
 
 
П   Р   О   Т   О   К   О   Л 

       № 12 
                                               От 29.12.2014 година 
 
 
 Днес 29.12.2014 година, Общински съвет – Ситово, област Силистра 
проведе заседание. 

В неговото начало се регистрираха общо 12 съветника –  отсъства 1 
съветник 

1.Ервин Наил Ибрям 
и на основание чл. 27 , ал. 2 от ЗМСМА заседанието бе обявено за 

открито.  
 Председателят на Общински съвет – Ситово г-жа Моазес Джевдет 
Мехмед предложи дневен ред на заседанието.  
  

С резултат от гласуването :  общо 12 общински съветника, гласували 
11 гласа  

„ За „                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
1.Валерия Петрова Пецова 
2.Дженгис Рубил Ахмед 
3.Донка Димитрова Янкова 
4.Йовка Иванова Траянова 
5.Моазес Джевдет Мехмед 
6.Небает Шукри Сюлейман 
7.Никола Георгиев Георгиев 
8.Ридван Ахмед Кязим 
9.Розин Георгиев Христов 
10.Сания Мустафа Юсуф 
11. Станчо Борисов Арсов 
 

0 - гласа „ въздържал се „  
0 - гласа „против” 
1 - отсъстващ  

1.Ервин Наил Ибрям 
1 - негласувал 
Общинският съвет прие следния  
 
 

Д  Н  Е  В  Е  Н       Р  Е  Д : 
========================    

 
1.Промени в състава на Общински съвет – Ситово. 

Докл: : И.Русчева –Председател на   
ОИК 

2.Приемане на План за работа на Общински съвет – Ситово за първото 
шестмесечие на 2015 година. 
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Внася: М.Мехмед – Председател на 
ОбС 

3. Докладна записка относно Актуализация на Наредба за определяне на 
размера на местните данъци на територията на Община Ситово. 

Внася: инж.Н.Неделчев – Кмет на 
              Община – Ситово 

4.Докладна записка относно определяне на размера на такса битови 
отпадъци за 2015 година на територията на Община Ситово. 

Внася: : инж.Н.Неделчев – Кмет на 
    Община – Ситово.   

5.Докладна записка относно вътрешни компенсирани промени на 
капитавите разходи по конкретно предложени обекти, финансирани от 
целевата субсидия за капиталовите разходи за 2014 година. 

Внася: инж.Н.Неделчев – Кмет на 
              Община – Ситово. 

6. Докладна записка относно приемане на План за действие на Община 
Ситово за подкрепа на интеграционните политики през периода 2014-2020 
година. 

Внася: инж.Н.Неделчев – Кмет на 
              Община – Ситово. 

7. Докладна записка относно даване на съгласие Община Ситово да 
кандидатства с проект „Реконструкция и модернизация на пенсионерски клуб 
и магазин в Център за настаняване от семеен тип „Независим живот” за деца 
/ЦНСТ/ по Проект „Красива България”. 

Внася: инж.Н.Неделчев – Кмет на 
              Община – Ситово. 
 8. Докладна записка относно актуализация на Общинска стратегия за 
развитие на социалните услуги –Община Ситово /2011-2015/ 

Внася: инж.Н.Неделчев – Кмет на 
              Община – Ситово. 
 9. Докладна записка относно одобряване на извършени разходи за 
командировки в страната на Кмета на Община Ситово. 

Внася: инж.Н.Неделчев – Кмет на 
              Община – Ситово. 

 
10. Докладна записка относно одобряване на извършени разходи за 

командировки в страната   и чужбина на Председателя на Общински съвет – 
Ситово. 

      Внася: М.Мехмед – Председател на  
         На Общ.съвет – Ситово. 
11.Докладна записка относно разпореждане с имоти от Общински горски 

територии. 
 
Внася: инж.Н.Неделчев – Кмет на 

              Община – Ситово. 
 
12.Докладна записка относно разпореждане с общинска собственост в 

с.Добротица и с.Босна. 
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Внася: инж.Н.Неделчев – Кмет на 
              Община – Ситово. 

 
13.Докладна записка относно разпореждане с общинска собственост в 

с.Ситово. 
Внася: инж.Н.Неделчев – Кмет на 

              Община – Ситово. 
14. Докладна записка относно закупуване на таблети за нуждите на ОбС-

Ситово. 
                  Внася: М.Мехмед – Председател на  
                     На Общ.съвет – Ситово 
 15. Питания. 
 
