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П  Р  О  Т  О  К  О  Л 

№ 10 

от 28.09.2022 година 

 

 

Днес 28.09.2022 година, Общински съвет –Ситово, област Силистра проведе 

заседание. 

В неговото начало се регистрираха общо 12 общински съветника.  

Отсъства 1 – Янко Любенов Къров. 

На основание чл.28,ал.1 от ЗМСМА и чл.69,ал.1 от ПОДОС, заседанието беше 

обявено за открито. 

Р.Кязим – Председател на Общински съвет – Ситово подложи на гласуване 

така предложения дневен ред. 

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

„ За „ 

1.Ангел Йорданов Ангелов 

2.Аднан Мехмед Осман 

3.Бейти Лютфи Мустафа 

4.Галина Василева Йорданова 

5.Дженгис Мюдесир Еюб 

6.Димитър Маринчев Христов 

7.Дияна Йорданова Йовчева 

8.Рашид Ахмед Абтула 

9.Ридван Ахмед Кязим 

10.Станчо Борисов Арсов 

11.Сердар Вахдет Адем 

12.Седат Исмаил Ариф 

Общински съвет – Ситово прие  следния 

 

Д  Н  Е  В  Е  Н   Р  Е  Д : 

 

1. Докладна записка относно, попълване на състава на постоянните комисии. 

Внася: Р.Кязим  – Председател    

            на  Общ.съвет – Ситово. 

2.Докладна записка Приемане на отчет за касовото изпълнение на бюджета и 

средствата от ЕС към 30 юни 2022 г., проектобюджет за 2023 г. и актуализирането 

на бюджетната прогноза за местните дейности за периода 2024 - 2025 г. - II етап на 

Община Ситово. 

Внася: С. Алиибрям – Кмет  

            на Община Ситово. 

3.Докладна записка Приемане на направеното актуализирано разпределение 

на променените показатели по плана по бюджета на Община Ситово към 30.06.2022 

година. 

Внася: С. Алиибрям – Кмет  

            на Община Ситово. 
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4.Докладна записка относно, Промени в поименния списък на капиталовите 

разходи за 2022 год. по обекти към 30.09.2022 год. 

Внася: С. Алиибрям – Кмет  

            на  Община Ситово. 

5.Докладна записка относно, Вътрешни промени в поименния списък на 

капиталовите разходи за 2022 г., по обекти към 30.09.2022 г. 

Внася: С. Алиибрям – Кмет  

            на  Община Ситово. 

6.Докладна записка относно, Определяне на представител на Община Ситово 

за участие в извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК в 

област Силистра. 

Внася: С. Алиибрям – Кмет  

            на  Община Ситово. 

7.Докладна записка относно, кандидатстване на Община Ситово с проектно 

предложение по Процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ  BG05SFPR003-1.001 „ Топъл обяд“ по Програма за храни и основно 

материално подпомагане 2021-2027. 

Внася: С. Алиибрям – Кмет  

            на  Община Ситово. 

8.Докладна записка относно, Отдаване под наем на общински имоти с НТП - " 

полски пътища в землищата на Община Ситово за стопанската 2022 - 2023 година. 

Внася: С. Алиибрям – Кмет  

            на  Община Ситово. 

9.Докладна записка относно, Кандидатстване на Община Ситово за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с проект " Изграждане на 

Фотоволтаични инсталации за производства и съхранение на електрическа енергия 

за подпомагане енерго нуждите на детските и учебните заведения на територията на 

Община Ситово " по Подмярка 7.2. " Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура ", от Мярка 7 " 

Основни услуги и обновяване на селата в селските райони " от Програма за развитие 

на селските райони 2014-2020 г". за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

по процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-7.020 - 

Енергийна ефективност " Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на 

общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на 

тяхната енергийна ефективност". 

Внася: С. Алиибрям – Кмет  

            на  Община Ситово. 

