
П   Р   О   Т   О   К   О   Л 
       № 12 

                                               от 23.12.2015 година 
 
  
  
 Днес 23.12.2015  година, общински съвет – Ситово, област Силистра 
проведе заседание. 

В неговото начало се регистрираха общо 11 съветника  
 и на основание чл. 27 , ал. 2 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. Ал. Герасимова – председател  

                 на ОИК – Ситово 
 
 2. Докладна записка относно приемане Правилник за работата и дейността 
на общински съвет – Ситово. 

       Внася: Станчо Арсов – председател  
          на общински съвет – Ситово 
 3. Докладна записка относно приемане Етичен кодекс на общинските 
съветници от общински съвет – Ситово. 
       Внасят: Д. Цветкова и М. Тодорова  
           общ. съветници 
            в общ.съвет - Ситово 
 4. Докладна записка относно предложение за състава на постоянните 
комисии към общински съвет – Ситово. 
       Внася: Станчо Арсов – председател 
          на общински съвет – Ситово 
 
 5. Докладна записка относно изменение и допълнение на Наредба № 1  
„Опазване на обществения ред и чистотата в община Ситово” 

Внася: Сезгин Алиибрям – кмет на 
          община Ситово 
 
 6. Докладна записка относно разпореждане с общинска собственост в          
с. Ситово 

Внася: Сезгин Алиибрям – кмет на 
          община – Ситово 
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7. Питания 
 

По предложение на кмета на общината предлагам да допълним дневния ред на 
нашето заседание с разглеждане на                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 

7. Докладна записка относно Вътрешни компенсаторни промени на 
капиталовите разходи по конкретно предложени обекти, финансирани от целевата 
субсидия за капиталови разходи за 2015 г. 

Внася: Сезгин Алиибрям – кмет на 
          община – Ситово 

8. Докладна записка относно допълнителни възнаграждения за постигнати 
резултати на кметове на кметства, кметски наместници, заместник кметове, 
директор на ОП „Общински имоти и услуги – 2012” и управител на СПОХ 
„Независим живот” в община Ситово 

Внася: Сезгин Алиибрям – кмет на 
          община – Ситово 
 9. Докладна записка относно определяне на размера на такса битови 
отпадъци за 2016 г. на територията на община Ситово 

Внася: Сезгин Алиибрям – кмет на 
          община – Ситово 
 
 10. т. 7 да стане т. 10 Питания 
 
 Н. Неделчев – общински съветник направи забележка на председателя на 
съвета относно вносителя на т. 2 – това е временна комисия като препоръча при 
оформянето на дневния ред да се прави проверка, която не е направена поради 
ангажираността на председателя с много други неща. 
 Ст. Арсов – председател на общинския съвет – по този въпрос ще взема 
отношение във времето съгласно правилника и подлагам на гласуване 
предложения дневен ред с допълненията 

С резултат от гласуването :  общо 11 общински съветника, гласували 11 
гласа  „ За „  

1. Анелия Георгиева Йорданова 
2. Деница Димитрова Цветкова 
3. Ервин Наим Ибрям 
4. Мирослава Колева Тодорова 
5. Николай Георгиев Неделчев 
6. Ридван Ахмед Кязим 
7. Розин Георгиев Христов 
8. Сания Мустафа Юсуф 
9. Седат Исмаил Ариф 
10. Станчо Борисов Арсов 
11. Юмюхан Назъм Расим 
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Общински съвет – Ситово приема предложения дневен ред с направените 

допълнения. 
 
 
По първа точка от дневния ред: 

 
 Адв. Ал. Герасимова – председател на Общинската избирателна комисия 
представи новоизбраните общински съветници: 
 Петър Борисов Русев 
 Билгин Демир Яхя 

Ст. Арсов – председател на общинския съвет прочете клетвата и 
общинските съветници я положиха с думите „Заклех се” и заеха местата си в 
съвета.  

