
     П   Р   О   Т   О   К   О   Л 
       № 14 

    От  22.12.2016 година 
Днес 22.12.2016  година, Общински съвет – Ситово, област Силистра проведе 

заседание. 
В неговото начало се регистрираха общо 13 съветника 
Ст. Арсов – председател на Общински съвет – Ситово направи предложение за 

допълнение към дневния ред, да се включат още два броя докладни записки и на 
основание чл.  27, ал. 2 от ЗМСМА заседанието бе обявено за открито. 

Н. Неделчев – Продължава практиката да се внасят извънредно докладни записки 
без да се гледат в комисиите и съветниците да не са запознати. 

Ст. Арсов – Ако бяхте присъствали на заседанието на бюджетната комисия щяхте 
да се запознаете. 

Председателят на Общински съвет – Ситово Станчо Борисов Арсов предложи 
следния 

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

   
 1. Докладна записка относно актуализиране състава на обществения съвет по 
социално подпомагане и услуги в Община Ситово за периода 2015-2019 година. 
              
   Внася: Сезгин Алиибрям  – кмет на Община – Ситово. 
 2. Докладна записка относно приемане на предложенията за дейността на 
народните читалища на територията на Община Ситово за 2017 година. 
       Внася: Сезгин Алиибрям  – кмет на 
        Община – Ситово 
 3. Докладна записка относно одобряване на годишния план за ползване на 
дървесината от Общински горски  територии, собственост на Община Ситово и 
определяне на начина на ползването и през 2017 година. 
       Внася: Сезгин Алиибрям  – кмет на 
        Община – Ситово 
 4. Докладна записка относно приемане на отчета за изпълнението на план-
сметката за такса битови отпадъци за 2016 година и определяне размера на такса 
битови отпадъци за 2017 година.  
       Внася: Сезгин Алиибрям  – кмет на 
        Община – Ситово 
 5. Докладна записка относно ПУП – Парцеларен план за водопроводно 
отклонение за имот № 000330 по КВС на землището на с. Босна, Община Ситово. 
       Внася: Сезгин Алиибрям  – кмет на 
        Община – Ситово  
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 6. Докладна записка относно разпореждане с общинска собственост в с. 
Ситово. 
       Внася: Сезгин Алиибрям  – кмет на 
        Община – Ситово 
 7. Докладна записка относно определяне на представител на Община Ситово за 
участие в Общото събрание на Асоциацията по В и К в област Силистра. 
       Внася: Сезгин Алиибрям  – кмет на 
          Община – Ситово 
 8. Докладна записка относно вътрешни компенсирани промени на 
капиталовите разходи по конкретно предложени обекти,финансирани от целевата 
субсидия за капиталови разходи за 2016 г. и актуализация на капиталовите разходи за 
2016 година. 
 
       Внася: Сезгин Алиибрям  – кмет на 
          Община – Ситово 
 9. Докладна записка относно допълнителни възнаграждения за постигнати 
резултати на кметове на кметства, кметски наместници, заместник кметове, директор 
на ОП „Общински имоти и услуги-2012” и управител на СПОХ „Независим живот” в 
Община Ситово. 
       Внася: Сезгин Алиибрям  – кмет на 
          Община – Ситов. 
 10. Докладна записка относно отпускане на финансова помощ на пострадалите 
жители на с. Хитрино, област Шумен. 
       Внася: Станчо Арсов  – председател на 
          Общ. съвет – Ситово 
 
 11. Питания. 
 
По първа точка от дневния ред: 
 
 Докладна записка от С. Алиибрям – кмет на Община Ситово, относно 
актуализиране състава на обществения съвет по социално подпомагане и услуги в 
Община Ситово за периода 2015-2019 година. 
 Н. Неделчев – Ако ще има нови лица, предложете ги и да ги гласуваме. 
 С. Юсуф – Предлагам Ю. Юдаим  - директор на „СПОХ“ на местото на Янко 
Абушев. 

