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П  Р  О  Т  О  К  О  Л 

                                                     № 7 

                                       От  29.06.2021 година 

 

 

Днес 29.06.2021 година, Общински съвет –Ситово, област Силистра 

проведе заседание.  

В неговото начало се регистрираха общо 13 общински съветника,  

Р.Кязим – Предлагам заседанието на Общинския съвет да бъде закрито за 

граждани заради усложнената епидемиологична обстановка в Общината. 

С 13 гласа „ За „ се прие предложението. 

На основание чл.28,ал.1 от ЗМСМА и чл.69,ал.4 от ПОДОС, заседанието 

беше обявено за закрито. 

С.Алиибрям – Кмет на Община Ситово направи предложение за 

допълнение към дневния ред за включване  две докладни записки с Вх. № 08-

00-129/23.06.2021 г. и №08-00131/28.06.2021 г.  

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

гласуване така предложения дневен ред. 

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

гласа „ За „ 

1.Аднан Мехмед Осман  

2.Ангел Йорданов Ангелов  

3.Бейти Лютфи Мустафа 

4.Галина Василева Йорданова 

5.Дженгис Мюдесир Еюб  

6.Димитър Маринчев Христов  

7.Николай Георгиев Неделчев  

8.Рашид Ахмед Абтула 

9.Ридван Ахмед Кязим  

10.Станчо Борисов Арсов 

11.Сердар Вахдет Адем  

12.Седат Исмаил Ариф  

13.Янко Любенов Къров 

Общински съвет – Ситово прие  следния 

 

Д  Н  Е  В  Е  Н   Р  Е  Д : 

 

1.Докладна записка относно Приемане Отчета за дейността на СПОХ " 

Независим живот" за периода от 01.01.2020г. до 31.12.2020 г. 

Внася: С. Алиибрям – Кмет на 

Община Ситово 
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2.Докладна записка относно, приемане предоставените доклади за 

дейността на народните читалища на територията на Община Ситово за 2020 

год. и за изразходваните от бюджета средства. 

Внася: С. Алиибрям – Кмет на 

Община Ситово 

3.Докладна записка относно, отмяна на 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 

Ситово, приета с Решение № 110 от 17.12.2013 година и приемане на нова 

Наредба. 

Внася: С. Алиибрям – Кмет на 

Община Ситово 

4.Докладна записка относно, Определяне представител на Община 

Ситово за участие в редовно неприсъствено заседание на Общото събрание на 

Асоциацията по В и К в област Силистра. 

Внася: С. Алиибрям – Кмет на 

Община Ситово. 

5.Докладна записка относно, разпореждане с общинска собственост в 

с.Искра. 

Внася: С. Алиибрям – Кмет на 

Община Ситово. 

6.Докладна записка относно, ПУП-ПЛАН СХЕМА  и ПАРЦЕЛАРЕН 

ПЛАН за външно ел.захранване на обект: „ ПРИЕМНИК на ЕЛЕКТРИЧЕСКА 

ЕНЕРГИЯ“  в ПИ с идентификатор 44495.1.463 по КК и КР на 

с.ЛЮБЕН,ОБЩИНА СИТОВО чрез изграждане на подземно кабелно трасе 

СрН 20 кv и трафопост 20/0,4 кv . 

Внася: С. Алиибрям – Кмет на 

Община Ситово. 

7. Питания. 

 

По първа точка от дневния ред: 

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

Приемане Отчета за дейността на СПОХ " Независим живот" за периода от 

01.01.2020г. до 31.12.2020 г. 

Д.Маринчев – Голяма част от данните не се засичат. 

Я.Къров – Препоръката ми е  за в бъдеще отчета на СПОХ „ Независим 

живот“ да се  приема преди Отчета на Общината, защото така няма логика. 

