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                                                   П  Р  О  Т  О  К  О  Л 

   № 4 

от 26.04.2018 година 

  
Днес 26.04.2018  година, Общински съвет – Ситово, област Силистра проведе 

заседание. 
В неговото начало се регистрираха общо 13 съветника 

и на основание чл. 25, ал. 1 от ЗМСМА заседанието бе обявено за открито. 
 Председателят на Общински съвет – Ситово   Ридван Ахмед Кязим 
предложи следния 

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

1.Докладна записка относно избор на заместник председател на Общински 
съвет – Ситово. 

      Внася: Ридван Кязим  – Председател на 
         Общ.съвет – Ситово. 

2.Докладна записка относно попълване състава на постоянните комисии по 
бюджет и финанси и общинската собственост. 

      Внася: Ридван Кязим  – Председател на 
         Общ.съвет – Ситово. 

3.Докладна записка относно промени в Правилника за организацията и 
дейността на Общински съвет – Ситово. 

      Внася: Ридван Кязим  – Председател на 
         Общ.съвет – Ситово. 

 4.Докладна записка относно Отчет за дейността на Общинската 
администрация за 2017 година. 

      Внася: Сезгин Алиибрям  – кмет на 
         Община – Ситово. 

 5.Докладна записка относно приемане на информация за дейността на 
народните читалища на територията на Община Ситово за 2017г. и за 
изразходваните от бюджета средства. 

      Внася: Сезгин Алиибрям  – кмет на 
         Община – Ситово. 

 6.Докладна записка относно приемане на Отчета по изпълнението на 
Общ.програма за детето през 2017 г. и Общ.програма за детето за 2018 год. 

      Внася: Сезгин Алиибрям  – кмет на 
         Община – Ситово. 
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 7.Докладна записка относно приемане на отчета за дейността на СПОХ  
„ Независим живот” за периода от 01.01.2017г. до 31.12.2017 година. 

      Внася: Сезгин Алиибрям  – кмет на 
         Община – Ситово. 

 8.Докладна записка относно определяне на индивидуалните основни 
месечни работни заплати на кмет на Община Ситово,кметове на кметства и 
кметски наместници,заместник кметове,директор на ОП „Общински имоти и 
услуги 2012” и управител на СПОХ” Независим живот” към Община Ситово. 

      Внася: Сезгин Алиибрям  – кмет на 
         Община – Ситово. 

9. Приемане на Отчет за изпълнение на Годишния план на дейностите за 
подкрепа на личностното развитие за 2017 г. и Годишен план на дейностите за 
подкрепа на личностно развитие на децата и учениците в Община Ситово за 
2018г. 

      Внася: Сезгин Алиибрям  – кмет на 
         Община – Ситово. 

 10.Докладна записка относно приемане Годишен план за развитие на 
социалните услуги в Община Ситово за 2019 година в изпълнение на Областната 
стратегия за развитие на социалните услуги на област Силистра за периода 2016-
2020 година. 

      Внася: Сезгин Алиибрям  – кмет на 
         Община – Ситово. 

11.Докладна записка относно Приемане на отчет за изпълнението на 
Общинската програма за опазване на околната среда на територията на Община 
Ситово и Общинската програма за управление на отпадъците през 2017 година. 

      Внася: Сезгин Алиибрям  – кмет на 
         Община – Ситово. 

 12.Докладна записка относно отпускане на средства за горива на 
автомобили,общинска собственост,предоставени за стопанисване и управление на 
Участък – Ситово. 

      Внася: Сезгин Алиибрям  – кмет на 
         Община – Ситово. 

 13.Докладна записка относно отпускане на финансови средства за 
празниците на селата в Община Ситово. 

      Внася: Сезгин Алиибрям  – кмет на 
         Община – Ситово. 
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 14.Докладна записка относно извършване на промени по т.V.Разчет за 
целевите разходи и субсидии,т.2.Помощи по решение на общинския съвет – 8800 
лв./в т.ч. 1000 лв. за деца с изявени способности 
                                                                Внася: М.Тодорова – общ.съветник 
 15.Докладна записка относно изменение на решение № 57 на Общински 
съвет – Ситово,взето на проведено заседание на 26.05.2016 г. /Протокол №5/. 

      Внася: Сезгин Алиибрям  – кмет на 
         Община – Ситово. 

 16.Докладна записка относно определяне място за паметник на загиналите 
и участниците във войните Добротичани. 

      Внася: Сезгин Алиибрям  – кмет на 
         Община – Ситово. 

 17.Докладна записка относно разпореждане с общинска собственост в 
с.Искра. 