 
По втора точка от дневния ред: 

 
 Ридван Кязим – общински съветник – председател на временната комисия 
по предложения за Правилник за работата и дейността на общински съвет – 
Ситово и Етичен кодекс на общинските съветници от общински съвет – Ситово 
оповести предложенията на комисията 
 Н. Неделчев – общински съветник направи забележка относно наличието на  
допълнение на чл. 44, ал. 3 /нова/, което го няма в предложението на временната 
комисия /комисията по бюджет, финанси, икономика и нормативна уредба да се 
състои от 7 члена/ с тезата, че в нея ще бъдат ангажирани половината от 
общинските съветници и предложи да отпадне. 

Ст. Арсов – председател на общинския съвет – допълнението /ясно 
отграничено от това на комисията, на която съм присъствал/  е направено от  мен  
след уведомяването им и получаване на съгласието на двама члена от временната  
комисия. От докладната записка на временната комисия е видно тяхното 
предложение – проектите са на сайта та общината. 

Подлагам на гласуване предложението на Н. Неделчев да отпадне 
направеното допълнение на чл. 44, ал. 3 относно броя членове на бюджетната 
комисия 

С резултат от гласуването :  общо 13 общински съветника, гласували 13   
„ За „  - 9 гласа 
1. Анелия Георгиева Йорданова 
2. Ервин Наил Ибрям 
3. Николай Георгиев Неделчев 
4. Ридван Ахмед Кязим 
5. Розин Георгиев Христов 
6. Сания Мустафа Юсуф 
7. Билгин Демир Яхя 
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8. Седат Исмаил Ариф 
9. Юмюхан Назъм Расим 
 

1 - глас „ въздържал се „  
 Петър Борисов Русев 
3 - гласа „против”  
 1. Деница Димитрова Цветкова 
 2. Мирослава Колева Тодорова 
 3. Станчо Борисов Арсов 
 

предложеното допълнение на чл. 44, ал. 3 отпада 
 
 Н. Неделчев – общински съветник предложи да се даде по-голяма 
оперативна самостоятелност на кмета на общината и да не се завишава процента 
на възнагражденията на общинските съветници от 40% на 50%, като се намали 
възнаграждението за участие в комисиите на 10%. 
 Ст. Арсов – председател на общинския съвет – Явно г-н Неделчев не се е 
запознал задълбочено с предложения правилник в тази си част – промяната на 
процента на 50 е направено с решение № 2 по протокол № 1/29.01.2014 г. на 
съвета и е в сила и към момента. 
 Р. Кязим – общински съветник – председател на временната комисия по 
предложения за Правилник за работата и дейността на общински съвет – Ситово и 
Етичен кодекс на общинските съветници от общински съвет – Ситово – наистина 
промяната е направена с посоченото решение и действа към момента. 
 Р. Георгиев – общински съветник – Как се разпределят възнагражденията 
при участие в заседания на съвета и комисиите при положение, че заседанията са 
различни по брой както и комисиите. 
 Р. Кязим – общински съветник – председател на временната комисия по 
предложения за Правилник за работата и дейността на общински съвет – Ситово и 
Етичен кодекс на общинските съветници от общински съвет – Ситово – за участие 
в заседанията на съвета, независимо от броя им – 25%, за участие в заседанията на 
комисиите – 20 % независимо от броя им – както досега. 
 С. Юсуф – общински съветник – предлагам ал. 3 на чл. 19 да се допълни – 
по неуважителни причини. 
 Р. Кязим – общински съветник – председател на временната комисия по 
предложения за Правилник за работата и дейността на общински съвет – Ситово и 
Етичен кодекс на общинските съветници от общински съвет – Ситово – 
независимо от причините за неучастие възнаграждение няма как да получим. На 
заседанието на временната комисия постигнахме съгласие по правилника, а по 
етичния кодекс М. Колева беше против, но независимо от това внасяме 
предложения от нас проект. 
 Ст. Арсов – председател на общинския съвет 
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Подлагам на гласуване предложението на временната комисия за Правилник за 
работата и дейността на общински съвет – Ситово. 