С резултат от гласуването от общо 13 общински съветника, гласували 10 

гласа „ За „ 

1.Аднан Мехмед Осман  

2.Ангел Йорданов Ангелов  

3.Бейти Лютфи Мустафа 

4.Галина Василева Йорданова 
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5.Дженгис Мюдесир Еюб  

6.Рашид Ахмед Абтула 

7.Ридван Ахмед Кязим  

8.Станчо Борисов Арсов 

9.Сердар Вахдет Адем  

10.Седат Исмаил Ариф  

И  3 гласа „ против“ 

1.Димитър Маринчев Христов  

2.Николай Георгиев Неделчев  

3.Янко Любенов Къров 

Общински съвет – Ситово прие  следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 49 

На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА и в изпълнение на Чл.10,ал.2 от 

Правилника за устройството и дейността на СПОХ „ Независим живот“ 

с.Ситово: 

1. Приема Отчета за дейността на СПОХ „ Независим живот“ 

с.Ситово за периода от 01.01.2020г. до 31.12.2020 г., съгласно 

Приложение № 1. 

2. Приема Актуализиран годишен финансов план съгласно 

Приложение № 1, който е неразделна част от настоящото 

решение. 

По втора точка от дневния ред: 

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

приемане предоставените доклади за дейността на народните читалища на 

територията на Община Ситово за 2020 год. и за изразходваните от бюджета 

средства. 

Я.Къров Има 3 читалища които не са провели събрания, на тях ще им 

приемем ли отчетите? Отнасяме се несериозно, ще им приемем разходите преди 

тях. Да се приемат отчетите сама на читалищата които са провели събранията 

си. 

Ст.Арсов – Следващия път да се изисква да си прикачат протоколите към 

отчетите. Кмета на общината има начин да въздейства като им спре субсидията. 

Р.Кязим – Предлагам да се гласуват отчетите на всички читалища. 

Гласува се предложението на Р.Кязим – Председател на Общински съвет 

– Ситово, за приемане отчетите  на  всички читалищата. 

 С резултат от гласуването от общо 13 общински съветника, гласували 8 

гласа „ За „ 

1.Аднан Мехмед Осман  

2.Бейти Лютфи Мустафа 

3.Дженгис Мюдесир Еюб  

4.Николай Георгиев Неделчев  

5.Рашид Ахмед Абтула 
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6.Ридван Ахмед Кязим  

7.Сердар Вахдет Адем  

8.Седат Исмаил Ариф 

1 глас „ въздържал се „ 

1.Ангел Йорданов Ангелов  

И  2 гласа „ против“ 

1.Димитър Маринчев Христов  

2.Янко Любенов Къров 

2-ма не участват в гласуването 

1.Галина Василева Йорданова 

2.Станчо Борисов Арсов 

Предложението се приема. 

След което се премина към гласуване на самата докладна записка. 

С резултат от гласуването от общо 13 общински съветника, гласували 8 

гласа „ За „ 

1.Аднан Мехмед Осман  

2.Бейти Лютфи Мустафа 

3.Дженгис Мюдесир Еюб  

4.Николай Георгиев Неделчев  

5.Рашид Ахмед Абтула 

6.Ридван Ахмед Кязим  

7.Сердар Вахдет Адем  

8.Седат Исмаил Ариф 

1 глас „ въздържал се „ 

1.Ангел Йорданов Ангелов  

И  2 гласа „ против“ 

1.Димитър Маринчев Христов  

2.Янко Любенов Къров 

2-ма не участват в гласуването 

1.Галина Василева Йорданова 

2.Станчо Борисов Арсов 

Общински съвет – Ситово прие  следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 50 

 На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.26 а, ал.4 и ал.5 

от Закона за народните читалища, Общинският съвет приема предоставените 

доклади за дейността на народните читалища на територията на Община Ситово 

и за изразходваните от бюджета  средства за 2020 година. 

По трета точка от дневния ред: 

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

отмяна на Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза  
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за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, 

изпълнение и отчитане на бюджета на Община Ситово, приета с Решение № 110 

от 17.12.2013 година и приемане на нова Наредба. 

