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П  Р  О  Т  О  К  О  Л 

№ 11 

от 28.10.2022 година 

Днес 28.10.2022 година, Общински съвет –Ситово, област Силистра проведе 

заседание  Заседателната зала на хотел  „ Каса Де Фиоре “ с. Кранево, област 

Добрич. 

В неговото начало се регистрираха общо 12 общински съветника.  

Отсъства 1 – Аднан Мехмед Осман . 

Гост на заседанието на Общински съвет беше г-н Николай Георгиев 

Неделчев – Областен Управител на Област Силистра. 

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

беше обявено за открито. 

С.Алиибрям – Кмет на Община Ситово, направи предложение за 

включване  към дневния ред като т.7 – докладна записка с Вх. № 08-00-218 от 

25.10.2022 г. относно Кандидатстване на Община Ситово с проектно 

предложение по Целева програма „ Патронажна мобилност за доставка на топъл 

обяд  , финансирана от Фонд „ Социална закрила“. 

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.Бейти Лютфи Мустафа 

3.Галина Василева Йорданова 

4.Дженгис Мюдесир Еюб 

5.Димитър Маринчев Христов 

6.Дияна Йорданова Йовчева 

7.Рашид Ахмед Абтула 

8.Ридван Ахмед Кязим 

9.Станчо Борисов Арсов 

10.Сердар Вахдет Адем 

11.Седат Исмаил Ариф 

12.Янко Любенов Къров 

Общински съвет – Ситово прие  следния 

 

Д  Н  Е  В  Е  Н   Р  Е  Д : 

1.Докладна записка относно Приемане на Отчета за касовото изпълнение на 

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

актуализирането на бюджетната прогноза за местните дейности за периода 2014-

2025 г. - II етап на Община Ситово. 

Внася: С. Алиибрям – Кмет  

            на Община Ситово. 
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2.Докладна записка относно приемане План за действие при тежки зимни 

условия, интензивни снеговалежи, снегонавявания и обледеняване на територията 

на Община Ситово през 2022-2023 г."  

Внася: С. Алиибрям – Кмет  

  на Община Ситово. 

3.Докладна записка относно Приемане на общинска програма за енергийна 

ефективност на Община Ситово за периода 2021 - 2027 год. 

Внася: С. Алиибрям – Кмет  

            на Община Ситово. 

4.Докладна записка относно Приемане на Краткосрочна програма за 

насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на 

Община Ситово за периода 2023-2026 година и Дългосрочна програма за 

насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на 

Община Ситово за периода 2023-2033 година 

Внася: С. Алиибрям – Кмет  

            на Община Ситово. 

5.Докладна записка относно Кандидатстване на Община Ситово за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по " Мярка 7.2." Инвестиции в 

създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по 

мащаби инфраструктура", Стратегия за Водено от общностите местно развитие на 

територията на действие на " МИГ Главиница - Ситово Крайдунвска Добруджа ", 

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

безвъзмездна финансова помощ по процедура чрез подбор на проектни 

предложения BG06RDNP001-19.159 -" МИГ Главиница - Ситово Крайдунавска 

Добруджа".  

Внася: С. Алиибрям – Кмет  

            на Община Ситово. 

6.Докладна записка относно, разпореждане с общинска собственост в 

с.Гарван. 

Внася: С. Алиибрям – Кмет  

            на  Община Ситово. 

7. Кандидатстване на Община Ситово с проектно предложение по Целева 

програма „ Патронажна мобилност за доставка на топъл обяд, финансирана от 

Фонд „ Социална закрила“. 

Внася: С. Алиибрям – Кмет  

            на  Община Ситово. 

8.Питания. 

 

По първа точка от дневния ред: 

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

Приемане на Отчета за касовото изпълнение на бюджета и средствата от ЕС към 

30.юни 2022 г., проектобюджет за 2023 год. и актуализирането на бюджетната 

прогноза за местните дейности за периода 2014-2025 г. - II етап на Община 

Ситово. 
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С резултат от поименно гласуване от общо 12 общински съветника, 

гласували 12 гласа „ За „ 

1.Ангел Йорданов Ангелов – „за“ 

2.Бейти Лютфи Мустафа – „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“ 

12.Янко Любенов Къров – „за“ 

Общински съвет – Ситово прие  следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 80 

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

местното самоуправление и местната администрация / ЗМСМА/, чл.137,ал.2 от 

Закона за публичните финанси / ЗПБ/ и чл.54,ал.4 от Наредбата за условията и 

реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите 

три години, за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение, актуализиране и 

отчитане на бюджета на Община Ситово, Общински съвет – Ситово: 

1. Приема уточнения план на бюджета към 30.06.2022 г. по приходната и 

разходната част, както следва: 

1.1. По прихода 8 404 880 лв. 