 
По първа точка от дневния ред: 
 

Адв. Ирена Русчева – Председател на Общинската избирателна комисия 
докладва за промяна  в състава на Общински съвет – Ситово. След подадено 
заявление до ОИК от Председателя на ОбС – Ситово с № 37-00-24/ 02.12.2014 
година,   на основание чл. 30, ал. 4, т. 5 от ЗМСМА  за прекратяване на 
пълномощията на общински съветник – Ясен Иванов Енев, Председателят на 
ОИК – Ситово информира, че с Решение № 145/ 19.12.2014 година на 
Общинската избирателна комисия   са прекратени правомощията на Ясен 
Иванов Енев и е обявен следващият в листата на Коалиция „Заедно за Община 
Ситово”  общински съветник – Атанас Андреев Драгоев.  
 
По втора точка от дневния ред: 
 

Приемане на План за работа на Общински съвет – Ситово за първото 
шестмесечие на 2015 година. 

 
С резултат от гласуването :  общо 12 общински съветника, гласували 

12 гласа  
„ За „                
1. Атанас Андреев Драгоев                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
2.Валерия Петрова Пецова 
3.Дженгис Рубил Ахмед 
4.Ервин Наил Ибрям 
5.Йовка Иванова Траянова 
6.Моазес Джевдет Мехмед 
7.Небает Шукри Сюлейман 
8.Никола Георгиев Георгиев 
9.Ридван Ахмед Кязим 
10.Розин Георгиев Христов 
11.Сания Мустафа Юсуф 
12. Станчо Борисов Арсов 

0 - гласа „ въздържал се „  
0 - гласа „против” и 
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1 отсъстващ  

1.Ервин Наил Ибрям 
 

Общинският съвет прие следното  
 

Р Е Ш Е Н И Е № 103 
==================  

 
 На основание Чл.21,Ал.1,т.23 от ЗМСМА Общински ъвет – Ситово 
приема План за работа на Общински съвет – Ситово за първото шестмесечие 
на 2015 година.  
 
По трета точка от дневния ред:  

Докладна записка относно Актуализация на Наредба за определяне на 
размера на местните данъци на територията на Община Ситово. 

С резултат от гласуването :  общо 12 общински съветника, гласували 
12 гласа  

„ За „                
1. Атанас Андреев Драгоев                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
2.Валерия Петрова Пецова 
3.Дженгис Рубил Ахмед 
4.Ервин Наил Ибрям 
5.Йовка Иванова Траянова 
6.Моазес Джевдет Мехмед 
7.Небает Шукри Сюлейман 
8.Никола Георгиев Георгиев 
9.Ридван Ахмед Кязим 
10.Розин Георгиев Христов 
11.Сания Мустафа Юсуф 
12. Станчо Борисов Арсов 

0 - гласа „ въздържал се „  
0 - гласа „против” и 
1 отсъстващ 

1.Ервин Наил Ибрям 
 
Общински съвет – Ситово прие следното  
 

Р Е Ш Е Н И Е № 104 
                                               ================== 
На основание чл. 21, ал.2  от ЗМСМА Общински съвет - Ситово приема 

Актуализация на Наредба за определяне на размера на местните данъци на 
територията на Община Ситово, както следва:  
 
Т.1. 
БИЛО: 
Чл.41. (1) За леките автомобили размера на данъка се определя съобразно мощността на 
двигателя, коригиран с коефициент в зависимост от годината на производство, както 
следва: 
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1. до 37 kW включително - 0.4 лв. за 1 kW; 
2. над 37 kW до 55 kW включително - 0.5 лв. за 1 kW; 
3. над 55 kW до 74 kW включително - 0.7 лв. за 1 kW;  
4. над 74 kW до 110 kW включително - 1.4 лв. за 1 kW; 
5. над 110 kW-1.60 лв. за 1 kW;  
В зависимост от годината на производство данъкът се умножава с коефициентите, 
определени с чл.55, ал.1 от Закона за местните данъци и такси. 
 
СТАВА: 
Чл.41. (1) За леките автомобили размера на данъка се определя съобразно мощността на 
двигателя, коригиран с коефициент в зависимост от годината на производство, както 
следва: 
1. до 37 kW включително - 0.43 лв. за 1 kW; 
2. над 37 kW до 55 kW включително - 0.48 лв. за 1 kW; 
3. над 55 kW до 74 kW включително - 0.64 лв. за 1 kW;  
4. над 74 kW до 110 kW включително - 1.27 лв. за 1 kW; 
5. над 110 kW-1.43 лв. за 1 kW;  
В зависимост от годината на производство данъкът се умножава с коефициентите, 
определени с чл.55, ал.1 от Закона за местните данъци и такси. 
 