10.Докладна записка относно, Кандидатстване на Община Ситово за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с проект "Реконструкция и 

рехабилитация на улиците и тротоарите към тях на територията на Община Ситово" 

по Подмярка 7.2. "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на 

всички видове малка по мащаби инфраструктура", от Мярка 7 "Основни услуги и 

обновяваме на селата в селските райони" от Програма за развитие на селските 

райони 2014-2020г." за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 

процедура чрез подбор на проектни предложения №BG06RDNP001-7.017 - Улици 
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"Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици 

и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях" 

Внася: С. Алиибрям – Кмет  

            на  Община Ситово 

11.Докладна записка относно Разпореждане с общинско имущество – 

предоставяне за безвъзмездно ползване на МПС - автобус, марка Отойл. 

Внася: С. Алиибрям – Кмет  

            на  Община Ситово. 

12.Питания. 
 

По първа точка от дневния ред: 

Докладна записка от Р.Кязим – Председател на Общ.съвет съвет – Ситово 

относно, попълване на състава на постоянните комисии. 

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

„ За „ 

1.Ангел Йорданов Ангелов 

2.Аднан Мехмед Осман 

3.Бейти Лютфи Мустафа 

4.Галина Василева Йорданова 

5.Дженгис Мюдесир Еюб 

6.Димитър Маринчев Христов 

7.Рашид Ахмед Абтула 

8.Ридван Ахмед Кязим 

9.Станчо Борисов Арсов 

10.Сердар Вахдет Адем 

11.Седат Исмаил Ариф 

Общински съвет – Ситово прие  следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 70 

 

На основание чл.21,ал.1,т.1 от ЗМСМА, състава на постоянните комисии в 

които се  правят промени да бъдат в следния състав: 

I.ПК „ Бюджет,финанси,икономика и нормативна уредба“. 

-    Сердар Вахдет Адем – Председател 

- Ангел Йорданов Ангелов – член 

- Седат Исмаил Ариф – член 

- Станчо Борисов Арсов – член  

- Димитър Маринчев Христов – член 

II.ПК„Общинска собственост,устройство на територията,екология и 

пътна инфраструктура“. 

 - Бейти Лютфи Мустафа – Председател 

- Седат Исмаил Ариф – член 

- Сердар Вахдет Адем – член 

- Димитър Маринчев Христов – член  

- Янко Любенов Къров – член 

III. ПК „ Социални дейности, здравеопазване и молби на граждани“.  
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  - Галина Василева Йорданова – Председател 

  - Дженгис Мюдесир Еюб – член  

  - Рашид Ахмед Абтула – член  

  - Бейти Лютфи Мустафа – член  

  - Дияна Йорданова Йовчева – член  

IV. ПК  по „ Чл.48,,ал.1 от ЗМСМА и във връзка с чл.72, ал.2, т.3 от 

ЗПКОНПИ“. 

  - Станчо Борисов Арсов – Председател 

  - Дияна Йорданова Йовчева – член  

  - Седат Исмаил Ариф – член 

По втора точка от дневния ред: 

Докладна записка от С.Алиибрям – Кмет на Община Ситово, Приемане на 

отчет за касовото изпълнение на бюджета и средствата от ЕС към 30 юни 2022 г., 

проектобюджет за 2023 г. и актуализирането на бюджетната прогноза за местните 

дейности за периода 2024 - 2025 г. - II етап на Община Ситово. 

Д.Маринчев – В Таблица 3 от отчета за ОП „ Общински имоти и услуги-2021“ 

, сумарно в цифри за разходите няма нито една цифра. Не са коректни цифрите и 

предлагам тази точка да се отложи. 

Р.Кязим – Председател на Общ.съвет – Ситово подложи предложението на 

Д.Маринчев на гласуване и  

С резултат от поименно гласуване от общо 12 общински съветника, гласували 

6 гласа „ За „ 

1.Аднан Мехмед Осман - „за“ 

2.Дженгис Мюдесир Еюб – „за“ 

3.Рашид Ахмед Абтула – „за“ 

4.Ридван Ахмед Кязим – „за“ 

5.Сердар Вахдет Адем – „за“ 

6.Седат Исмаил Ариф – „за“ 

И 6 „ въздържал се „ 

1.Ангел Йорданов Ангелов – „въздържал се„ 

2.Бейти Лютфи Мустафа – „въздържал се“ 

3.Галина Василева Йорданова – „въздържал се 

4.Дияна Йорданова Йовчева – „ въздържал се „ 

5.Димитър Маринчев Христов – „ въздържал се“ 

6.Станчо Борисов Арсов- „въздържал се“ 

 

Общински съвет – Ситово отлага точката за разглеждане. 

