
               

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 

№ 15 

от 22.12.2017 година 

Днес 28.11.2017  година, Общински съвет – Ситово, област Силистра проведе 
заседание. 

   В неговото начало се регистрираха общо 13 съветника. 
       На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА заседанието бе обявено за открито. 
Председателят на Общински съвет – Ситово,  Станчо Борисов Арсов предложи 
следния 

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

1. Промяна в състава на Общински съвет –Ситово. 

       Докл. М.Мухарем – Зам. председател  
        на ОИК – Ситово. 

2. Докладна записка относно отпускане на финансова помощ за децата с 
увреждания от новосъздадения Център за специална образователна подкрепа в 
гр.Силистра 
        Внася: Станчо Арсов  – председател 
           на Общински съвет  - Ситово. 

3.Докладна записка относно приемане на отчета за изпълнението на план-
сметката за такса битови отпадъци за 2017 година и определяне размера на такса 
битови отпадъци за 2018 година на територията на Община Ситово. 

        Внася: Сезгин Алиибрям  – кмет на 

           Община Ситово 

4. Докладна записка относно Актуализиране на списъка на длъжностите, 
имащи право на транспортни разходи за сметка на Общинския бюджет. 
  

        Внася: Сезгин Алиибрям  – кмет на 

      Община – Ситово. 

5. Докладна записка ПУП – Парцеларен план за канал за отпадни води, като 
продължение на съществуваща канализация. 

        Внася: Сезгин Алиибрям  – кмет на 

        Община – Ситово. 



 

6. Докладна записка относно решение за приемане и одобрение на инвестиции в 
Публични активи на Община Ситово, извършени за сметка на „В и К” ООД 
гр.Силистра през календарната 2017 година 

        Внася: Сезгин Алиибрям  – кмет на 

          Община – Ситово. 

7. Докладна записка  относно вътрешни компенсирани промени на капиталовите 
разходи по конкретно предложени обекти, финансирани от целевата 
субсидия за капиталови разходи за 2017 година и актуализация на 
капиталовите разходи за 2017 година. 
       Внася: Сезгин Алиибрям  – кмет на 
           Община Ситово 

8. Докладна записка относно стопанисване и управление на имот, общинска 
собственост в с.Ситово. 

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

 
По първа точка от дневния ред: 
 

Мехмед Вадет Мухарем – Зам.председател на ОИК с.Ситово представи 
новоизбраният общински съветник: 

Ст.Арсов – председател на общинския съвет прочете клетвата и общинския 
съветник Ангел Йорданов Ангелов я положи с думите „Заклех се „ и зае мястото си 
в съвета. 

 
По втора точка от дневния ред: 
 
 Докладна записка от Ст.Арсов – Председател на Общински съвет - Ситово, 
относно отпускане на финансова помощ за децата с увреждания от новосъздадения 
Център за специална образователна подкрепа в гр.Силистра 
 

С резултат от поименното гласуване: от общо 13 общински съветника, гласували с 13 
гласа „ За”  
 1. Анелия Георгиева Йорданова  
 2. Билгин Демир Яхя  
 3. Деница Димитрова Цветкова  
 4.Дженгис Рубил Ахмед 
 5. Ервин Наил Ибрям  
 6. Мирослава Колева Тодорова  
 7. Николай Георгиев Неделчев  



 8. Петър Борисов Русев  
 9. Ридван Ахмед Кязим   
 10. Розин Георгиев Христов  
         11. Сания Мустафа Юсуф 
 12. Седат Исмаил Ариф 
         13. Станчо Борисов Арсов  
Общински съвет – Ситово прие следното  
 
 

Р Е Ш Е Н И Е №  104  
 

 На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.5,ал.1 от Правилника за 
организацията и дейността на Общински съвет,Общински съвет – Ситово дава 
съгласие Община Ситово да осигури средства в размер на 1000.00 лева за подпомагане 
на децата с увреждания от Център за специална образователна подкрепа – 
гр.Силистра. 

По трета точка от дневния ред:  

 Докладна записка от С.Алиибрям – кмет на Община Ситово, относно приемане 
на отчета за изпълнението на план-сметката за такса битови отпадъци за 2017 година и 
определяне размера на такса битови отпадъци за 2018 година на територията на 
Община Ситово. 