 
Т.2. 
БИЛО: 
Чл.41. (2) Данъкът за ремаркета на леки автомобили е в следните размери: 
1. товарно ремарке - 10.00 лв. 
2. къмпинг ремарке - 20.00 лв. 
 
СТАВА: 
Чл.41. (2) Данъкът за ремаркета на леки автомобили е в следните размери: 
1. товарно ремарке - 11.00 лв. 
2. къмпинг ремарке - 20.00 лв. 
 
 
Т.3. 
БИЛО: 
Чл.41. (3) Данъкът за мотопеди е в размер на 10.00 лв., а за мотоциклети, както следва: 
1. до 125 куб. см включително - 20.00 лв. 
2. над 125 до 250 куб. см включително - 30.00 лв. 
3. над 250 до 350 куб. см включително - 40.00 лв. 
4. над 350 до 490 куб. см включително - 60.00 лв. 
5. над 490 до 750 куб. см включително - 90.00 лв. 
6. над 750 куб. см - 150.00 лв.. 
 
СТАВА: 
Чл.41(3) Данъкът за мотопеди е в размер на 11.00 лв., а за мотоциклети, както следва: 
1. до 125 куб. см включително - 20.00 лв. 
2. над 125 до 250 куб. см включително - 30.00 лв. 
3. над 250 до 350 куб. см включително - 40.00 лв. 
4. над 350 до 490 куб. см включително - 60.00 лв. 
5. над 490 до 750 куб. см включително - 85.00 лв. 
6. над 750 куб. см - 120.00 лв.. 
 
Т.4. 
БИЛО: 
Чл.41.(7) Данъкът за седлови влекач и влекач за ремарке се определя в зависимост от 
допустимата максимална маса на състава от превозни средства, от броя на осите и вида 
на окачването на влекача, посочени в свидетелството за регистрация на влекача, както 
следва: 
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Брой оси на 
седловия 

влекач/влекача за 
ремарке 

Допустима максимална 
маса на състава от 
превозни средства, 

посочена в 
свидетелството за 

регистрация на влекача (в 
тона): 

Данък (в лева) 

равна или 
повече от 

по-малка 
от 

задвижваща ос/оси с 
пневматично или с 
окачване, прието за 

еквивалентно на 
пневматичното 

други системи за 
окачване на 

задвижващата ос/оси 

А) с две оси - 18 15.00 лв. 40.00 лв. 

 18 20 40.00 лв. 100.00 лв. 

 20 22 100.00 лв. 200.00 лв. 

 22 25 220.00 лв. 400.00 лв. 

 25 26 400.00 лв. 700.00 лв. 

 26 28 450.00 лв. 750.00 лв. 

 28 29 450.00 лв. 750.00 лв. 

 29 31 750.00 лв. 1000.00 лв. 

 31 33 1000.00 лв. 1200.00 лв. 

 33 38 1200.00 лв. 1500.00 лв. 

 38 - 1500.00 лв. 2000.00 лв. 

Б) с три и повече 
оси 

36 38 1000.00 лв. 2000.00 лв. 

 38 40 2000.00 лв. 2500.00 лв. 

 40 - 2500.00 лв. 3500.00 лв. 

 
 
 
 
СТАВА: 
Чл.41.(7) Данъкът за седлови влекач и влекач за ремарке се определя в зависимост от 
допустимата максимална маса на състава от превозни средства, от броя на осите и вида 
на окачването на влекача, посочени в свидетелството за регистрация на влекача, както 
следва: 
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Брой оси на 
седловия 

влекач/влекача за 
ремарке 

Допустима максимална 
маса на състава от 
превозни средства, 

посочена в 
свидетелството за 

регистрация на влекача (в 
тона): 

Данък (в лева) 

равна или 
повече от 

по-малка 
от 

задвижваща ос/оси с 
пневматично или с 
окачване, прието за 

еквивалентно на 
пневматичното 

други системи за 
окачване на 

задвижващата ос/оси 

А) с две оси - 18 8.00 лв. 28.00 лв. 

 18 20 28.00 лв. 64.00 лв. 

 20 22 64.00 лв. 147.00 лв. 

 22 25 190.00 лв. 342.00 лв. 

 25 26 342.00 лв. 600.00 лв. 

 26 28 342.00 лв. 600.00 лв. 

 28 29 331.00 лв. 399.00 лв. 

 29 31 399.00 лв. 655.00 лв. 

 31 33 655.00 лв. 909.00 лв. 

 33 38 909.00 лв. 1381.00 лв. 

 38 - 1007.00 лв. 1369.00 лв. 

Б) с три и повече 
оси 

36 38 640.00 лв. 888.00 лв. 

