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П   Р   О   Т   О   К   О   Л 

№ 3 
от 23.03.2018 година 

 
Днес 23.03.2018  година, Общински съвет – Ситово, област Силистра проведе 

извънредно заседание. 
В неговото начало се регистрираха общо 13 съветника  и на основание чл. 27, 

ал. 1 от ЗМСМА и чл. 62,ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на 
Общински съвет – Ситово, заседанието бе обявено за открито.   

Председателят на Общински съвет – Ситово - Станчо Борисов Арсов  
направи предложени за  следния 
 

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

1.Докладна записка относно: Приемане на бюджета на община Ситово по 
приходната и разходната част за 2018 г. и актуализираната бюджетна прогноза за 
местните дейности за периода 2019 г. – 20121 г. 

Внася: Сезгин Алиибрям – кмет на 
  Община Ситово 

 2.Докладна записка относно ПУП – Парцеларен план за промяна на част от 
трасето на път ІV клас 1080 – с.Сребарна –с.Попина. 

      Внася: Сезгин Алиибрям  – кмет на 
                         Община – Ситово. 

 3.Докладна записка относно ПУП – Парцеларен план за промяна 
предназначението на поземлени имоти в с.Ситово. 
     Внася: Сезгин Алиибрям  – кмет на 

                         Община – Ситово. 
 4.Докладна записка относно ПУП – Парцеларен план за промяна 
предназначението на поземлени имоти в с.Ситово. 

      Внася: Сезгин Алиибрям  – кмет на 
                         Община – Ситово. 

5.Докладна записка относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на 
председателя на Общински съвет – Ситово. 
       Вносители: Ридван Ахмед Кязим 
         Сания Мустафа Юсуф 
         Дженгис Рубил Ахмед 
         Ервин Наил Ибрям 
         Седат Исмаил Ариф 
         Билгин Демир Яхя 
 6. В случая на приемане на решение по предходната точка  откриване  
процедура по провеждане за избор на Председател на ОС – Ситово  и избиране.  

Вносители: Ридван Ахмед Кязим 
         Сания Мустафа Юсуф 
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         Дженгис Рубил Ахмед 
         Ервин Наил Ибрям 
         Седат Исмаил Ариф 
         Билгин Демир Яхя 
  
       Р. Кязим -  Считам , че като точка 6 следва да се включи,  това  което сме 
посочили и в докладната си – избор на нов председател, ако досегашният бъде  с 
прекратен мандат като такъв. С това наше становище са запознати всички 
Общински съветници своевременно. Неправилно е записано искането ни само до 
предсрочно прекратяване  на пълномощията на председателя  на ОС – Ситово . 
Следва да се включи като отделна точка, това което  сме посочили . 
       Н. Неделчев – Следва да се изчака 14 дни, за да влезе в сила решението, с което 
се прекратява евентуално Председателският мандат, и едва след това. Така пише в 
Правилника 
      И. Русчева – Не считам, че това е правилно. Резонно е когато се освободи 
председателя незабавно, в същото заседание  да се избере нов. В противен случай 
би се обезглавил ОС – Ситово. Ако се обжалва, то ще се обжалват и двете точки, но 
решение за прекратяване на мандат  на председател  като такъв  не подлежи на 
обжалване.  Според Правилника  в 14 – дневен срок , като няма пречка и същият 
ден. 
     Ст. Арсов :   Да се гласува дневният ред.   7/седем/  гласа  „За” 
Приема се следният дневен ред :  

 1.Докладна записка относно: Приемане на бюджета на община Ситово по 
приходната и разходната част за 2018 г. и актуализираната бюджетна прогноза за 
местните дейности за периода 2019 г. – 2021 г. 

Внася: Сезгин Алиибрям – кмет на 
  Община Ситово 

 2.Докладна записка относно ПУП – Парцеларен план за промяна на част от 
трасето на път ІV клас 1080 – с.Сребърна –с.Попина. 

      Внася: Сезгин Алиибрям  – кмет на 
                         Община – Ситово. 