 

 

По трета точка от дневния ред: 

Докладна записка от С.Алиибрям – Кмет на Община Ситово, относно 

Приемане на направеното актуализирано разпределение на променените показатели 

по плана по бюджета на Община Ситово към 30.06.2022 г.  

Д Маринчев – Справката е абсолютно същата и също некоректна. 
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С резултат от поименно гласуване от общо 12 общински съветника, гласували 

9 гласа „ За „ 

1.Ангел Йорданов Ангелов – „ за“ 

2.Аднан Мехмед Осман – „за“ 

3.Бейти Лютфи Мустафа – „ за“ 

4.Дженгис Мюдесир Еюб – „ за“ 

5.Рашид Ахмед Абтула – „ за“ 

6.Ридван Ахмед Кязим – „ за“ 

7.Станчо Борисов Арсов – „ за „ 

8.Сердар Вахдет Адем – „ за „ 

9.Седат Исмаил Ариф – „ за „ 

И трима „въздържал се „ 

1.Галина Василева Йорданова – „въздържал се 

2.Дияна Йорданова Йовчева – „ въздържал се „ 

3.Димитър Маринчев Христов – „ въздържал се“ 

Общински съвет – Ситово прие  следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 71 

 

На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА, във връзка с чл.27,ал.4 и ал.5 от 

ЗМСМА, чл.125,ал.4 от Закона за публичните финанси / ЗПФ/ и Наредбата за 

условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за 

следващите три години, за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение, 

актуализиране и отчитане на бюджета на общината,, Общински съвет – Ситово: 

1.Приема направеното актуализирано разпределение на променените 

показатели по плана на разходите по бюджета на Община Ситово за периода: 

01.01.2022г. до 30.06.2022 година, съгласно Приложение № 1. 

По четвърта точка от дневния ред: 

Докладна записка от С.Алиибрям – Кмет на Община Ситово, относно Промени 

в поименния списък на капиталовите разходи за 2022 год. по обекти към 30.09.2022 

год. 

С резултат от поименно гласуване от общо 12 общински съветника, гласували 

12 гласа „ За „ 

1.Ангел Йорданов Ангелов „ за“ 

2.Аднан Мехмед Осман – „за“ 

3.Бейти Лютфи Мустафа – „за“ 

4.Галина Василева Йорданова – „за“ 

5.Дженгис Мюдесир Еюб – „за“ 

6.Димитър Маринчев Христов – „за“ 

7.Дияна Йорданова Йовчева – „за“ 

8.Рашид Ахмед Абтула – „за“ 

9.Ридван Ахмед Кязим – „за“ 

10.Станчо Борисов Арсов – „за“ 

11.Сердар Вахдет Адем – „за“ 

12.Седат Исмаил Ариф – „за“ 
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Общински съвет – Ситово прие  следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 72 

 

На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА, във връзка с чл.27,ал.4 и ал.5 от 

ЗМСМА, чл.124,ал.3 от Закона за публичните финанси / ЗПФ/ и Наредбата за 

условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за 

следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета 

на общината, Общински съвет – Ситово: 

 1.Приема направените промени в поименния списък на капиталовите разходи 

за 2022 год., в размер на 32 238 лв. 

 

По пета точка от дневния ред: 

Докладна записка от С.Алиибрям – Кмет на Община Ситово относно, 

Вътрешни промени в поименния списък на капиталовите разходи за 2022 г., по 

обекти към 30.09.2022 г. 

