
1 

 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 

№ 12 

от 30.11.2022 година 

 

 

Днес 30.11.2022 година, Общински съвет –Ситово, област Силистра 

проведе заседание. 

В неговото начало се регистрираха общо 11 общински съветника.  

Отсъстват 2-ма 

1.Ангел Йорданов Ангелов 

2.Аднан Мехмед Осман 

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

беше обявено за открито. 

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

така предложения дневен ред. 

С резултат от гласуването от общо 11 общински съветника, гласували 11 

гласа „ За „ 

1.Бейти Лютфи Мустафа 

2.Галина Василева Йорданова 

3.Дженгис Мюдесир Еюб 

4.Димитър Маринчев Христов 

5.Диана Йорданова Йовчева 

6.Рашид Ахмед Абтула 

7.Ридван Ахмед Кязим 

8.Станчо Борисов Арсов 

9.Сердар Вахдет Адем 

10.Седат Исмаил Ариф 

11.Янко Любенов Къров 

Общински съвет – Ситово прие  следния 

 
Д  Н  Е  В  Е  Н   Р  Е  Д : 

 

1.Докладна записка относно Отчитане и приемане на инвестиции в активи 

публична общинска собственост в Община Ситово, извършени за сметка на " В 

и К " ООД - Силистра през 2022 г. 

Внася: С. Алиибрям – Кмет  

            на Община Ситово. 

2.Докладна записка относно Определяне на представител на Община 

Ситово за участие в извънредно неприсъствено общо събрание на Асоциацията 

по В и К в област Силистра. 

Внася: С. Алиибрям – Кмет  

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

разходи за 2022 г., по обекти и източници на финансиране към 01.11.2022 г. 

Внася: С. Алиибрям – Кмет  

            на Община Ситово. 

4.Докладна записка относно Извършване на компенсиращи промени по 

плана на текущите ремонти за 2022 г. финансирани с целеви средства чрез 

трансформация на осн. чл.55 от ЗДБРБ за 2022 г. 

Внася: С. Алиибрям – Кмет  

            на Община Ситово. 

5.Докладна записка относно Актуализиране на списъка на длъжностите, 

имащи право на транспортни разходи за сметка на Общинския бюджет. 

Внася: С. Алиибрям – Кмет  

            на Община Ситово. 

6.Кандидатстване на Община Ситово с проектно предложение по 

процедура  BG05SFPR002-2.001 " Грижа в дома " за директно предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ по  Програма " Развитие на човешките ресурси 

" 2021-20227, съфинансирана от Европейския съюз и възлагане на услугата " 

Грижа в дома " , като услуга от общ икономически интерес/ УОИИ / по Проект " 

Грижа за дома в община Ситово". 

Внася: С. Алиибрям – Кмет  

            на Община Ситово. 

7.Докладна записка относно, стопанисване и управление на имоти, 

общинска собственост.  

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 

Отчитане и приемане на инвестиции в активи публична общинска собственост в 

Община Ситово, извършени за сметка на " В и К " ООД - Силистра през 2022 г. 

Гости на заседанието по разглеждане на първа и втора точка от дневния 

ред бяха: 

Г-жа Мая Хараланова – Секретар на Асоциацията по В и К в област 

Силистра; 

Инж.Тошко Тодоров – Управител на „ В и К „ гр.Силистр; 

Инж.Татяна Филева – Ръководител ПТД – „ В и К“ ООД; 

Инж.Милен Боранов – ръководител ЕМД - „ В и К“ ООД; 

Инж.Иван Иванов – Техн.ръководител на експлоатацията – район 

с.Ситово; 
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С резултат от поименно гласуване от общо 11 общински съветника, 

гласували 11 гласа „ За „ 

1.Бейти Лютфи Мустафа – „ за“ 

2.Галина Василева Йорданова – „за“ 

3.Дженгис Мюдесир Еюб – „за“ 

4.Димитър Маринчев Христов – „за“ 

5.Диана Йорданова Йовчева –„за“ 

6.Рашид Ахмед Абтула – „за“ 

7.Ридван Ахмед Кязим – „за“ 

8.Станчо Борисов Арсов – „за“ 

9.Сердар Вахдет Адем – „за“ 

10.Седат Исмаил Ариф – „за“ 

11.Янко Любенов Къров – „за“ 

Общински съвет – Ситово прие  следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 87 

 