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

„ За „  
1. Анелия Георгиева Йорданова 
2. Билгин Демир Яхя 
3. Деница Димитрова Цветкова 
4. Ервин Наил Ибрям 
5. Мирослава Колева Тодорова 
6. Николай Георгиев Неделчев 
7. Петър Борисов Русев 
8. Ридван Ахмед Кязим 
9. Розин Георгиев Христов 
10. Сания Мустафа Юсуф 
11.Седат Исмаил Ариф 
12.Станчо Борисов Арсов 
13.Юмюхан Назъм Расим 
 

0 - гласа „ въздържал се „  
0 - гласа „против” и 

Общински съвет – Ситово приема следното: 
 

Р Е Ш Е Н И Е № 101 
 

 На основание чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА общински съвет – Ситово приема 
Правилник за организацията и дейността на общински съвет – Ситово 
 
Ст. Арсов – председател на общинския съвет 
Подлагам на гласуване предложението на временната комисия за Етичен кодекс 
на общинските съветници от общински съвет – Ситово. 

С резултат от гласуването :  общо 13 общински съветника, гласували 13   
„ За „  - 9 гласа 
1. Анелия Георгиева Йорданова 
2. Ервин Наил Ибрям 
3. Николай Георгиев Неделчев 
4. Ридван Ахмед Кязим 
5. Розин Георгиев Христов 
6. Сания Мустафа Юсуф 
7. Билгин Демир Яхя 
8. Седат Исмаил Ариф 
9. Юмюхан Назъм Расим 

1 - глас „ въздържал се „  

 5 



 Петър Борисов Русев 
3 - гласа „против”  
 1. Деница Димитрова Цветкова 
 2. Мирослава Колева Тодорова 
 3. Станчо Борисов Арсов 
 

Общински съвет – Ситово приема следното: 
 

Р Е Ш Е Н И Е № 102 
 

 На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА общински съвет – Ситово приема 
Етичен кодекс на общинските съветници в общински съвет – Ситово 
 

По трета точка от дневния ред: 
 

Н. Неделчев – общински съветник – Ние приехме кодекса, а има много по-
важни неща да обсъждаме, няма смисъл да го разглеждаме сега. 
 Р. Кязим – общински съветник – председател на временната комисия по 
предложения за Правилник за работата и дейността на общински съвет – Ситово и 
Етичен кодекс на общинските съветници от общински съвет – Ситово - На 
заседанието на временната комисия по етичния кодекс М. Колева беше против. 
 
 Ст. Арсов – председател на общинския съвет 
Подлагам на гласуване предложението на Н. Неделчев. 
 

С резултат от гласуването :  общо 13 общински съветника, гласували 13   
„ За „  - 9 гласа 
1. Анелия Георгиева Йорданова 
2. Ервин Наил Ибрям 
3. Николай Георгиев Неделчев 
4. Ридван Ахмед Кязим 
5. Розин Георгиев Христов 
6. Сания Мустафа Юсуф 
7. Билгин Демир Яхя 
8. Седат Исмаил Ариф 
9. Юмюхан Назъм Расим 

0 - глас „ въздържал се „  
4 - гласа „против”  
 1. Деница Димитрова Цветкова 
 2. Мирослава Колева Тодорова 

3. Петър Борисов Русев 
4. Станчо Борисов Арсов 
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 Общински съвет – Ситово отлага т. 3 от дневния ред за разглеждане на 
следващо заседание. 
 

По четвърта точка от дневния ред: 
 
Ст. Арсов – председател на общинския съвет – Предвид отпадането на 

предложението за седемчленен състав на бюджетната комисия подавам отвод от 
 членство  

Р. Кязим – общински съветник – да разглеждаме състава на комисиите по 
реда на предложението 

С. Юсуф – общински съветник – предлагам от бюджетната комисия да 
отпаднат Станчо Борисов Арсов и Деница Димитрова Цветкова и състав: 
 