 3.Докладна записка относно ПУП – Парцеларен план за промяна 
предназначението на поземлени имоти в с.Ситово. 
                       Внася: Сезгин Алиибрям  – кмет на 

                         Община – Ситово. 
 4.Докладна записка относно ПУП – Парцеларен план за промяна 
предназначението на поземлени имоти в с.Ситово. 

      Внася: Сезгин Алиибрям  – кмет на 
                         Община – Ситово. 

5.Докладна записка относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на 
председателя на Общински съвет – Ситово. 
       Вносители: Ридван Ахмед Кязим 
         Сания Мустафа Юсуф 
         Дженгис Рубил Ахмед 
         Ервин Наил Ибрям 
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         Седат Исмаил Ариф 
         Билгин Демир Яхя 
 6. В случая на приемане на решение по предходната точка,  откриване  
процедура по провеждане за избор на Председател на ОС – Ситово  и избиране.  

Вносители: Ридван Ахмед Кязим 
         Сания Мустафа Юсуф 
         Дженгис Рубил Ахмед 
         Ервин Наил Ибрям 
         Седат Исмаил Ариф 
         Билгин Демир Яхя 
  
По първа точка от дневния ред: 
 

Докладна записка от С.Алиибрям – Кмет на Община Ситово, относно 
Приемане на бюджета на община Ситово по приходната и разходната част за 2018 
г. и актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2019 г. – 
20121 г. 

Р.Кязим – Становището на комисията по бюджет е „За” с 3 на 2 гласа. 
Н.Неделчев – Много се изговори по бюджета, че е имало доста време за 

обсъждане, но моето предложение от миналото заседание остана без последствия, 
няма отпуснати средства за с.Ситово, а и за останалите села също. 

С.Ариф –Не мисля така, за всички села има отпуснати средства.  
С.Арсов : Предлагам да се гласува,  поименно, както е по Закон и Правилник.  

Аз няма да гласувам, както и Мирослава.  
Адв. Русчева  - Няма правна възможност за такъв отказ – липсва основание, 

следва да имате или положителен,  или отрицателен вот,  или „въздържали се”. 
С.Арсов  : Бройте ме както искате. Аз няма да гласувам. Мирослава също.  
Пристъпва се към гласуване 
 
С резултат от гласуването :  общо 13 общински съветника, гласували   7  

гласа  „ За „  
1.Ангел Йорданов Ангелов - за 
1. Билгин Демир Яхя - за 
3. Дженгис Рубил Ахмед - за 
4. Ервин Наил Ибрям -за  
5.Ридван Ахмед Кязим-за 
6.Сания  Мустафа Юсуф- за 
7.Седат Исмаил Ариф - за 
1  глас „ Против ” – Николай Георгиев Неделчев 

          5 гласа „ Въздържали се” 
1.Анелия Георгиева Йорданова – въздържала се  
2.Деница Димитрова Цветкова – въздържала  се   
3.Мирослава Колева Тодорова – въздържала се  
4.Розин Георгиев Христов – въздържал се  
5.Станчо Борисов Арсов – въздържал се 
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Председателя на Общ.съвет – Ст. Арсов  обяви, че с този резултат от 

гласуването,  бюджета не се приема.  
Р. Кязим – Не може да се коментира отрицателен вот за бюджета, тъй като  

„За” гласуваха 7 души. В случая е по – вече от половината, което е 7  и така следва 
да се отчете тази точка от дневния ред като приета. 

С. Юсуф  - От 5 мандата съм общински съветник и бюджета неведнъж се е 
приемал със 7 „За”. Какво налага сега да имаме друго виждане и да се счита  за 
неминала тази точка? 

Адв.И.Русчева – Съдебната практика гласи, че ако се стигне до ВАС, според 
мен 7 гласа са достатъчни за приемането на бюджета, въпрос на  тълкуване.  Закона 
не казва 50 + 1 , а по – вече от половината общински съветници. 