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

гласа „ За „ 

1.Аднан Мехмед Осман  

2.Ангел Йорданов Ангелов  

3.Бейти Лютфи Мустафа 

4.Галина Василева Йорданова 

5.Дженгис Мюдесир Еюб  

6.Димитър Маринчев Христов  

7.Николай Георгиев Неделчев  

8.Рашид Ахмед Абтула 

9.Ридван Ахмед Кязим  

10.Станчо Борисов Арсов 

11.Сердар Вахдет Адем  

12.Седат Исмаил Ариф  

13.Янко Любенов Къров 

Общински съвет – Ситово прие  следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 51 

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

администрация / ЗМСМА/, във връзка с чл.82,ал./1/ от Закона за публичните 

финанси / ЗПФ/,Общински съвет приема: 

1. 1.Отменя до сега действащата Наредба за условията и реда за съставяне, 

приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Ситово, приета с 

Решение № 110 от 17.12.2013 година, поради съществени промени в 

текстовете на Наредбата и приложените мотиви за отмяната и. 

2. 2.Приема нова Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетна 

прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, 

обсъждане, приемане, изпълнение, актуализиране и отчитане на бюджета на 

Община Ситово. 

3. 3.Наредбата влиза в сила от 01.07.2021 година. В частта за бюджетния 

процес влиза в сила от датата на приемането и. 

По четвърта точка от дневния ред: 

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

Определяне представител на Община Ситово за участие в редовно 

неприсъствено заседание на Общото събрание на Асоциацията по В и К в област 

Силистра. 
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С резултат от  поименно гласуване от общо 13 общински съветника, 

гласували 13 гласа „ За „ 

1.Аднан Мехмед Осман – „за“ 

2.Ангел Йорданов Ангелов –„за“ 

3.Бейти Лютфи Мустафа – „за“ 

4.Галина Василева Йорданова – „за“ 

5.Дженгис Мюдесир Еюб – „за“ 

6.Димитър Маринчев Христов – „за“ 

7.Николай Георгиев Неделчев –„за“ 

8.Рашид Ахмед Абтула-„за“ 

9.Ридван Ахмед Кязим  - „за“ 

10.Станчо Борисов Арсов – „ за“ 

11.Сердар Вахдет Адем – „ за „ 

12.Седат Исмаил Ариф – „ за „ 

13.Янко Любенов Къров – „ за“ 

Общински съвет – Ситово прие  следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 52 

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 

ВиК. 

II.При невъзможност на определения представител да присъства на 

Общото събрание на Асоциацията по ВиК да се замества от Севджан 

Адем – зам.кмет на Община Ситово. 

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

на Асоциацията по ВиК –Силистра, свикано на 27.07.2021г.  или на 30.07.2021 

г. да изрази позицията на Община Ситово  по предварително обявения дневен 

ред от Областния Управител на Област Силистра в писмо № АВК-02-

59/16.06.2021 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 и при необходимост да гласува по негова преценка, с 

оглед запазване интересите на Община Ситово.  

 

 



7 
 

По пета точка от дневния ред: 

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

разпореждане с общинска собственост в с.Искра. 

С резултат от гласуването от общо 13 общински съветника, гласували 12 

гласа „ За „ 

1.Ангел Йорданов Ангелов  

2.Бейти Лютфи Мустафа 

3.Галина Василева Йорданова 

4.Дженгис Мюдесир Еюб  

5.Димитър Маринчев Христов  

6.Николай Георгиев Неделчев  

7.Рашид Ахмед Абтула 

8.Ридван Ахмед Кязим  

9.Станчо Борисов Арсов 

10.Сердар Вахдет Адем  

11.Седат Исмаил Ариф  

12.Янко Любенов Къров  

И 1 „ не частва в гласуването“ 

1.Аднан Мехмед Осман  

Общински съвет – Ситово прие  следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 53 

 На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.53а,т.2 от ЗКИР / Закон за 

кадастъра и имотния регистър/, чл.6,ал1,т.2 от НРПСУРОИ, Общински съвет 

Ситово: 

1. Добрява проект за разделяне / делба/ на поземлен имот с 

идентификатор № 32839.51.959 по кадастралната карта и кадастралния 

регистър / КККР/ в землище на с.Искра, Община Ситово и и 

обособяване на два самостоятелни парцела с проект на 

идентификатори № 32839.51.965, № 32839.51.966 по кадастралната 

карта и кадастралния регистър / КККР/ в землище на с.Искра. 

