на общината и обща изравнителна субсидия.
2.2. Източниците за погасяване – собствените приходи и обща изравнителна

субсидия.
2.3.Условията за погасяване на дълга, както следва: съгласно чл.5, ал.2 на ЗОД –

за краткосрочен дълг, погасяване до края на бюджетната година, но не по-късно от 25
декември на съответната година.

2.4. Максималния лихвен размер -  за краткосрочен дълг – до 5 %;
2.5. Годишна такса за управление на кредита –  за краткосрочния дълг – не по –

вече от 0.5 % от стойността на кредита;
2.6.такса за проучване и др. – не по – вече от 0.05 % от стойността на кредита.

3. На основание чл.17, ал.3 от ЗОД и чл.50, ал.2 от Наредбата за съставянето,
изпълнението и отчитането на бюджета на община Силистра възлага на кмета на
Община Силистра да проведе процедурата, съгласно чл.19 от ЗОД за избор на
финансова институция за изпълнение на решенията и внесе докладна записка за
изменението на бюджета, съгласно взетото решение.

�� �� ��

По точка Седма от дневния ред – „Приемане на Наредба за принудителното
изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от
Община Силистра.” Председателят на Съвета даде думата за мнения, становища и
предложения по разглежданата точка. Председателите съответно на ПК по Местно
самоуправление Константин Стоилов, на ПК по Устройство на територията Димчо
Кьосев и на ПК по Общинска собственост Теодор Иванов изразиха положително
становище на комисиите по разглежданата точка от дневния ред. Други мнения и
становища не бяха изразени.

Председателят на Общински съвет д-р Мария Димитрова обяви процедура на
гласуване по точка седма от дневния ред.

С резултат от гласуването: общо 26 общински съветника, гласували: 26 гласа
„за” - Бисерка Костова, Валентин Перчемлиев, Ведат Сали, Веселин Василев, Ганчо
Неделчев, Георги Георгиев, Георги Кирилов, Георги Кърджиев, Денислав Димитров,
Димчо Кьосев, Добри Добрев, Златка Радушева, Иван Иванов, Йордан Владимиров,
Керанка Иванова, Константин Попов, Константин Христов, Мария Димитрова,
Надежда Бобчева, Нели Стоилова, Николай Николов, Пламен Стефанов, Светлана
Великова, Славянка Стоянова, Теодор Иванов и Юлиян Христов, 0 гласа „против”, 0
гласа „въздържал се”, четирима отсъстващи - Александър Сабанов,  Димитър
Петров, Станислав Ковачев, Стоил Стойчев, и трима негласували - Драга Неделчева,
Мехти Сакаллъ, Милен Пенчев, Общински съвет взе следното решение:
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Р Е Ш Е Н И Е
№ 495

На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и на основание чл. 225а, ал.3 от Закона за устройство на територията.

1. ПРИЕМА Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за премахване
на незаконни строежи или части от тях от Община Силистра.

2. Възлага на Кмета на Община Силистра да предприеме последващите съгласно
закона действия.

�� �� ��

По точка Осма от дневния ред – „Изменение и допълнение на Наредбата за
опазване на обществения ред и чистотата в община Силистра.” Председателят на
Съвета даде думата за мнения, становища и предложения по разглежданата точка.

Председателите съответно на ПК по Местно самоуправление Константин
Стоилов, на ПК по Икономическа и инвестиционна политика Николай Николов
изразиха положително становище на комисиите по разглежданата точка от дневния ред.
Други мнения и становища не бяха изразени.

Председателят д-р Мария Димитрова обяви процедура на гласуване по точка
осма от дневния ред.

С резултат от гласуването: общо 28 общински съветника, гласували: 28 гласа
„за” - Бисерка Костова, Валентин Перчемлиев, Ведат Сали, Веселин Василев, Ганчо
Неделчев, Георги Георгиев, Георги Кирилов, Георги Кърджиев, Денислав Димитров,
Димчо Кьосев, Добри Добрев, Златка Радушева, Иван Иванов, Йордан Владимиров,
Керанка Иванова, Константин Попов, Константин Христов, Мария Димитрова, Мехти
Сакаллъ, Милен Пенчев, Надежда Бобчева, Нели Стоилова, Николай Николов, Пламен
Стефанов, Светлана Великова, Славянка Стоянова, Теодор Иванов и Юлиян Христов, 0
гласа „против”, 0 гласа „въздържал се”, четирима отсъстващи - Александър
Сабанов,   Димитър Петров,  Станислав Ковачев,  Стоил Стойчев,  и един негласувал -
Драга Неделчева, Общински съвет взе следното решение:

Р Е Ш Е Н И Е
№ 496

На основание чл. 21 ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация Общински съвет Силистра ПРИЕМА изменения и допълнения на
Наредбата за опазване на обществения ред и чистотата в община Силистра в следния
вид:

1. Текстът в чл. 27 от Наредбата, се променя от „приета с реш. № 517, Протокол
№ 21/31.01.2001 г. от Общински съвет-Силистра.” на „приета с реш. № 350, Протокол
№ 11/ 18.07.2008 г. от Общински съвет-Силистра.”

2. В чл. 51. Третиране на излезли от употреба МПС:
„(1) За ”излезли от употреба” се считат МПС, които са снети от отчет по смисъла

на Закона за движение по пътищата, не са преминали преглед за техническа изправност
в законоустановения срок, не е платен данък върху превозното средство в законно
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установените срокове, включително и спрените от движение, за срок по-голям от една
година към момента на установяването и съставянето на предписание за преместване
на МПС”.

3. В ал. 3 се изменя т. 3.2, като думата „специалист” се заменя с „Началник -
отдел „Инспекторат” или инспектор от отдел „Инспекторат”.

�� �� ��

По точка Девета от дневния ред – „Откриване на процедура за
разпределение и възлагане на автобусни линии  от общинската, областната и
републиканската транспортни схеми  от квотата на Община Силистра.”
Председателят на Съвета даде думата за мнения, становища и предложения по
разглежданата точка, като отправи молба да се запази тишина в залата.

Председателите съответно на ПК по Икономическа и инвестиционна политика
Николай Николов, на ПК по Местно самоуправление Константин Стоилов и на ПК по
Устройство на територията Димчо Кьосев изразиха положително становище на
комисиите по разглежданата точка от дневния ред. Други мнения и становища не бяха
изразени.

Председателят на Общински съвет обяви процедура на гласуване по точка
девета от дневния ред.

С резултат от гласуването: общо 29 общински съветника, гласували: 24 гласа
„за” - Валентин Перчемлиев, Ведат Сали, Ганчо Неделчев, Георги Георгиев, Георги
Кирилов, Георги Кърджиев, Денислав Димитров, Димчо Кьосев, Добри Добрев, Драга
Неделчева, Иван Иванов, Йордан Владимиров, Константин Попов, Константин
Христов, Мария Димитрова, Мехти Сакаллъ, Милен Пенчев, Надежда Бобчева,
Николай Николов, Пламен Стефанов, Светлана Великова, Славянка Стоянова, Теодор
Иванов и Юлиян Христов, 0 гласа „против”, 5 гласа „въздържал се” - Бисерка
Костова, Веселин Василев, Златка Радушева, Керанка Иванова, Нели Стоилова,
четирима отсъстващи - Александър Сабанов,  Димитър Петров, Станислав Ковачев,
Стоил Стойчев, Общински съвет взе следното решение:

Р Е Ш Е Н И Е
№ 497

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 19, ал. 2 от Закона
за автомобилните превози и чл. 16в от Наредба № 2 от 15.03.2002 г. за условията и реда
за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на
пътници с автобуси:

1. Да бъде проведена процедура за възлагане на превози по автобусни линии,
съгласно приложения списък (обособени позиции), включващ междуселищни линии от
общинската, областната и републиканската транспортни схеми от квотата на Община
Силистра по реда на Закона за обществените поръчки.

2. Във връзка с изискването на чл. 5, ал. 4 от ЗОП, определя срок на договора/ите
с избрания/ните изпълнител/и от 4 (четири) години.

3.  В съответствие с чл.  2  от Наредба № 2  и чл.  9,  ал.  1  от ЗОП в процедурата
могат да участват физически и юридически лица, регистрирани като търговци, както и
техни обединения, които притежават лиценз за извършване на превоз на пътници на
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територията на Република България или лиценз на Общността, и други документи,
които се изискват от Закона за автомобилните превози и приложимите подзаконови
нормативни актове, както и от ЗОП.

4. С настоящото решение Общинският съвет делегира изпълнението на своите
функции относно подготовката, провеждането и избор на изпълнител по процедурата
на Кмета на Община Силистра, като го оправомощава да предприеме, извърши и
приеме всички правни и фактически действия по провеждането й по реда на Закона за
обществените поръчки.

5. Възлага на Кмета на Община Силистра, в рамките на предоставените му от
Закона за обществените поръчки правомощия, да издаде решение за откриване на
обществена поръчка по реда на чл. 16, ал. 8 от същия, чрез открита процедура.
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По точка Десета от дневния ред – „Предприемане на спешна мярка, чрез
пряко възлагане на автобусни превози по линиите Варна – Силистра, с часове на
тръгване – 17,30 ч. – 13,00 ч.; 13,00 ч. – 06,00 ч. и Русе – Силистра, с часове на
тръгване – 16,15 ч. – 09,30 ч., от републиканската транспортна схема - квота на
Община Силистра.” Председателят на Съвета даде думата за мнения, становища и
предложения по разглежданата точка, като поясни че докладната се разглежда за трети
пореден път.

Председателят на ПК по Икономическа и инвестиционна политика Николай
Николов изрази положително становище на комисията по разглежданата точка от
дневния ред. Председателят на ПК по Устройство на територията и транспорт Димчо
Кьосев изрази становище на комисията за решение в зала. Други мнения и становища
не бяха изразени.

Председателят д-р Мария Димитрова подложи на гласуване точка десета от
дневния ред.