1. Председател - Ридван Ахмед Кязим 
2. Секретар – Анелия Георгиева Йорданова 
3. Член – Юмюхан Назъм Расим 
4. Член – Сания Мустафа Юсуф 
5. Член – Николай Георгиев Неделчев 

  
Р. Георгиев – общински съветник – Предлагам на моето място в комисията 

по общинска собственост от нашата група Николай Георгиев Неделчев и състав: 
 

1. Председател – Седат Исмаил Ариф 
 2. Секретар – Петър Борисов Русев 
 3. Член – Юмюхан Назъм Расим 
 4. Член – Ридван Ахмед Кязим 

5. Член – Николай Георгиев Неделчев 
 
Р. Георгиев – общински съветник – Давам отвод от председателското място 

на комисията по образование, но желая да остана като член 
Ст. Арсов – председател на общинския съвет – предлагам за председател 

Ервин Наим Ибрям 
Н. Неделчев – общински съветник – съгласен съм с предложението 
Р. Кязим – общински съветник – за секретар Мирослава Колева Тодорова и 

състав: 
 

1. Председател – Ервин Наим Ибрям  
 2. Секретар – Мирослава Колева Тодорова 
 3. Член – Билгин Демир Яхя 
 4. Член – Деница Димитрова Цветкова 
 5. Член – Розин Георгиев Христов 
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Р. Георгиев – общински съветник – предлагам вместо Николай Георгиев 
Неделчев за член на комисията по социални дейности Анелия Георгиева 
Йорданова и състав: 

1. Председател – Мирослава Колева Тодорова 
2. Секретар – Сания Мустафа Юсуф 

 3. Член – Ервин Наим Ибрям 
 4. Член – Анелия Георгиева Йорданова 

5. Член – Петър Борисов Русев 
 

Р. Георгиев – общински съветник – предлагам вместо Анелия Георгиева 
Йорданова за член на комисията по чл. 25, ал. 2, т. 3 от ЗПУКИ Розин Георгиев 
Христов и състав: 

1. Председател – Деница Димитрова Цветкова 
 2. Секретар – Седат Исмаил Ариф 

3. Член – Розин Георгиев Христов 
 
 Ст. Арсов – председател на общинския съвет 
Подлагам на гласуване предложението за състав на Комисия по бюджет, финанси, 
икономика и нормативна уредба 
 

С резултат от гласуването :  общо 13 общински съветника, гласували 13   
„ За „  - 9 гласа 
1. Анелия Георгиева Йорданова 
2. Ервин Наил Ибрям 
3. Николай Георгиев Неделчев 
4. Ридван Ахмед Кязим 
5. Розин Георгиев Христов 
6. Сания Мустафа Юсуф 
7. Билгин Демир Яхя 
8. Седат Исмаил Ариф 
9. Юмюхан Назъм Расим 

0 - глас „ въздържал се „  
4 - гласа „против”  
 1. Деница Димитрова Цветкова 
 2. Мирослава Колева Тодорова 

3. Петър Борисов Русев 
4. Станчо Борисов Арсов 
 

Подлагам на гласуване предложението за състав на Комисия по общинска 
собственост, устройство на територията, екология, пътна и селищна 
инфраструктура 

С резултат от гласуването :  общо 13 общински съветника, гласували 13 
гласа  
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„ За „  
1. Анелия Георгиева Йорданова 
2. Билгин Демир Яхя 
3. Деница Димитрова Цветкова 
4. Ервин Наил Ибрям 
5. Мирослава Колева Тодорова 
6. Николай Георгиев Неделчев 
7. Петър Борисов Русев 
8. Ридван Ахмед Кязим 
9. Розин Георгиев Христов 
10. Сания Мустафа Юсуф 
11.Седат Исмаил Ариф 
12.Станчо Борисов Арсов 
13.Юмюхан Назъм Расим 

0 - гласа „ въздържал се „  
0 - гласа „против”  

 
Подлагам на гласуване предложението за състав на Комисия по образование, 
култура, младежки дейности, спорт и туризъм 
 