      Внася: Сезгин Алиибрям  – кмет на 
         Община – Ситово. 

18.Докладна записка относно разпореждане с общинска собственост в 
с.Искра. 

      Внася: Сезгин Алиибрям  – кмет на 
         Община – Ситово. 

19.Докладна записка относно разпореждане с общинска собственост в 
с.Искра. 

      Внася: Сезгин Алиибрям  – кмет на 
         Община – Ситово 

20.Докладна записка относно разпореждане с общинска собственост в 
с.Искра. 

      Внася: Сезгин Алиибрям  – кмет на 
         Община – Ситово. 

21.Докладна записка относно разпореждане с общинска собственост в 
с.Ситово. 

      Внася: Сезгин Алиибрям  – кмет на 
         Община – Ситово. 

22.Докладна записка относно разпореждане с общинска собственост в 
с.Ситово. 

      Внася: Сезгин Алиибрям  – кмет на 
         Община – Ситово. 
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 23.Докладна записка от С.Алиибрям – Кмет на Община Ситово, относно  
продажба по ценоразпис на лежаща дървесина,добита от общински извънгорски 
територии. 

      Внася: Сезгин Алиибрям  – кмет на 
         Община – Ситово. 

 24.Докладна записка относно допълнително възнаграждение за постигнати 
резултати на Мария Ангелова Илиева – зам.кмет на Община Ситово. 

      Внася: Сезгин Алиибрям  – кмет на 
         Община – Ситово. 
25.Питания. 
 

По първа точка от дневния ред: 

Докладна записка от Р.Кязим – Председател на Об.съвет – Ситово, относно 
избор на заместник председател на Общински съвет – Ситово. 

Ст.Арсов – Да му се даде шанс, ще гласувам „за”. 

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

1.Ангел Йорданов Ангелов 
1. Билгин Демир Яхя  
3. Дженгис Рубил Ахмед 
4.Деница Димитрова Цветкова  
5. Ервин Наил Ибрям  
6. Мирослава Колева Тодорова  
7. Ридван Ахмед Кязим  
8. Сания Мустафа Юсуф 
9.Седат Исмаил Ариф 
10.Станчо Борисов Арсов 
1 глас „ Против „  
1.Николай Георгиев Неделчев 
 2 гласа „ Въздържал се „ 
1.Анелия Георгиева Йорданова 
2. Розин Георгиев Христов  

Общински съвет – Ситово прие следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е № 28 
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На основание чл.24,ал.2 от ЗМСМА,Общински съвет – Ситово избира за 

заместник    председател на Общински съвет Ситово – г-н Ангел Йорданов 
Ангелов. 

По втора точка от дневния ред: 
Докладна записка от Р.Кязим – Председател на Общински съвет Ситово, 

относно попълване състава на постоянните комисии по бюджет и финанси и 
общинската собственост. 

 Н.Неделчев – Предлагам на мястото на Ангел Ангелов да мине Станчо 
Арсов за член на ПК „ Бюджет и финанси”. 
 Гласува се предложението направено от Н.Неделчев: 

С резултат от гласуването :  общо 13 общински съветника, гласували  
 6   гласа  „ За „  
3-ма „ Против” 
4-ма „въздържал се „ 
Предложението не се приема. 

С резултат от гласуването за докладната записка :  общо 13 общински 
съветника, гласували  7  гласа  „ За „  

1.Ангел Йорданов Ангелов 
2. Билгин Демир Яхя  
3. Дженгис Рубил Ахмед 
4. Ервин Наил Ибрям  
5. Ридван Ахмед Кязим  
6. Сания Мустафа Юсуф 
7.Седат Исмаил Ариф 
4  гласа „ Против „  
1.Анелия Георгиева Йорданова 
2.Николай Георгиев Неделчев 
3.Розин Георгиев Христов 
4.Мирослава Колева Тодорова  
 2 гласа „ Въздържал се „ 
1. Деница Димитрова Цветкова 
2.Станчо Борисов Арсов 

 
Общински съвет – Ситово прие следното 
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Р Е Ш Е Н И Е № 29 
 

На основание чл.21,ал.1,т.1 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация: 

1.Избира Сания Мустафа Юсуф за председател на ПК„ Бюджет и финанси”; 
    2.Избира Ангел Йорданов Ангелов за член на ПК„ Бюджет и финанси”; 

3.Избира Станчо Борисов Арсов  за член на ПК „ Общинска собственост”; 
4.Приема Състава на ПК „ Бюджет и финанси”: 

• Сания Мустафа Юсуф  - председател; 
• Ангел Йорданов Ангелов – член; 
• Николай Георгиев Неделчев – член; 
• Дженгис Рубил Ахмед – член; 
• Анелия Георгиева Йорданова – член. 