С резултат от поименно гласуване от общо 12 общински съветника, гласували 

12 гласа „ За „ 

1.Ангел Йорданов Ангелов „ за“ 

2.Аднан Мехмед Осман – „за“ 

3.Бейти Лютфи Мустафа – „за“ 

4.Галина Василева Йорданова – „за“ 

5.Дженгис Мюдесир Еюб – „за“ 

6.Димитър Маринчев Христов – „за“ 

7.Дияна Йорданова Йовчева – „за“ 

8.Рашид Ахмед Абтула – „за“ 

9.Ридван Ахмед Кязим – „за“ 

10.Станчо Борисов Арсов – „за“ 

11.Сердар Вахдет Адем – „за“ 

12.Седат Исмаил Ариф – „за“ 

Общински съвет – Ситово прие  следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 73 

 

На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА, във връзка с чл.27,ал.4 и ал.5 от 

ЗМСМА, чл.124,ал.3 от Закона за публичните финанси / ЗПФ/ и Наредбата за 

условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за 

следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на 

бюджета на общината, Общински съвет – Ситово: 

1. Приема направените вътрешни компенсиращи промени на поименния 

списък на капиталовите разходи за 2022 год., по обекти. 

По шеста точка от дневния ред: 

Докладна записка от С.Алиибрям – Кмет на Община Ситово, относно 

Определяне на представител на Община Ситово за участие в извънредно заседание 

на Общото събрание на Асоциацията по ВиК в област Силистра. 
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С резултат от поименно гласуване от общо 12 общински съветника, гласували 

12 гласа „ За „ 

1.Ангел Йорданов Ангелов „ за“ 

2.Аднан Мехмед Осман – „за“ 

3.Бейти Лютфи Мустафа – „за“ 

4.Галина Василева Йорданова – „за“ 

5.Дженгис Мюдесир Еюб – „за“ 

6.Димитър Маринчев Христов – „за“ 

7.Дияна Йорданова Йовчева – „за“ 

8.Рашид Ахмед Абтула – „за“ 

9.Ридван Ахмед Кязим – „за“ 

10.Станчо Борисов Арсов – „за“ 

11.Сердар Вахдет Адем – „за“ 

12.Седат Исмаил Ариф – „за“ 

Общински съвет – Ситово прие  следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 74 

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, Общински съвет – Ситово: 

I. Определя Сезгин Басри Алиибрям – кмет на Община Ситово, да 

представлява община Ситово в Общото събрание на Асоциацията по 

ВиК. 

II. При невъзможност на определения представител да присъства на 

Общото събрание на Асоциацията по ВиК да се замества от Севджан 

Джелил Адем – зам.кмет на Община Ситово. 

III. Дава мандат на представителя на Община Ситово в Общото събрание 

на Асоциацията по ВиК, гр.Силистра свикано на 11.10.2022 г. да 

изрази позицията на Община Ситово по предварително обявения 

дневен ред от Областния Управител на област Силистра в писмо № 

АВК-02-85/12-09.2022 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 приeме предложенията 

към същите, като и при необходимост да гласува по негова 

преценка, с оглед запазване интересите на Община Ситово. 

По седма точка от дневния ред: 

Докладна записка от С.Алиибрям – Кмет на Община Ситово относно, 

кандидатстване на Община Ситово с проектно предложение по Процедура чрез 

директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  BG05SFPR003-1.001 „ 

Топъл обяд“ по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027. 

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

„ За „ 

1.Ангел Йорданов Ангелов 2.Аднан Мехмед Осман – „за“ 
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3.Бейти Лютфи Мустафа 4.Галина Василева Йорданова  

5.Дженгис Мюдесир Еюб 

6.Димитър Маринчев Христов  

7.Дияна Йорданова Йовчева  

8.Рашид Ахмед Абтула 

9.Ридван Ахмед Кязим  

10.Станчо Борисов Арсов 

11.Сердар Вахдет Адем  

12.Седат Исмаил Ариф  

Общински съвет – Ситово прие  следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 75 

 На основание чл.21,ал.1,т.23 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.17,ал.1 от 

ЗМСМА и съгласно §1,т.20 от Допълнителните разпоредби на Закона за публичните 

финанси, Общински съвет – Ситово: 

1. Дава съгласие Община Ситово да кандидатства с проектно предложение по 

Процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

BG05SFPR003-1.001 „ Топъл обяд“ по Програма за храни и основно 

материално подпомагане 2021 – 2027 и Управляващ орган Дирекция „ 

Международно сътрудничество, програми и европейска интеграция“ на 

Агенция за социално подпомагане. 