С резултат от гласуването: общо 24 общински съветника, гласували: 16 гласа
„за” - Валентин Перчемлиев, Георги Кърджиев, Денислав Димитров, Димчо Кьосев,
Добри Добрев, Иван Иванов, Йордан Владимиров, Константин Попов, Константин
Христов, Мария Димитрова, Милен Пенчев, Николай Николов, Пламен Стефанов,
Славянка Стоянова,  Теодор Иванов и Юлиян Христов, 0 гласа „против”, 8 гласа
„въздържал се” - Бисерка Костова, Веселин Василев, Георги Георгиев, Златка
Радушева, Керанка Иванова, Надежда Бобчева, Нели Стоилова, Светлана Великова,
четирима отсъстващи - Александър Сабанов,  Димитър Петров, Станислав Ковачев,
Стоил Стойчев, и петима негласували - Ведат Сали, Ганчо Неделчев, Георги Кирилов,
Драга Неделчева, Мехти Сакаллъ, Общински съвет взе следното решение:

Р Е Ш Е Н И Е
№ 498

НЕ ПРИЕМА решението по точка десета от дневния ред.

�� �� ��
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Председателят д-р Мария Димитрова подложи на прегласуване точка десета от
дневния ред след постъпило предложение на общинския съветник Драга Неделчева,
която не успя да даде своя вот.

С резултат от гласуването: общо 25 общински съветника, гласували: 17 гласа
„за” - Валентин Перчемлиев, Георги Кърджиев, Денислав Димитров, Димчо Кьосев,
Добри Добрев, Драга Неделчева, Иван Иванов, Йордан Владимиров, Константин
Попов, Константин Христов, Мария Димитрова, Милен Пенчев, Николай Николов,
Пламен Стефанов, Славянка Стоянова, Теодор Иванов и Юлиян Христов, 0 гласа
„против”, 8 гласа „въздържал се” - Бисерка Костова, Веселин Василев, Георги
Георгиев, Златка Радушева, Керанка Иванова, Надежда Бобчева, Нели Стоилова,
Светлана Великова, четирима отсъстващи - Александър Сабанов,  Димитър Петров,
Станислав Ковачев, Стоил Стойчев, и четирима негласували - Ведат Сали, Ганчо
Неделчев, Георги Кирилов, Мехти Сакаллъ, Общински съвет взе следното решение:

Р Е Ш Е Н И Е
№ 499

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 5, пар. 5 от
Регламент (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври
2007 г. относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и
автомобилен транспорт и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 1191/69 и (ЕИО) № 1107/70
на Съвета, чл. 16д, ал. 6, 7 и 8 от Наредба № 2 от 15.03.2002 г. за условията и реда за
утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на
пътници с автобуси, и съгласно писмо с Изх. № 1-1648-10 от 21.12.2012 г. на Областния
управител на област Силистра, Общински съвет – Силистра, в качеството си на
възложител, упълномощава кмета на Община Силистра да сключи договори за пряко
възлагане на обществената услуга по следните автобусни линии:

- Варна – Силистра, с часове на тръгване – 17,30 ч. – 13,00 ч.; 13,00 ч. – 06,00
ч.;

- Русе – Силистра, с часове на тръгване – 16,15 ч. – 09,30 ч.,
за срок до провеждане на процедура по реда на Закона за обществените

поръчки или Закона за концесиите, но не по-късно от 30.06.2013 г., считано от
датата на влизане в сила на настоящото решение.

2. На основание чл. 60, ал. 1, предложения «второ» и «четвърто» от АПК, в
съответствие с чл. 5, пар. 5 от Регламент (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент
и на Съвета от 23 октомври 2007 година относно обществените услуги за пътнически
превоз с железопътен и автомобилен транспорт и съобразно Решение № 1-1648-9 /
21.12.2012 г. на Областния управител на област Силистра, Общински съвет – Силистра
ДОПУСКА предварително изпълнение на настоящото решение.

Мотиви: Съгласно чл. 5, пар. 5 от Регламент (ЕО) № 1370/2007 на Европейския
парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 година в случай на прекъсване на услугите
или на непосредствен риск от такова прекъсване компетентният орган може да
предприеме спешна мярка. Тази спешна мярка (която в настоящия случай е във вид на
пряко възлагане на автобусни превози с решение на Областния управител по реда на
чл. 16д, ал. 6, 7 и 8 от Наредба № 2 / 15.03.2002 г.) не може да надвишава две години.
Предвид изложеното, допускането на предварително изпълнение на настоящото
решение е необходимо, за да се защитят особено важни обществени интереси в
областта на транспортното обслужване на населението на община Силистра по горе
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цитираните автобусни линии, с оглед обезпечаване потребностите на пътниците за
пътуване в посочените часове и направления, както и поради опасността, че при
евентуално закъсняло изпълнение, могат да последват трудно поправими имуществени
и неимуществени вреди за населението на общината.

�� �� ��

По точка Единадесета от дневния ред – „Разпределяне на целева субсидия
за изграждане и основен ремонт на пътища от Общинска пътна мрежа – 2013 г., в
размер на 226 100 лв.” Председателят на Съвета даде думата за мнения, становища и
предложения по разглежданата точка.

Председателите съответно на ПК по Местно самоуправление Константин
Стоилов, на ПК по Бюджет и финанси Милен Пенчев, на ПК по Здравеопазване и
социална политика Константин Попов и на ПК по Икономическа и инвестиционна
политика Николай Николов изразиха положително становище на комисиите по
разглежданата точка от дневния ред. Други мнения и становища не бяха изразени.

Председателят на Общински съвет подложи на гласуване точка единадесета от
дневния ред.

С резултат от гласуването: общо 26 общински съветника, гласували: 26 гласа
„за” - Бисерка Костова, Валентин Перчемлиев, Ведат Сали, Веселин Василев, Георги
Георгиев,  Георги Кирилов,  Георги Кърджиев,  Денислав Димитров,  Димчо Кьосев,
Добри Добрев, Драга Неделчева, Златка Радушева, Иван Иванов, Йордан Владимиров,
Керанка Иванова, Константин Попов, Константин Христов, Мария Димитрова, Милен
Пенчев, Надежда Бобчева, Николай Николов, Пламен Стефанов, Светлана Великова,
Славянка Стоянова,  Теодор Иванов и Юлиян Христов, 0 гласа „против”, 0 гласа
„въздържал се”, четирима отсъстващи - Александър Сабанов,  Димитър Петров,
Станислав Ковачев, Стоил Стойчев, и трима негласували - Ганчо Неделчев, Мехти
Сакаллъ, Нели Стоилова, Общински съвет взе следното решение:

Р Е Ш Е Н И Е
№ 500

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2, от ЗМСМА, във връзка с разпоредбите на
ЗДБРБ за 2013 г. и указанията на МФ с писмо № ФО-01/20.01.2013 г.,  Общински съвет
ОДОБРЯВА разпределението на целева субсидия за изграждане и основен ремонт на
пътища от Общинска пътна мрежа в размер на 226 100 лв., както следва:

1.Път SLS1080 /21029/ІІ-21 "Русе - Силистра/-Сребърна - Ветрен - граница   с
община Ситово

 от км 0+200 до км 1+740 124 400,00 лв.
2. SLS1114 /23504/ /ІІІ-216 "Ситово-Добротица-Дулово/- граница община

Ситово-Йорданово- /ІІІ-218 "Иширково-Дулово"/
           от км 5+700 до км 13+800 1 350,00 лв.

3. SLS1082 /21034(3)+23506(3)/ /ІІІ-218 Силистра-Иширково-Дулово/- Смилец-
Сърпово-/SLS1114/

от км 4+800 до км 10+800 20 750,00 лв.
4. SLS1086 /ІІІ-218 Силистра-Иширково - Дулово/ - Полковник Ламбриново -

Смилец-/SLS1082/
от км 0+000 до км 5+630 1 600,00 лв.
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5. SLS3089 /М2/ /ІSLS3088 / - Силистра - Гробищен парк
от км 0+000 до км 1+620 78 000,00 лв.

ОБЩО:                             226 100,00 лв.

�� �� ��

По точка Дванадесета от дневния ред – „Приемане на предложение за
утвърждаване на Природонаучен музей - Сребърна за второстепенен
разпоредители с бюджетни кредити.” Председателят на Съвета даде думата за
мнения, становища и предложения по разглежданата точка.

Председателите съответно на ПК по Бюджет и финанси Милен Пенчев и на ПК
по Култура Добри Добрев изразиха положително становище на комисиите по
разглежданата точка от дневния ред. Други мнения и становища не бяха изразени.

Председателят на Общински съвет обяви процедура на гласуване по точка
дванадесета от дневния ред.

С резултат от гласуването: общо 27 общински съветника, гласували: 27 гласа
„за” - Бисерка Костова, Валентин Перчемлиев, Ведат Сали, Веселин Василев, Ганчо
Неделчев, Георги Георгиев, Георги Кирилов, Георги Кърджиев, Денислав Димитров,
Димчо Кьосев, Добри Добрев, Драга Неделчева, Златка Радушева, Иван Иванов,
Йордан Владимиров, Константин Попов, Константин Христов, Мария Димитрова,
Милен Пенчев, Надежда Бобчева, Нели Стоилова, Николай Николов, Пламен
Стефанов, Светлана Великова, Славянка Стоянова, Теодор Иванов и Юлиян Христов, 0
гласа „против”, 0 гласа „въздържал се”, четирима отсъстващи - Александър
Сабанов,  Димитър Петров, Станислав Ковачев, Стоил Стойчев, и двама негласували -
Керанка Иванова, Мехти Сакаллъ, Общински съвет взе следното решение:

Р Е Ш Е Н И Е
№ 501

1.  На основание чл. 28, ал. 1  от Закона за общинските бюджети и чл. 41, ал. 1 от
ЗКН и чл.  4,  ал.  2  от ЗЗРК,  Общинският съвет ПРИЕМА предложението за
утвърждаване на Природонаучен музей - Сребърна за второстепенен разпоредител с
бюджет, считано от 01.05.2013 г.