5.Приема състава на ПК „ Общинска собственост”: 

• Седат Исмаил Ариф  - председател; 
• Ангел Йорданов Ангелов – член; 
• Николай Георгиев Неделчев – член; 
• Станчо Борисов Арсов – член; 
• Дженгис Рубил Ахмед – член. 
•  

По трета точка от дневния ред: 

Докладна записка от Р.Кязим – Председател на Общински съвет – Ситово, 
относно промени в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет 
– Ситово. 

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

1.Анелия Георгиева Йорданова 
2.Ангел Йорданов Ангелов 
3.Билгин Демир Яхя 
4.Дженгис Рубил Ахмед 
5.Деница Димитрова Цветкова 
6.Ервин Наил Ибрям 
7.Мирослава Колева Тодорова 
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8.Николай Георгиев Неделчев 
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 № 30 
 

На основание  чл.21,ал.2 от ЗМСМА,Общински съвет – Ситово приема 
изменение в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет 
Ситово,както следва: 

БИЛО: 

1.чл.5,ал.2,т.21 – Удостоява с почетно гражданство български и чуждестранни 
граждани с мнозинство повече от половината от общия брой общински 
съветници. 

2.чл.5,ал.2,т.23 – Взема решение за предсрочно прекратяване пълномощията на 
общински съветник при трайна невъзможност или системно неизпълнение на 
задълженията за повече от три месеца с мнозинство повече от половината от 
общия брой общински съветници. 

СТАВА: 

1.чл.5,ал.2,т.21 – Удостоява с почетно гражданство български и 
чуждестранни граждани с мнозинство повече то половината от присъстващите 
общински съветници. 

2.чл.5,ал.2,т.23 – СЕ ОТМЕНЯ. 
 

По четвърта точка от дневния ред: 

 Докладна записка ат С.Алиибрям – Кмет на Община Ситово, относно Отчет 
за дейността на Общинската администрация за 2017 година. 
 Ст.Арсов – Защо  в общината няма абонамен за „Държавен вестник”? 
 С.Алиибрям – Пропуска ще се коригира. 
 Н.Неделчев – Отчета е нереален, има много пропуски, няма анализ за 
развитието на администратните услуги и ще гласувам „въздържал се”. 
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 С.Алиибрям – Всяка година служителите се събират и се призовават за по 
добро и бързо обслужване на гражданите. Нямам сигнали и жалби от гражданите. 
Н.Неделчев – Няма субективни фактори, защо не се отчитат? След тези 
съкращения какви услуги ще предоставят на хората.Това са моите аргументи и 
мотиви за моя вот. 
С.Удрева – кмет на с.Попина – Аз нямам служител в кметството, като ми се 
наложи да изляза по работа в кметството остава само чистачката. 
С.Алиибрям – Имаше човек,но той доброволно напусна. 

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

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

Общински съвет – Ситово прие следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е № 31 
 

На основание чл.21,ал.1,т.24 от ЗМСМА,Общински съвет – Ситово приема 
Отчета за дейността на Общинска администрация за 2017 година.  

 
По пета точка от дневния ред: 

Докладна записка от С.Алиибрям – Кмет на Община Ситово, относно 
приемане на информация за дейността на народните читалища на територията на 
Община Ситово за 2017г. и за изразходваните от бюджета средства. 
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С резултат от гласуването :  общо 13 общински съветника, гласували  13  
гласа  „ За „  

1.Анелия Георгиева Йорданова 
2.Ангел Йорданов Ангелов 
3.Билгин Демир Яхя 
4.Дженгис Рубил Ахмед 
5.Деница Димитрова Цветкова 
6.Ервин Наил Ибрям 
7.Мирослава Колева Тодорова 
8.Николай Георгиев Неделчев 
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 № 32 

 
На основание чл.21,,ал.1,т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.26а,ал.4,ал.5 от 

Закона за народните читалища,Общинският съвет приема информацията за 
дейността на народните читалища на територията на Община Ситово и за 
изразходваните от бюджета  средства за 2017 г. 

Приложение: 
1.Информация за дейността на народните читалища на територията на 

Община Ситово и за изразходваните от бюджета средства за 2017 г. средства. 
 

По шеста точка от дневния ред: 

 Докладна записка от С.Алиибрям – Кмет на Община Ситово, относно 
приемане на Отчета по изпълнението на Общ.програма за детето през 2017 г. и 
Общ.програма за детето за 2018 год. 