2. Дава съгласие да реализира предоставянето на топъл обяд, като местна 

дейност по смисъла на Закона за публичните финанси. 

3. 3. Храната да се приготвя в Общинско предприятие СПОХ „ Независим 

живот „ с.Ситово. 

По осма точка от дневния ред: 

Докладна записка от С.Алиибрям – Кмет на Община Ситово относно, 

Отдаване под наем на общински имоти с НТП - " полски пътища в землищата на 

Община Ситово за стопанската 2022 - 2023 година. 

С резултат от поименно гласуване от общо 12 общински съветника, гласували 

11 гласа „ За „ 

1.Ангел Йорданов Ангелов „ за“ 

2.Аднан Мехмед Осман – „за“ 

3.Галина Василева Йорданова – „за“ 

4.Дженгис Мюдесир Еюб – „за“ 

5.Димитър Маринчев Христов – „за“ 

6.Дияна Йорданова Йовчева – „за“ 

7.Рашид Ахмед Абтула – „за“ 

8.Ридван Ахмед Кязим – „за“ 

9.Станчо Борисов Арсов – „за“ 

10.Сердар Вахдет Адем – „за“ 

11.Седат Исмаил Ариф – „за“ 

И един „ не участва“ в гласуването 
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1.Бейти Лютфи Мустафа – „ не гласува“ 

Общински съвет – Ситово прие  следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 76 

 

На основание чл.21,ал.1т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8,ал.9 от ЗОС,чл.37в от 

ЗСПЗЗ: 

1.Дава съгласие на Кмета на Община Ситово да сключи договори за наем за 

една стопанска година 2022 – 2023 г. за имоти с НТП „ Полски пътища“ / не 

функциониращи като такива/ с техните ползватели, съгласно подписани 

споразумения за ползване на земеделски земи по прилагане на чл.37б и чл.37в от 

ЗСПЗЗ и Глава седма – „ Ползване на земеделските земи“ от ППЗСПЗЗ, след 

процедури по чл.37в, ал.16. 

2.Определя наемна цена в размер на 70.00 лева             на дка. 

3. в договорите за наем изрично да се посочи, че ползвателят на който се 

предоставят за ползване полските пътища е длъжен да осигури достъп до имотите, 

декларирани и заявени за ползване в реални граници през следващата стопанска 

година. Към всеки договор да се представи приложение със списък на ползватели 

заявили ползване на имотите в реални граници от конкретното землище. 

4. Възлага на Кмета на Община Ситово последващите съгласно закона 

действия по изпълнението 

По девета точка от дневния ред: 

Докладна записка от С.Алиибрям - Кмет на Община Ситово, относно 

Кандидатстване на Община Ситово за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ с проект " Изграждане на Фотоволтаични инсталации за производства и 

съхранение на електрическа енергия за подпомагане енерго нуждите на детските и 

учебните заведения на територията на Община Ситово " по Подмярка 7.2. " 

Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове 

малка по мащаби инфраструктура ", от Мярка 7 " Основни услуги и обновяване на 

селата в селските райони " от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 

г". за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура чрез подбор на 

проектни предложения № BG06RDNP001-7.020 - Енергийна ефективност " 

Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които 

се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна 

ефективност". 

С резултат от поименно гласуване от общо 12 общински съветника, гласували 

12 гласа „ За „ 

1.Ангел Йорданов Ангелов „ за“ 

2.Аднан Мехмед Осман – „за“ 

3.Бейти Лютфи Мустафа – „за“ 

4.Галина Василева Йорданова – „за“ 

5.Дженгис Мюдесир Еюб – „за“ 

6.Димитър Маринчев Христов – „за“ 
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7.Дияна Йорданова Йовчева – „за“ 

8.Рашид Ахмед Абтула – „за“ 

9.Ридван Ахмед Кязим – „за“ 

10.Станчо Борисов Арсов – „за“ 

11.Сердар Вахдет Адем – „за“ 

12.Седат Исмаил Ариф – „за“ 

Общински съвет – Ситово прие  следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е № 77 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.27,ал.3, ал.4 и 