2.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл. 28, ал. 1 от Закона за общинските бюджети, Общински
съвет - Силистра изменя Списъка на второстепенните разпоредители с бюджет и
бюджетните им сметки за 2013 г. в частта на ФУНКЦИЯ „ПОЧИВНО ДЕЛО,
КУЛТУРА И РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ”, както следва:
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МУЗЕИ И ХУД. ГАЛЕРИИ С
РЕГИОНАЛЕН ХАРАКТЕР

Годишен
план 2013

Държавни
дейности

Дофинанси-
ране на ДД

Общински
дейности

Директор на Регионален
исторически музей - Силистра"
/ПСДД в частта на ДДД/ 204 993 196 113 8 880
Нов: Директор на Природонаучен
музей - Сребърна /към 1.05.2013 г./ 50 752 35 444 15 308
БИБЛИОТЕКИ С РЕГИОНАЛЕН
ХАРАКТЕР
 Директор на РБ „П.  Павлович”  –
Силистра  /ПСДД в частта на ДДД/  296 829  296 829

ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО
КУЛТУРАТА
Било: Началник отдел "Култура" 710 156 375 199 16 645 318 312
Става: Началник отдел "Култура" 341 092 339 755 1 337

3.  Считано от 01.05.2013 г. Директорът на Природонаучен музей - Сребърна в
качеството си на второстепенен разпоредител с бюджет спазва Заповед на Кмета на
община Силистра, издадена на основание чл. 28, ал. 2 от Закона за общинските
бюджети /ЗОБ/ и чл. 24 от Наредбата за съставянето, изпълнението и отчитането
бюджета на Община Силистра за определяне на правата и отговорностите на
второстепенните и третостепенни разпоредители с бюджет за 2013 г.

4. На основание чл. 17, ал. 2, т. 4 от Закона за културното наследство задължава
директора на културния институт в срок до 3 месеца да актуализира правилника за
устройството и дейността на Природонаучния музей и да го предложи за съгласуване в
Министерството на културата.
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По точка Тринадесета от дневния ред – „Безвъзмездно приемане на
отпадъци, събрани в рамките на национална кампания „Да изчистим България за
един ден” на регионално депо за ТБО.” Председателят на Съвета даде думата за
мнения, становища и предложения по разглежданата точка, като помоли общинска
администрация, която се вълнуваше след приетия бюджет 2013г., да запази тишина.

Председателят на ПК по Общинска собственост Теодор Иванов изрази
положително становище на комисията по разглежданата точка от дневния ред. Други
мнения и становища не бяха изразени.

Председателят на Общински съвет обяви процедура на гласуване по точка
тринадесета от дневния ред.

С резултат от гласуването: общо 28 общински съветника, гласували: 28 гласа
„за” - Бисерка Костова, Валентин Перчемлиев, Ведат Сали, Веселин Василев, Ганчо
Неделчев, Георги Георгиев, Георги Кирилов, Георги Кърджиев, Денислав Димитров,
Димчо Кьосев, Добри Добрев, Драга Неделчева, Златка Радушева, Иван Иванов,
Йордан Владимиров, Керанка Иванова, Константин Попов, Константин Христов,
Мария Димитрова, Мехти Сакаллъ, Милен Пенчев, Надежда Бобчева, Николай
Николов, Пламен Стефанов, Светлана Великова, Славянка Стоянова, Теодор Иванов и
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Юлиян Христов, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържал се”, четирима отсъстващи -
Александър Сабанов,  Димитър Петров, Станислав Ковачев, Стоил Стойчев, и един
негласувал - Нели Стоилова, Общински съвет взе следното решение:

Р Е Ш Е Н И Е
№ 502

На основание чл.21, ал.1, т.7  от Закона за местното самоуправление и местната
администрация освобождава за периода 19-21 април 2013г. от такса за депониране на
битови  и строителни отпадъци на регионално депо за ТБО – Силистра, всички лица -
участници в кампанията “Да изчистим България за един ден”, които със собствени
МПС доставят отпадъци, при следното условие:  при доставката на отпадъците лицата
следва да упоменат вида на отпадъка и мястото на неговия произход.

�� �� ��

По точка Четиринадесета от дневния ред – „Приемане на Отчета за
дейността на отдел „Инспекторат” за 2012 г.” Председателят на Съвета даде
думата за мнения, становища и предложения по разглежданата точка.

Председателят на ПК по Местно самоуправление Константин Стоилов изрази
положително становище на комисията по разглежданата точка от дневния ред.
Председателят на ПК по Здравеопазване и социална политика Константин Попов
изрази положително становище на комисията по разглежданата точка и изрази
следното лично становище: „Когато приемахме създаването на тази служба
Инспекторат,  някои колеги пък и аз в началото се замислих дали имаме нужда от
създаването на тази комисия и дали трябва да бъдат отделени от средствата на
общинския бюджет за да бъде създадена тя и доколко ще бъде полезна действително
за опазването на обществения ред и чистотата на нашия град. Оказа се обаче че това
е един много добър ход и резултатите са налице. Инспектората показа много добра
работа,  много неща бяха свършени и най-вече в областта на превенцията.  Нашите
съграждани видяха че съществува такъв Инспекторат и започнаха да спазват по-
добре Наредбата за обществения ред и чистотата. Така че смятам че това беше нещо
много навременно създаването на Инспектората. Надявам се в бъдеще-тази година
резултатите да бъдат още по-добри и поздравявам общинската администрация за
създаването на тази служба Инспекторат и специално назначаването на нейния
ръководител г-н Валери Великов. Благодаря Ви.”

Други мнения и становища не бяха изразени.
Председателят на Общински съвет обяви процедура на гласуване по точка

четиринадесета от дневния ред.
С резултат от гласуването: общо 26 общински съветника, гласували: 26 гласа

„за” - Бисерка Костова, Валентин Перчемлиев, Ведат Сали, Ганчо Неделчев, Георги
Георгиев,  Георги Кирилов,  Георги Кърджиев,  Денислав Димитров,  Димчо Кьосев,
Добри Добрев, Драга Неделчева, Златка Радушева, Иван Иванов, Йордан Владимиров,
Керанка Иванова, Константин Попов, Константин Христов, Мария Димитрова, Мехти
Сакаллъ, Милен Пенчев, Николай Николов, Пламен Стефанов, Светлана Великова,
Славянка Стоянова,  Теодор Иванов и Юлиян Христов, 0 гласа „против”, 0 гласа
„въздържал се”, четирима отсъстващи - Александър Сабанов,  Димитър Петров,
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Станислав Ковачев, Стоил Стойчев, и трима негласували - Веселин Василев, Надежда
Бобчева, Нели Стоилова, Общински съвет взе следното решение:

Р Е Ш Е Н И Е
№ 503

На основание чл. 6, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на
отдел „Инспекторат” ПРИЕМА Отчета за дейността на отдел „Инспекторат” при
Община Силистра  за 2012 г.
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По точка Петнадесета от дневния ред – „Приемане на Отчет за дейността на
Обществения съвет по социално подпомагане и услуги за 2012 година и План за
работата на Съвета през 2013 година.” Председателят на Съвета даде думата за
мнения, становища и предложения по разглежданата точка.

Председателят на ПК по Здравеопазване и социална политика Константин Попов
изрази положително становище на комисията по разглежданата точка от дневния ред.
Други мнения и становища не бяха изразени.

Председателят на Общински съвет обяви процедура на гласуване по точка
петнадесета от дневния ред.

С резултат от гласуването: общо 29 общински съветника, гласували: 29 гласа
„за” - Александър Сабанов,  Бисерка Костова, Валентин Перчемлиев, Ведат Сали,
Веселин Василев, Ганчо Неделчев, Георги Георгиев, Георги Кирилов, Георги
Кърджиев, Денислав Димитров, Димчо Кьосев, Добри Добрев, Златка Радушева, Иван
Иванов, Йордан Владимиров, Керанка Иванова, Константин Попов, Константин
Христов, Мария Димитрова, Мехти Сакаллъ, Милен Пенчев, Надежда Бобчева,
Николай Николов, Пламен Стефанов, Светлана Великова, Славянка Стоянова,
Станислав Ковачев, Теодор Иванов и Юлиян Христов, 0 гласа „против”, 0 гласа
„въздържал се”, двама отсъстващи - Димитър Петров, Стоил Стойчев, и двама
негласували - Драга Неделчева, Нели Стоилова, Общински съвет взе следното
решение:

Р Е Ш Е Н И Е
№ 504

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 24 от Закона за местно самоуправление и местна
администрация ПРИЕМА Отчета за работата на Обществения съвет по социално
подпомагане и услуги за 2012 година.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местно самоуправление и местна
администрация ПРИЕМА План за работата на Обществения съвет по социално
подпомагане и услуги за 2013 година.

�� �� ��
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Председателят на Съвета д-р Мария Димитрова обяви почивка по искане на
групата общински съветници от ГЕРБ в 10,25 часа. В 10,47 часа след проверка на
кворума, съгласно данните от системата за електронно гласуване в залата от общо 33
общински съветника присъстваха 27 и на основание в чл. 27, ал. 2 от ЗМСМА
заседанието продължи.
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По точка Шестнадесета от дневния ред – „Приемане на Отчет за
изпълнение на План за действие за 2012 г. по реализиране на Общинската
стратегия за развитие на социалните услуги за периода 2011- 2015 г. Приемане на
Актуализиран  Оперативен план с времеви график по изпълнение на
Стратегията. Приемане на Актуализиран План задействие за 2013 г. по
изпълнение на Стратегията. Приемане на План за действие за 2014 г. по
изпълнение на Стратегията.” Председателят на Съвета даде думата за мнения,
становища и предложения по разглежданата точка.

Председателите съответно на ПК по Здравеопазване и социална политика
Константин Попов и на ПК по Образование Драга Неделчева изразиха положително
становище на комисиите по разглежданата точка от дневния ред. Други мнения и
становища не бяха изразени.

Председателят на Общинския съвет обяви процедура на гласуване по точка
шестнадесета от дневния ред.