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

гласа  „ За „  
1.Анелия Георгиева Йорданова 
2.Ангел Йорданов Ангелов 
3.Билгин Демир Яхя 
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4.Дженгис Рубил Ахмед 
5.Деница Димитрова Цветкова 
6.Ервин Наил Ибрям 
7.Мирослава Колева Тодорова 
8.Николай Георгиев Неделчев 
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 № 33 
 
1.На основание чл.21,ал.1,т.24 от ЗМСМА приема Отчета по изпълнението 

на Общинската програма за детето през 2017 година; 
2.На основание чл.21,ал.1,т.12 от ЗМСМА и чл.3/1/ от ППЗЗД приема 

Общинска програма за детето за 2018 година; 
Прилагам: 
1.Отчет по изпълнението на Общинската програма за детето през 2017 

година; 
2.Общинска програма за детето за 2018 година. 
 

По седма точка от дневния ред: 

 Докладна записка от С.Алиибрям – Кмет на Община Ситово, относно 
приемане на отчета за дейността на СПОХ  
„ Независим живот” за периода от 01.01.2017г. до 31.12.2017 година. 
 С.Алиибрям – Тази дейност е най развиващата се дейност,нямаме 
забележки,добре се справят. 
 Р.Кязим – Има забележки за състоянието на сградата/ течове от покрива/ и 
материалната база. 
 Ю.Юдаим – директор на СПОХ – ще се постараем да изчистим проблемите 
с качеството на храната която ни се доставя, да има  освежаване на сградата за да 
се спазват изискванията на ХЕИ. 
 Ст.Арсов – Да се купи една скара за там. Да се промени начина на 
провеждане на процедурите за общ.поръчки, от там идва проблема с качеството 
на хранителните стоки. 
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 С.Алиибрям – Да се връщат хранителните продукти при лошо качество от 
директора, домакина и счетоводителя. 
 Адв.И.Русчева – не зависи от процедурата за общ.поръчки – тя не е 
проблем, СПОХ да се съставят протоколи за прекратяване на договора за 
доставка, при 2 бр. Протоколи и се приключва. 
 Ст.Арсов – Да се провокира интереса на местния бизнес за доставка на 
хранителни продукти, обособени позиции да има. 
 С.Алиибрям – Не ги впечетляват сумите. Реалността е такава, аз гледам 
дейността на СПОХ. 

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

1.Анелия Георгиева Йорданова 
2.Ангел Йорданов Ангелов 
3.Билгин Демир Яхя 
4.Дженгис Рубил Ахмед 
5.Деница Димитрова Цветкова 
6.Ервин Наил Ибрям 
7.Мирослава Колева Тодорова 
8.Николай Георгиев Неделчев 
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 № 34 
 

1.Приема Отчета за дейността на СПОХ „ Независим живот” с.Ситово за 
периода 01.01.2017г. до 31.12.2017 г., съгласно приложение 1 и 2. 

2.Приема Актуализиран годишен финансов план съгласно Приложения 1 и 
2,които са неразделна част от настоящото решение. 

 
По осма точка от дневния ред: 

 Докладна записка от С.Алиибрям – Кмет на Община Ситово, относно 
определяне на индивидуалните основни месечни работни заплати на кмет на 
Община Ситово,кметове на кметства и кметски наместници,заместник 
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кметове,директор на ОП „Общински имоти и услуги 2012” и управител на СПОХ” 
Независим живот” към Община Ситово. 

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

1.Анелия Георгиева Йорданова 
2.Ангел Йорданов Ангелов 
3.Билгин Демир Яхя 
4.Дженгис Рубил Ахмед 
5.Деница Димитрова Цветкова 
6.Ервин Наил Ибрям 
7.Мирослава Колева Тодорова 
8.Николай Георгиев Неделчев 
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 № 35 
 

На основание чл.21,ал.1,т.5 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация и в съответствие с вътрешните правила за работна 
заплата, Приложение № 5 към чл.2,ал.1,т.4 от ПМС № 67 от 14.04.2010 г. / 
посл.изм.ДВ.бр.85 от 24 Октомври 2017 г./ за заплатите в бюджетните 
организации и дейности,Приложение № 1 към Наредбата за заплатите на 
служителите в държавната администрация, писмо на МС изх.№ 08-10-
22/07.02.2014 г. относно клас прослужено време на лицата по чл.19а от Закона за 
администрацията и Приложение № 1 за „ Натурални и стойности показатели за 
прилагане на стандартите в делегираните от държавата дейности за 2018 г. на 
Община Ситово,утвърждава индивидуалните основни месечни работни заплати на 
кмет на Община Ситово,кметове на кметства и кметски наместници в Община 
Ситово за периода от 29.02.2016г. до 31.12.2017г. – Таблица № 1 и считано от 
01.01.2018г. – Таблица № 2 към настоящата докладна. 
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По девета точка от дневния ред: 