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

„ За „  
1. Анелия Георгиева Йорданова 
2. Билгин Демир Яхя 
3. Деница Димитрова Цветкова 
4. Ервин Наил Ибрям 
5. Мирослава Колева Тодорова 
6. Николай Георгиев Неделчев 
7. Петър Борисов Русев 
8. Ридван Ахмед Кязим 
9. Розин Георгиев Христов 
10. Сания Мустафа Юсуф 
11.Седат Исмаил Ариф 
12.Станчо Борисов Арсов 
13.Юмюхан Назъм Расим          

0 - гласа „ въздържал се „  
0- гласа „против” 
Подлагам на гласуване предложението за състав на Комисия по социални 
дейности, здравеопазване и молби на граждани 
  

С резултат от гласуването :  общо 13 общински съветника, гласували 13 
гласа  
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„ За „  
1. Анелия Георгиева Йорданова 
2. Билгин Демир Яхя 
3. Деница Димитрова Цветкова 
4. Ервин Наим Ибрям 
5. Мирослава Колева Тодорова 
6. Николай Георгиев Неделчев 
7. Петър Борисов Русев 
8. Ридван Ахмед Кязим 
9. Розин Георгиев Христов 
10. Сания Мустафа Юсуф 
11.Седат Исмаил Ариф 
12.Станчо Борисов Арсов 
13.Юмюхан Назъм Расим 
 

0 - гласа „ въздържал се „  
0 - гласа „против 
 
Подлагам на гласуване предложението за състав на Комисия по чл. 25, ал. 2, т. 3 
от ЗПУКИ 

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

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

0 - гласа „ въздържал се „  
0 - гласа „против 
 

Общински съвет – Ситово приема следното: 
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Р Е Ш Е Н И Е № 103 
 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА общински съвет – Ситово 
определя състава на постоянните комисии в общински съвет – Ситово, както 
следва: 
 
I. Комисия по бюджет, финанси, икономика и нормативна уредба 

1. Председател - Ридван Ахмед Кязим 
2. Секретар – Анелия Георгиева Йорданова 
3. Член – Юмюхан Назъм Расим 
4. Член – Сания Мустафа Юсуф 
5. Член – Николай Георгиев Неделчев 
 

II. Комисия по общинска собственост, устройство на територията, екология, 
пътна и селищна инфраструктура 

1. Председател – Седат Исмаил Ариф 
 2. Секретар – Петър Борисов Русев 
 3. Член – Юмюхан Назъм Расим 
 4. Член – Ридван Ахмед Кязим 

5. Член – Николай Георгиев Неделчев 
 
III. Комисия по образование, култура, младежки дейности, спорт и туризъм 

1. Председател – Ервин Наим Ибрям  
 2. Секретар – Мирослава Колева Тодорова 
 3. Член – Билгин Демир Яхя 
 4. Член – Деница Димитрова Цветкова 
 5. Член – Розин Георгиев Христов  
 
IV. Комисия по социални дейности, здравеопазване и молби на граждани 

1. Председател – Мирослава Колева Тодорова 
2. Секретар – Сания Мустафа Юсуф 

 3. Член – Ервин Наим Ибрям 
4. Член – Анелия Георгиева Йорданова 
5. Член – Петър Борисов Русев 
 

V. Комисия по чл. 25, ал. 2, т. 3 от ЗПУКИ  
1. Председател – Деница Димитрова Цветкова 

 2. Секретар – Седат Исмаил Ариф 
3. Член – Розин Георгиев Христов 
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По пета точка от дневния ред: 
 
 Докладна записка от Сезгин Алиибрям – кмет на община Ситово относно 
изменение и допълнение на Наредба № 1 „Опазване на обществения ред и 
чистотата в община Ситово” 
  

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

1. Анелия Георгиева Йорданова 
2. Билгин Демир Яхя 
3. Деница Димитрова Цветкова 
4. Ервин Наим Ибрям 
5. Мирослава Колева Тодорова 
6. Николай Георгиев Неделчев 
7. Петър Борисов Русев 
8. Ридван Ахмед Кязим 
9. Розин Георгиев Христов 
10. Сания Мустафа Юсуф 
11.Седат Исмаил Ариф 
12.Станчо Борисов Арсов 
13.Юмюхан Назъм Расим 

0 - гласа „ въздържал се „  
0 - гласа „против 
 
Общинският съвет прие следното  
 

   Р Е Ш Е Н И Е № 104  
 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА общински съвет – Ситово приема 
изменения и допълнения на Наредба за опазване на обществения ред и чистотата 
в община Ситово. 