На основание чл.21 ,ал.1,т.8 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, Общински съвет – Ситово: 

 1.Дава съгласие за приемане на инвестициите, описани в приложение: „ 

Таблица  с опис на извършените инвестиции в публични активи на Община 

Ситово за сметка на опис на „ Водоснабдяване и канализация „ ООД – 

гр.Силистра за 2022 година“, извършени от „ Водоснабдяване и канализация „ 

ООД – гр.Силистра за 2022 година“ в размер на 16181,60 лв. / шестнадесет 

хиляди сто осемдесет и един лв., и шестдесет ст./,  преминаване управлението 

на активите в Асоциация по В и К – гр.Силистра и предаване на същите за 

стопанисване, поддържане и експлоатация на действащия В и К оператор, чрез 

допълване и/или актуализиране на Приложение № 1 от договора за 

стопанисване на дейностите по чл.198о,ал.1 от Закона за водите. 

 

По втора точка от дневния ред: 

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

Определяне на представител на Община Ситово за участие в извънредно 

неприсъствено общо събрание на Асоциацията по В и К в област Силистра. 

С резултат от поименно гласуване от общо 11 общински съветника, 

гласували 11 гласа „ За „ 

1.Бейти Лютфи Мустафа – „ за“ 

2.Галина Василева Йорданова – „за“ 

3.Дженгис Мюдесир Еюб – „за“ 

4.Димитър Маринчев Христов – „за“ 

5.Диана Йорданова Йовчева –„за“ 

6.Рашид Ахмед Абтула – „за“ 

7.Ридван Ахмед Кязим – „за“ 
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8.Станчо Борисов Арсов – „за“ 

9.Сердар Вахдет Адем – „за“ 

10.Седат Исмаил Ариф – „за“ 

11.Янко Любенов Къров – „за“ 

Общински съвет – Ситово прие  следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 88 

 

На основание чл.21,ал.1,т.15 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл.198е,ал.3 и ал.5 от Закона за водите, Общински 

съвет – Ситово: 

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

представлява Община Ситово в Общото събрание на Асоциацията по В и К .  

II. При невъзможност на определения представител да присъства на 

Общото събрание на Асоциацията по В и К да се замества от Севджан Джелил 

Адем – Зам.кмет на Община Ситово. 

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

на Асоциацията по В и К, гр.Силистра свикано на 15.12.2022 г. или на 

16.12.2022 г. да изрази позицията на Община Ситово по предварително 

обявения дневен ред от Областния Управител на област Силистра в писмо № 

АВК-02-141/16.11.2022 г. и да гласува, както следва: 

 1. по първа точка от дневния ред – „за“. 

 2. по втора точка от дневния ред – „ Други“, при постъпване на 

допълнителни въпроси на заседанието, да приеме предложенията към същите, 

както при необходимост да гласува по негова преценка, с оглед запазване 

интересите на Община Ситово. 

 

По трета точка от дневния ред: 

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

Промени в поименния списък на капиталовите разходи за 2022 г., по обекти и 

източници на финансиране към 01.11.2022 г. 

С резултат от поименно гласуване от общо 11 общински съветника, 

гласували 11 гласа „ За „ 

1.Бейти Лютфи Мустафа – „ за“ 

2.Галина Василева Йорданова – „за“ 

3.Дженгис Мюдесир Еюб – „за“ 

4.Димитър Маринчев Христов – „за“ 

5.Диана Йорданова Йовчева –„за“ 

6.Рашид Ахмед Абтула – „за“ 

7.Ридван Ахмед Кязим – „за“ 

8.Станчо Борисов Арсов – „за“ 

9.Сердар Вахдет Адем – „за“ 

10.Седат Исмаил Ариф – „за“ 
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11.Янко Любенов Къров – „за“ 

Общински съвет – Ситово прие  следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 89 

 

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

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

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

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

бюджета на общината: 

Общински съвет – Ситово приема направените допълнения на поименния 

списък на капиталовите разходи за 2022 год. в размер на 70 021 лева. 

 

По четвърта точка от дневния ред: 

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

Извършване на компенсиращи промени по плана на текущите ремонти за 2022 г. 

финансирани с целеви средства чрез трансформация на осн. чл.55 от ЗДБРБ за 

2022 г. 