Докладна записка от С.Алиибрям – Кмет на Община Ситово,относно 
Приемане на Отчет за изпълнение на Годишния план на дейностите за подкрепа 
на личностното развитие за 2017 г. и Годишен план на дейностите за подкрепа на 
личностно развитие на децата и учениците в Община Ситово за 2018г. 

М.Илиева – зам.кмет – Ежегодно се отчита на Областния 
управител,съгласува се и с РУО – Силистра. 

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

1.Анелия Георгиева Йорданова 
2.Ангел Йорданов Ангелов 
3.Билгин Демир Яхя 
4.Дженгис Рубил Ахмед 
5.Деница Димитрова Цветкова 
6.Ервин Наил Ибрям 
7.Мирослава Колева Тодорова 
8.Николай Георгиев Неделчев 
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 № 36 

 
На основание чл.21,,ал.1,т.12, във връзка  с чл.17,ал.1,т.3 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация и чл.197,ал.3 от Закона за 
предучилищното образование,Общински съвет – Ситово: 

Приема Отчет за изпълнение на Годишния план на дейностите за подкрепа 
на личностното развитие за 2017 г. и Годишен план на дейностите за подкрепа за 
личностно развитие за 2018 година. 

Приложение: 
  1.Приема Отчет за изпълнение на Годишния план на дейностите за подкрепа на 

личностното развитие за 2017 г.  

2. Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие за 2018 
година.  
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По десета точка от дневния ред: 
 

 Докладна записка от С.Алиибрям – Кмет на Община Ситово, относно 
приемане Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Ситово за 
2019 година в изпълнение на Областната стратегия за развитие на социалните 
услуги на област Силистра за периода 2016-2020 година. 

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

1.Анелия Георгиева Йорданова 
2.Ангел Йорданов Ангелов 
3.Билгин Демир Яхя 
4.Дженгис Рубил Ахмед 
5.Деница Димитрова Цветкова 
6.Ервин Наил Ибрям 
7.Мирослава Колева Тодорова 
8.Николай Георгиев Неделчев 
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 № 37 
 

На основание чл.21,ал.1,т.12 от ЗМСМА, във връзка с чл.19,ал.2 и ал.3 от 
Закона за социалното подпомагане и чл.36б,ал.4 от Правилника за прилагане на 
Закона за социалното подпомагане,Общински съвет приема Годишен план за 
развитие на социалните услуги в Община Ситово за 2019 година. 

Прилагам: 

Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Ситово за 2019 г. 
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единадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка относно Приемане на отчет за изпълнението на 
Общинската програма за опазване на околната среда на територията на Община 
Ситово и Общинската програма за управление на отпадъците през 2017 година. 

Н.неделчев – Няма кампания към гражданите, за да не се изхвърлят 
градински отпадъци.Не можем да ги откажем.Предлагам общината да мисли в 
насоката да се закупи машина за обработване на дървесните отпадъци. 

Р.Кязим –Не сме правили разяснителна кампания,не е повдигана тая 
тема,коментирали сме я, но не сме предлагали варианти. 

С.Алиибрям – Съвестта на гражданите не е за коментар.Ще има санкции. 

 

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

1.Анелия Георгиева Йорданова 
2.Ангел Йорданов Ангелов 
3.Билгин Демир Яхя 
4.Дженгис Рубил Ахмед 
5.Деница Димитрова Цветкова 
6.Ервин Наил Ибрям 
7.Мирослава Колева Тодорова 
8.Николай Георгиев Неделчев 
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 № 38 
 

На основание чл.21,ал.1,т.24 от ЗМСМА,чл.79,ал.5 от Закона     за опазване 
на околната среда и чл.52,ал.9 от Закона за управление на отпадъците Общински 
съвет Ситово приема Отчет за изпълнението на Общинската програма за опазване 
на околната среда и на Общинската програма за управление на отпадъците през 
2017 година. 
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По дванадесета точка от дневния ред:  
Докладна записка от С.Алиибрям – Кмет на Община Ситово, относно 

отпускане на средства за горива на автомобили,общинска 
собственост,предоставени за стопанисване и управление на Участък – Ситово. 