С резултат от гласуването :  общо 13 общински съветника, гласували  13  
гласа  „ За „  

1. Анелия Георгиева Йорданова 
2. Билгин Демир Яхя 
3. Дженгис Рубил Ахмед 
4. Деница Димитрова Цветкова 
5. Ервин Наил Ибрям 
6. Мирослава Колева Тодорова 
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7. Николай Георгиев Неделчев 
8. Петър Борисов Русев 
9. Ридван Ахмед Кязим 
10. Розин Георгиев Христов 
11.Сания Мустафа Юсуф 
12.Седат Исмаил Ариф 
13. Станчо Борисов Арсов 
 

Общински съвет – Ситово прие следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е №  112 
 
 На основание  чл. 21, ал. 1, т.23 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация и във връзка  с чл. 52, ал. 2 от Закона за социалното 
подпомагане,актуализира състава на Обществения съвет по социално подпомагане и 
услуги,както следва: 
Председател: Мария Илиева – зам. кмет на Община Ситово 
Секретар: Мирослава Тодорова – общински съветник 
Членове: 1. Ваня Драгоева – социален работник отдел „СЗ” към ДСП – гр.Силистра 
 2. Радка Христова – гл. социален работник „Закрила на детето„ в ДСП 
гр.Силистра 
 3.Сания Юсуф – общински съветник 
 4.Анелия Йорданова – общински съветник 
 5.Юдаим Юдаим – Управител на СПОХ „Независим живот„ 
 6.Хризантема Йорданова – председател на общ. дружество на СИБ 
 7.Гюлнар Али – представител на НПО 
 
По втора точка от дневния ред: 
 
 Докладна записка от С. Алиибрям – кмет на Община Ситово, относно приемане 
на предложенията за дейността на народните читалища на територията на Община 
Ситово за 2017 година. 

С резултат от гласуването :  общо 13 общински съветника, гласували  13  
гласа  „ За „  

1. Анелия Георгиева Йорданова 
2. Билгин Демир Яхя 
3. Дженгис Рубил Ахмед 
4. Деница Димитрова Цветкова 
5. Ервин Наил Ибрям 
6. Мирослава Колева Тодорова 
7. Николай Георгиев Неделчев 
8. Петър Борисов Русев 
9. Ридван Ахмед Кязим 
10. Розин Георгиев Христов 
11.Сания Мустафа Юсуф 
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12.Седат Исмаил Ариф 
13. Станчо Борисов Арсов 
 

Общински съвет – Ситово прие следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е №  113 
 
 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл.26 а, ал.1 от 
Закона за народните читалища, Общински съвет приема предложенията за дейността 
на народните читалища на територията на Община Ситово през 2017 година. 
 2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 26а, ал. 2 от 
Закона за народните читалища утвърждава Годишна програма за развитие на 
читалищната дейност в Община Ситово през 2017 година. 
Приложение: Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община 
Ситово през 2017 година. 
 
По трета точка от дневния ред: 
 
 Докладна записка от С. Алиибрям – кмет на Община Ситово, относно 
одобряване на годишния план за ползване на дървесината от Общински горски  
територии, собственост на Община Ситово и определяне на начина на ползването и 
през 2017 година. 
 Н. Неделчев – по време на моя мандат отнасях критика за обема на сечта, сега 
гледам че има много повече отдели за сеч, смятам,че финансовия интерес на общината 
ще бъде нарушен.Вие предлагате със 100 дка повече. Предлагам тези 100 дка да 
отпаднат. 
 Ст. Арсов – Да говорим за обема на предлаганата сеч по плана. Видно е, че 
изоставаме с плановите сечи, а освен това се реализират и собствени приходи. 
Независимо от становището ми подлагам на гласуване предложението. 
 С резултат от гласуването на предложението на Н. Неделчев: 
от общо 13 общински съветника, гласували 3 гласа „За“ 
 1.Анелия Георгиева Йорданова 
 2.Николай Георгиев Неделчев 
 3.Розин Георгиев Христов 
 „против“ 10 гласа 
 1. Билгин Демир Яхя 
 2. Дженгис Рубил Ахмед 
 3. Деница Димитрова Цветкова 
 4. Ервин Наил Ибрям 
 5. Мирослава Колева Тодорова 
 6. Петър Борисов Русев 
 7. Ридван Ахмед Кязим 
 8. Сания Мустафа Юсуф 
 9. Седат Исмаил Ариф 
 10. Станчо Борисов Арсов 
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   Предложението не се приема 
 