С резултат от поименно гласуване от общо 11 общински съветника, 

гласували 11 гласа „ За „ 

1.Бейти Лютфи Мустафа – „ за“ 

2.Галина Василева Йорданова – „за“ 

3.Дженгис Мюдесир Еюб – „за“ 

4.Димитър Маринчев Христов – „за“ 

5.Диана Йорданова Йовчева –„за“ 

6.Рашид Ахмед Абтула – „за“ 

7.Ридван Ахмед Кязим – „за“ 

8.Станчо Борисов Арсов – „за“ 

9.Сердар Вахдет Адем – „за“ 

10.Седат Исмаил Ариф – „за“ 

11.Янко Любенов Къров – „за“ 

Общински съвет – Ситово прие  следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 90 

 

 На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА, и чл.124 от Закона за публичните 

финанси, Общински съвет – Ситово: 

 Приема компенсиращата промяна по плана на текущите ремонти за 2022 

год. 

По пета точка от дневния ред: 

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

Актуализиране на списъка на длъжностите, имащи право на транспортни 
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разходи за сметка на Общинския бюджет. 

С резултат от гласуването от общо 11 общински съветника, гласували 11 

гласа „ За „ 

1.Бейти Лютфи Мустафа  

2.Галина Василева Йорданова  

3.Дженгис Мюдесир Еюб 

4.Димитър Маринчев Христов  

5.Диана Йорданова Йовчева  

6.Рашид Ахмед Абтула  

7.Ридван Ахмед Кязим  

8.Станчо Борисов Арсов  

9.Сердар Вахдет Адем 

10.Седат Исмаил Ариф  

11.Янко Любенов Къров  

Общински съвет – Ситово прие  следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 91 

 

1.На основание чл.21,ал.1т.23 от ЗМСМА, допълвам списък на 

длъжностите и лицата, имащи право на транспортни разходи за сметка на 

Общинския Бюджет, от датата  на назначаването – за новоназначените 

служители. 

Прилагам:  

Поименен списък на длъжностите, имащи право на транспортни разходи 

за сметка на Общинският Бюджет. 

2. Общински съвет – Ситово дава право на Кмета на Община Ситово, да 

определи реда  и начина за отчитане и изплащане на разходите за транспорт на 

пътуващите работници и служители от Община Ситово от местоживеене до 

месторабота и обратно. 

3. При организиран превоз възстановяване на разходите не се извършва. 

 

По шеста точка от дневния ред: 

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

Кандидатстване на Община Ситово с проектно предложение по процедура  

BG05SFPR002-2.001 " Грижа в дома " за директно предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ по  Програма " Развитие на човешките ресурси " 2021-20227, 

съфинансирана от Европейския съюз и възлагане на услугата " Грижа в дома " , 

като услуга от общ икономически интерес/ УОИИ / по Проект " Грижа за дома в 

община Ситово". 

С резултат от гласуването от общо 11 общински съветника, гласували 11 

гласа „ За „ 

1.Бейти Лютфи Мустафа 

2.Галина Василева Йорданова  
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3.Дженгис Мюдесир Еюб  

4.Димитър Маринчев Христов  

5.Диана Йорданова Йовчева  

6.Рашид Ахмед Абтула  

7.Ридван Ахмед Кязим 

8.Станчо Борисов Арсов 

9.Сердар Вахдет Адем  

10.Седат Исмаил Ариф 

11.Янко Любенов Къров  

Общински съвет – Ситово прие  следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 92 

На основание чл.21,ал.1,т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация и във връзка с т.9.1.2 от Условия за кандидатстване 

по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

BG05SFPR002-2.001 „ Грижа в дома“ по Програма „ Развитие на човешките 

ресурси“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз, чл.25 и чл.29 от 

Закона за социалните услуги, във връзка с Решение на ЕК от 20 декември 2011 

г., Общински съвет – Ситово: 

1.Дава съгласие Община Ситово да кандидатства с проектно предложение 

по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

BG05SFPR002-2.001“ Грижа за дома „ по Програма „ Развитие на човешките 

ресурси“ 2021 -2027 г., съфинансирана от Европейския съюз. 

2.Кметът на Община Ситово да възложи на Звено за почасова грижа по 

домовете при Община Ситово предоставянето на услугата от общ икономически 

интерес „ ГРИЖА В ДОМА „ в Община Ситово по проект „ Грижа в дома в 

Община Ситово“, финансиран по Програма „ Развитие на човешките ресурси“ 

2021 – 2027. 