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

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

Общински съвет – Ситово прие следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е № 39 
 
На основание чл.21,ал.1,т.6 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация,Общински съвет Ситово: 

1.Дава съгласие за отпускане на гориво за предоставените на Участък Ситово 
автомобили с рег.№ СС 3865 АК и рег.№ СС 6095 РВ и обслужващи територията 
на Община Ситово, в парична равностойност общо в размер на 300.00 лв. 
месечно.  

2.Възлага на кмета на общината да сключи договор за дарение за 
предоставяното гориво и с вътрешни компенсирани промени да осигури 
необходимите средства в бюджета на общината до 31.12.2018 година. 

По тринадесета точка от дневния ред: 

 Докладна записка от С.Алиибрям – Кмет на Община Ситово, относно 
отпускане на финансови средства за празниците на селата в Община Ситово. 
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Д.Неделчев – кмет на с.Гарван – Имаме два празника, от които единия е 
пропуснат,няма средства за него. 
Ст.Арсов – И в Ситово има фолклорен празник но няма средства. 
М.Илиева – зам.кмет – Няма постъпила докладна от с.Гарван, не е умишлено. 
Бяхме решили да видим изразходваните средства.Предлагам на с. Ирник и с.Нова 
Попина и с.Поляна да се отпусне по още 50 лв. допълнително и на с.Гарван още 
500 лв. за втория празник. 
Председателя на Общ.съвет  г-н Р.Кязим подложи предложението на гласуване: 
 

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

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

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

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

Общински съвет – Ситово прие следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е № 40 
 

На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,Общински съвет – Ситово 
приема следните лимити за провеждане на празниците на селата от Община 
Ситово: 

№ НАСЕЛЕНО МЯСТО СУМА ЛВ. 
1. С.Босна 500/петстотин/лева 
2. С.Гарван 500/петстотин/лева 
3. С.Добротица 500/петстотин/лева 
4. С.Ирник 200/двеста/лева 
5. С.Искра 3000 / три хиляди / лева 
6. С.Любен 700 /седемстотин/лева 
7. С.Нова Попина 200 /двеста / лева 
8. С.Поляна 350 /триста и петдесет/ лева 
9. С.Попина 600/шестстотин/лева за празника 

на с.Попина и 600 
/шестстотин/лева за празника на 
р.Дунав”Попина празнува и 
плува”  

10. С.Ситово 3000/три хиляди/ лева 
11. С.Слатина 350/триста и петдесет/ лева 

 
По четиринадесета точка от дневния ред: 

 Докладна записка от М.Тодорова – общински съветник, относно 
извършване на промени по т.V.Разчет за целевите разходи и субсидии,т.2.Помощи 
по решение на общинския съвет – 8800 лв./в т.ч. 1000 лв. за деца с изявени 
способности/. 
Ст.Арсов – Подкрепям подпомагането, но предлагам  да не се бута от лимита 
който е в размер на 1000 лв.Конкретно ми предложение е сумата от 910 лв. да се 
вземат от помощите. 
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 С резултат от гласуването :  общо 13 общински съветника, гласували  13  
гласа  „ За „  

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

Общински съвет – Ситово прие следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е № 41 
 

На основание чл.21,ал.1,т.6 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация Общински съвет – Ситово приема: 

1.По т.V.Разчет за целевите разходи и субсидии,т.2.Помощи по решение на 
Общинския съвет – 8 800 лв. в т.ч. 1000 лв. за деца с изявени способности.От 
предвидените 1000 лв. за деца с изявени способности да се предостави сумата от 
910 лв. за подпомагане на завършващите ХІІ клас в дневна форма на обучение 
ученици от ПГСС – с.Ситово след представен актуален списък на учениците 
завършващи ХІІ клас в дневна форма от директора на ПГСС – с.Ситово. 

Прилагам: 

1.Списък на учениците завършващите ХІІ клас в дневна форма от директора на 
ПГСС-с.Ситово. 

По петнадесета точка от дневния ред: 

 Докладна записка от С.Алиибрям – Кмет на Община Ситово, относно 
изменение на решение № 57 на Общински съвет – Ситово,взето на проведено 
заседание на 26.05.2016 г. /Протокол №5/. 
 



20 
 

С резултат от гласуването :  общо 13 общински съветника, гласували  12  
гласа  „ За „  

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

Общински съвет – Ситово прие следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е № 42 
 

На основание чл.21,ал.1,т.12, и т.15 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация,Общински съвет – Ситово изменя решение № 57 на 
Общински съвет – Ситово,взето на заседание на общински съвет Ситово на 
26.05.2016 година/Протокол №5/, в частта на т.3,както следва: 

Одобрява бюджет за покриване на разходите за консултантски услуги по 
изготвяне на Стратегия за водено от общностите местно развитие в размер на 
6 000.00 лева. 