С резултат от поименното гласуване: от общо 13 общински съветника, 
гласували с 13 гласа „ За” 
 1. Анелия Георгиева Йорданова –„за”  

2. Билгин Демир Яхя –„за” 
3. Деница Димитрова Цветкова – „за” 

 4.Дженгис Рубил Ахмед- „за” 
5. Ервин Наил Ибрям – „за” 
6. Мирослава Колева Тодорова – „за” 
7. Николай Георгиев Неделчев – „за” 
8. Петър Борисов Русев – „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 №  105  
На основание чл.21, ал.1, т.7 от ЗМСМА, във връзка с чл.21, ал.2 от 

ЗМСМА, чл.6, ал.2, чл.8, ал.6, чл.62, чл.66 и чл.68 от ЗМДТ , Общински съвет – 
Ситово приема: 



Т.1 Приема отчет – сметката на такса битови отпадъци за 2017 г.съгласно 
Приложение № 1 

Т.2 Приема план - сметката на такса битови отпадъци за необходимите 
средства за финансиране на трите вида услуги за 2018г. съгласно Приложение 
№ 2 

Т.3 Утвърждава размера на такса битови отпадъци за 2018г. съгласно 
Приложение № 3: 

Таксата се определя пропорционално върху основа – данъчна оценка 

Т.4 На основание чл. 8, ал.6 от ЗМДТ, допълнение за определяне и приемане 
на ред за освобождаване на гражданите от ТБО към Наредба за определянето 
и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 
Община Ситово прието с решение на Общински съвет, освобождава от такса 
битови отпадъци лица подали декларация по образец до Кмета на Община 
Ситово в срок до 31.12.2017г., както следва: 

4.1 Собственици на недвижим имот находящ се в регулация, който не е 
основно жилище, не се обработва и не се ползват услуги на Общината през 
календарната година. 

4.2 Наследници на недвижим имот, находящ се в регулация на населеното 
място, който не е основно жилище, не се обработва и не се ползват услугите 
на Общината през календарната година. 

Т.5 Задължава кмета на Община Ситово: 

- да организира и обезпечи  дейност „Сметосъбиране и сметоизвозване до 
регионално депо гр.Силистра“, като закупи необходимите съдове (контейнери 
– втора употреба и/или нови) за целта. 

- дейност „Сметосъбиране и сметоизвозване до регионално депо гр.Силистра“ 
продължава да се осъществява като собствена общинска дейност считано и 
през 2018г. 

Приложение № 1 

Наименование План сметка 
2017 Коригиран 

план 

Отчет 
сметка 

2017 

I. Приходи 181644 223246 205702 

1. Такса битови отпадъци 181644 181644 164100 



2. Остатък от предходна година 0 41602 41602 

3. Данък при придобиване на имущество 0 0 0 

II. Разходи 181644 223246 164604 

2. Събиране и транспортиране 
на битови отпадъци до регионално депо 
гр.Силистра, 52495 82297 64904 

    -раб.заплати и осигуровки, CБKO и данък в/у СБКО; 
работно облекло 15300 25250 19147 

    -издръжка (материали, резервни части, ремонти, 
трудова медицина, др.външни услуги, данъци, винетки и 
др.) 21595 41447 30157 

    -контейнери за отпадъци (втора употреба и/или нови). 15600 15600 15600 

3. Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, 
експлоатация, закриване и мониторинг на депата за 
битови отпадъци или др. инсталации или 
съоръжения за обезвреждане на битови отпадъци и 
отчисления по чл.60 и чл.64  от ЗУО: 80533 80533 61316 

  - такса регионално депо - гр.Силистра 21173 21173 15890 

 - отчисления по чл.60 и чл.64 от ЗУО 59360 59360 45426 

 - ограждане, залесяване, запръстяване; 23958 30828 22691 

    -раб.заплати и осигуровки; CБKO и данък в/у СБКО; 
работно облекло 6780 13650 7058 

    -издръжка (материали, резервни части, ремонти, 
трудова медицина, винетки, данъци и др.) 17178 17178 15633 