Разпределени по видове приходи, съгласно Таблица № 1 

1.2. По разхода 8 404 880 лв. 

Разпределени по видове разходи, съгласно Таблица № 2 и по 

второстепенни разпоредители, съгласно Таблица № 3. 

2.Одобрява отчета за капиталовите разходи към 30.06.2022 г., по обекти, 

съгласно Таблица № 4. 

3.Приема отчета за изпълнение на бюджета към 30.06.2022 г., както 

следва: 

3.1. По приходи 5 108 826 лв. 

Разпределени по видове приходи, съгласно Приложение № 1 към 

Таблица № 1. 

3.2. По разхода 3 553 653 лв. 

Разпределени видове разходи, съгласно Таблица № 2. 

4.Приема банковата наличност по бюджета към 30.06.2022 г. в размер 

на 1 555 173 лв., както следва: 

4.1. За делегираните от държавата дейности   709 272 лв; 

4.2. За местните дейности      845 901 лв; 

Съгласно Приложение № 1 към Таблица № 1. 
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 5. Приема остатъка по набирателната сметка към 30.06.2022 г. в размер на 

61 285 лв. както следва: 

 - депозити           22 383 лв. 

 - гаранции                              23 991 лв. 

 - други / бели петна/                  14 911 лв. 

 6. Приема отчета за изпълнението на сметките за средствата от 

Европейския съюз, съгласно Таблица № 5. 

7. Одобрява проектобюджета за 202 г. и актуализираната бюджетна прогноза за 

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

Таблица № 6. 

По втора точка от дневния ред: 

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

приемане План за действие при тежки зимни условия, интензивни снеговалежи, 

снегонавявания и обледеняване на територията на Община Ситово през 2022-2023 

г."  

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

гласа „ За „ 

1.Ангел Йорданов Ангелов 

2.Бейти Лютфи Мустафа 

3.Галина Василева Йорданова 

4.Дженгис Мюдесир Еюб 

5.Димитър Маринчев Христов 

6.Дияна Йорданова Йовчева 

7.Рашид Ахмед Абтула 

8.Ридван Ахмед Кязим 

9.Станчо Борисов Арсов 

10.Сердар Вахдет Адем 

11.Седат Исмаил Ариф 

12.Янко Любенов Къров 

Общински съвет – Ситово прие  следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 81 

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

приема „План за действие при тежки зимни условия, интензивни снеговалежи, 

снегонавявания и обледеняване на територията на Община Ситово през 2022-2023 

г."  

По трета точка от дневния ред: 

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

Приемане на общинска програма за енергийна ефективност на Община Ситово за 

периода 2021 - 2027 год. 

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

гласа „ За „ 

1.Ангел Йорданов Ангелов 

2.Бейти Лютфи Мустафа 
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3.Галина Василева Йорданова 

4.Дженгис Мюдесир Еюб 

5.Димитър Маринчев Христов 

6.Дияна Йорданова Йовчева 

7.Рашид Ахмед Абтула 

8.Ридван Ахмед Кязим 

9.Станчо Борисов Арсов 

10.Сердар Вахдет Адем 

11.Седат Исмаил Ариф 

12.Янко Любенов Къров 

Общински съвет – Ситово прие  следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 82 

1. На основание чл.21,ал.2,т.1 от ЗМСМА във връзка с чл.12 от Закона за 

енергийната ефективност, Общински съвет – Ситово приема „ Програма 

за енергийната ефективност на Община Ситово за периода 2021 – 2027 

г.“ 

2. Общински съвет – Ситово възлага на Кмета на Община Ситово да 

извърши всички необходими действия по влизане в сила, прилагане и 

отчитане на изпълнението на Програмата за енергийна ефективност на 

Община Ситово за периода 2021 – 2021 г. 

Приложение: Програма за енергийна ефективност. 

По четвърта точка от дневния ред: 

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

Приемане на Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от 

възобновяеми източници и биогорива на Община Ситово за периода 2023-2026 

година и Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от 

възобновяеми източници и биогорива на Община Ситово за периода 2023-2033 

година. 