С резултат от гласуването: общо 31 общински съветника, гласували: 31 гласа
„за” - Александър Сабанов,  Бисерка Костова, Валентин Перчемлиев, Ведат Сали,
Веселин Василев, Ганчо Неделчев, Георги Георгиев, Георги Кирилов, Георги
Кърджиев, Денислав Димитров, Димчо Кьосев, Добри Добрев, Драга Неделчева, Златка
Радушева, Иван Иванов, Йордан Владимиров, Керанка Иванова, Константин Попов,
Константин Христов, Мария Димитрова, Мехти Сакаллъ, Милен Пенчев, Надежда
Бобчева, Нели Стоилова, Николай Николов, Пламен Стефанов, Светлана Великова,
Славянка Стоянова, Станислав Ковачев, Теодор Иванов и Юлиян Христов, 0 гласа
„против”, 0 гласа „въздържал се”, двама отсъстващи - Димитър Петров, Стоил
Стойчев, Общински съвет взе следното решение:

Р Е Ш Е Н И Е
№ 505

1.На основание чл. 21, ал. 1, т. 24 от Закона за местно самоуправление и местна
администрация и във връзка с чл. 19, ал. 3 от Закона за социално подпомагане приема
Отчета за изпълнение на Годишен план за действие за 2012 г. по изпълнение на
Общинска стратегия за развитие на социалните услуги за периода 2011- 2015  г.
/Приложение 1/.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местно самоуправление и местна
администрация, във връзка с чл. 19, ал. 2 от Закона за социално подпомагане и чл. 36 б
ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане приема
Актуализиран Оперативен план с времеви график /Приложение 5А от Стратегията/ за
изпълнение на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги за периода
2011-2015 г.  /Приложение 2/.
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4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местно самоуправление и местна
администрация,  във връзка с чл. 19, ал. 2 от Закона за социално подпомагане и чл. 36 б,
ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане приема
Актуализиран Годишен план за действие за 2013 г. за изпълнение на Общинската
стратегия за развитие на социалните услуги за периода 2011-2015 г. /Приложение 3/.

5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местно самоуправление и местна
администрация във връзка с чл. 19, ал. 2 от Закона за социално подпомагане и чл. 36 б
ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане приема Годишен
план за действие за 2014 г. по изпълнение на Общинската стратегия за развитие на
социалните услуги за периода 2011-2015 г./Приложение 4/.
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По точка Седемнадесета от дневния ред – „Одобряване на доклада за
изпълнение на програмата за реализация на Общинския план за развитие през
2012г.” Председателят на Съвета даде думата за мнения, становища и предложения по
разглежданата точка, като отново направи забележка на присъстващите в залата да
запазят тишина.

Председателят на ПК по Икономическа и инвестиционна политика Николай
Николов изрази положително становище на комисията по разглежданата точка от
дневния ред. Други мнения и становища не бяха изразени.

Председателят д-р Мария Димитрова обяви процедура на гласуване по точка
седемнадесета от дневния ред.

С резултат от гласуването: общо 30 общински съветника, гласували: 30 гласа
„за” - Александър Сабанов,  Бисерка Костова, Валентин Перчемлиев, Ведат Сали,
Веселин Василев, Ганчо Неделчев, Георги Георгиев, Георги Кирилов, Георги
Кърджиев, Денислав Димитров, Димчо Кьосев, Добри Добрев, Драга Неделчева, Златка
Радушева, Иван Иванов, Йордан Владимиров, Керанка Иванова, Константин Попов,
Константин Христов, Мария Димитрова, Мехти Сакаллъ, Милен Пенчев, Надежда
Бобчева, Николай Николов, Пламен Стефанов, Светлана Великова, Славянка Стоянова,
Станислав Ковачев, Теодор Иванов и Юлиян Христов, 0 гласа „против”, 0 гласа
„въздържал се”, двама отсъстващи - Димитър Петров, Стоил Стойчев, и един
негласувал - Нели Стоилова, Общински съвет взе следното решение:

Р Е Ш Е Н И Е
№ 506

На основание чл.21, ал.1, т.12 и т.24 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл.24, т.4 от Закона за регионално развитие ОДОБРЯВА
доклада за изпълнение на програмата за реализация на Общинския план за развитие
през 2012г.

�� �� ��
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По точка Осемнадесета от дневния ред – „Приемане на дългосрочна и
краткосрочна програми за насърчаване използването на енергията от
възобновяеми източници и биогорива 2012-2020г. на Община Силистра по проект
„ENNEREG – „Regions paving the way for a suitable energy Europe”/Региони
проправящи пътя за устойчива енергия-Европа/по програма „Интелигентна
енергия-Европа”.” Председателят на Съвета даде думата за мнения, становища и
предложения по разглежданата точка.

Председателите съответно на ПК по Регионално и международно
сътрудничество, програми и проекти Денислав Димитров и на ПК по Икономическа и
инвестиционна политика Николай Николов изразиха положително становище на
комисиите по разглежданата точка от дневния ред. Други мнения и становища не бяха
изразени.

Председателят на Общински съвет обяви процедура на гласуване по точка
осемнадесета от дневния ред.

С резултат от гласуването: общо 30 общински съветника, гласували: 30 гласа
„за” - Александър Сабанов,  Бисерка Костова, Валентин Перчемлиев, Ведат Сали,
Веселин Василев, Ганчо Неделчев, Георги Георгиев, Георги Кирилов, Георги
Кърджиев, Денислав Димитров, Димчо Кьосев, Добри Добрев, Драга Неделчева, Златка
Радушева, Иван Иванов, Йордан Владимиров, Керанка Иванова, Константин Попов,
Константин Христов, Мария Димитрова, Мехти Сакаллъ, Милен Пенчев, Надежда
Бобчева, Николай Николов, Пламен Стефанов, Светлана Великова, Славянка Стоянова,
Станислав Ковачев, Теодор Иванов и Юлиян Христов, 0 гласа „против”, 0 гласа
„въздържал се”, двама отсъстващи - Димитър Петров, Стоил Стойчев, и един
негласувал - Нели Стоилова, Общински съвет взе следното решение:

Р Е Ш Е Н И Е
№ 507

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 10 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, ПРИЕМА Дългосрочна и краткосрочна  програми за
насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива на
Община Силистра за 2012-2020 г., изготвени по проект „ENNEREG” /по програма
„ИНТЕЛИГЕНТНА ЕНЕРГИЯ - ЕВРОПА”/ и в съответствие с Национален план за
действие за енергията от възобновяеми източници.
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По точка Деветнадесета от дневния ред – „Промяна на предназначението на
имоти с начин на трайно ползване „Пасище”/гробищни паркове в с. Айдемир и с.
Калипетрово/.” Председателят д-р Мария Димитрова даде думата за мнения,
становища и предложения по разглежданата точка.

Председателят на ПК по Общинска собственост Теодор Иванов изрази
положително становище на комисията по разглежданата точка от дневния ред. Други
мнения и становища не бяха изразени.

Председателят на Общински съвет обяви процедура на гласуване по точка
деветнадесета от дневния ред.

С резултат от гласуването: общо 29 общински съветника, гласували: 29 гласа
„за” - Александър Сабанов,  Бисерка Костова, Валентин Перчемлиев, Ведат Сали,
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Веселин Василев, Ганчо Неделчев, Георги Георгиев, Георги Кирилов, Георги
Кърджиев, Денислав Димитров, Димчо Кьосев, Добри Добрев, Драга Неделчева, Златка
Радушева, Иван Иванов, Йордан Владимиров, Керанка Иванова, Константин Попов,
Константин Христов, Мария Димитрова, Мехти Сакаллъ, Милен Пенчев, Надежда
Бобчева, Николай Николов, Пламен Стефанов, Светлана Великова, Славянка Стоянова,
Станислав Ковачев и Юлиян Христов, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържал се”,
двама отсъстващи - Димитър Петров, Стоил Стойчев, и двама негласували - Теодор
Иванов, Нели Стоилова, Общински съвет взе следното решение:

Р Е Ш Е Н И Е
№ 508

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и чл. 25, ал. 3, т. 3 и ал. 5 от Закона за собствеността и ползуването на
земеделските земи дава предварително съгласие със срок на валидност 1 (една) година,
за промяна предназначението на следните имоти – публична общинска собственост:

1. поземлен имот с идентификатор № 00895.41.37 (нула нула осемстотин
деветдесет и пет, точка, четиридесет и едно, точка, тридесет и седем) по кадастралната
карта на землището на с.  Айдемир,  с начин на трайно ползване „Пасище”  и площ 13
920 (тринадесет хиляди деветстотин и двадесет) кв. м, категория ІV, находящ се в
местността „Излаза” (АОС № 4900 от 14.02.2011 г., вписан в Служба по вписванията на
15.02.2011 г., вх. рег. № 1005, том III, стр. 10);

2. част от около 13 000 (тринадесет хиляди) кв. м от поземлен имот с
идентификатор № 41143.174.11 (четиридесет и една хиляди сто четиридесет и три,
точка, сто седемдесет и четири, точка, единадесет), с начин на трайно ползване
„Пасище”, целия с площ 111 869 (сто и единадесет хиляди осемстотин шестдесет и
девет) кв. м, категория ІІІ, находящ се в местността „Край селото”, съгласно
приложената схема (АОС № 4961 от 11.03.2011 г., вписан в Служба по вписванията на
15.03.2011 г., вх. рег. № 1636, том ІV, стр. 127).
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По точка Двадесета от дневния ред – „Ликвидиране на съсобственост на
Община Силистра и физически лица чрез продажба на съсобствениците или чрез
търг на незастроен имот в гр. Силистра /ул.”София №59”/.” Председателят д-р
Мария Димитрова даде думата за мнения, становища и предложения по разглежданата
точка.

Председателят на ПК по Общинска собственост Теодор Иванов изрази
положително становище на комисията по разглежданата точка от дневния ред. Други
мнения и становища не бяха изразени.

Председателят на Общински съвет обяви процедура на гласуване по точка
двадесета от дневния ред.