Прилагам: 

1.Решение № 57 на Общински съвет –Ситово,взето на проведено заседание на 
26.05.2016 г.8Протокол № 5/; 

2.Фактура № 0000000086/14.10.2016 година. 
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По шестнадесета точка от дневния ред: 

 Докладна записка от С.Алиибрям – Кмет на Община Ситово, относно 
определяне място за паметник на загиналите и участниците във войните 
Добротичани. 

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

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

Общински съвет – Ситово прие следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е № 43 
 

1.На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, дава съгласие за изграждане на 
паметник на загиналите и участниците във войните Добротичани в поземлен имот 
с идентификатор 21693.501.249, номер по предходен план 
249,квартал:15,парцел:10. 

Приложение: 

1.Докладни записки с № 94-И-45/10.05.2017г; № 10-03-10/20.06.2017 г.; № 10-
03-1-/07.11.2017г. и № 94-И-17/14.03.2018 г на кмета на с.Добротица; 

2.Скица на поземлен имот № 15-204604-03.04.2018г.; 

3.Проект за изграждане на паметник на загиналите във войните и участниците 
във войните Добротичани. 
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По седемнадесета точка от дневния ред: 

 Докладна записка от С.Алиибрям – Кмет на Община Ситово,относно 
разпореждане с общинска собственост в с.Искра. 

Н.Неделчев – Предлагам да чуем  кмета на с.Искра  и тогава ще гласувам. 

В.Мемиш – Има друг път. 

С резултат от гласуването :  общо 13 общински съветника, гласували  6  
гласа  „ За „  

1.Ангел Йорданов Ангелов –„за” 
2.Билгин Демир Яхя –„за” 
3.Ервин Наил Ибрям –„за” 
4.Мирослава Колева Тодорова –„за” 
5.Ридван Ахмед Кязим –„за” 
6.Станчо Борисов Арсов –„за”  
и 7 гласа  „ Въздържали се” 
1.Анелия Георгиева Йорданова – „въздържал се” 
2.Дженгис Рубил Ахмед –„въздържал се” 
3.Деница Димитрова Цветкова –„въздържал се” 
4.Николай Георгиев Неделчев –„въздържал се” 
5.Розин Георгиев Христов –„въздържал се” 
6.Сания Мустафа Юсуф-„въздържал се” 
7.Седат Исмаил Ариф –„въздържал се” 

Общински съвет – Ситово прие следното 
Р Е Ш Е Н И Е № 44 

 
 На основание чл.27,ал.4 и ал.5 от ЗМСМА,Общински съвет Ситово не 

приема докладна записка за разпореждане с общинска собственост с вх. № 08-09-
40/19.03.2018 г. 

По осемнадесета точка от дневния ред: 

 Докладна записка от С.Алиибрям – Кмет на Община Ситово, относно 
разпореждане с общинска собственост в с.Искра. 

Р.Георгиев – Ние на времето сме го дали безвъзмездно, а сега той иска да го 
плати. 
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С резултат от гласуването :  общо 13 общински съветника, гласували  13  
гласа  „ За „  

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

Общински съвет – Ситово прие следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е № 45 
 

На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА,чл.34,ал.4 и чл.35,ал.1 от ЗОС и 
чл.47,ал.1 от НРПУРОИ, Общински съвет – Ситово възлага на кмета на 
Община Ситово да открие процедура – ПРОДАЖБА чрез търг с явно 
наддаване на следния имот –частна общинска собственост,представляващ: 

• „ДВОРНО МЯСТО” – урбанизирана територия/незастроено с площ от 1136 
кв.м. в кв.9, УПИ № VІІ-102 по регулационния план на с.Искра с пазарна 
цена от 4499 /четири хиляди четири стотин деветдесет и девет / лева без 
ДДС; по условията и реда на НАРЕДБА за реда на придобиване,управление 
и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Ситово. 