ал.5 от ЗМСМА, Общински съвет – Ситово: 

1. Дава съгласие Община Ситово да кандидатства с проектно предложение 

„Изграждане на Фотоволтаични инсталации за производство и съхранение на 

електрическа енергия за подпомагане енерго нуждите на детските и учебните 

заведения на територията на Община Ситово“ по обявената Процедура чрез подбор 

на проектни предложения №BG06RDNP001-7.020– Енергийна ефективност 

„Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавждане на общински сгради, в които 

се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна 

ефективност““ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 

„Основни услуги и обновяване на селата в селските райони от ПРСР 2014-2020г. 

2. Общинският съвет на Ситово одобрява дейностите, включени в проектното 

предложение „Изграждане на Фотоволтаични инсталации за производство и 

съхранение на електрическа енергия за подпомагане енерго нуждите на детските и 

учебните заведения на територията на Община Ситово“, като същевременно същите 

съответстват на приоритетите на общинския план за развитие на Община Ситово. 

3. Упълномощава кмета на община Ситово да предприеме всички 

необходимите фактически и правни действия във връзка с кандидатстването на 

община Ситово с проект: „Изграждане на Фотоволтаични инсталации за 

производство и съхранение на електрическа енергия за подпомагане енерго нуждите 

на детските и учебните заведения на територията на Община Ситово“  по Процедура 

чрез подбор на проектни предложения №BG06RDNP001-7.020– Енергийна 

ефективност „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински 

сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната 

енергийна ефективност““ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските 

райони от ПРСР 2014-2020г. 

4. Изпълнението на настоящото решение възлага на кмета на Община Ситово. 

 

По десета точка от дневния ред: 

Докладна записка от С.Алиибрям – Кмет на Община Ситово, относно 

Кандидатстване на Община Ситово за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ с проект "Реконструкция и рехабилитация на улиците и тротоарите към тях 
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на територията на Община Ситово" по Подмярка 7.2. "Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура", от Мярка 7 "Основни услуги и обновяваме на селата в селските 

райони" от Програма за развитие на селските райони 2014-2020г." за предоставяне 

на безвъзмездна финансова помощ по процедура чрез подбор на проектни 

предложения №BG06RDNP001-7.017 - Улици "Строителство, реконструкция и/или 

рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръжения и 

принадлежностите към тях" 

С резултат от поименно гласуване от общо 12 общински съветника, гласували 

12 гласа „ За „ 

1.Ангел Йорданов Ангелов „ за“ 

2.Аднан Мехмед Осман – „за“ 

3.Бейти Лютфи Мустафа – „за“ 

4.Галина Василева Йорданова – „за“ 

5.Дженгис Мюдесир Еюб – „за“ 

6.Димитър Маринчев Христов – „за“ 

7.Дияна Йорданова Йовчева – „за“ 

8.Рашид Ахмед Абтула – „за“ 

9.Ридван Ахмед Кязим – „за“ 

10.Станчо Борисов Арсов – „за“ 

11.Сердар Вахдет Адем – „за“ 

12.Седат Исмаил Ариф – „за“ 

Общински съвет – Ситово прие  следното 

Р Е Ш Е Н И Е № 78 

На основание чл.21, ал.1, т.8, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.27,ал.3, ал.4 и 

ал.5 от ЗМСМА,  Общински съвет – Ситово: 

1. Дава съгласие Община Ситово да кандидатства с проектно предложение 

„Реконструкция и рехабилитация на улиците и тротоарите към тях на територията 

на Община Ситово“ по обявената Процедура чрез подбор на проектни предложения 

№BG06RDNP001-7.017 – Улици „Строителство, реконструкция и/или 

рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръжения и 

принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските 

райони от ПРСР 2014-2020г. 

2. Общинският съвет на Ситово одобрява дейностите, включени в проектното 

предложение „Реконструкция и рехабилитация на улиците и тротоарите към тях на 

територията на Община Ситово“, като същевременно същите съответстват на 

приоритетите на общинския план за развитие на Община Ситово. 