С резултат от гласуването: общо 30 общински съветника, гласували: 30 гласа
„за” - Александър Сабанов,  Бисерка Костова, Валентин Перчемлиев, Ведат Сали,
Веселин Василев, Ганчо Неделчев, Георги Георгиев, Георги Кирилов, Георги
Кърджиев, Денислав Димитров, Димчо Кьосев, Добри Добрев, Драга Неделчева, Златка
Радушева, Иван Иванов, Йордан Владимиров, Керанка Иванова, Константин Попов,
Константин Христов, Мария Димитрова, Мехти Сакаллъ, Милен Пенчев, Надежда
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Бобчева, Николай Николов, Пламен Стефанов, Светлана Великова, Славянка Стоянова,
Станислав Ковачев, Теодор Иванов и Юлиян Христов, 0 гласа „против”, 0 гласа
„въздържал се”, двама отсъстващи - Димитър Петров, Стоил Стойчев, и един
негласувал - Нели Стоилова, Общински съвет взе следното решение:

Р Е Ш Е Н И Е
№ 509

1.  На основание чл.  21,  ал.  1,  т.  8  от Закона за местното самоуправление и
местната администрация , чл. 36, ал. 1, т. 2 от Закона за общинската собственост, във
връзка с чл.  33  от Закона за собствеността и чл.  76,  ал.  1,  т.  2  от Наредбата за
общинската собственост дава съгласие за ликвидиране на съсобствеността между
Община Силистра и собствениците на поземлени имоти с идентификатори №, №
66425.500.2417 и 66425.500.2415, чрез продажба на съсобствениците на поземлен имот
с идентификатор № 66425.500.2416 (шестдесет и шест хиляди четиристотин двадесет и
пет, точка, петстотин, точка, две хиляди четиристотин и шестнадесет) по кадастралната
карта на гр. Силистра, находящ се на ул. „София” № 59, с площ 85 (осемдесет и пет) кв.
м, участващ в урегулиран поземлен имот ХІІІ (тринадесети), отреден за имоти кад. №,
№ 2415, 2416 и 2417, в кв. 28б (двадесет и осми “б”) по плана на гр. Силистра (АОС №
5683 от 16.01.2013 г., вписан в Служба по вписванията на 17.01.2013 г. с вх. рег. № 202,
акт № 74, том І, дело № 71/ 2013 г.), по пазарна цена, възлизаща на 6 605 (шест хиляди
шестстотин и пет) лв. без ДДС.

2. При отказ на съсобствениците продажбата да се осъществи чрез търг с тайно
наддаване, депозит в размер на 20 (двадесет) на сто от определената в т. 1 цена и цена
на тръжната документация, в размер на 100 (сто) лв. без ДДС.
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По точка Двадесет и първа от дневния ред – „Придобиване собствеността на
общински жилища, находящи се в кв. „Каро” на с. Калипетрово от обитателите
им.” Председателят д-р Мария Димитрова даде думата за мнения, становища и
предложения по разглежданата точка.

Председателят на ПК по Общинска собственост Теодор Иванов изрази
положително становище на комисията по разглежданата точка от дневния ред. Други
мнения и становища не бяха изразени.

Председателят на Общински съвет обяви процедура на гласуване по точка
двадесет и първа от дневния ред.

С резултат от гласуването: общо 30 общински съветника, гласували: 30 гласа
„за” - Александър Сабанов,  Бисерка Костова, Валентин Перчемлиев, Ведат Сали,
Веселин Василев, Ганчо Неделчев, Георги Георгиев, Георги Кирилов, Георги
Кърджиев, Денислав Димитров, Димчо Кьосев, Добри Добрев, Драга Неделчева, Златка
Радушева, Иван Иванов, Йордан Владимиров, Керанка Иванова, Константин Попов,
Константин Христов, Мария Димитрова, Мехти Сакаллъ, Милен Пенчев, Надежда
Бобчева, Николай Николов, Пламен Стефанов, Светлана Великова, Славянка Стоянова,
Станислав Ковачев, Теодор Иванов и Юлиян Христов, 0 гласа „против”, 0 гласа
„въздържал се”, двама отсъстващи - Димитър Петров, Стоил Стойчев, и един
негласувал - Нели Стоилова, Общински съвет взе следното решение:
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Р Е Ш Е Н И Е
№ 510

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл. 35, ал. 5 от Закона за общинската собственост и чл. 72 от
Наредбата за общинската собственост, във връзка с т. 4 на решение № 309 от 19.06.2008
г. Общински съвет-Силистра дава съгласие за дарение на имоти - частна общинска
собственост, находящи се в с. Калипетрово, описани в настоящото решение, на
следните лица:

1.1. апартамент № 2 (втори), находящ се на ул. „Красна поляна” № 6 (шест), ет.
1 (първи), (АОС № 164/ 10.10.1997 г.), състоящ се от стая, кухня, сервизни и избено
помещения и застроена площ 44, 37 кв.м, с пазарна оценка 13 636, 40 лв. и данъчна
оценка 2 141, 30 лв. – на Калинка Христова Николова;

1.2. апартамент № 2  (втори),  находящ се на ул.  „Красна поляна”  № 13
(тринадесет), ет. 1 (първи), (АОС № 177/ 15.10.1997 г.), състоящ се от стая, кухня,
сервизни и избено помещения и застроена площ 44, 37 кв.м, с пазарна оценка 13 630, 93
лв. и данъчна оценка 2 114, 80 лв.– на Райна Борисова Добрева и Иван Борисов
Александров;

1.3. апартамент № 4 (четвърти), находящ се на ул. „Красна поляна” № 15
(петнадесет), ет. 2 (втори), (АОС № 178/ 15.10.1997 г.), състоящ се от 2 стаи, хол, кухня,
сервизни и избено помещения и застроена площ 85, 14 кв.м, с пазарна оценка 27 656, 12
лв.  и данъчна оценка 4  350,  40  лв.–  на Ивана Димова Иванова,  Николай Маринов
Иванов, Марияна Станчева Иванова, Васил Николаев Маринов и Виолета Дукова
Николова;

1.4. апартамент № 14 (четиринадесети), находящ се на ул. „Илинден” № 33
(тридесет и три), ет. 5 (пети), (АОС № 179/ 15.10.1997 г.), състоящ се от стая, хол,
кухня, сервизни и избено помещения и застроена площ 59, 22 кв.м, с пазарна оценка 18
897, 10 лв. и данъчна оценка 2 870, 60 лв.– на Кралица Николова Йорданова и Радостин
Миланов Иванов;

1.5. апартамент № 12 (дванадесети), находящ се на ул. „Илинден” № 35
(тридесет и пет), ет. 4 (четвърти), (АОС № 167/ 10.10.1997 г.), състоящ се от стая, хол,
кухня, сервизни и избено помещения и застроена площ 73, 03 кв.м, с пазарна оценка 23
410, 48 лв. и данъчна оценка 3 431, 10 лв. – на Вета Николова Русева и Петър Димов
Русев.

1.6. апартамент № 1  (първи),  находящ се на ул.  „Илинден”  № 39  (тридесет и
девет), ет. 1 (първи), (АОС № 169/ 10.10.1997 г.), състоящ се от стая, хол, кухня,
сервизни и избено помещения и застроена площ 65, 62 кв.м, с пазарна оценка 20 098, 13
лв. и данъчна оценка 3 061, 20 лв. – на Живко Иванов Дечев;

1.7. апартамент № 13 (тринадесети), находящ се на ул. „Илинден” № 39
(тридесет и девет), ет. 5 (пети), (АОС № 169/ 10.10.1997 г.), състоящ се от стая, хол,
кухня, сервизни и избено помещения и застроена площ 65, 62 кв.м, с пазарна оценка 21
343,  99  лв.  и данъчна оценка 3  319,  90  лв.  –  на Васвие Юсмен Мехмед,  Снежана
Мартинова Наумова и Севинч Мюмюн Назиф.

2. Разходите за вписването на договорите за дарение и ДДС върху режийните
разноски са за сметка на дарените лица, а режийните разноски и местния данък за
сметка на Община Силистра.
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По точка Двадесет и втора от дневния ред – „Учредяване на безвъзмездно
право на ползване върху имот – частна общинска собственост /”Съюз на слепите в
България”/.” Председателят д-р Мария Димитрова даде думата за мнения, становища
и предложения по разглежданата точка.

Председателят на ПК по Общинска собственост Теодор Иванов изрази
положително становище на комисията по разглежданата точка от дневния ред. Други
мнения и становища не бяха изразени.

Председателят на Общински съвет обяви процедура на гласуване по точка
двадесет и втора от дневния ред.

С резултат от гласуването: общо 30 общински съветника, гласували: 30 гласа
„за” - Александър Сабанов,  Бисерка Костова, Валентин Перчемлиев, Ведат Сали,
Веселин Василев, Ганчо Неделчев, Георги Георгиев, Георги Кирилов, Георги
Кърджиев, Денислав Димитров, Димчо Кьосев, Добри Добрев, Драга Неделчева, Златка
Радушева, Иван Иванов, Йордан Владимиров, Керанка Иванова, Константин Попов,
Константин Христов, Мария Димитрова, Мехти Сакаллъ, Милен Пенчев, Надежда
Бобчева, Николай Николов, Пламен Стефанов, Светлана Великова, Славянка Стоянова,
Станислав Ковачев, Теодор Иванов и Юлиян Христов, 0 гласа „против”, 0 гласа
„въздържал се”, двама отсъстващи - Димитър Петров, Стоил Стойчев, и един
негласувал - Нели Стоилова, Общински съвет взе следното решение:

Р Е Ш Е Н И Е
№ 511

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 39, ал. 4 от Закона за общинската собственост и чл. 84, ал. 2 от
Наредбата за общинската собственост ДАВА СЪГЛАСИЕ за учредяване на
безвъзмездно право на ползване за срок от 3 (три) години на Сдружение с обществено
полезна дейност „Съюза на слепите в България” – за нуждите на Регионалната съюзна
организация Силистра върху следния от имот – частна общинска собственост: масивна
едноетажна сграда с идентификатор № 66425.500.3426.8 (шестдесет и шест хиляди
четиристотин двадесет и пет, точка, петстотин, точка, три хиляди четиристотин
двадесет и шест, точка, осем) по кадастралната карта на гр. Силистра, находяща се на
ул. „Симеон Велики” № 1 – бивша сладкарница № 5, със застроена площ 72
(седемдесет и два) кв. м (АОС № 5157 от 06.07.2011 г., вписан в Служба по
вписванията на 11.07.2011 г., вх. рег. № 5362, том ХІІІ, стр. 51).
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По точка Двадесет и трета от дневния ред – „Разпореждане с имот – частна
общинска собственост в с. Йорданово.” Председателят д-р Мария Димитрова даде
думата за мнения, становища и предложения по разглежданата точка.