С резултат от гласуването :  общо 13 общински съветника, гласували  10 
гласа  „ За „  

1. Билгин Демир Яхя 
2. Дженгис Рубил Ахмед 
3. Деница Димитрова Цветкова 
4. Ервин Наил Ибрям 
5. Мирослава Колева Тодорова 
6. Петър Борисов Русев 
7. Ридван Ахмед Кязим 
8.Сания Мустафа Юсуф 
9.Седат Исмаил Ариф 
10. Станчо Борисов Арсов 
„ против „ – 3- ма 
1.Анелия Георгиева Йорданова 
2.Николай Георгиев Неделчев 
3.Розин Георгиев Христов 
 

Общински съвет – Ситово прие следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е №  114 
 
  
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8  и т.12 от ЗМСМА, чл. 19 от Наредбата  за управление 
на горските теритарии,собственост на Община Ситово,чл.4,ал.3,чл.5,ал.3,чл.7,ал.1-5 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,Общински съвет Ситово: 
1. Одобрява Годишен план за ползване на дървесина от Общински горски територии, 
собственост на Община Ситово за 2017 година,приложен към настоящата докладна 
записка. 
2. Определя ползването на дървесина през 2017 година за предвиденото прогнозно 
количество по годишен план да се осъществи чрез продажба на стояща дървесина на 
корен. 
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3. Упълномощава Кмета на Община Ситово да проведе открит конкурс или търг с 
тайно наддаване за продажба на прогнозни количества маркираща стояща дървесина 
от следните общински горски имоти: 
 
 
 
 
 
 
Подател Имот 

№,землище 
Площ / ха / Вид 

дървесина 
Прогнозно 
Количество 
Стояща 
дървесина 
м3 

35-и 035060- 
с.Н.Попина 

1.6 акация 150 

35-л 035069 
С.Н.Попина 

2.0 акация 230 

38-с 000257-
с.Ситово 

2.6 акация 190 

38-у 000021-
с.Ситово 

7.7 акация 650 

408-ф 21693.7.19-
с.Добротица 

0.4 топола 60 

409-а 025001-
с.Босна 

2.4 акация 240 

409-б 025030-
с.Босна 

1.8 акация 200 

409-в 025030-
с.Босна 

1.0 акация 60 

409-г 025058 0.6 акация 50 
412-п 002057-

с.Ирник 
5.2 акация 660 

413-и 002027; 
002026 –
с.Ирник 

4.7 акация 530 

447-и 025102 – 
с.Слатина 

2.1 акация 210 

447-р 025102 –
с.Слатина 

1.1 акация 90 

447-с 025102-
с.Слатина 

2.9 акация 370 

447-ц 025087-
с.Слатина 

6.1 акация 770 
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447-ш 025075-
с.Слатина 