 38 40 888.00 лв. 1228.00 лв. 

 40 - 1228.00 лв. 1817.00 лв. 

 
 
Т.5. 
БИЛО: 
Чл.41. (10) Данъкът за трактори е в размери, както следва: 
1. от 11 kW до 18 kW включително - 6.00 лв. 
2. над 18 kW до 37 kW включително - 12.00 лв. 
3. над 37 kW - 16.00 лв. 
 
СТАВА: 
Чл.41(10) Данъкът за трактори е в размери, както следва: 
1. от 11 kW до 18 kW включително - 8.00 лв. 
2. над 18 kW до 37 kW включително - 13.00 лв. 
3. над 37 kW - 17.00 лв. 
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Т.6. 
БИЛО: 
Чл.41. (13) Данъкът за товарни автомобили с допустима максимална маса над 12 т. се 
определя в зависимост от допустимата максимална маса, броя на осите и вида на 
окачването, както следва: 

 
Брой оси на 
моторното 

превозно средство 

 
Допустима максимална 

маса 

 
Данък (в лв.) 

равна или 
повече от 

по- малка 
от 

задвижваща ос/оси с 
пневматично или с 
окачване, прието за 

еквивалентно на 
пневматичното 

други системи за 
окачване на 

задвижващата 
ос/оси 

А) с две оси 12 13 40.00 лв. 80.00 лв. 

 13 14 80.00 лв. 200.00 лв. 

 14 15 200.00 лв. 250.00 лв. 

 15 - 250.00 лв. 600.00 лв. 

Б) с три оси 15 17 80.00 лв. 150.00 лв. 

 17 19 150.00 лв. 250.00 лв. 

 19 21 250.00 лв. 350.00 лв. 

 21 23 350.00 лв. 450.00 лв. 

 23 - 450.00 лв. 800.00 лв. 

В)с четири оси 23 25 350.00 лв. 400.00 лв. 

 25 27 400.00 лв. 500.00 лв. 

 27 29 500.00 лв. 800.00 лв. 

 29 - 800.00 лв. 1500.00 лв. 

 
СТАВА: 
Чл.41. (13) Данъкът за товарни автомобили с допустима максимална маса над 12 т. се 
определя в зависимост от допустимата максимална маса, броя на осите и вида на 
окачването, както следва: 

 
Брой оси на 
моторното 

превозно средство 

 
Допустима максимална 

маса 

 
Данък (в лв.) 

равна или 
повече от 

по- малка 
от 

задвижваща ос/оси с 
пневматично или с 
окачване, прието за 

еквивалентно на 
пневматичното 

други системи за 
окачване на 

задвижващата 
ос/оси 

А) с две оси 12 13 35.00 лв. 66.00 лв. 
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 13 14 66.00 лв. 173.00 лв. 

 14 15 173.00 лв. 242.00 лв. 

 15 - 242.00 лв. 541.00 лв. 

Б) с три оси 15 17 66.00 лв. 111.00 лв. 

 17 19 111.00 лв. 222.00 лв. 

 19 21 222.00 лв. 287.00 лв. 

 21 23 287.00 лв. 439.00 лв. 

 23 - 439.00 лв. 680.00 лв. 

В)с четири оси 23 25 287.00 лв. 291.00 лв. 

 25 27 291.00 лв. 451.00 лв. 

 27 29 451.00 лв. 713.00 лв. 

 29 - 713.00 лв. 1055.00 лв. 

 
 
По четвърта точка от дневния ред:   
 

Докладна записка относно определяне на размера на такса битови 
отпадъци за 2015 година на територията на Община Ситово. 

С резултат от гласуването :  общо 12 общински съветника, гласували 
12 гласа  

„ За „                
1. Атанас Андреев Драгоев                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
2.Валерия Петрова Пецова 
3.Дженгис Рубил Ахмед 
4.Ервин Наил Ибрям 
5.Йовка Иванова Траянова 
6.Моазес Джевдет Мехмед 
7.Небает Шукри Сюлейман 
8.Никола Георгиев Георгиев 
9.Ридван Ахмед Кязим 
10.Розин Георгиев Христов 
11.Сания Мустафа Юсуф 
12. Станчо Борисов Арсов 

0 - гласа „ въздържал се „  
0 - гласа „против” и 
1 отсъстващи  

1.Ервин Наил Ибрям 
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Общински съвет – Ситово прие следното  