 
По шеста точка от дневния ред: 

 
Докладна записка от Сезгин Алиибрям – кмет на община Ситово относно 

разпореждане с общинска собственост в с. Ситово 
 

Председателят на съвета обяви  поименно гласуване с резултат:  
 

1. Анелия Георгиева Йорданова – „за” 
2. Деница Димитрова Цветкова – „за” 
3. Ервин Наим Ибрям – „за” 
4. Петър Борисов Русев – „за” 
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5. Мирослава Колева Тодорова - „за” 
6. Николай Георгиев Неделчев - „за” 
7. Ридван Ахмед Кязим - „за” 
8. Розин Георгиев Христов - „за” 
9. Сания Мустафа Юсуф - „за” 
10. Билгин Демир Яхя - „за” 
11. Седат Исмаил Ариф - „за” 
12. Станчо Борисов Арсов - „за” 
13. Юмюхан Назъм Расим - „за” 
 
 
 
Общинският съвет прие следното  

 
Р Е Ш Е Н И Е № 105 

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 12, ал. 3 от ЗОС  и чл. 21, ал. 

1 от НРПУРОИ общински съвет – Ситово възлага на кмета на община Ситово да 
сключи с Дирекция „Регионална служба по заетостта” гр. Русе договор за 
безвъзмездно ползване на имот – общинска собственост, представляващ: 

- „Стая № 2” с площ 16 кв. м и 1/3 идеална част от коридор и санитарен 
възел на етаж първи в бившата сграда на общинска администрация Ситово, 
намиращ се в кв. 45, УПИ № VIII-307 по РП на с. Ситово за срок до 5 години, 
считано от 01.01.2016 г. по условията и реда на Наредба за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество но общински съвет – Ситово. 

 
По седма точка от дневния ред: 
 
Докладна записка от С. Алиибрям – кмет на община Ситово относно 

Вътрешни компенсаторни промени на капиталовите разходи по конкретно 
предложени обекти, финансирани от целевата субсидия за капиталови разходи за 
2015 г. 

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

1. Анелия Георгиева Йорданова 
2. Деница Димитрова Цветкова 
3. Ервин Наим Ибрям 
4. Билгин Демир Яхя 
5. Мирослава Колева Тодорова 
6. Николай Георгиев Неделчев 
7. Ридван Ахмед Кязим 
8. Розин Георгиев Христов 
9. Сания Мустафа Юсуф 
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10. Петър Борисов Русев 
11.Седат Исмаил Ариф 
12.Станчо Борисов Арсов 
13.Юмюхан Назъм Расим 
 

0 - гласа „ въздържал се „  
0 - гласа „против” и 
 
 
 
 
 
Общинският съвет прие следното  
 

Р Е Ш Е Н И Е № 106 
 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА във връзка с чл. 124, ал. 3 от 
Закон за публичните финанси общински съвет – Ситово одобрява направеното 
предложение за вътрешни компенсирани промени по предложените обекти на 
капиталовите разходи, финансирани с целева субсидия от републиканския 
бюджет за 2015 г. съгласно приложение № 1 – неразделна част от настоящата 
докладна 
 

По осма точка от дневния ред: 
 
Докладна записка от С. Алиибрям – кмет на община Ситово относно 

допълнителни възнаграждения за постигнати резултати на кметове на кметства, 
кметски наместници, заместник кметове, директор на ОП „Общински имоти и 
услуги – 2012” и управител на СПОХ „Независим живот” в община Ситово 