1.4 акация 120 

447-щ 025079-
с.Слатина 

2.0 акация 150 

Общо:  45.6  4730 
 
4. Определя незапочнатите и недовършени сечища от годишния план за 2017 г. да 
бъдат завършени през 2018 г. – 2019 г. 
ПРИЛОЖЕНИЕ: Годишен план за ползване на дървесина на Община Ситово за 2017 
година. 
По четвърта точка от дневния ред: 
 Докладна записка от С. Алиибрям – кмет на Община Ситово, относно приемане 
на отчета за изпълнението на план-сметката за такса битови отпадъци за 2016 година и 
определяне размера на такса битови отпадъци за 2017 година.  
 Р .Кязим – Виждам, че 60-70%  от средствата отиват за заплати. 
 Н.Неделчев – Запознайте се с новата наредба публикувана на сайта на 
Министерския съвет. Къде г-н Кязим видяхте че 70% отиват за заплати? Кое налага 
увеличение на издръжката за разлика от миналата година за материали и резервни 
части? Питам, колко тона отпадъци извозвате? На каква база се прави план сметката, 
от сметосъбирането приходите какви са? Приходи не ми давате – ще има минимум 30 
хил. лв. преходен остатък. План-сметката е некоректна. Стойността за контейнерите – 
малко са новите контейнери, ако бившата фирма си вземе контейнерите, няма да ви 
стигнат тия 15 хил. лв. 
 Р. Кязим – На всеки  един въпрос зададени от г-н.Неделчев да се отговори. 
 Н. Неделчев – За преходния остатък, кажете приходите и разходите колко са? 
 Я. Абушев – представена е справката пред съветниците относно приходите и 
разходите към края на ноември и разчета към днешна дата – преходен остатък няма. 
 Н. Неделчев – Освен това да отпаднат 8 х. лв. от местни данъци в приходната 
част съответно от разходната. 
 Ст. Арсов – На комисията това направих това предложение и с него да се 
намалят пропорционално материалните разходи по трите направления, което 
предложение подлагам на гласуване. 

С резултат от гласуването :  общо 13 общински съветника, гласували  13  
гласа  „ За „  

1. Анелия Георгиева Йорданова 
2. Билгин Демир Яхя 
3. Дженгис Рубил Ахмед 
4. Деница Димитрова Цветкова 
5. Ервин Наил Ибрям 
6. Мирослава Колева Тодорова 
7. Николай Георгиев Неделчев 
8. Петър Борисов Русев 
9. Ридван Ахмед Кязим 
10. Розин Георгиев Христов 
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11.Сания Мустафа Юсуф 
12.Седат Исмаил Ариф 
13. Станчо Борисов Арсов 
 

Общински съвет – Ситово прие следното 
 

     Р Е Ш Е Н И Е № 115 
  
 На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 2, чл. 8, ал.6, 
чл. 62, чл. 66 и чл. 68 от ЗМДТ,Общински съвет – Ситово: 

Т.1. Приема отчет . сметката на такса битови отпадъци за 2016 г. съгласно 
Приложение № 1. 

Т.2. Приема план – сметката на такса битови отпадъци за необходимите 
средства за финансиране на трите вида услуги за 2017 г., съгласно Приложение № 2. 

Т.3. Утвърждава размера на такса битови отпадъци за 2017 г. съгласно 
Приложение № 3: 

Таксата се определя пропорционално върху основа – данъчна оценка 
Т.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, освобождава от такса битови отпадъци 
лица подали декларация по образец до кмета на Община Ситово в срок до 31.12.2016 
година, както следва: 

3.1. Собственици на недвижим имот находящ се в регулация, който не е основно 
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. 

Т.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 и/или нови/ за целта. 

 - дейност „Сметосъбиране и сметоизвозване до регионално депо 
гр.Силистра” продължава да се осъществява като собствена общинска дейност 
считано  и през 2017 година. 

          Приложение № 1 
Наименование Отчет

-
сметк
а 
2016 

І.Приходи 213717 
1.Такса битови отпадъци 175617 
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2.Остатък от предходна година 33100 
3.Данък при придобиване на имущество 8000 
ІІ.Разходи 219754 
2.Събиране и транспортиране на битови отпадъци до регионално депо 
гр.Силистра, 

93850 

-раб.заплати и осигуровки,СБКО и данък в/у СБКО; работно облекло 23400 
-издръжка/материали,резервни части,ремонти,трудова медицина,др.външни 
услуги,данъци,винетки и др. 