Р.Кязим – Нека да дадем възможност на изпълнителната власт да си върши 
работата, а не да  защитаваме личното си его за сметка на населението. Да се 
приеме бюджета, защото 7 е повече от 6. 
  След станалите разисквания  и предвид обстоятелството, че  отчитането 
броя на гласувалите не може да е субективно, а следва да отговоря на фактите  
Общински съвет  – Ситово прие следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е № 22 
 

На основание чл. 21, ал. 1 т.6 и чл.52, ал.1 от ЗМСМА, във връзка с чл. 27, ал. 
4 и ал.5 от ЗМСМА, чл. 94 и чл. 39 от Закона за публичните финанси, във връзка с 
разпоредбите на ЗДБРБ за 2018, ПМС №332/22.12.2017 г. за изпълнение на ЗДБРБ 
за 2018 и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за 
местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение 
и отчитане на бюджета на община,  Общински съвет – Ситово   

І. Приема бюджета на Община Ситово за 2018 година по пълна бюджетна 
класификация както следва: 

По приходната част – в размер на            6 231 410 лв. 
(разпределени по параграфи съгласно Таблица 6) 
в т.ч.:  
1.1. Приходи с държавен характер    = 2 890 138лв. 
в т.ч:  
1.1.1Обща субсидия за делегираните от държавата 
дейности                         = 2 529 204 лв. 

1.1.2.Преходен остатък                  = 360 934 лв. / седем / гласа 
„ За”. 
/ седем / гласа „ За”. 
/ седем / гласа „ За”. 
1.2. Приходи с общински характер = 3 341 272 лв. 
в т.ч.: 
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           1.2.1. Данъчни приходи     =    227 800 лв. 
  1.2.2. Неданъчни приходи     =    676 698  лв. 
  1.2.3. Обща изравнителна субсидия    =    514 700 лв. 
  (в т.ч трансфер за зимно поддържане и снегопочистване = 90 700 лв.) 
  1.2.4. Целева субсидия за капиталови разходи               =  332 000 лв. 
  1.2.5. По дългоср. заеми от банки в страната   =  120 000 лв. 
1.2.6. Погашения по краткоср. заеми от банки в страната   =  -70 000 лв. 
1.2.7. Погашения по финансов лизинг        =                              - 15 000 лв. 
1.2.8.Преходен остатък            =           1 555 074лв. 
По разходната част – в размер на       6 231 410 лв. 
(разпределени по функции и групи разходи, съгласно Таблици 8, 9 ,10) 
  в т.ч.: 
2.1. Държавни дейности (вкл. и капиталови разходи) =  2 890 138 лв. 
2.2.Дофинансиране на държ.дейности с общински приходи(вкл. и 
капиталови разходи)       =      109 270 лв. 
2.2. Общински дейности (вкл. капиталови разходи и резерв) =  3 232 002 лв. 
Инвестиционна програма на Община Ситово и поименно разпределение на 
капиталовите разходи. =  1 573 773 лв. 
(разпределени по обекти и дейности съгласно Таблица 11) 
     II.1. Определя второстепенните разпоредители с бюджетни кредити и приема 
техните бюджети в съответствие с Таблици 9 
    ІІI.Разпределя преходния остатък от 2017г. на стойност 1 916 008 лв. съгласно  
Таблица 7. 
     IV. Определя следните лимити за разходи: 
Лимит за представителни разходи в размер до  11 377, в т.ч.: 
Лимит за представителни разходи в  размер до 7 585 лв. за дейност “Общи 
държавни служби” 