 
Р Е Ш Е Н И Е № 105 

                                            ================== 
 
 На основание Чл.21,Ал.1,т.7 от ЗМСМА,във връзка с Чл.21, ал.2  от 
ЗМСМА , чл. 6, ал.2 , чл.8, ал.6, чл.62, чл.66, и чл.68 от ЗМДТ Общински съвет 
– Ситово: 
 1.Приема план-сметката на такса битови отпадъци за необходимите 
средства за финансиране на трите вида услуги за 2015 година, съгласно 
Приложение № 1. 
 2.Утвърждава размера на такса битови отпадъци за 2015 година, 
съгласно Приложение № 2.Таксата се определя пропорционално върху основа 
– данъчна оценка.  
 3. На основание чл. 8, ал. 6 от ЗМДТ,  допълнение за определяне и 
приемане на ред за освобождаване на гражданите от ТБО към Наредба за 
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 
територията на Община Ситово , прието с Решение на Общински съвет – 
Ситово №18 от Протокол №3/ 29.03.2005 година  освобождава от такса битови 
отпадъци лица, подали декларация по образец до Кмета на Община Ситово в 
срок до 01.11.2015 година, както следва: 
3.1. Собственици на недвижим имот , находящ се в регулация, който не е 
осноно жилище, не се обработва и не се ползват услуги на Общината през 
календарната година. ; 
3.2. Наследници на недвижим имот , находящ се в регулация на населеното 
място, който не е основно жилище , не се обработва и не се ползват услугите 
на Общината през календарната година.  
4. Задължава Кмета на Община Ситово: 
- да организира и обезпечи дейност „Сметосъбиране и сметоизвозване до 
регионално депо гр. Силистра” , като закупи необходимите съдове/ контейнери 
- втора употреба/ за целта.; 
- дейност „Сметосъбиране и сметоизвозване до регионално депо – гр. 
Силистра” стартира като собствена общинска дейност, считано от 01.01.2015 
година. 
 
По пета точка от дневния ред: 
 

Докладна записка относно вътрешни компенсирани промени на 
капитавите разходи по конкретно предложени обекти, финансирани от 
целевата субсидия за капиталовите разходи за 2014 година. 

С резултат от гласуването :  общо 12 общински съветника, гласували 
12 гласа  

„ За „                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
„ За „                
1. Атанас Андреев Драгоев                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
2.Валерия Петрова Пецова 
3.Дженгис Рубил Ахмед 
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4.Ервин Наил Ибрям 
5.Йовка Иванова Траянова 
6.Моазес Джевдет Мехмед 
7.Небает Шукри Сюлейман 
8.Никола Георгиев Георгиев 
9.Ридван Ахмед Кязим 
10.Розин Георгиев Христов 
11.Сания Мустафа Юсуф 
12. Станчо Борисов Арсов 

0 - гласа „ въздържал се „  
0 - гласа „против” и 
1 отсъстващ 

1.Ервин Наил Ибрям 
 
Общински съвет – Ситово прие следното  

 
 

Р Е Ш Е Н И Е № 106 
=================  

 
 На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и във връзка с чл.124, ал.3 от 
ЗПФ за 2014г. , Общински съвет- Ситово  одобрява направеното предложение 
за вътрешни компенсирени промени по предложените обекти на капиталовите 
разходи , финансирани с целева субсидия от републиканския бюджет за 2014г., 
съгласно Приложение №1 (неразделна част от настоящото решение). 
 
По шеста точка от дневния ред:  
 

Докладна записка от инж.Н.Неделчев – Кмет на Община Ситово, 
относно приемане на План за дейстие на Община Ситово за подкрепа на 
интеграционните политики през периода 2014-2020 година.  

 
С резултат от гласуването :  общо 12 общински съветника, гласували 

11 гласа  
„ За „                
1. Атанас Андреев Драгоев                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
2.Валерия Петрова Пецова 
3.Дженгис Рубил Ахмед 
4.Ервин Наил Ибрям 
5.Йовка Иванова Траянова 
6.Моазес Джевдет Мехмед 
7.Небает Шукри Сюлейман 
8.Никола Георгиев Георгиев 
9.Ридван Ахмед Кязим 
10.Розин Георгиев Христов 
11.Сания Мустафа Юсуф 
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0 - гласа „ въздържал се „  
0 - гласа „против” и 
2 – ма отсъстващи  

1.Станчо Борисов Арсов 
2.Ервин Наил Ибрям 
 

Общинският съвет прие следното  
 

Р Е Ш Е Н И Е № 107 
=================  

 
 На основание Чл.21,Ал.1,т.12 от ЗМСМА,и в изпълнение на 
Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012 
– 2020 Общински съвет – Ситово приема План за действие на Община Ситово 
за подкрепа на интеграционните политики за периода 2012-2020 година. 
 