Председателят на ПК по Общинска собственост Теодор Иванов изрази
положително становище на комисията по разглежданата точка от дневния ред. Други
мнения и становища не бяха изразени.

Председателят на Общински съвет обяви процедура на гласуване по точка
двадесет и трета от дневния ред.
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С резултат от гласуването: общо 26 общински съветника, гласували: 26 гласа
„за” - Александър Сабанов,  Бисерка Костова, Валентин Перчемлиев, Ведат Сали,
Ганчо Неделчев, Георги Георгиев, Георги Кирилов, Георги Кърджиев, Денислав
Димитров, Димчо Кьосев, Златка Радушева, Иван Иванов, Йордан Владимиров,
Керанка Иванова, Константин Попов, Константин Христов, Мария Димитрова, Мехти
Сакаллъ, Милен Пенчев, Надежда Бобчева, Николай Николов, Пламен Стефанов,
Светлана Великова, Славянка Стоянова, Теодор Иванов и Юлиян Христов, 0 гласа
„против”, 0 гласа „въздържал се”, двама отсъстващи - Димитър Петров, Стоил
Стойчев, и петима негласували - Веселин Василев, Добри Добрев, Драга Неделчева,
Нели Стоилова, Станислав Ковачев, Общински съвет взе следното решение:

Р Е Ш Е Н И Е
№ 512

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от Закона за
общинската собственост и чл. 68 от Наредбата за общинската собственост:

1. Дава съгласие за актуализиране на Програмата за управление и разпореждане
с имоти - общинска собственост в Община Силистра през 2013 г., приета с Решение №
448, взето с Протокол № 20 от 31.01.2013 г. на Общински съвет Силистра, като в раздел
„Б. Имоти, които Община Силистра има намерение да продаде, т. I По реда на Закона за
общинската собственост”, включва следната нова точка:

„т.  12.  Урегулиран поземлен имот XII,  в кв.  18  по регулационния план на с.
Йорданово с площ 550 кв. м.”.

2. Дава съгласие за продажба на следния имот - частна общинска собственост:
урегулиран поземлен имот XII,  отреден за обществено обслужване,  с площ 550  кв.  м,
находящ се в кв. 18 по регулационния план на с. Йорданово (АОС № 5686 от 23.01.2013
г.), при начална тръжна цена 1 221 лв. (хиляда двеста двадесет и един лева) без ДДС и
депозит за участие 245 лв. (двеста четиридесет и пет лева).

3. Определя метод на продажба - публичен търг с тайно наддаване.
4. Определя цена на тръжната документация - 150 лв. (сто и петдесет лева) без

ДДС.
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По точка Двадесет и четвърта от дневния ред – „Прекратяване на договор
за предоставяне на концесия.” Председателят на Съвета даде думата за мнения,
становища и предложения по разглежданата точка.

Председателите съответно на ПК по Общинска собственост Теодор Иванов и на
ПК по Икономическа и инвестиционна политика Николай Николов изразиха
положително становище на комисиите по разглежданата точка от дневния ред. Други
мнения и становища не бяха изразени.

Председателят на Общински съвет обяви процедура на гласуване по точка
двадесет и четвърта от дневния ред.

С резултат от гласуването: общо 29 общински съветника, гласували: 29 гласа
„за” - Александър Сабанов,  Бисерка Костова, Валентин Перчемлиев, Ведат Сали,
Веселин Василев, Ганчо Неделчев, Георги Георгиев, Георги Кърджиев, Денислав
Димитров, Димчо Кьосев, Добри Добрев, Драга Неделчева, Златка Радушева, Иван
Иванов, Йордан Владимиров, Керанка Иванова, Константин Попов, Константин
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Христов, Мария Димитрова, Мехти Сакаллъ, Милен Пенчев, Надежда Бобчева,
Николай Николов, Пламен Стефанов, Светлана Великова, Славянка Стоянова,
Станислав Ковачев, Теодор Иванов и Юлиян Христов, 0 гласа „против”, 0 гласа
„въздържал се”, двама отсъстващи - Димитър Петров, Стоил Стойчев, и двама
негласували - Георги Кирилов, Нели Стоилова, Общински съвет взе следното
решение:

Р Е Ш Е Н И Е
№ 513

На основание чл. 76, ал. 3 от Закона за концесиите прекратява договор от
07.09.2005 г. между Община Силистра и „СИТИ РС” ЕООД за предоставяне на
концесия на група от 3 язовира, представляващи имоти №, № 000074, 000004 -
находящи се в землището на с. Ценович, 10007 - находящ се в землището на с. Бабук,
000125 - находящ се в землището на с. Калипетрово, заедно с прилежащите към тях
имоти:  имот № 000068  -  представляващ пасище,  мера,  находящ се в землището на с.
Ценович, имот № 100041 - наводнена нива, находящ се в землището на с. Бабук, имот
№ 000124 - наводнена нива, находящ се в землището на с. Калипетрово.
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По точка Двадесет и пета от дневния ред – „Промяна в Решение №248, т.7
от Протокол №11 от 21.05.2012г. Решение за учредяване безвъзмездно право на
ползване за срок от 10 години върху земи от ОПФ в землището на с.Айдемир на
НЧ „Родолюбие-2006” и НЧ „Пайсий Хиляндарски-2006” с.Айдемир. Решение за
предоставяне приходите от земеделски земи – бивша собственост на закритото ОУ
„Христо Ботев” на кметсво с. Айдемир, които да се ползват за образователни,
здравни, социални и хуманитарни дейности.” Председателят на Съвета даде думата
за мнения, становища и предложения по разглежданата точка.

Константин Стоилов – общински съветник: „В комисията по местно
самоуправление тази докладна за писка беше разгледана. Действително имаше много
дебати по нея и най-различни предложения. Едно от предложенията беше да се
предостави на детската градина в с. Айдемир тази сума от земеделските земи,
действително за да може да остане в Айдемир.  Друго предложение беше да се
предостави на училищата където учат в момента учениците от закритото училище
„Христо Ботев”. Комисията не стигна конкретно до някакво решение. Решихме в зала
да се вземе решението. Благодаря.”

Драга Неделчева – общински съветник: „Първо искам да изразя адмирации към
колегите Златка Радушева и Бисерка Костова че поставят този въпрос на вниманието на
Общинския съвет. В комисията по Образование също разгледахме много задълбочено с
мнение почти на всички колеги от комисията и се обединихме около едно: Променяме
решението по докладната записка в следния вид:”

� нова редакция на т. 2 и т. 3 в проекта на решение, както следва:
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и

местната администрация, във връзка с чл. 45, ал. 1 и ал. 2 от Закона за народната
просвета, предоставя приходите от недвижимите имоти-частна общинска собственост –
земеделска земя  с обща площ от 303.382  кв.м. бивша собственост на закритото ОУ
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„Христо Ботев с. Айдемир, на ОДЗ „МИР” и Детска ясла № 9 „Ален Мак” с. Айдемир,
за срок от 1 година. Приходите да се използват за подобряване на материално-
техническата база на двете заведения.

3. Възлага изпълнението на решението по т. 2 на Кмета на общината.”

Г-жа Неделчева посочи следните аргументи и мотиви: „Добре би било волята на
дарителя да си остане, да си е воля на дарителите, да уважим това и парите да останат в
населеното място. Защо за детската градина и детската ясла. Ако някой от Вас има
информация или е ходил в детската градина, ще види че от години покрива тече на тази
детска градина. Вътре креватчетата и дюшечетата са от времето когато техните
родители са били в детската градина. Условията са същите и в детската ясла. След като
ние нямаме тази възможност и Община Силистра няма възможността да задели пари
или да включи детската градина и детската ясла в проекти европейски по които можем
в близките 2-3 години да решим проблема с тази база, ние сме длъжни това да
направим и тези пари от приходите от тези земи да останат в населеното място и то
конкретно в образованието имам предвид, тъй като е от закритото училище „Христо
Ботев”. Защо сме „против”, с моите уважения към читалищата, но всички читалища
имат по 50 дка земеделска земя, всички имат субсидии които получават. И аз мисля че
към тях ние сме изпълнили задължението си, макар то да е записано-при възможност.
Въпреки всичко ние това сме го направили общинските съветници и затова предлагам
тези пари действително, като всяка година разбира се съвсем целево ги гласуваме в
момента за да влязат в капиталовите разходи го предлагаме в този вид и затова
включваме още една алинея, която дава право от Закона за народната просвета да бъдат
включени в капиталовите разходи. В тази връзка ние решаваме проблемите в близките
3 години съответно по някакъв начин действително да подобрим условията и ОДЗ-то да
не я сполети същата съдба, каквато сполетя основното училище. Аз мисля че 200 деца
не са никак малко, защото в детската ясла и детската градина са 200 деца, и тези 200
деца мисля че населението на Айдемир и кмета на Айдемир ще бъдат удовлетворени от
нашето решение. Искам да споделя това че споделих мнението на комисията и с кмета
на населеното място, така че благодаря на г-н Георгиев че подкрепи нашето решение на
комисията по образование. Благодаря Ви.”

Председателят на ПК по Здравеопазване и социална политика Константин Попов
заяви, че е съгласен с това което е изложила г-жа Неделчева, тъй като действително
детските заведения се нуждаят от ремонт, но изложи и своите притеснения че парите
ще бъдат значително малко за този ремонт, и в тази насока предложи решението да
бъде взето за срок от 3 години: „като тези средства бъдат заделени, искам да подчертая-
за капиталови разходи. Да не се изразходват за някакви други неща, а да се направят
капиталови разходи и да се подобри състоянието.”

Председателят д-р Мария Димитрова благодари за предложението на д-р Попов
и обяви, че не е възможно предоставянето на приходите от земеделската земя да бъдат
гласувани за период от 3 години, а се гласуват всяка година поради това че са за
капиталови разходи.