37750 

-контейнери за отпадъци /втора употреба и/или нови/. 32700 
3.Проучване,проектиране,изграждане,поддържане,експлоатация,закрива
не и мониторинг на депата за битови отпадъци или др.инсталации или 
съоръжения за обезвреждане на битови отпадъци и отчисления по чл.60 
и чл.64 от ЗУО: 

85884 

-такса регионално депо – гр.Силистра 15890 
-отчисления по чл.60 и чл.64 от ЗУО 45426 
-ограждане,залесяване,запръстяване; 24568 
-раб.заплати и осигуровки;СБКО и данък в/у СБКО;работно облекло 6988 

-издръжка/материали,резервни,части,ремонти,трудова 
медицина,винетки,данъци и др./ 

17580 

4.Почистване на улични платна,площади,алеи,паркове и други 
територии от населените места,предназначени за обществено ползване: 

40020 

-раб.заплати и осигуровки;СБКО и данък в/у СБКО;работно облекло 25236 
-издръжка / материали,резервни части,ремонти,трудова медицина и др./ 14784 
  

   
 

Приложение № 2  
Наименование План-сметка 

2017 
І.Приходи 181644 
1.Такса битови отпадъци 181644 
2.Остатък от предходна година 0 
3.Данък при придобиване на имущество  
ІІ.Разходи 181644 
2.Събиране и транспортиране на битови отпадъци до регионално 
депо гр.Силистра, 

52495 

-раб.заплати и осигуровки,СБКО и данък в/у СБКО;работно облекло 15300 
-издръжка/материали,резервни части,ремонти,трудова 
медицина,др.външни услуги,данъци,винетки и др./ 

21595 

-контейнери за отпадъци / втора употреба и/или нови/. 15600 
3.Проучване,проектиране,изграждане,поддържане,експлоатация,за
криване и мониторинг на депата за битови отпадъци или 
др.инсталации или съоръжения за обезвреждане на битови 

104491 
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отпадъци и отчисления по чл.60 и чл.64 от ЗУО: 
- такса регионално депо – гр.Силистра 21173 
-отчисления по чл.60 и чл.64 от ЗУО 59360 
- ограждане,залесяване,запръстяване; 23958 
-раб.заплати и осигуровки;СБКО и данък в/у СБКО;работно облекло 6780 
-издръжка/материали,резервни части,ремонти,трудова 
медицина,винетки,данъци и др./ 

17178 

4.Почистване на улични платна,площади,алеи,паркове и други 
територии от населените места,предназначени за обществено 
ползване: 

24658 

-раб.заплати и осигуровки;СБКО;работно облекло 12358 
-издръжка /материали,резервни части,ремонти,трудова медицина и др./ 12300 

 
 

Приложение № 3 
Вид такса Мярка Стойност 
 Било 

2016 
Став
а 
2017 

1.Такса за сметосъбиране и сметоизвозване за 
Всички населени места в Община Ситово / в ‰ /: 

 

1.1За жилищни имоти на физически 
лица,стопански обекти,фирми и 
предприятия: 

 
 
‰ 

2,5 2,5 

1.2За нежилищни имоти на физически 
лица: 

 
‰ 

2,5 2,5 

1.3За нежилищни имоти на стопански 
обекти,фирми и предприятия: 

 
‰ 

2,9 2,9 

2.Почистване на улични платна,площади,алеи,паркове и други 
територии от населените места,предназначени за обществено ползване / 
в…../: 

 

2.1 За жилищни имоти на физически 
лица,стопански обекти,фирми и 
предприятия: 

 
 
‰ 

1,58 1,58 

2.2 За нежилищни имоти на стопански 
обекти,фирми и предприятия: 

 
‰ 

1,58 1,58 

2.3 За нежилищни имоти на стопански 
обекти,фирми и предприятия: 