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

гласа „ За „ 

1.Ангел Йорданов Ангелов 

2.Бейти Лютфи Мустафа 

3.Галина Василева Йорданова 

4.Дженгис Мюдесир Еюб 

5.Димитър Маринчев Христов 

6.Дияна Йорданова Йовчева 

7.Рашид Ахмед Абтула 

8.Ридван Ахмед Кязим 

9.Станчо Борисов Арсов 

10.Сердар Вахдет Адем 

11.Седат Исмаил Ариф 

12.Янко Любенов Къров 
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Общински съвет – Ситово прие  следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 83 

 На основание на чл.21, ал.2, т.1 от ЗМСМА, във връзка с чл.10 от Закона за 

енергията от възобновяеми източници, Общински съвет Ситово приема: 

 

1.„Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от 

възобновяеми източници и биогорива на Община Ситово за периода 2023-2026 

година” 

2.„Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от 

възобновяеми източници и биогорива на Община Ситово за периода 2023-2033 

година“. 

3.Общински съвет Ситово възлага на Кмета на Община Ситово да извърши 

всички необходими законови действия по влизане в сила, прилагане и отчитане на 

изпълнението на Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия 

от възобновяеми източници и биогорива на Община Ситово за периода 2023-2026 

година” и „Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от 

възобновяеми източници и биогорива на Община Ситово за периода 2023-2033 

година“. 

Приложение: 

1.Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от 

възобновяеми източници и биогорива на Община Ситово за периода 2023-2026 

година; 

2.Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от 

възобновяеми източници и биогорива на Община Ситово за периода 2023-2033 

година. 

По пета точка от дневния ред: 

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

Кандидатстване на Община Ситово за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ по " Мярка 7.2." Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура", Стратегия за 

Водено от общностите местно развитие на територията на действие на " МИГ 

Главиница - Ситово Крайдунвска Добруджа ", Програма за развитие на селските 

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

процедура чрез подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.159 -" МИГ 

Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа".  

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

гласа „ За „ 

1.Ангел Йорданов Ангелов 

2.Бейти Лютфи Мустафа 

3.Галина Василева Йорданова 

4.Дженгис Мюдесир Еюб 

5.Димитър Маринчев Христов 

6.Дияна Йорданова Йовчева 
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7.Рашид Ахмед Абтула 

8.Ридван Ахмед Кязим 

9.Станчо Борисов Арсов 

10.Сердар Вахдет Адем 

11.Седат Исмаил Ариф 

12.Янко Любенов Къров 

Общински съвет – Ситово прие  следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 84 

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

1.Дава съгласие Община Ситово да кандидатства за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ по „Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура“ Стратегия за Водено от общностите местно развитие на 

територията на действие на „МИГ Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа“, 

Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.“, с проект: „Реконструкция 

на общински път SLS 1114 р-н ІІІ-216 Любен - Ястребна - р-н ІІІ-218 от км. 2+770 

до км.3+620”. 

2.Общинският съвет на Ситово одобрява дейностите, включени в 

проектното предложение, като същевременно същите съответстват на 

приоритетите на общинския план за развитие на Община Ситово. 

3.Определя, като приоритетен проект: 

„Реконструкция на общински път SLS 1114 р-н ІІІ-216 Любен - Ястребна - р-н ІІІ-

218 от км. 2+770 до км.3+620” в съответствие със Специфична цел: 1: „Създаване, 

разширяване и подобряване на малка по мащаби публична инфраструктура“ на 

Мярка 7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на 

всички видове малка по мащаби инфраструктура.  

4.Община Ситово да се задължи да спазва законодателството в областта на 

държавните помощи при сключване на договор за предоставяне на финансова 

помощ по проект: „Реконструкция на общински път SLS 1114 р-н ІІІ-216 Любен - 

Ястребна - р-н ІІІ-218 от км. 2+770 до км.3+620”. 

5.Упълномощава кмета на община Ситово да предприеме всички 

необходимите фактически и правни действия във връзка с кандидатстването на 

община Ситово с проект: „Реконструкция на общински път SLS 1114 р-н ІІІ-216 

Любен - Ястребна - р-н ІІІ-218 от км. 2+770 до км.3+620” по Процедура 

BG06RDNP001-19.159 - „МИГ Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа“ - 

Мярка 7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на 

всички видове малка по мащаби инфраструктура. 