Златка Радушева – общински съветник :  „Няма подробно да се спирам относно
мотивите ни да внесем тази докладна записка, опитах се да го направя на заседанията
на постоянните комисии но които присъствах. Удовлетворена съм от това че идеята ни
срещна подкрепа сред колегите, което показва че ние можем да търпим всякакви
критики от гражданите но в никой случай не сме загубили усещането си за
справедливост. Аз лично бих подкрепила каквото и да е законосъобразно предложение,
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което ще даде възможност средствата и постъпленията от тези земи да се използват
наистина в с. Айдемир. Призовавам болшинството колеги да го направят, най-малкото
защото е необходим достатъчен кворум. Благодаря Ви.”

Други мнения и становища не бяха изразени.
Председателят на Общински съвет обяви процедура на гласуване на

предложението на ПК по Образование по точка двадесет и пета от дневния ред.
С резултат от гласуването: общо 30 общински съветника, гласували: 30 гласа

„за” - Александър Сабанов,  Бисерка Костова, Валентин Перчемлиев, Ведат Сали,
Веселин Василев, Ганчо Неделчев, Георги Георгиев, Георги Кирилов, Георги
Кърджиев, Денислав Димитров, Димчо Кьосев, Драга Неделчева, Златка Радушева,
Иван Иванов,  Йордан Владимиров,  Керанка Иванова,  Константин Попов,  Константин
Христов, Мария Димитрова, Мехти Сакаллъ, Милен Пенчев, Надежда Бобчева, Нели
Стоилова, Николай Николов, Пламен Стефанов, Светлана Великова, Славянка
Стоянова, Станислав Ковачев, Теодор Иванов и Юлиян Христов, 0 гласа „против”, 0
гласа „въздържал се”, двама отсъстващи - Димитър Петров, Стоил Стойчев, и един
негласувал - Добри Добрев, Общински съвет взе следното решение:

Р Е Ш Е Н И Е
№ 514

ПРИЕМА предложението за нова редакция на т. 2 и т. 3, както следва:
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и

местната администрация, във връзка с чл. 45, ал. 1 и ал. 2 от Закона за народната
просвета, предоставя приходите от недвижимите имоти-частна общинска собственост –
земеделска земя  с обща площ от 303.382  кв.м. бивша собственост на закритото ОУ
„Христо Ботев с. Айдемир, на ОДЗ „МИР” и Детска ясла № 9 „Ален Мак” с. Айдемир,
за срок от 1 година. Приходите да се използват за подобряване на материално-
техническата база на двете заведения.

3. Възлага изпълнението на решението по т. 2 на Кмета на общината.

�� �� ��

Председателят на Общински съвет обяви процедура на гласуване по точка
двадесет и пета от дневния ред с приетото предложение на ПК по Образование.

С резултат от гласуването: общо 31 общински съветника, гласували: 31 гласа
„за” - Александър Сабанов,  Бисерка Костова, Валентин Перчемлиев, Ведат Сали,
Веселин Василев, Ганчо Неделчев, Георги Георгиев, Георги Кирилов, Георги
Кърджиев, Денислав Димитров, Димчо Кьосев, Добри Добрев, Драга Неделчева, Златка
Радушева, Иван Иванов, Йордан Владимиров, Керанка Иванова, Константин Попов,
Константин Христов, Мария Димитрова, Мехти Сакаллъ, Милен Пенчев, Надежда
Бобчева, Нели Стоилова, Николай Николов, Пламен Стефанов, Светлана Великова,
Славянка Стоянова, Станислав Ковачев, Теодор Иванов и Юлиян Христов, 0 гласа
„против”, 0 гласа „въздържал се”, двама отсъстващи - Димитър Петров, Стоил
Стойчев, Общински съвет взе следното решение:

Р Е Ш Е Н И Е
№ 515



ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                      МЛ.ЕКСПЕРТ:

43

1. Изменя Решение № 248, т. 7, взето по Протокол № 11 от 21.05.2012г., както
следва:

„т.7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл. 45, ал. 2 от Закона за народната просвета, недвижимото
имущество на закритото ОУ „Христо Ботев” с. Айдемир подлежи на ползване за
образователни, здравни, социални или хуманитарни дейности в Община Силистра по
реда на Закона за общинската собственост.”

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с чл. 45, ал. 1 и ал. 2 от Закона за народната
просвета, предоставя приходите от недвижимите имоти-частна общинска собственост –
земеделска земя  с обща площ от 303.382  кв.м. бивша собственост на закритото ОУ
„Христо Ботев с. Айдемир, на ОДЗ „МИР” и Детска ясла № 9 „Ален Мак” с. Айдемир,
за срок от 1 година. Приходите да се използват за подобряване на материално-
техническата база на двете заведения.

3. Възлага изпълнението на решението по т. 2 на Кмета на общината.

�� �� ��

По точка Двадесет и шеста от дневния ред – „Одобряване на задание за
проектиране и допускане изработването на Подробен устройствен план /ПУП/ -
план за застрояване и палцеларен план за елементите на техническата
инфраструктура за имот № 66425.507.196 по кадастралната карта и кадастрални
регистри /КК и КР/ на гр. Силистра, местност „Орта Табия”.” Председателят на
Съвета даде думата за мнения, становища и предложения по разглежданата точка,

Председателят на ПК по Устройство на територията Димчо Кьосев изрази
положително становище на комисията по разглежданата точка от дневния ред. Други
мнения и становища не бяха изразени.

Председателят на Общински съвет обяви процедура на гласуване по точка
двадесет и шеста от дневния ред.

С резултат от гласуването: общо 28 общински съветника, гласували: 28 гласа
„за” - Александър Сабанов,  Бисерка Костова, Валентин Перчемлиев, Ведат Сали,
Веселин Василев, Георги Георгиев, Георги Кирилов, Георги Кърджиев, Денислав
Димитров, Димчо Кьосев, Добри Добрев, Златка Радушева, Иван Иванов, Йордан
Владимиров, Керанка Иванова, Константин Попов, Константин Христов, Мария
Димитрова, Мехти Сакаллъ, Милен Пенчев, Надежда Бобчева, Николай Николов,
Пламен Стефанов, Светлана Великова, Славянка Стоянова, Станислав Ковачев, Теодор
Иванов и Юлиян Христов, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържал се”, двама
отсъстващи - Димитър Петров, Стоил Стойчев, и трима негласували - Ганчо
Неделчев, Драга Неделчева, Нели Стоилова, Общински съвет взе следното решение:

Р Е Ш Е Н И Е
№ 516

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 124а, ал. 1, чл.124б, ал.1 от
Закона за устройство на територията и Заявление с вх. № УТ08-576/25.02.2013г. от
Кремена Добрева Радева, Общински съвет-Силистра одобрява задание за допускане
изработването на ПУП и разрешава изработването на проект за подробен устройствен
план на територията на Община Силистра: „Подробен устройствен план /ПУП/ – план
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за застрояване и парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура за
имот № 66425.507.196 по кадастрална карта и кадастрални регистри /КК и КР/  на гр.
Силистра, местност ,,Орта Табия” с цел създаване на устройствена основа за
изграждане на жилищна сграда.

�� �� ��

По точка Двадесет и седма от дневния ред – „Одобряване на ПУП – ПЗ
/план за застрояване/ за поземлени имоти / ПИ / №№ 41143.503.25, 41143.503.2,
41143.503.7 и 41143.503.143 по КК и КР на с. Калипетрово, Община Силистра.”
Председателят на Съвета даде думата за мнения, становища и предложения по
разглежданата точка.

Председателят на ПК по Устройство на територията Димчо Кьосев изрази
положително становище на комисията по разглежданата точка от дневния ред. Други
мнения и становища не бяха изразени.

Председателят на Общински съвет обяви процедура на гласуване по точка
двадесет и седма от дневния ред.

С резултат от гласуването: общо 28 общински съветника, гласували: 28 гласа
„за” - Александър Сабанов,  Бисерка Костова, Валентин Перчемлиев, Ведат Сали,
Веселин Василев, Георги Георгиев, Георги Кирилов, Георги Кърджиев, Денислав
Димитров, Димчо Кьосев, Добри Добрев, Златка Радушева, Иван Иванов, Йордан
Владимиров, Керанка Иванова, Константин Попов, Константин Христов, Мария
Димитрова, Мехти Сакаллъ, Милен Пенчев, Надежда Бобчева, Николай Николов,
Пламен Стефанов, Светлана Великова, Славянка Стоянова, Станислав Ковачев, Теодор
Иванов и Юлиян Христов, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържал се”, двама
отсъстващи - Димитър Петров, Стоил Стойчев, и трима негласували - Ганчо
Неделчев, Драга Неделчева, Нели Стоилова, Общински съвет взе следното решение:

Р Е Ш Е Н И Е
№ 517

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 129, ал. 1 от Закона
за устройство на територията и Решение № 49 на ОЕСУТ, взето на заседание с
Протокол № 2 / 27.02.2013г., одобрява следния подробен устройствен план на
територията на Община Силистра: „ПУП – ПЗ /план за застрояване/ за поземлени
имоти / ПИ / №№ 41143.503.25, 41143.503.2, 41143.503.7 и 41143.503.143 по КК и КР на
с. Калипетрово, Община Силистра”.

Съгласно изискванията на чл.131, ал.2 от ЗУТ – непосредствено засегнати от
предвижданията на подробния устройствен план са №№ 41143.503.25, 41143.503.2,
41143.503.7 и 41143.503.143 по КК и КР на с. Калипетрово, Община Силистра.

На основание чл.215, ал.4 от ЗУТ, заинтересуваните лица по смисъла на чл.131
от ЗУТ, могат да обжалват настоящото решение в 30-дневен срок от обнародването му
в „Държавен вестник” чрез Община Силистра до Административен съд - Силистра.

�� �� ��
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По точка Двадесет и осма от дневния ред – „Изразяване на мотивирано
мнение по исканото опрощаване на дължими държавни вземания от Мато
Методиев Бренишки, с адрес гр. Силистра, ул.”Добрич” №166, ет.3, ап.12.”
Председателят на Съвета даде думата за мнения, становища и предложения по
разглежданата точка.