2. Възлага на Кмета на Община Ситово да открие процедура за промяна 

начина на трайно ползване / НТП/ от „ Полски път“ в „ Нива“ с промяна 

на статута от публична общинска собственост в частна общинска 

собственост на новообразуван ПИ с идентификатор № 32839.51.966 с 

проектна площ от 285 кв.м. по КККР в землище на с.Искра. 

3. Възлага на Кмета на Община Ситово да открие процедура за замяна на 

ПИ с № 32839.51.966 с площ от 285 кв.м., собственост на Община 

Ситово с ПИ с № 32839.1.9914 с площ от 284 кв.м. собственост на 

Аднан Мехмед Осман по условията и реда на НАРЕДБАТА за реда на 
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придобиване, стопанисване, управление и разпореждане с общинско 

имущество на Общински съвет – Ситово. 

По шеста точка от дневния ред:  

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

ПУП-ПЛАН СХЕМА  и ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН за външно ел.захранване на 

обект: „ ПРИЕМНИК на ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ“  в ПИ с идентификатор 

44495.1.463 по КК и КР на с.ЛЮБЕН,ОБЩИНА СИТОВО чрез изграждане на 

подземно кабелно трасе СрН 20 кv и трафопост 20/0,4 кv . 

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

гласа „ За „ 

1.Аднан Мехмед Осман  

2.Ангел Йорданов Ангелов  

3.Бейти Лютфи Мустафа 

4.Галина Василева Йорданова 

5.Дженгис Мюдесир Еюб  

6.Димитър Маринчев Христов  

7.Николай Георгиев Неделчев  

8.Рашид Ахмед Абтула 

9.Ридван Ахмед Кязим  

10.Станчо Борисов Арсов 

11.Сердар Вахдет Адем  

12.Седат Исмаил Ариф  

13.Янко Любенов Къров 

Общински съвет – Ситово прие  следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 54 

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 „ АРИЕС – 14“ ООД, представлявано от управителя Иван 

Василев Берберов 

ПУП-ПЛАН СХЕМА  и ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН за външно ел.захранване на 

обект: „ ПРИЕМНИК на ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ“  в ПИ с идентификатор 

44495.1.463 по КК и КР на с.ЛЮБЕН,ОБЩИНА СИТОВО чрез изграждане на 

подземно кабелно трасе СрН 20 кv и трафопост 20/0,4 кv . 

ОБХВАТ: От / ЖРС / № 14 през ПИ с идентификатор 44495.1.195, през 

общински път SLS 23504  в землището на с.ЛЮБЕН, ОБЩИНА СИТОВО до 

ПИ с идентификатор 44495..1.463 по КК и КР на с.ЛЮБЕН, ОБЩИНА 

СИТОВО. 
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Проектът да се представи в съответствие с изискванията на Наредба № 8 на 

ММРБ за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове.ПУП-

ПЛАН СХЕМА И ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН да се изготви върху актуална извадка 

от КК и КР на с.ЛЮБЕН  и да се представи: един оригинал на недеформеруема 

основа, едно копие на хартиен носител и цифров вид върху технически носител  

cad* формат.  

По седма точка от дневния ред: 

Н.Неделчев – Каква е ситуацията с пандемията в Общината, за да се 

провеждат открития заседания . 

Я.Къров – Ще има ли въздушно пръскане срещу комарите? 

С.Алиибрям – Не сме доволно от наземното пръскане, но за въздушно 

пръскане е необходимо да се съгласят и останалите общини за да има ефект. 

Ще  Ви уведомя ако се предприеме нещо за въздушно пръскане. 

Св.Удрева – Какъв е критерия за одобряване на хората за „ Топъл обяд“, 

имам премахнати хора от списъка? 

С.Алиибрям – Въпроса е за Заместник кмета. 

И.Йорданова – Как стои въпроса с подмяната на контейнерите? 

С.Алиибрям – Ще вземем нови, търсим удобните  контейнери. 

 

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито в 11.00 часа. 

 

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СИТОВО 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:_______________ 

       / Р.КЯЗИМ / 

 

 