4. Почистване на улични платна, 
площади, алеи, паркове и други територии от 
населените места, предназначени за обществено 
ползване: 24658 29588 15693 

    -раб.заплати и осигуровки; CБKO и данък в/у СБКО; 
работно облекло 12358 12358 3001 

    -издръжка (материали, резервни части, ремонти, 
трудова медицина и др.) 12300 17230 12692 

 

 

Приложение № 2 

Наименование План сметка 
2018 

I. Приходи 219198 

1. Такса битови отпадъци 178100 



2. Остатък от предходна година 41098 

3. Данък при придобиване на имущество 0 

II. Разходи 219198 

2. Събиране и транспортиране 
на битови отпадъци до регионално депо гр.Силистра, 108317 

    -раб.заплати и осигуровки, CБKO и данък в/у СБКО; 
работно облекло 21515 

    -издръжка (материали, резервни части, ремонти, 
трудова медицина, др.външни услуги, данъци, винетки и 
др.) 30802 

    -контейнери за отпадъци (втора употреба и/или нови). 56000 

3. Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, 
експлоатация, закриване и мониторинг на депата за 
битови отпадъци или др. инсталации или съоръжения 
за обезвреждане на битови отпадъци и отчисления по 
чл.60 и чл.64  от ЗУО: 67897 

  - такса регионално депо - гр.Силистра 17448 

 - отчисления по чл.60 и чл.64 от ЗУО 50449 

 - ограждане, залесяване, запръстяване; 26095 

    -раб.заплати и осигуровки; CБKO и данък в/у СБКО; 
работно облекло 7793 

    -издръжка (материали, резервни части, ремонти, 
трудова медицина, винетки, данъци и др.) 18302 

4. Почистване на улични платна, 
площади, алеи, паркове и други територии от 
населените места, предназначени за обществено 
ползване: 16889 

    -раб.заплати и осигуровки; CБKO и данък в/у СБКО; 
работно облекло 3297 

    -издръжка (материали, резервни части, ремонти, 
трудова медицина и др.) 13592 

 

 

Приложение № 3 

 

 

 



Било

2017г.
Става

2018г.

1.Такса за сметосъбиране и сметоизвозване за 
всички населени места в Община Ситово (в ‰ ):
1.1 За жилищни имоти на физически лица, стопански 
обекти, фирми и предприятия: ‰ 2,5 2,5
1.2 За нежилищни имоти на физически лица: ‰ 2,5 2,5
1.3 За нежилищни имоти на стопански обекти, фирми
и предприятия: ‰ 2,9 2,9
2.Почистване на улични платна,
площади, алеи, паркове и други територии от 
населените места, предназначени за обществено 
ползване (в ‰ ):
2.1 За жилищни имоти на физически лица, стопански 
обекти фирми и предприятия: ‰ 1,58 1,58
2.2 За нежилищни имоти на физически лица: ‰ 1,58 1,58
2.3 За нежилищни имоти на стопански обекти, фирми
и предприятия: ‰ 1,58 1,58

3. Проучване, проектиране, изграждане, 
поддържане, експлоатация, закриване и 
мониторинг на депата за битови отпадъци или др. 
инсталации или съоръжения за обезвреждане на 
битови отпадъци и отчисления по чл.60 и чл.64 от 
ЗУО (в ‰ ):
3.1 За жилищни имоти на физически лица, стопански 
обекти, фирми и предприятия: ‰ 2,97 2,97
3.2 За нежилищни имоти на физически лица: ‰ 2,97 2,97

3.3 За нежилищни имоти на стопански обекти, фирми
и предприятия: ‰ 3,17 3,17

Вид такса Мярка

Стойност

4.Дворни места във всички населени места в Община Ситово - за тях се събира такса за 
закриване на депа - 2,19о/оо и такса за поддържане на чистота - 1,58o/oo.

 



По четвърта точка от дневния ред: 

 Докладна записка от С.Алиибрям – кмет на Община Ситово, относно 
Актуализиране на списъка на длъжностите, имащи право на транспортни разходи за 
сметка на Общинския бюджет.  