3. Упълномощава кмета на община Ситово да предприеме всички 

необходимите фактически и правни действия във връзка с кандидатстването на 

община Ситово с проект: „Реконструкция и рехабилитация на улиците и тротоарите 

към тях на територията на Община Ситово“  по Процедура чрез подбор на проектни 

предложения №BG06RDNP001-7.017– Улици „Строителство, реконструкция и/или 

рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръжения и 
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принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските 

райони от ПРСР 2014-2020г. 

4. Изпълнението на настоящото решение възлага на кмета на Община Ситово. 

По единадесета точка от дневния ред: 

Докладна записка от С.Алиибрям – Кмет на Община Ситово, относно 

разпореждане с общинско имущество – предоставяне за безвъзмездно ползване на 

МПС - автобус, марка Отойл. 
 

С резултат от поименно гласуване от общо 12 общински съветника, гласували 

12 гласа „ За „ 

1.Ангел Йорданов Ангелов „ за“ 

2.Аднан Мехмед Осман – „за“ 

3.Бейти Лютфи Мустафа – „за“ 

4.Галина Василева Йорданова – „за“ 

5.Дженгис Мюдесир Еюб – „за“ 

6.Димитър Маринчев Христов – „за“ 

7.Дияна Йорданова Йовчева – „за“ 

8.Рашид Ахмед Абтула – „за“ 

9.Ридван Ахмед Кязим – „за“ 

10.Станчо Борисов Арсов – „за“ 

11.Сердар Вахдет Адем – „за“ 

12.Седат Исмаил Ариф – „за“ 

Общински съвет – Ситово прие  следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 79 
 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.14, ал.6 от Закона за общинска 

собственост, във връзка чл. 66 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество общински съвет: 

1.Дава съгласие да бъде предоставено за безвъзмездно ползване и управление, 

за задоволяване на учебните нужди на Професионална гимназия по селско 

стопанство, село Ситово, собственото на Община Ситово МПС, движима вещ частна 

общинска собственост, представляващо автобус, марка Отойл, модел „Е 27.14 School 

bus”, 27+1 места, цвят – жълт, с рег.№СС4287PB, рама NMP111ALH01200032 и 

номер на двигател 69TC55LMSZ8B4038. 

2.Възлага на кмета на Община Ситово да сключи договор за предоставяне за 

безвъзмездно право на ползване, стопанисване и управление на директора на 

Професионална гимназия по селско стопанство, село Ситово представляваща: МПС 

– тип автобус, марка Отойл, модел „Е 27.14 School bus”, 27+1 места, цвят – жълт, с 

рег.№СС4287PB, рама NMP111ALH01200032 и номер на двигател 

69TC55LMSZ8B4038 по условията и реда на Наредбата за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество. 
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2.1.Прехвърляне след проверка на техническото състояние на МПС – тип 

автобус, марка Отойл, модел „Е 27.14 School bus”, 27+1 места, цвят – жълт, с 

рег.№СС4287PB, рама NMP111ALH01200032 и номер на двигател 

69TC55LMSZ8B4038; 

2.2.Да се сформира комисия със заповед на кмета с представители на 

общинска администрация Ситово и на ПГСС, която да извърши приемо-предаване 

на документацията  и наличното оборудване. 

2.3.Назначената комисия да представи доклад на кмета на община Ситово за 

изпълнение на дейностите по т.2.2. 

3. Разходите за поддръжка и експлоатация на предоставеното МПС – тип 

автобус, марка Отойл, модел „Е 27.14 School bus”, 27+1 места, цвят – жълт, с 

рег.№СС4287PB, рама NMP111ALH01200032 и номер на двигател 

69TC55LMSZ8B4038 са за сметка на ползвателя – застраховка, технически преглед, 

тол такса, техническо обслужване, шофьор, административни глоби и нарушения, 

както и други разходи необходими за нормалната му експлоатация.  

 

 

 

 

 

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито в 11.30 часа 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СИТОВО 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:_______________ 

              / Р.КЯЗИМ / 

 