6.Изпълнението на настоящото решение възлага на кмета на Община 

Ситово. 

По шеста точка от дневния ред: 

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

разпореждане с общинска собственост в с.Гарван. 
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С резултат от поименно гласуване от общо 12 общински съветника, 

гласували 12 гласа „ За „ 

1.Ангел Йорданов Ангелов – „за“ 

2.Бейти Лютфи Мустафа – „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“ 

12.Янко Любенов Къров – „за“ 

Общински съвет – Ситово прие  следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 85 

 На основание Чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА,чл.26,ал.1 от НРПСУРОИОС, във 

връзка с чл.11,ал.1 от Закона за пчеларството, при спазване разпоредбите на 

чл.15 и чл.16 от Закона за пчеларството, Общински съвет – Ситово възлага на 

кмета на Община Ситово да открие процедура, относно отдаване под наем на 

Борислава Тодорова Костова, гр.Силистра, регистриран по реда на чл.8 от Закона 

за пчеларството и чл.137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност, за 

отглеждане на пчели с капацитет от 382 броя пчелни семейства / кошера/ за срок 

от  от 5 години с наемна цена 10 лева /дка на година, за имоти – общинска 

собственост, представляващи: 

- „ Пасище“ – земеделска земя,  IV категория с площ от 2,000 дка реално 

обособени от общо  107,951 дка с идентификатор № 14547.99.7 по КККР в 

землището на с.Гарван; 

- „ За друг вид застрояване „ – урбанизирана територия с площ от 2,000 дка, 

реално обособени от общо 6,179 дка с идентификатор № 57577.91.647 по 

КККР в землището на с.Попина по условията и реда на НАРЕДБА  за реда 

за придобиване, стопанисване, управление и разпореждане с общинско 

имущество на Общински съвет – Ситово, като неразделна част от 

настоящото решение и е и схема, установяваща точните параметри. 

По седма точка от дневния ред: 

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

Кандидатстване на Община Ситово с проектно предложение по Целева програма 

„ Патронажна мобилност за доставка на топъл обяд, финансирана от Фонд „ 

Социална закрила. 

Я.Къров – Предложението ми е дофинансирането да е до 50%. 

С резултат от поименно гласуване с така направеното предложение от г-н 

Я.Къров от общо 12 общински съветника, гласували 12 гласа „ За „ 

1.Ангел Йорданов Ангелов – „за“ 
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2.Бейти Лютфи Мустафа – „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“ 

12.Янко Любенов Къров – „за“ 

Общински съвет – Ситово прие  следното 

Р Е Ш Е Н И Е №   86 

 На основание чл.21,ал.1,т.8 и т.23 от ЗМСМА, и чл.60, ал.1 от АПК и 

Съгласно условията за кандидатстване по целева Програма „ Патронажна 

мобилност за доставка на топъл обяд „ , финансиран от Фонд „ Социална закрила 

„ по реда на чл.27, ал.1, т.2 от Закона за социално подпомагане, Общински съвет 

– Ситово: 

1.Дава съгласие Община Ситово да кандидатства и изпълнява проектно 

предложение по целева програма „ Патронажна мобилност за доставка 

на топъл обяд „, финансиран от Фонд „ Социална закрила“ по реда на 

чл.27, ал.1,т.2 от Закона за социалното подпомагане; 

2.Дава съгласие за съфинансиране в размер на  минимум 10%,  максимум 

50% от общия бюджет на проектното предложение; 

3.Дава съгласие Община Ситово да заплати цялата сума при доставка на 

автомобила; 

/Забележка/: Кандидатът следва да заплати цялата сума при доставка на 

автомобила, като частта, представляваща съфинансиране от ФСЗ, ще 

бъде възстановена след приемане на извършените дейности/. 

4.Упълномощава Кмета на Община Ситово да предприеме всички 

необходими фактически и правни действия във връзка с 

кандидатстването на Община Ситово с проекта на Целева програма „ 

Патронажна мобилност за доставка на топъл обяд“; 

5.Изпълнение на настоящото решение възлага на Кмета на Община 

Ситово. 

6.Допуска предварително изпълнение на Решението на основание 

чл.60,ал.1 от АПК. 

 

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито в 16.00 часа. 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СИТОВО 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:_______________ 

   / Р.КЯЗИМ / 
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