Председателят на ПК по Местно самоуправление Константин Стоилов посочи,
че това е рутинна процедура и че изготвяйки докладната записка се е запознал
подробно с предоставените по нея документи. Г-н Стоилов посочи, че счита че следва
да се подкрепи искането на Мато Бренишки, а последната дума ще има президента.

Други мнения и становища не бяха изразени.
Председателят на Общински съвет обяви процедура на гласуване по точка

двадесет и осма от дневния ред.
С резултат от гласуването: общо 31 общински съветника, гласували: 30 гласа

„за” - Александър Сабанов,  Бисерка Костова, Валентин Перчемлиев, Ведат Сали,
Веселин Василев, Ганчо Неделчев, Георги Георгиев, Георги Кирилов, Георги
Кърджиев, Денислав Димитров, Димчо Кьосев, Добри Добрев, Драга Неделчева, Златка
Радушева, Иван Иванов, Йордан Владимиров, Керанка Иванова, Константин Попов,
Константин Христов, Мария Димитрова, Мехти Сакаллъ, Милен Пенчев, Надежда
Бобчева, Нели Стоилова, Николай Николов, Пламен Стефанов, Светлана Великова,
Славянка Стоянова, Станислав Ковачев и Юлиян Христов, 0 гласа „против”, 1 глас
„въздържал се” - Теодор Иванов, двама отсъстващи - Димитър Петров, Стоил
Стойчев, Общински съвет взе следното решение:

Р Е Ш Е Н И Е
№ 518

1. Общински съвет – Силистра подкрепя искането за опрощаване на държавни
вземания от Мато Методиев Бренишки, живущ в гр.Силистра, ул.”Добрич” № 166, ет.3,
ап.12, като приема за основателни и оправдателни  причините, поради наличието на
които лицето иска опрощаване на сума в размер на 439,70 лв. (без изчислена към
момента актуална лихва), определена от взискателя Агенция „Социално подпомагане”,
Дирекция „Социално подпомагане” – Силистра, и предлага на президента на Република
България нейното опрощаване.

2. Задължава Председателя на Общински съвет – Силистра да изпрати
преписката със становището на Общинския съвет до администрацията на Президента за
окончателното й разглеждане.

�� �� ��

По точка Двадесет и девета от дневния ред – „Отпускане на персонална
пенсия от Министерски съвет /Емона Ивайлова Колева/.” Председателят на Съвета
даде думата за мнения, становища и предложения по разглежданата точка.

Председателят на ПК по Местно самоуправление Константин Стоилов изрази
положително становище на комисията по разглежданата точка от дневния ред. Други
мнения и становища не бяха изразени.



ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                      МЛ.ЕКСПЕРТ:

46

Председателят на Общински съвет обяви процедура на гласуване по точка
двадесет и девета от дневния ред.

С резултат от гласуването: общо 29 общински съветника, гласували: 29 гласа
„за” - Александър Сабанов,  Бисерка Костова, Валентин Перчемлиев, Ведат Сали,
Веселин Василев, Ганчо Неделчев, Георги Георгиев, Георги Кирилов, Георги
Кърджиев, Денислав Димитров, Димчо Кьосев, Добри Добрев, Драга Неделчева, Златка
Радушева, Иван Иванов, Йордан Владимиров, Керанка Иванова, Константин Попов,
Константин Христов, Мария Димитрова, Мехти Сакаллъ, Милен Пенчев, Надежда
Бобчева, Николай Николов, Пламен Стефанов, Славянка Стоянова, Станислав Ковачев,
Теодор Иванов и Юлиян Христов, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържал се”, двама
отсъстващи - Димитър Петров, Стоил Стойчев, и двама негласували - Нели
Стоилова, Светлана Великова, Общински съвет взе следното решение:

Р Е Ш Е Н И Е
№ 519

На основание чл. 92 от КСО и чл. 7 от Наредбата за пенсиите и осигурителния
стаж, Общински съвет-Силистра предлага на Министерски съвет да бъде отпусната
персонална пенсия на детето Емона Николова Колева.

�� �� ��

По точка Тридесета от дневния ред – „Отпускане на персонална пенсия от
Министерски съвет /Адриан Тодоринов Тинков /.” Председателят на Съвета даде
думата за мнения, становища и предложения по разглежданата точка.

Председателите съответно на ПК по Местно самоуправление Константин
Стоилов и на ПК по Здравеопазване и социална политика Константин Попов изразиха
положително становище на комисиите по разглежданата точка от дневния ред. Други
мнения и становища не бяха изразени.

Председателят на Общински съвет обяви процедура на гласуване по точка
тридесета от дневния ред.

С резултат от гласуването: общо 29 общински съветника, гласували: 29 гласа
„за” - Александър Сабанов,  Бисерка Костова, Валентин Перчемлиев, Ведат Сали,
Веселин Василев, Ганчо Неделчев, Георги Георгиев, Георги Кирилов, Георги
Кърджиев, Денислав Димитров, Димчо Кьосев, Добри Добрев, Драга Неделчева, Иван
Иванов, Йордан Владимиров, Керанка Иванова, Константин Попов, Константин
Христов, Мария Димитрова, Мехти Сакаллъ, Милен Пенчев, Надежда Бобчева,
Николай Николов, Пламен Стефанов, Светлана Великова, Славянка Стоянова,
Станислав Ковачев, Теодор Иванов и Юлиян Христов, 0 гласа „против”, 0 гласа
„въздържал се”, двама отсъстващи - Димитър Петров, Стоил Стойчев, и двама
негласували - Златка Радушева, Нели Стоилова, Общински съвет взе следното
решение:

Р Е Ш Е Н И Е
№ 520
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На основание чл. 92 от КСО и чл. 7 от Наредбата за пенсиите и осигурителния
стаж, Общински съвет-Силистра предлага на Министерски съвет да бъде отпусната
персонална пенсия на детето Адриан Тодоринов Тинков.

�� �� ��

По точка Тридесет и първа от дневния ред – „Промяна на Поименния
списък за капиталови разходи на Община Силистра за 2013г. Във връзка със
спечелен обект по проект ”Красива България”.” Председателят на Съвета даде
думата за мнения, становища и предложения по разглежданата точка.

Председателят на ПК по Бюджет и финанси Милен Пенчев изрази положително
становище на комисията по разглежданата точка от дневния ред. Други мнения и
становища не бяха изразени.

Председателят на Общински съвет обяви процедура на гласуване по точка
тридесет и първа от дневния ред.

С резултат от гласуването: общо 30 общински съветника, гласували: 30 гласа
„за” - Александър Сабанов,  Бисерка Костова, Валентин Перчемлиев, Ведат Сали,
Веселин Василев, Ганчо Неделчев, Георги Георгиев, Георги Кирилов, Георги
Кърджиев, Денислав Димитров, Димчо Кьосев, Добри Добрев, Драга Неделчева, Златка
Радушева, Иван Иванов, Йордан Владимиров, Керанка Иванова, Константин Попов,
Константин Христов, Мария Димитрова, Мехти Сакаллъ, Милен Пенчев, Надежда
Бобчева, Николай Николов, Пламен Стефанов, Светлана Великова, Славянка Стоянова,
Станислав Ковачев, Теодор Иванов и Юлиян Христов, 0 гласа „против”, 0 гласа
„въздържал се”, двама отсъстващи - Димитър Петров, Стоил Стойчев, и един
негласувал - Нели Стоилова, Общински съвет взе следното решение:

Р Е Ш Е Н И Е
№ 521

1. На основание чл. 21, ал.1,т.6 от ЗМСМА , чл.12, ал.3 от ЗДБРБ за 2013 г.,
приема  следната промяна в поименния списък за капиталови разходи на Община
Силистра за 2013г.

Целева субсидия /в лв./
№ Дейност Обект Било Става

20 122 По проект "Красива България" 150 000 0

57 311
ЦДГ "Ян Бибиян"-по проект "Красива
България" 0 168 028

179 606
Силистра и кметства-ремонт улици,
трот.площи 45 100 27 072

2. Задължава Кмета да актуализира поименния списък за капиталови разходи за
2013г. с приетото решение.
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По точка Тридесет и втора от дневния ред – „Изказвания и питания”
Председателят на Съвета изчете постъпило заявление в Общински съвет-Силистра с
Вх.№ 1726/27.03.2013г. от Пламен Николов-управител на „Т.А.Т.” ООД, с което г-н
Николов изявява готовност и желание за изпълнението-до провеждането на конкурс на
автобусни линии 5 и 5а от общинската транспортна схема, за които е подадено
предизвестие за прекратяване от превозвача ЕТ „Хари 3-Хари Хараланов” от
01.03.2013г.

Председателят даде думата за мнения, становища, предложения, изказвания и
питания.

Кмета на община Силистра д-р Юлиян Найденов благодари на всички „които
подкрепиха, които се въздържаха и които бяха против бюджета за реда по който
протече днес заседанието на Общински съвет, за гласуваното ни доверие. Аз мисля че
това доверие е за всички нас, защото нито бюджета, нито която и да е от другите точки
които Вие днес гласувахте касаят само тези които сме тук в залата. Всичко това касае
всеки един жител на нашата община с всичките 19 населени места. Ние се стремим,
откакто сме ръководен екип на Община Силистра да решаваме проблемите, които са се
натрупали особено в последните 23-24 години, по начин така че те да са най-добре
решени за хората които населяват всички тези населени места. Благодаря Ви още
веднъж. Бъдете сигурни че ще работим по начина по който до сега се стараем да бъдем
благотворни за всички хора, които населяват местата. Разчитаме на Вашето съдействие
, разчитаме Вие да бъдете по-активни във всеки възникнал проблем, ние ще се
обръщаме и ще питаме за Вашето мнение и становище. Благодаря Ви.”

Други мнения и изказвания не бяха изразени.
Председателят на Съвета д-р Мария Димитрова благодари на съветниците за

ползотворната и сериозна работа в проведеното стегнато заседание.
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Поради изчерпване на дневния ред председателят д-р Мария Димитрова закри
заседанието на Общински съвет – Силистра в 11 20 часа.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ:
                                                                                       /д-р Мария Димитрова Димитрова/

МЛ. ЕКСПЕРТ
„ОиР на ОБС”:

/Миряна Добринова Милушева/
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