По седма точка от дневния ред:  
 

Докладна записка относно даване на съгласие Община Ситово да 
кандидатства с проект „Реконструкция и модернизация на пенсионерски клуб 
и магазин в Център за настаняване от семеен тип „Независим живот” за деца 
/ЦНСТ/ по Проект „Красива България”. 

С резултат от гласуването :  общо 12 общински съветника, гласували 
12 гласа  

„ За „                
1. Атанас Андреев Драгоев                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
2.Валерия Петрова Пецова 
3.Дженгис Рубил Ахмед 
4.Ервин Наил Ибрям 
5.Йовка Иванова Траянова 
6.Моазес Джевдет Мехмед 
7.Небает Шукри Сюлейман 
8.Никола Георгиев Георгиев 
9.Ридван Ахмед Кязим 
10.Розин Георгиев Христов 
11.Сания Мустафа Юсуф 
12. Станчо Борисов Арсов 

0 - гласа „ въздържал се „  
0 - гласа „против” и 
1 отсъстващ 

1.Ервин Наил Ибрям 
 
Общински съвет – Ситово прие следното  
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Р Е Ш Е Н И Е № 108 
                                           ================== 
На основание Чл.21,Ал.1,т.23 от ЗМСМА Общински съвет – Ситово: 
1. Дава съгласие Община Ситово да кандидатства с проект 

„Реконструкция и модернизация на пенсионерски клуб и 
магазин в Център за настаняване от семеен тип „Независим 
живот” за деца /ЦНСТ/ по Проект „Красива България”, мярка 
М02-01 „Подобряване на социалните услуги от резидентен тип”; 

2. Средствата за финансиране в размер на 20 /двадесет/ % да бъдат 
предоставени от бюджета на Община Ситово.  

 
По осма точка от дневния ред: 

 
Докладна записка относно актуализация на Общинска стратегия за 

развитие на социалните услуги –Община Ситово /2011-2015/ 
С резултат от гласуването :  общо 12 общински съветника, гласували 

12 гласа  
„ За „                
1. Атанас Андреев Драгоев                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
2.Валерия Петрова Пецова 
3.Дженгис Рубил Ахмед 
4.Ервин Наил Ибрям 
5.Йовка Иванова Траянова 
6.Моазес Джевдет Мехмед 
7.Небает Шукри Сюлейман 
8.Никола Георгиев Георгиев 
9.Ридван Ахмед Кязим 
10.Розин Георгиев Христов 
11.Сания Мустафа Юсуф 
12. Станчо Борисов Арсов 

0 - гласа „ въздържал се „  
0 - гласа „против” и 
1 отсъстващ 

1.Ервин Наил Ибрям 
 
Общински съвет – Ситово прие следното  

 
Р Е Ш Е Н И Е № 109 

                                           ================== 
 
 На основание Чл.21,Ал.1,т.23 от ЗМСМА Общински съвет – Ситово 
приема актуализация на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги 
–Община Ситово /2011-2015/ съгласно Приложение № 1, неразделна част от 
настоящото решение.  
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По девета точка от дневния ред: 
 
Докладна записка относно одобряване на извършени разходи за командировки 
в страната на Кмета на Община Ситово. 

 
С резултат от гласуването :  общо 12 общински съветника, гласували 

12 гласа  
„ За „                
1. Атанас Андреев Драгоев                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
2.Валерия Петрова Пецова 
3.Дженгис Рубил Ахмед 
4.Ервин Наил Ибрям 
5.Йовка Иванова Траянова 
6.Моазес Джевдет Мехмед 
7.Небает Шукри Сюлейман 
8.Никола Георгиев Георгиев 
9.Ридван Ахмед Кязим 
10.Розин Георгиев Христов 
11.Сания Мустафа Юсуф 
12. Станчо Борисов Арсов 

0 - гласа „ въздържал се „  
0 - гласа „против” и 
1 отсъстващ 

1.Ервин Наил Ибрям 
 
Общински съвет – Ситово прие следното  

 
Р Е Ш Е Н И Е № 110 

                                           ================== 
 

На основание чл. 21 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 4 от НКС , Общински съвет –
Ситово одобрява отчета за извършените разходи за командировки в 
страната от Кмета на Община Ситово – Николай Георгиев Неделчев за ІІ – 
ро и ІІІ – то тримесечие на 2014 година, съгласно Приложение №1 , 
неразделна част от настоящото решение.  

 
По десета точка от дневния ред:  

Докладна записка от М.Мехмед – Председател на Общ.съвет – Ситово, 
относно одобряване на извършени разходи за командировки в страната   и 
чужбина на Председателя на Общински съвет – Ситово. 