 
‰ 

1,58 1,58 

3.Проучване,проектиране,изграждане,поддържане,експлоатация,закрива
не и мониторинг на депата за битови отпадъци или др.инсталации или 
съоръжения за обезвреждане на битови отпадъци и отчисления по чл.60 и 
чл.64 от ЗУО 
 / в ……/: 

 

3.1За жилищни имоти на физически лица,  2,97 2,97 
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стопански обекти,фирми и предприятия: ‰ 
3.2 За нежилищни имоти на физически 
лица 

 
‰ 

2,97 2,97 

3.3 За нежилищни имоти на стопански 
обекти,фирми и предприятия: 

 
‰ 

3,17 3,17 

4.Дворни места във всички населени места в Община Ситово – за тях се събира 
такса за закриване на депа – 2,19 ‰ и такса за поддържане на чистота – 1,58 ‰ 
 
По пета точка от дневния ред:  
 
 Докладна записка от С. Алиибрям – Кмет на Община Ситово, относно ПУП – 
ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ВОДОПРОВОДНО ОТКЛОНЕНИЕ ЗА ИМОТ № 000330 
ПО КВС НА ЗЕМЛИЩЕТО НА С. БОСНА, ОБЩИНА СИТОВО. 

С резултат от гласуването :  общо 13 общински съветника, гласували  
поименно 13  гласа  „ За „  

1. Анелия Георгиева Йорданова 
2. Билгин Демир Яхя 
3. Дженгис Рубил Ахмед 
4. Деница Димитрова Цветкова 
5. Ервин Наил Ибрям 
6. Мирослава Колева Тодорова 
7. Николай Георгиев Неделчев 
8. Петър Борисов Русев 
9. Ридван Ахмед Кязим 
10. Розин Георгиев Христов 
11.Сания Мустафа Юсуф 
12.Седат Исмаил Ариф 
13. Станчо Борисов Арсов 
 

Общински съвет – Ситово прие следното 
 

  Р Е Ш Е Н И Е №  116 
 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 128, ал. 1 от ЗУТ и Решение на 
експертен съвет с Протокол №  9, т. 2 от 06.12.2016 година, Общински съвет – Ситово 
одобрява ПУП – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ВОДОПРОВОДНО ОТКЛОНЕНИЕ ЗА 
ИМОТ №  000330 ПО КВС НА ЗЕМЛИЩЕТО НА С. БОСНА, ОБЩИНА СИТОВО с 
Възложител: „ АГРОЗЕМ МИЛК” ООД град Силистра. 
 На основание чл. 129,а л. 1 от ЗУТ решението да се изпрати в 7 – дневен срок за 
обнародване в „ Държавен вестник”. 
 
По шеста точка от дневния ред: 
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 Докладна записка от С.Алиибрям – Кмет на Община Ситово, относно 
разпореждане с общинска собственост в с.Ситово. 
 

С резултат от гласуването :  общо 13 общински съветника, гласували  
поименно 13  гласа  „за „  

1. Анелия Георгиева Йорданова 
2. Билгин Демир Яхя 
3. Дженгис Рубил Ахмед 
4. Деница Димитрова Цветкова 
5. Ервин Наил Ибрям 
6. Мирослава Колева Тодорова 
7. Николай Георгиев Неделчев 
8. Петър Борисов Русев 
9. Ридван Ахмед Кязим 
10. Розин Георгиев Христов 
11.Сания Мустафа Юсуф 
12.Седат Исмаил Ариф 
13. Станчо Борисов Арсов 
 

Общински съвет – Ситово прие следното 
 

  Р Е Ш Е Н И Е № 117 
 
 На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 3, ал. 2, т. 3 от ЗОС, Общински 
съвет Ситово обявява за ПУБЛИЧНА  общинска собственост имот, представляващ: 
261,238/731,34 идеални части или 35,72% от „СГРАДА ЗА ОБЩЕСТВЕНО 
ОБСЛУЖВАЩИ ДЕЙНОСТИ” с. Ситово – ІІ етаж от двуетажна масивна сграда с 
обща РЗП/разгъната застроена площ/ от 731,34 кв.м. и 353/723 идеални части от 
Дворно място с обща площ от 723 кв.м. в кв. 29, УПИ № ХІ-236 по регулационния 
план на с. Ситово за Предприятие обществено хранене – СПОХ. 
 