Лимит за представителни разходи в  размер до 3 792 лв. за дейност  “Общински 
съвет” 
Разходи за финансиране на общински вестник в размер до 4 800 лв. 
Социално-битови разходи в размер на 3% от начислените трудови възнаграждения 
 V. Приема разчет за целевите разходи и субсидии както следва: 
За членски внос и участие в НПО –  7 000 лв. 
Помощи по решение на общинския съвет – 8 800 лв. (в т.ч. 1000лв. за деца с 
изявени способности) 
Разходи за подпомагане на погребения в размер на 1 000 лв., при съблюдаване на 
следните изисквания – за самотни , без близки и роднини, бездомни, безпризорни, 
настанени в заведения за социални услуги и регистрирани в Дирекция  “Социално 
подпомагане” лица в размер до 100 лв. Сумата включва: ковчег  или закупуване на 
тензух до 60 лв.;  изкопаване на гроб – 20лв., превоз на покойника –  20лв.; 
Субсидии за трите футболни клуба на територията на община Ситово – по 6 000 лв. 
или общо – 18 000 лв. 
Субсидии за сдруженията с нестопанска цел на територията на община Ситово - 
общо – 10 000 лв. Средствата да се разпределят след утвърждаване на 
методика/механизъм. 
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 VI. Утвърждава списък  на педагогическия персонал в делегираните от 
държавата дейности по образованието, които имат право на заплащане на част от 
транспортните разходи, съгласно Таблица 4. 
        VІI. Утвърждава размера на възстановяемите разходи за транспорт на лицата 
по т.VI в съответствие с чл.219 ал.5 от ЗПУО. 
       VIII. Утвърждава бюджета на общинския съвет в размер на 105 400 лв. 
съгласно Таблица 13. 
       IX. Утвърждава субсидирана численост на организациите с нестопанка цел – 
читалища – 10 бройки плюс 3 бройки по „Фондация глобални библиотеки“. 
       Х. Утвърждава разчета за субсидии на организациите с нестопанска цел – 
читалища на територията на общината в размер на 108 875 лв. 
       XI. Упълномощава Кмета на общината да договори условията за използването 
на средствата по т.ХI, при съблюдаване разпоредбите на чл.9, ал.1 и чл.10, ал.1 от 
ЗНЧ, както и чл.26, ал.2 от ЗНЧ. 
      XII. Определя 51(51)* бройки численост на персонала в дейност „Общинска 
администрация, със средства за заплати по § 01 в размер на 477 333 лв. за сметка на 
трансфера по единния разходен стандарт и дофинансиране за сметка на 
общинските приходи в размер на 76 050 лв. 
     XIII. Задължава кмета на общината да състави длъжностно разписание за 
делегираната от държавата дейност в рамките на средствата за заплати посочени в 
предходната точка 
     XIV. Определя 2 бройки численост на персонала в дейност „Други дейности по 
образованието”-дофинансиране,  за шофьори на автобуси, със средства за заплати 
по § 01 в размер на 16 000 лв. за сметка на собствените приходи, като след 
получаване на целевата субсидия за тях, разходите за цялата дейност бъдат 
отразени в държавна дейност „Други дейности по образованието”, а заделените 
средства преминат в издръжка на местните дейност 
    XV. Определя числеността на персонала по дейности в Бюджет 2018 както 
следва: 
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№ 
по 
ред 