 
С резултат от гласуването :  общо 12 общински съветника, гласували 

12 гласа  
„ За „                
1. Атанас Андреев Драгоев                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
2.Валерия Петрова Пецова 
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3.Дженгис Рубил Ахмед 
4.Ервин Наил Ибрям 
5.Йовка Иванова Траянова 
6.Моазес Джевдет Мехмед 
7.Небает Шукри Сюлейман 
8.Никола Георгиев Георгиев 
9.Ридван Ахмед Кязим 
10.Розин Георгиев Христов 
11.Сания Мустафа Юсуф 
12. Станчо Борисов Арсов 

0 - гласа „ въздържал се „  
0 - гласа „против” и 
1 отсъстващ 

1.Ервин Наил Ибрям 
 
Общински съвет – Ситово прие следното  
 

 
Р Е Ш Е Н И Е № 111 

                                           ================== 
 

 На основание чл. 21 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 4 от НКС и чл. 6, ал. 1, т. 
2 от НСКСЧ Общински съвет –Ситово: 

1.Одобрява отчета за извършените разходи за командировки в страната 
от Председателя на Общински съет – Ситово-Моазес Джевдет Мехмед за ІІ 
– ро и ІІІ – то тримесечие на 2014 година, съгласно Приложение №1 , 
неразделна част от настоящото решение; 

2. Приема отчета за извършените разходи за командировки в чужбина от 
Председателя на Общински съет – Ситово-Моазес Джевдет Мехмед за ІІ – 
ро тримесечие на 2014 година, съгласно Приложение №2 , неразделна част 
от настоящото решение 

 
  По единадесета точка от дневния ред:  
 
Докладна записка относно разпореждане с имоти от Общински горски 

територии. 
 
С резултат от гласуването :  общо 12 общински съветника, гласували 

12 гласа  
„ За „                
1. Атанас Андреев Драгоев                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
2.Валерия Петрова Пецова 
3.Дженгис Рубил Ахмед 
4.Ервин Наил Ибрям 
5.Йовка Иванова Траянова 
6.Моазес Джевдет Мехмед 
7.Небает Шукри Сюлейман 
8.Никола Георгиев Георгиев 
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9.Ридван Ахмед Кязим 
10.Розин Георгиев Христов 
11.Сания Мустафа Юсуф 
12. Станчо Борисов Арсов 

0 - гласа „ въздържал се „  
0 - гласа „против” и 
1 отсъстващ 

1.Ервин Наил Ибрям 
 
Общински съвет – Ситово прие следното  
 

 
Р Е Ш Е Н И Е № 112 

                                          ================== 
 На основание чл.21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл.113 от Наредбата за реда за 
придобиване, стопанисване, управление и разпореждане с общинско 
имущество и във връзка с чл. 5, ал. 1 и 3 от Наредбата за условията и реда за 
възлагане изпълнението на дейности  в горски територии – държавна и 
общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни продукти: 

1. Общински съвет – Ситово дава съгласие за продажбата на стояща 
дървесина на корен на прогнозни количества стояща дървесина по 
подотдели и имоти , която да се включи в годишния план за ползване на 
дървесина за 2015 година съгласно чл.7,  ал. 4 от Наредбата за условията 
и реда за възлагане на изпълнението на дейностите в горските територии 
–държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и 
недървесни продукти; 

2. При невъзможност за усвояване на дървесината през 2015 година , 
насажденията или неусвоената част от тях да се ключат в годишния план 
за следващата 2016 година; 

3. Общински съвет- Ситово упълномощава Кмета на Община Ситово да 
проведе търг или конкурс с тайно наддаване за продажба на прогнозни 
количества маркирана стояща дъресина  от следните общински горски 
имоти: 

Отдел, 
Подотдел: 

Имот № - землище Площ 
/ха/ 

Вид 
дървесина 

Прогнозно 
Количество 

Стояща 
дървесина/м3/ 

   27-ж1 050007-с.Искра 11, 4 акация 1140 
      35-к 035063 –с.   Нова Попина 7, 4 акация 840 

447-а 000186 – с. Ситово 4, 9 акация 890 
447-д 080001 – с. Ситово 2, 9 акация 330 
455 -м 001031 – с. Поляна 8, 1 акация 1030 

Общо:  34, 7              4230 
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По дванадесета точка от дневния ред . 