 С резултат от поименното гласуване: от общо 13 общински съветника, 
гласували с 13 гласа „ За” 
 1. Анелия Георгиева Йорданова  

2. Билгин Демир Яхя  
3. Деница Димитрова Цветкова  

 4.Дженгис Рубил Ахмед 
5. Ервин Наил Ибрям  
6. Мирослава Колева Тодорова  
7. Николай Георгиев Неделчев  
8. Петър Борисов Русев  
9. Ридван Ахмед Кязим   
10. Розин Георгиев Христов  

            11. Сания Мустафа Юсуф 
 12. Седат Исмаил Ариф 
         13. Станчо Борисов Арсов  
Общински съвет – Ситово прие следното  

Р Е Ш Е Н И Е № 106 

 На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Ситово утвърждава 
списък на длъжностите и лицата, имащи право на транспортни разходи за сметка на 
Общинския Бюджет, от датата на назначаването – за новоназначените служители, или 
от датата на промените в маршрута на пътуване за останалите служители. 

 Прилагам: 

1.Поименен списък на длъжностите,имащи право на транспортни разходи за сметка на 
Общинския Бюджет. 

По пета точка от дневния ред: 

 Докладна записка от С.Алиибрям – кмет на Община Ситово, относно ПУП – 
Парцеларен план за канал за отпадни води, като продължение на съществуваща 
канализация. 

 С резултат от поименното гласуване: от общо 13 общински съветника, 
гласували с 13 гласа „ За” 
 1. Анелия Георгиева Йорданова  

2. Билгин Демир Яхя  
3. Деница Димитрова Цветкова  

 4.Дженгис Рубил Ахмед 
5. Ервин Наил Ибрям  
6. Мирослава Колева Тодорова  



7. Николай Георгиев Неделчев  
8. Петър Борисов Русев  
9. Ридван Ахмед Кязим   
10. Розин Георгиев Христов  

            11. Сания Мустафа Юсуф 
 12. Седат Исмаил Ариф 
         13. Станчо Борисов Арсов  
Общински съвет – Ситово прие следното  

                                                           Р Е Ш Е Н И Е № 107 

 На основание чл.21, ал.1,т.11 от ЗМСМА,Чл.129,ал.1 от ЗУТ и Решение на 
Експертен съвет  с Протокол 0 9,Т.4 ОТ 24.11.2017г.Общински съвет – Ситово 
одобрява ПУП-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН за КАНАЛ ЗА ОТПАДНИ ВОДИ,КАТО 
ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩА КАНАЛИЗАЦИЯ С 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: от границата на УПИ – ІХ-113,Кв.12  по ПР на с.Искра,община 
Ситово – общинска собственост, минаващ през ПИ № 001236, землище на с.Искра, 
ЕКАТТЕ 32839, м-т „ Бошковите ниви” , община Ситово – пасище,мера,публична 
общинска собственост, ПИ № 050035, землище на с.Искра, ЕКАТТЕ 32839, община 
Ситово – друг воден терен, публична общинска собственост, ПИ № 001030,землище на 
с.Искра,ЕКАТТЕ 32839, м-т „ КУВАНЛЪК „,Община Ситово – пасище,мера,публична 
общинска собственост. 

Възложител: ОБЩИНА СИТОВО 

 На основание чл.129,ал.1 от ЗУТ Решението да се изпрати в 7 дневен срок за 
обнародване в „ Държавен вестник”. 

По шеста точка от дневния ред:  

Докладна записка от С.Алиибрям – кмет на Община Ситово относно решение за 
приемане и одобрение на инвестиции в Публични активи на Община Ситово, 
извършени за сметка на „В и К” ООД гр.Силистра през календарната 2017 година. 

 С резултат от поименното гласуване: от общо 13 общински съветника, 
гласували с 13 гласа „ За” 
 1. Анелия Георгиева Йорданова – „за”  

2. Билгин Демир Яхя –„за” 
3. Деница Димитрова Цветкова –„за” 

 4.Дженгис Рубил Ахмед – „за” 
5. Ервин Наил Ибрям –„за” 
6. Мирослава Колева Тодорова – „за” 
7. Николай Георгиев Неделчев – „за”  
8. Петър Борисов Русев – „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 № 108   
 

На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА , чл. 34, ал. 2 от ЗОС и чл.11, ал.1 от 
НРПСУРОИ и в съответствие с указания на Министерството на регионалното развитие 
и благоустройството, Общински съвет – Ситово: 

I. Приема и одобрява инвестициите, извършени в публичните активи на Община 
Ситово от „Водоснабдяване и канализация“ООД – Силистра през 2017 г., както следва: 

 

Местоположение 
на актива 

Участък Наименование на 
актива 

Обща 
стойност/ лв 

с. Любен, ул.Първа 
 

 Улична мрежа 
етернит ф.80-454м. 