По седма точка от дневния ред: 

Докладна записка от С. Алиибрям – кмет на Община Ситово, относно 
определяне на представител на Община Ситово за участие в Общото събрание на 
Асоциацията по В и К в област Силистра. 

С резултат от гласуването :  общо 13 общински съветника, гласували  13  
гласа  „ За „  
 

1. Анелия Георгиева Йорданова 
2. Билгин Демир Яхя 
3. Дженгис Рубил Ахмед 
4. Деница Димитрова Цветкова 
5. Ервин Наил Ибрям 
6. Мирослава Колева Тодорова 
7. Николай Георгиев Неделчев 
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8. Петър Борисов Русев 
9. Ридван Ахмед Кязим 
10. Розин Георгиев Христов 
11.Сания Мустафа Юсуф 
12.Седат Исмаил Ариф 
13. Станчо Борисов Арсов 
 

Общински съвет – Ситово прие следното 
 

 Р Е Ш Е Н И Е № 118 
 
 На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл. 198е, ал. 3 и ал. 5 от Закона за водите: 
 І. Определя Сезгин Басри Алиибрям – кмет на Община Ситово,да представлява 
Община Ситово в Общото събрание на Асоциацията по В и К. 
 ІІ. При невъзможност на определения представител да присъства на Общото 
събрание на Асоциацията по В и К да се замества от г-н Станчо Борисов Арсов – 
председател на Общински съвет – Ситово. 
 ІІІ. Дава мандат на представителя на Община Ситово в Общото събрание на 
Асоциацията по В и К, гр.Силистра свикано на 19.01.2017 г. да изрази позицията на 
Община Ситово по предварително обявения дневен ред от Областния управител на 
област Силистра в писмо № АВК-02-91/19.12.2016 г. и да гласува както следва: 

1. по първа точка от дневния ред – „за”; 
2. по втора точка от дневния ред – „ Други”, при постъпване на допълнителни 

въпроси на заседанието, да приеме предложенията към същите, както и при 
необходимост да гласува по негова преценка, с оглед запазване интересите на 
Община Ситово. 
 

По осма точка от дневния ред: 
 
 Докладна записка от С. Алиибрям – кмет на Община Ситово, относно 
вътрешни компенсирани промени на капиталовите разходи по конкретно предложени 
обекти,финансирани от целевата субсидия за капиталови разходи за 2016 г. и 
актуализация на капиталовите разходи за 2016 година. 

С резултат от гласуването :  общо 13 общински съветника- поименно 
гласуване, гласували  10 гласа  „ За „  

1. Билгин Демир Яхя 
2. Дженгис Рубил Ахмед 
3. Деница Димитрова Цветкова 
4. Ервин Наил Ибрям 
5. Мирослава Колева Тодорова 
6. Петър Борисов Русев 
7. Ридван Ахмед Кязим 
8.Сания Мустафа Юсуф 
9.Седат Исмаил Ариф 
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10. Станчо Борисов Арсов 
„ против „ – 3- ма 
1.Анелия Георгиева Йорданова 
2.Николай Георгиев Неделчев 
3.Розин Георгиев Христов 
 

Общински съвет – Ситово прие следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е №  119 
 
 На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, във връзка с чл.124, ал. 3 и чл. 127 от 
ЗПФ, Общински съвет – Ситово одобрява направеното предложение за вътрешни 
компенсирани промени по предложените обекти на капиталовите 
разходи,финансирани с целева субсидия от републиканския бюджет и актуализация на 
капиталовите разходи за 2016 г. от собствени средства, съгласно приложение № 1 / 
неразделна част от настоящата докладна/. 