Н. Неделчев – общински съветник – Считам за неправилно разпределението 
на допълнителните възнаграждения и предлагам такива да бъдат разпределени на 
бившите кметове и кметски наместници на населени места и вътрешни промени в 
рамките на разполагаемите средства, както следва: 

- бивши кметове на с. Искра, с. Добротица и с. Попина – 150 лв. 
- кметове на с. Искра, с. Добротица и с. Попина –от 200 лв. на 50 лв. 
- бивши кметски наместници на с. Ирник и с. Нова Попина – 70 лв. 
- кметски наместници на с. Ирник и с. Нова Попина – от 100 лв. на 30 лв. 
- кметове на с. Любен, с. Босна, с. Гарван, с. Слатина и с. Поляна както е          
предложено  – 200 лв. 
- кметски наместник на с. Ястребна – 50 лв. 
- заместник кметове на общината двама /вкл. Драгомир Киров/ - 200 лв. 
  Елисавета Кърова – 250 лв. 
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- Янко Къров - директор на ОП ”Общински имоти и услуги” реализирал 
доста приходи за общината– от 300 лв. на 350 лв. 

- управител на СПОХ”Независим живот” – от 300 лв. на 200 лв. 
 

         Ст. Арсов – председател на общинския съвет 
Независимо, че считам кмета на общината за подведен в желанието му да 
стимулира администрацията, имайки доста резерви относно приноса на 
определени лица и предложеното им допълнително възнаграждение, подлагам на 
гласуване предложението на  Н. Неделчев 
 

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

1. Анелия Георгиева Йорданова 
2. Билгин Демир Яхя 
3. Ервин Наим Ибрям 
4. Николай Георгиев Неделчев 
5. Ридван Ахмед Кязим      
6. Розин Георгиев Христов 
7. Сания Мустафа Юсуф 
8. Седат Исмаил Ариф 
9. Юмюхан Назъм Расим 
 

0 - гласа „ въздържал се „  
4 - гласа „против”  

1. Деница Димитрова Цветкова 
2. Мирослава Колева Тодорова 
3. Петър Борисов Русев 
4. Станчо Борисов Арсов 

 
Общинският съвет прие следното  
 

Р Е Ш Е Н И Е № 107 
 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 5 и т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 80, ал. 
3 и ал. 8 от ЗДРБ за 2015 г., чл. 13, ал. 1 от Наредба за структурата и 
организацията на работната заплата, чл. 41, т. 5 от КТД и ВПРЗ в община Ситово 
общински съвет – Ситово определя допълнителни възнаграждения за постигнати 
резултати, както следва: 

- бивши кметове на с. Искра, с. Добротица и с. Попина – 150 лв. 
- настоящи кметове на с. Искра, с. Добротица и с. Попина – 50 лв. 
- бивши кметски наместници на с. Ирник и с. Нова Попина – 70 лв. 
- настоящи кметски наместници на с. Ирник и с. Нова Попина – 30 лв. 
- кметове на с. Любен, с. Босна и с. Гарван – 200 лв. 
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- кметски наместници, сега кметове на с. Слатина и с. Поляна – 200 лв. 
- кметски наместник на с. Ястребна – 50 лв. 
- заместник кметове на общината двама – 200 лв. 
- заместник кмет Елисавета Кърова – 250 лв. 
- директор на ОП ”Общински имоти и услуги” – 350 лв. 
- управител на СПОХ ”Независим живот” – 200 лв. 
 
По девета точка от дневния ред: 
 

 Докладна записка от Сезгин Алиибрям – кмет на община – Ситово 
относно определяне на размера на такса битови отпадъци за 2016 г. на 
територията на община Ситово  

Н. Неделчев – общински съветник – предлагам да се завиши приходната 
част с 3 600 лв., която да се използва за закупуването на 60 бр. нови контейнера 
тип „Бобър” 1.1 куб. м тъй като тази година ги закупихме за 490 лв./бр. но да се 
предвиди 550 лв. с ДДС. Приходната част да се завиши от преходния остатък или 
от данък за придобиване на имущество и са завиши разходната част – контейнери 
за отпадъци от 29 400 лв. на 33 000 лв., тъй като през годината не можем да 
променяме план-сметката. 