Д Е Й Н О С Т И Численост на персонала 

1 ДД “Общинска администрация”  42(42)* 

1а 
Дофинансиране на ДД “Общинска 
администрация”  9 (9)* 

2 ДД «Др.д-сти по отбрана» 5 

3 Доф.ДД «Др.дейности по образованието» 2 

4 МД “Столове”  5 

5 МД “Чистота”  7,5 (7,5)* 

6 МД “Озеленяване”  3 

7 
Д-ст «Пречистване на отпадъчни води от 
нас.места» 4 

8 
МД ''Упр.,контрол и регулиране на д-сти по 
опазване на околната среда'' 16(16)* 

9. МД ''Домашен социален патронаж'' 12(12)* 

ХVI. Определя извънбюджетните сметки, които ще функционират през 
2018г. както следва: 
Сметки за средства от Европейския съюз на ДФ”Земеделие”; 
Сметки за средства от Европейския съюз на Националния фонд; 
 XVII. Общински съвет – Ситово определя и утвърждава приоритетите, по 
които да се изразходват постъпилите по бюджета на Общината средства, както 
следва: 
Заплати и задължителни осигурителни плащания. 
Храна, отопление, осветление и текуща издръжка на общинските дейности. 
Дължимите суми за лихви и погашения по главниците по общинския дълг  
Текущ ремонт на обекти от общинските дейности 
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Капиталови разходи за обекти включени в инвестиционната програма на общината. 
 ХVIII. При спазване на общия размер по бюджета и разделението му на 
държавни и общински дейности, предоставя следните правомощия на Кмета на 
Общината за бюджетната 2018 година : 
  1. Да извършва компенсирани промени  в частта за делегираните от 
държавата дейности - между утвърдените показатели за разходите в рамките на 
една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие че не 
се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма 
просрочени задължения в съответната делегирана дейност; 
  2. Да извършва компенсирани промени  в частта за местните дейности - 
между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, 
без да изменя общия размер на разходите 
3. Да се разпорежда с резервния бюджетен кредит 
  4. Да разработи бюджета на общината по пълна бюджетна 
класификация. 
  5. Да кандидатства за средства по структурни и други фондове на ЕС, 
по национални програми и др. източници за реализиране на годишните цели на 
общината за изпълнение на общинския план за развитие. 
  6. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други 
източници за съфинансиране на общински програми и проекти. 
  7. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и 
проекти за осигуряване на алтернативни източници на средства за реализиране на 
определените годишни цели на общината. 
 ХIX. Задължава Кмета на Общината: 
Да определи конкретните правомощия и отговорности на второстепенните и 
третостепенни разпоредители с бюджетни кредити. 
Да ограничава или спира финансирането на бюджетни организации и звена при 
нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина и при неспазване на приетите 
приоритети. 
       XX. Възлага на кмета на общината да отразява служебно промените по 
общинския бюджет с размера на постъпилите и разходвани средства от дарения и 
спонсорства в съответствие с волята на дарителя, донора. 
       ХXI. При възникване на временен недостиг на средства за финансиране на 
местните дейности в процеса на изпълнение на общинския бюджет за 2018г. дава 
право на кмета на общината да ползва заем от сметки за средства от ЕС на 
общината. 
(....)* - Посочените цифри в скоби са валидни за бюджет 2017г. и са представени 
само за сравнение 
     XXII. Дава съгласие временният недостиг на средства за разплащане на разходи 
по проекти финансирани от сметки за средства от ЕС и други международни 
програми да се покрива от временни безлихвени заеми от бюджетни и сметки за 
средства от ЕС до възстановяването им от Управляващия орган., като се спазват 
изискванията на.чл.126 от ЗПФ 
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     XXIII. Дава съгласие за ползване на временни безлихвени заеми от ЦБ и/или 
заеми от други лица от сектор "Държавно управление", във връзка с разходи по 
одобрени проекти по ОП на ЕС и други донорски програми, преди получаване на  
междинните и окончателни плащания от общината. 
    XXIV. Определя максимален размер на дълга, както следва: 
-.Максимален размер на новия общински дълг за 2018 г. в размер до 120 000 лв. 
- Общинските гаранции,които може да бъдат издадени през 2018г. в размер на 0 
лв.. 
- Максимален размер на общинския дълг и общинските гаранции към края на 2018 
година в размер до 120 000 лв. 
    XXIVa. Одобрява намерения за поемане на нов общински дълг за 2018г. в 
съответствие с Таблица №16 
    ХXV. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които 
могат да бъдат натрупани през 2018 г. в размер на 5 %. от средногодишния размер 
на отчетените разходи за последните четири години, като ограничението не се 
прилага за задължения за разходи, финансирани за сметка на помощи и дарения 
/чл.94,ал.3, т.1 от ЗПФ/ 
    ХXVI. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат 
да бъдат поети през 2018 г. в размер на 30%. от средногодишния размер на 
отчетените разходи за последните четири години, като ограничението не се 
прилага за ангажименти за разходи, финансирани за сметка на помощи и дарения 
/чл.94,ал.3, т.2 от ЗПФ/ 
    XXVII. Одобрява годишен индикативен разчет за сметките за средства от 
Европейския съюз  съгласно Таблица № 15 към  бюджета на община Ситово за 
2018 г. 
    XXVIII. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности за 
периода 2019-2021 г съгласно Таблица № 17 към бюджета на община Ситово за 
2018 г. 
    XXIX. Определя просрочените задължения от минали години, които да бъдат 
разплатени от бюджета за 2018г. в размер на 0,00 лв. и просрочените вземания, 
които да бъдат събрани през 2018г. в размер на 16 117 лв. съгласно Таблица 14 
/чл.94,ал.3, т.3 и т.4 от ЗПФ/ 
   ХXX. Утвърждава размера на общинските средствата за съфинансиране на 
проекти от бюджета на община Ситово за 2018г. в размер на 0 лв. /Таблица № 6, § 
62-02/ 
    ХXXI. Задължава ръководителите на бюджетни звена, финансирани от 
Общинския бюджет да разработят и представят в срок до 31.03.2018г. конкретни 
мерки за изпълнение на гласувания от Общински съвет – Ситово бюджет. 
 