1 994.53 

Кула водоем,  
с. Ирник 
 

 Водомер DN100 до 
Кула водоем Ирник 

590.44 

 
с. Попина, ул. 
„Пирин” №6 

Водопровод 
АЦ125/510 

Спирателен кран 
DN150, „Пирин” №6 
с.Попина 

820.02 

 
с Ситово, ул.”3-ти 
март” №101 

Ул.”3-ти март” 
№ 101 

Улична мрежа 
етернит Ф80-431м с 
инв.номер 10637 

5 896.55 

 
с Ситово, ул. 
„Борис Христов”  

Ул.”Борис 
Христов” 

Р-я ул. м-жа ф100-
200м.№10630{016037 

953.88 

 
с.Босна 

За „Агрозем 
милк” ЕООД 

С.Босна за „Агрозем 
милк” ЕООД 

1 815.98 

 
Община Ситово 

 Подмяна на 
водомери по чл.17 и 
чл.19 от ОУ 
на”ВиК”ООД 
Силистра 

4 193.98 

 

II. Активите да преминат в управление на Асоциацията по ВиК, на обособена 
територия, обслужвана от Водоснабдяване и канализация“ ООД – Силистра и да бъде 



предаден за стопанисване, поддържане и експлоатация на „Водоснабдяване и 
канализация“ ООД  - гр.Силистра. 

По  седма  точка от дневния ред: 

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

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

Общински съвет – Ситово прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е № 109 

 На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА във връзка с чл.124,ал.3 и чл.127 от ЗПФ, 
Общински съвет – Ситово одобрява направеното предложение за вътрешни 
компенсирани промени по предложените обекти на капиталови разходи, финансирани 
с целева субсидия от републиканския бюджет и актуализация на капиталовите разходи 
за 2017 година от собствени средства, съгласно приложение № 1 / неразделна част от 
настоящата докладна/. 

По осма точка от дневния ред: 

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

1. Анелия Георгиева Йорданов – „за” 
2. Билгин Демир Яхя – „за” 
3. Деница Димитрова Цветкова – „за” 
4. Дженгис Рубил Ахмед – „за” 
5. Ервин Наил Ибрям –„за” 
6. Мирослава Колева Тодорова – „за” 



7.  Николай Георгиев Неделчев – „за” 
8. Петър Борисов Русев –„за” 
9. Ридван Ахмед Кязим –„за” 
10. Розин Георгиев Христов – „за” 
12. Седат Исмаил Ариф – „ за”  
11. Сания Мустафа Юсуф – „за” 
13. Станчо Борисов Арсов – „за” 
 
0 гласа „Против” 
0 гласа „Въздържали се”  
 

Общински съвет – Ситово прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е № 110 

 На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА,чл.14,ал.6 от ЗОС и чл.29,ал.2 от 
НРПСУРОИ, Общински съвет Ситово възлага на кмета на Община Ситово да открие 
процедура относно отдаване под наем на СНЦ „ Клуб Еделвайс 2012” с председател 
Пенка Петрова Христова – на бивш Комбинат Битово Обслужване „ КБО – барака” с 
площ от 120 кв.м. в кв.57,УПИ №ІV – 568 по регулационния план на с.Ситово, наемна 
цена от 0,00 лв. на месец без ДДС, за срок от 5 / пет / години по условията и реда на 
НАРЕДБАТА  ЗА РЕДА НА ПРИДОБИВАНЕ,УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ 
С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО НА Общински съвет – Ситово. 
 

Час на закриване 16.00 ч  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – С И Т О В О 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: __________________ 

/ СТ. АРСОВ  / 

 

 