 
Докладна записка относно разпореждане с общинска собственост в 

с.Добротица и с.Босна. 
С резултат от гласуването :  общо 12 общински съветника, гласували 

12 гласа  
„ За „                
1. Атанас Андреев Драгоев                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
2.Валерия Петрова Пецова 
3.Дженгис Рубил Ахмед 
4.Ервин Наил Ибрям 
5.Йовка Иванова Траянова 
6.Моазес Джевдет Мехмед 
7.Небает Шукри Сюлейман 
8.Никола Георгиев Георгиев 
9.Ридван Ахмед Кязим 
10.Розин Георгиев Христов 
11.Сания Мустафа Юсуф 
12. Станчо Борисов Арсов 

0 - гласа „ въздържал се „  
0 - гласа „против” и 
1 отсъстващ 

1.Ервин Наил Ибрям 
 
Общински съвет – Ситово прие следното  

 
Р Е Ш Е Н И Е № 113 

                                                     ================== 
На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 1 от ЗОС и чл. 3, ал.4 от 

НРПУРОИ Общински съвет – Ситово възлага на Кмета на Община Ситовода 
открие процедура –ПРОМЯНА НА СТАТУТА/от публична в частна/ на 
следните имоти, представляващи: 

• „ДЕТСКА ГРАДИНА”-с. Добротица – МС на 1 етажсъс ЗП от 391 кв.м., 
построена през 1973 година с прилежащ терен от 2499 кв.м. с кад. 
№21693.501.126 по кадастрална карта на землище с. Добротица; 

• „ДЕТСКА ГРАДИНА”-с. Босна – МС на 1 етаж със ЗП от 315 кв.м., 
построена през 1978 година с прилежащ терен от 5725 кв.м.  кв. 15, УПИ 
№І-128 по РП на с. Босна; 

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

 
По тринадесета точка от дневния ред. 

 
Докладна записка относно разпореждане с общинска собственост в 

с.Ситово. 
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С резултат от гласуването :  общо 12 общински съветника, гласували 

12 гласа  
„ За „                
1. Атанас Андреев Драгоев                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
2.Валерия Петрова Пецова 
3.Дженгис Рубил Ахмед 
4.Ервин Наил Ибрям 
5.Йовка Иванова Траянова 
6.Моазес Джевдет Мехмед 
7.Небает Шукри Сюлейман 
8.Никола Георгиев Георгиев 
9.Ридван Ахмед Кязим 
10.Розин Георгиев Христов 
11.Сания Мустафа Юсуф 
12. Станчо Борисов Арсов 

0 - гласа „ въздържал се „  
0 - гласа „против” и 
1 отсъстващ 

1.Ервин Наил Ибрям 
 
Общински съвет – Ситово прие следното  

 
           Р Е Ш Е Н И Е № 114 

      ================== 
            На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 22, ал.1 е ал. 3 от 
НРПСУРОИ, Общински съвет – Ситово възлага на Кмета на Община Ситово 
да открие процедура –предоставяне безвъзмездно за стопанисване и 
управление на ОП „Общински имоти и услуги -2012” следните вещи общинска 
собственост, считано от датата на закупуване /ДМА/, представляващи: 
       -  Авт. Стартиращо устройство за запалване на машини и агрегати 12-24 V; 
       -  Ферми втора употреба за изграждане на навес. 
По условията и реда на Наредбата за реда на придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Ситово. 
 
По четиринадесета точка от дневния ред 

 
Докладна записка относно закупуване на таблети за нуждите на ОбС-

Ситово. 
Ситово. 
С резултат от гласуването :  общо 12 общински съветника, гласували 

12 гласа  
„ За „                
1. Атанас Андреев Драгоев                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
2.Валерия Петрова Пецова 
3.Дженгис Рубил Ахмед 
4.Ервин Наил Ибрям 
5.Йовка Иванова Траянова 
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6.Моазес Джевдет Мехмед 
7.Небает Шукри Сюлейман 
8.Никола Георгиев Георгиев 
9.Ридван Ахмед Кязим 
10.Розин Георгиев Христов 
11.Сания Мустафа Юсуф 
12. Станчо Борисов Арсов 

0 - гласа „ въздържал се „  
0 - гласа „против” и 
1 отсъстващ 

1.Ервин Наил Ибрям 
 
Общински съвет – Ситово прие следното  
 

 
           Р Е Ш Е Н И Е № 115 

      ================== 
 

На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА Общински съвет – Ситово: 
1. Одобрява закупуването на 17 броя таблети с цел оптимизиране 

разходите за материали за издръжката на Общински съвет – Ситово; 
2. Възлага на Кмета на Община Ситово да предприеме необходимите 

действия за изпълнение на горното решение.  
 
Поради изчерпване на дневният ред, заседанието бе закрито в 12.00 часа. 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩ.СЪВЕТ: _____________     
      / М. МЕХМЕД / 
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