По втора точка от дневния ред: 
 
 Докладна записка от С.Алиибрям – Кмет на Община Ситово, относно ПУП 
– Парцеларен план за промяна на част от трасето на път ІV клас 1080 – с.Сребърна 
–с.Попина. 



10 
 

 С.Ариф – Да се изгради  обиколен път от натрошен камък за достъп на 
земеделските производители до нивите. 

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 № 23 
 
 На основание чл.21,ал.1,т.11 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация/ ЗМСМА/ и във връзка с чл.124а,ал.1 от ЗУТ 
РАЗРЕШАВА на ОБЩИНА СИТИВО,представлявана от Сезгин 
Алиибрям,изработване на ПУП- ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН за ПРОМЯНА НА 
ЧАСТ ОТ ТРАСЕТО НА ПЪТ ІV КЛАС SLS 1080 СРЕБЪРНА-ПОПИНА  С 
ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБСЛУЖВАЩ ПОЛСКИ ПЪТ с преминаване през ПИ 
083501,ПИ083016,ПИ 083017,ПИ 083018,ПИ 083019,ПИ 083040,ПИ 083020,ПИ 
083039,ПИ 083021,ПИ 083022,ПИ 083060,ПИ 083061,ПИ 083024,ПИ 083502,ПИ 
115001 и ПИ 084501 В ЗЕМЛИЩЕТО НА С.ПОПИНА,ОБЩИНА СИТОВО 
 Проектът да се представи в съответствие с изискванията на Наредба № 8 за 
обема и съдържанието на устройствените схеми и планове. 
 Планът да бъде изработен в цифров и графичен вид. Да се представи в три 
екземпляра – оригинал на недеформируема прозрачна основа и две цветни копия 
върху непрозрачна основа, както и на магнитен носител -  cad, и/или dwg формат. 
 
По трета точка от дневния ред: 
 
 Докладна записка от С.Алиибрям – Кмет на Община Ситово, относно ПУП 
– Парцеларен план за промяна предназначението на поземлени имоти в с.Ситово. 

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

1.Анелия Георгиева Йорданова 
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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 № 24 
 
На основание Чл.21,ал.1,т.11 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация/  ЗМСМА/ и във връзка с чл.124а,ал.1 от ЗУТ 
РАЗРЕШАВА на „ ПЪРВИ МАЙ” АД – СИЛИСТРА представлявано от Марин 
Калушев  – управител,” ФОКС-В” ЕООД – представлявано от Иван Стоянов – 
управител И ОБЩИНА СИТОВО представлявана от СЕЗГИН АЛИИБРЯМ – 
кмет на ОБЩИНА СИТОВО 

Изготвяне на ПУП-ПРЗ  на ПИ № 000136,ПИ 000137,ПИ 000108,ПИ 
000111, ПИ020002, ПИ 020003,ПИ 000125  и в местност „ Туркмаалез” в 
землището на с.СИТОВО, ОБЩИНА СИТОВО с цел промяна на 
предназначението на поземлените имоти от земеделска земя на УПИ с 
определено предназначение,включването им в регулационните граници на 
с.СИТОВО и ИПРЗ на УПИ ІІІ-944,кв.1 по ПРЗ на с.СИТОВО, ОБЩИНА 
СИТОВО  и осигуряване на градоустройствена основа 

Проектът да се представи в съответствие с изискванията на Наредба   
№ 8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове. 
Планът да бъде изработен в цифров и графичен вид. Да се представи в три 
екземпляра – оригинал на недеформируема прозрачна основа, цветно копие върху 
непрозрачна основа и на магнитен носител - cad, и/или dwg формат. 
 