Р. Кязим – председател на бюджетна комисия – съгласен сам с направеното 
Предложение. 
 Ст. Арсов – цената на производител АРЗ „Вола” гр. Враца е 550 лв. с ДДС и 
предложението има резон. 
 

Председателят на съвета обяви  поименно гласуване с резултат:  
 

1. Анелия Георгиева Йорданова – „за” 
2. Деница Димитрова Цветкова – „за” 
3. Ервин Наим Ибрям – „за” 
4. Петър Борисов Русев – „за” 
5. Мирослава Колева Тодорова - „за” 
6. Николай Георгиев Неделчев - „за” 
7. Ридван Ахмед Кязим - „за” 
8. Розин Георгиев Христов - „за” 
9. Сания Мустафа Юсуф - „за” 
10. Билгин Демир Яхя - „за” 
11. Седат Исмаил Ариф - „за” 
12. Станчо Борисов Арсов - „за” 
13. Юмюхан Назъм Расим - „за” 
 
Общинският съвет прие следното  
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Р Е Ш Е Н И Е № 108 
 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 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 : 
 
т. 1 Приема план-сметката за такса битови отпадъци за необходимите средства за 
финансиране на трите вида услуги за 2016 г. съгласно приложение № 1 
 
т. 2 Утвърждава размера на такса битови отпадъци за 2016 г. съгласно 
приложение № 2 на пропорционална основа – данъчна оценка 
 
т. 3 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 – Ситово, освобождава от такса 
битови отпадъци лица, подали декларация по образец до кмета на община Ситово 
в срок до 31.12.2015 г., както следва: 
 3. 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 
 3. 2 наследници 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 
 т. 4 Задължава кмета на община Ситово: 
 - да организира и обезпечи дейност „Сметосъбиране и сметоизвозване до 
Регионално депо гр. Силистра” като закупи необходимите съдове  /контейнери 
нови или втора употреба/ за целта 
 - дейност „Сметосъбиране и сметоизвозване до Регионално депо гр. 
Силистра” продължава да се осъществява като собствена общинска дейност и 
през 2016 година 
 

По девета точка от дневния ред: 
 
Питания 
Н. Неделчев – общински съветник - определена група хора са поискали 

писмено от кмета на общината да ползват за репетиции салона на старото 
училище и не се знае какво сте отговорили – взели ли сте решение или не. 
Сградата е публична общинска собственост и би следвало да може да се ползва от 
всички и не може да отказвате. Ето и Станчо да каже може ли да откаже 
ползването на читалищните помещения за тази цел. 
 Ст. Арсов – председател на общинския съвет – не мога тъй като това са 
самодейци и те се легитимират в организационна форма като читалищни състави 
поради факта, че част от финансирането им е под формата на дарения за 
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читалището. За тази цел в читалището е създадена необходимата организация 
/помещение, отопление, осветление и персонал/ за нормалното протичане на 
репетициите. 

С. Алиибрям – кмет на община Ситово – При мен се явиха определени лица 
и поискаха да ползват салона еднократно – за концертна изява, което съм 
разрешил, а не за постоянно ползване, тъй като салонът е предоставен за ползване 
на СНЦ „Хризантема” с договор и те имат претенции. Още повече, че 
организационната им форма е на самодеен колектив, а не СНЦ.  

Н. Неделчев – общински съветник – този договор го зная понеже аз съм го 
подписвал, но съгласно ЗОС и наредбата трябва да се произнесете с решение в 
определените срокове, а не сте го направили. 

Ст. Арсов – председател на общинския съвет – в административното право 
съществува и института на „мълчалив отказ” и предвид направената забележка, 
поради изчерпване на дневния ред закривам заседанието. 

Час на закриване 11.40 ч. 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – С И Т О В О  
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: _________________ 
           / СТАНЧО АРСОВ / 
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