Дава съгласие сумата от неусвоените целеви средства за капиталови разходи да 
бъдат прехвърлени по разплащателната сметка на Община Ситово. 
 
По девета точка от дневния ред: 
 Докладна записка от С. Алиибрям – кмет на Община Ситово, относно 
допълнителни възнаграждения за постигнати резултати на кметове на кметства, 
кметски наместници, заместник кметове, директор на ОП „Общински имоти и услуги-
2012” и управител на СПОХ „Независим живот” в Община Ситово. 

Н. Неделчев – Бившите директори на общинските предприятия също да бъдат 
включени с частично възнаграждение. 
 

С резултат от гласуването :  общо 13 общински съветника, поименно 
гласували  13  гласа  „ За „  

1. Анелия Георгиева Йорданова 
2. Билгин Демир Яхя 
3. Дженгис Рубил Ахмед 
4. Деница Димитрова Цветкова 
5. Ервин Наил Ибрям 
6. Мирослава Колева Тодорова 
7. Николай Георгиев Неделчев 
8. Петър Борисов Русев 
9. Ридван Ахмед Кязим 
10. Розин Георгиев Христов 
11.Сания Мустафа Юсуф 
12.Седат Исмаил Ариф 
13. Станчо Борисов Арсов 
 
 

Общински съвет – Ситово прие следното 
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Р Е Ш Е Н И Е №  120 

 
 На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация и във връзка с чл. 82, ал. 3 и ал. 8 от ЗДБРБ за 2016 г., чл.13, 
ал. 1 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата, чл. 41, т. 5 от 
КТД и ВПРЗ в Община Ситово се определят допълнителни възнаграждения за 
постигнати резултати съгласно Приложение № 1 / неразделна част от настоящата 
докладна/: 
 
По десета точка от дневния ред: 
 Докладна записка от Ст. Арсов – председател на Общински съвет – Ситово, 
относно отпускане на финансова помощ на пострадалите жители на с. Хитрино, 
област Шумен. 
 Н. Неделчев – От къде ще се вземат тия пари? Предложението ми е да са  
три хил.лева. Кмета на Община Ситово да се свърже с кмета на с. Хитрино за да се 
проучат нуждите на хората и да се закупят ел. уреди и с протокол  да бъдат 
предоставени  на хората. 
 Ст. Арсов – От собствени приходи и предлагам и общинските съветници също 
да допринесем с лични дарения като аз ще дам 50 лева. 

 
С резултат от гласуването :  общо 13 общински съветника, гласували  11  

гласа  „ За „  
 

1. Билгин Демир Яхя 
2. Дженгис Рубил Ахмед 
3. Деница Димитрова Цветкова 
4. Ервин Наил Ибрям 
5. Мирослава Колева Тодорова 
6. Петър Борисов Русев 
7. Ридван Ахмед Кязим 
8. Розин Георгиев Христов 
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9.Сания Мустафа Юсуф 
10.Седат Исмаил Ариф 
11. Станчо Борисов Арсов 
„против” – 2-ма 
1. Анелия Георгиева Йорданова 
2. Николай Георгиев Неделчев 

Общински съвет – Ситово прие следното 
 
 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е № 121 
 
 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 5, ал. 1 от 
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет –Ситово ДАВА 
СЪГЛАСИЕ Община Ситово да осигури средства в размер на 4 000 лв. за 
пострадалите жители на с.Хитрино. 
 2. Задължава Кмета на Община Ситово да предприеме необходимите действия 
за осигуряване и предоставяне на гласуваните финансови средства. 
 

Час на закриване 11.30 ч. 
 
 

       ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – С И Т О В О  

       ПРЕДСЕДАТЕЛ: __________________ 
                 / СТ. АРСОВ / 
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