По четвърта точка от дневния ред: 
 
           Докладна записка от С.Алиибрям – Кмет на Община Ситово, относно ПУП – 
Парцеларен план за промяна предназначението на поземлени имоти в с.Ситово. 
 

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

1.Анелия Георгиева Йорданова 
2.Ангел Йорданов Ангелов 
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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 № 25 
 

 На основание чл.21,ал.1,т.11 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация / ЗМСМА/ и във връзка с чл.124а,ал.1 от ЗУТ 
РАЗРЕШАВА на „ПЪРВИ МАЙ” АД СИЛИСТРА представлявано от Марин 
Калушев 
Изготвяне на ПУП – ПРЗ на ПИ 022034,ПИ 000134, и в местност 
„ Туркмаалез” в землището на с.СИТОВО,ОБЩИНА СИТОВО с цел промяна 
на предназначението на поземлените имоти от земеделска земя на УПИ с 
определено предназначение,включването им в регулационните граници на 
с.Ситово и осигуряване на градоустройствена основа 
 
Проектът да се представи в съответствие с изискванията на наредба № 8 за обема и 
съдържанието на устройствените схеми и планове. 
Планът да бъде изработен в цифров и графичен вид. Да се представи в три 
екземпляра – оригинал на недеформируема прозрачна основа,  цветно копие върху 
непрозрачна основа и на магнитен носител  - cad, и/или dwg формат. 
 
 
 

Председател :  
                    / С. Арсов / 
 
 
По пета точка от дневния ред: 
 
    С.Арсов  се оттегля от председателското место и заседанието продължава да 
води  Ридван Кязим, като Зам. председател на ОС – Ситово до момента. 
Пристъпва се към обсъждане  на  5 точка от дневния ред : 
 
Докладна записка подписана  от: 
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Ридван Ахмед Кязим 
 Сания Мустафа Юсуф 
 Дженгис Рубил Ахмед 
 Ервин Наил Ибрям 
 Седат Исмаил Ариф 
           Билгин Демир Яхя 
        Относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на председателя на 
Общински съвет – Ситово. 
      Р.Кязим  обясни  застъпеното  в  докладната становище от името на 
вносителите , че се касае за политическо споразумение, което  не се изпълнява от  
г-н Арсов.  
         Р. Георгиев  - Аз не ви знам вашите политически уговорки , защото не съм 
част от  тях,  но не искам един човек да сменим с друг  и  нищо  да не се прави, т.е. 
да е без ефект.  Имам други причини – морални,  да гласувам за предсрочно 
прекратяване  на председателският  мандат на г-н Арсов.  

Р. Кязим – Колеги, тогава считам , че следва да се избере комисия по избора, 
която да проведе такъв.  В случая се касае за прекратяване, но следва да  бъде 
тайно .  

С.Арсов – Тайно трябва да се гласува, защото  е  като  при  избор. 
Р.Кязим -  Предлагам от всяка политическа група да има по един 

представител   в комисията. 
Предложени бяха: 

1.Анелия Георгиева Йорданова 
2.Мирослава  Колева Тодорова  
3.Седат Исмаил Ариф 

           Р. Кязим  - Последния предлагам за председател . Подлагам на гласуване – 
13 гласа „ За „ 

                            ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ    РЕШИ: 
Назначава   комисия  по  избора  в  състав:  

1.Седат Исмаил Ариф 
2.Анелия Георгиева Йорданова 
3.Мирослава Колева Тодорова 

Р. Кязим  -  Моля членовете на комисията да предприемат действия по 
организиране на гласуването. Давам  думата  на  Председателя на комисията 
Седат Ариф 

На всички  общински  съветници бяха раздадени бюлетини в които бе 
отразено името на Станчо Борисов Арсов,   квадратче с вот „За” , с вот „ 
Против”  и „Въздържал  се”. 