3.Кмета на Община Ситово да осъществява контрол върху предоставяне на 

услугата от общ икономически интерес „ ГРИЖА В ДОМА“ в Община Ситово 

по Проект „ Грижа в дома в Община Ситово“, финансиран по Програма „ 

Развитие на човешките ресурси“ 2021 – 2027. 

4.Кметът на Община Ситово да изготви акт за възлагане на услугата от общ 

икономически интерес „ ГРИЖА В ДОМА“ в община Ситово по Проект „ Грижа 

в дома в Община Ситово“, финансиран по Програма „ Развитие на човешките 

ресурси“ 2021 – 2027, съгласно правилата на Решение на ЕК, от 20 декември 2011 

г., относно прилагането на  член 106, параграф 2 от Договора за 

функционирането на Европейския съюз за държавната помощ под формата на 

компенсация за обществена услуга, предоставена на определени предприятия, 

натоварени с извършването на услуги от общ икономически интерес. 
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По седма точка от дневния ред: 

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

стопанисване и управление на имоти, общинска собственост.  

С.Алиибрям – Предложението ми е да оттеглим само частта за с.Попина за 

следващо заседание. 

Р.Кязим подложи  на гласуване предложението на Кмета на Община 

Ситово за отпадането на третата част от докладната записка , касаеща с.Попина. 

С резултат от гласуване от общо 11 общински съветника, гласували 10 

гласа „ За „ 

1.Бейти Лютфи Мустафа 

2.Галина Василева Йорданова  

3.Дженгис Мюдесир Еюб 

4.Диана Йорданова Йовчев 

5.Рашид Ахмед Абтула 

6.Ридван Ахмед Кязим 

7.Станчо Борисов Арсов  

8.Сердар Вахдет Адем 

9.Седат Исмаил Ариф 

10.Янко Любенов Къров  

и един глас „ въздържал се „ 

1.Димитър Маринчев Христов  

Предложението се приема. 

 

Я.Къров – Правя предложение да се състави комисия в сътав:„ 

 

1.Ридван Кязим – Председател на група на ДПС 

2.Янко Къров – председател на Коалиция  за БСП 

3.Станчо Арсов – Председател на група – ГЕРБ 

4.Сезгин Алиибрям – Кмет на Община 

5.Светла Удрева – Кмет на с.Попина 

Р.Кязим – Подложи на гласуване предложението на Я.Къров и с 

 резултат от гласуването от 11 общински съветника, гласували „ За“ – 11 гласа, и 

с така направените промени се пристъпи към гласуване на самата докладна 

записка. 

С резултат от поименно гласуване от общо 11 общински съветника, 

гласували 11 гласа „ За „ 

1.Бейти Лютфи Мустафа – „ за“ 

2.Галина Василева Йорданова – „за“ 

3.Дженгис Мюдесир Еюб – „за“ 

4.Димитър Маринчев Христов – „за“ 

5.Диана Йорданова Йовчева –„за“ 

6.Рашид Ахмед Абтула – „за“ 

7.Ридван Ахмед Кязим – „за“ 
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8.Станчо Борисов Арсов – „за“ 

9.Сердар Вахдет Адем – „за“ 

10.Седат Исмаил Ариф – „за“ 

11.Янко Любенов Къров – „за“ 

Общински съвет – Ситово прие  следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 93 

 

 1.На основание Чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА,чл.14,ал.7 от ЗОбС и 

чл.34,ал.2,във връзка с чл.26,ал.1 и ал.4 от НРПСУРОИ, Общински съвет – 

Ситово възлага на кмета на Община Ситово да сключи с ОО на „ СИБ“ 

договори за безвъзмездно ползване на имоти – общинска собственост, 

представляващи: 

 - „ Салон и стая „ на 1 етаж с отделен вход в кметство с.Добротица, с 

площ от 72 кв.м. състояща се от 2 / две / помещения, с идент. № 21693.501.249.1 

по КККР на с.Добротица, ЕКАТТЕ 21693; 

- „ Клуб на пенсионера „ – масивна сграда със застроена площ от 140 кв.м. 

състояща се от 5 / пет / броя помещения и с прилежащ терен от 600 кв.м., 

находящ се в кв.39, УПИ № IV-215  по регулационния план на с.Гарван, 

ЕКАТТЕ 14547; 

 

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито в 11.00 

часа. 

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –СИТОВО 

          ПРЕДСЕДАТЕЛ:_______________ 

              / Р.КЯЗИМ / 

 