•  
По деветнадесета точка от дневния ред: 
 Докладна записка от С.Алиибрям – Кмет на Община Ситово,относно 
разпореждане с общинска собственост в с.Искра. 
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С резултат от гласуването :  общо 13 общински съветника, гласували  13  
гласа  „ За „  

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

Общински съвет – Ситово прие следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е № 46 
 

На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА,чл.34,ал.4 и чл.36,ал.1,т.2 от ЗОС и 
чл.47,ал.1 и  във връзка с чл.52,ал.1 от НРПУРОИ, Общински съвет Ситово 
възлага на кмета на Община Ситово да открие процедура – ПРОДАЖБА на Ахмед 
Хамди Шакир имот-частна общинска собственост, представляващ: 

„ ДВОРНО МЯСТО” – урбанизирана  територия с площ от 1221 кв.м. в кв.27,УПИ 
№Х-174 по регулационния план на с.Искра с пазарна цена от 5104 / пет хиляди 
сто и четири/ лева без ДДС; по условията и реда на НАРЕДБАТА за реда на 
придобиване,управление и разпореждане с общинско имущество на Общински 
съвет – Ситово.  
 
По двадесета точка от дневния ред: 
Докладна записка от С.Алиибрям – Кмет на Община Ситово,относно 
разпореждане с общинска собственост в с.Искра. 
Р.Георгиев – Напълно споделям инициативата да бъде подкрепена,но неправилно 
ще вземем решението.Предлагам кандидата да се срещне с директора на 
училището,а ние да кажем на директора да се грижи за тая собственост. 
Н.Неделчев – Или да се деактува. 
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Д.Ахмед – Не съм съгласен изобщо,Това което е точно в центъра на село да го 
дадем. 
С.Алиибрям – Кмет на Община Ситово  оттегля докладната записка. 
 
По двадесет и първа точка от дневния ред: 
 

Докладна записка от С.Алиибрям – Кмет на Община Ситово,относно 
разпореждане с общинска собственост в с.Ситово. 

Н.Неделчев – Искаше ми се да чуя мнението на директорката на 
училището.Защо да я даваме работилницата, да се ползва като гараж от 
общината за служебните автомобили и ученическия автобус. 
Р.Кязим – Идентичен е случая като в с.Искра. 

С.Алиибрям – Кмет на Община Ситово  оттегля докладната записка. 
 

По двадесет и втора точка от дневния ред: 

Докладна записка от С.Алиибрям – Кмет на Община Ситово,относно 
разпореждане с общинска собственост в с.Ситово. 

Н.Неделчев – Знае ли какво има като инфраструктура в това дворно място 
вносителя?Това е предоставено за полигон на учениците. Друг аргумент – ние им 
отнемаме мястото за полигон.Има подземна инфраструктура – има две цистерни 
по 50 тона. 

С.Арсов – Основателна е забележката на Н.Неделчев. 

С.Алиибрям – Кмет на Община Ситово  оттегля докладната записка  и се 
отлага за разглеждане на следващо заседание на общ.съвет. 

 
По двадест и трета точка от дневния ред: 

Докладна записка от С.Алиибрям – Кмет на Община Ситово,относно 
Продажба по ценоразпис на лежаща дървесина,добита от общински  извънгорски 
територии. 

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

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

Общински съвет – Ситово прие следното 
Р Е Ш Е Н И Е № 47  

 
На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА,Общински съвет – Ситово: 

1.Приема ценоразпис на облите дървени материали по сортименти, добити от 
общински  извънгорски територии,добити по реда на Глава шеста чл.32,ал.2 и ал.3 
от Закона за опазване на селскостопанското имущество – Приложение № 1; 

2.Възлага на Кмета на Община Ситово да организира и извършва продажба по 
утвърдения ценоразпис на лежаща дарвесина, добита от общински извънгорски 
територии по реда на Глава шеста чл.32,ал.2 и ал.3 от Закона за опазване на 
селскостопанското имущество. 

Приложение: 

1.Ценоразпис на облите дървени материали по асортименти от временен склад. 

По двадесет и четвърта точка от дневния ред: 

Докладна записка от С.Алиибрям – Кмет на Община Ситово, относно 
допълнително възнаграждение за постигнати резултати на Мария Ангелова 
Илиева – зам.кмет на Община Ситово. 

С резултат от гласуването :  общо 13 общински съветника, гласували  12  
гласа  „ За „  

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

Общински съвет – Ситово прие следното 
Р Е Ш Е Н И Е № 48 

 
На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,Общински съвет Ситово 

приема да се изплати допълнително възнаграждение за постигнати  резултати на 
Мария Ангелова Илиева – зам.кмет на Община Ситово в размер на 990 лв. 

 

Поради изчерпване на дневния ред заседание бе закрито в 12.20 ч. 

 

 

 

                                        ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СИТОВО  
           ПРЕДСЕДАТЕЛ:________________ 

                /Р. КЯЗИМ/ 
 
 