           С.  Ариф  – Аз считам, че всички разбират какво трябва да се предприеме 
като гласуване  – „За” е когато е за прекратяване ,  „Против” е против 
прекратяване,  а „Въздържал се”  е ясно. 
           Всеки   общински  съветник   постави своята бюлетина в кутията за 
провеждане на гласуването.  
Комисията  се оттегли , за да отчете резултата. 
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Председателя на комисията  Седат Исмаил Ариф обяви резултата – 10 гласа 
„За”  прекратяване предсрочно  и   3гласа „Въздържал се”  
     Р.Кязим  -  Предвид резултата от  гласуването  и  на основание  чл. 24 от 
ЗМСМА   Общински съвет приема следно    

  
                                       Р Е Ш Е Н И Е  № 26  
 

Прекратява предсрочно пълномощията на председателя на ОС – 
Ситово,   г-н Станчо Борисов Арсов, на основание чл.24, ал.3, т.2 от ЗМСМА 
и  чл.5,ал.2,т.22 от Правилника за организацията и дейността на Общински 
съвет – Ситово. 
 

                 По шеста точка от дневния ред:  
 

       Р.Кязим  - Сега считам , че следва да се предприеме процедура по избор 
на нов председател. Слушаме предложения , ако има колеги. 
     Розин Георгиев  - Аз предлагам  Николай  Неделчев 
     Ервин  Ибрям   -  Аз предлагам Ридван Кязим 
     Р.Кязим  -  Има ли други предложения?   Щом няма, то ако не възразявате 
предлагам комисията по избор да е същата,   като тази по освобождаването.  
Състав  от трите политически сили 
  - Седат Исмаил Ариф – председател  
  - Анелия Георгиева Йорданова - член 
  -  Мирослава Колева Тодорова - член 
Няма други предложения . Предлагам да гласуваме 
13 гласа „За”  ОС Ситово  избира  комисия по избора с председател Седат 
Ариф  Исмаил. Давам думата на г-н Исмаил 
Седат Ариф Исмаил  -  Бюлетината съдържа имената на двамата кандидати и 
три възможности.  С   X или V може да се посочи срещу името на 
кандидатите,   избора на всеки от съветниците. 
Раздадоха се бюлетини на всички общински съветници. Бюлетините бяха 
поставени в непрозрачната кутия. 
Комисията се оттегли да отчете резултата. 
Седат Ариф обяви резултата:  
 Със 7 гласа  „За „  е избран г-н Ридван Кязим.  За г-н Неделчев са гласували 
3 души, и има три празни бюлетини. 
  Р.  Кязим  : Следва да се приеме , че въз основа на това гласуване за 
председател е избран Ридван Кязим. Следва да се има предвид , че 
предвидените гласове по закона – ЗМСМА – чл. 27 ал. 4 ,  се говори за по – 
вече от половината от общият брой на Общинските съветници , а не за 50% + 
1/един/ . Така и в случая 7 гласа „За”  оформят вота  на  целият  ОС  за избора 
на Ридван  Ахмед  Кязим. 

 
Предвид горното  ОС – РЕШИ: 
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                                    Р Е Ш Е Н И Е № 27 
 

На основание чл.27, ал.4 във връзка с чл.21, ал.1 т.3  и  чл. 24, ал1 от ЗМСМА, чл.5 
ал.2 т.3  от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет избира 
Председател на Общински съвет – Ситово г- н Ридван Ахмед Кязим със 7/ седем / 
гласа „ За”. 
 
 
                                    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СИТОВО  

ПРЕДСЕДАТЕЛ:________________ 
              /Р. КЯЗИМ/ 
 
 

 




