
 1

П   Р   О   Т   О   К   О   Л 
       № 6 

      от 26.05.2017 година 
 

Днес 26.05.2017  година от 15.00 часа, Общински съвет – Ситово, област 
Силистра проведе  заседание в гр.Несебър. 

В неговото начало се регистрираха 9 от общо 13 съветника. 
Отсъстват: 
1. Анелия Георгиева Йорданова 
2. Деница Димитрова Цветкова 
3. Николай Георгиев Неделчев 
4. Ридван Ахмед Кязим 

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.Докладна записка относно вътрешни компенсирани промени на 
капиталовите разходи по конкретно предложени обекти, финансирани от целевата 
субсидия за капиталови разходи за 2017 г. и актуализация на капиталовите 
разходи за 2017 година. 

     Внася: Сезгин Алиибрям  – кмет на 
         Община – Ситово. 
 2.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. 

 3.Докладна записка относно приемане на информация за дейността и за 
изразходваните от бюджета средства на НЧ „ Йордан Йовков – 1899” с. 
Добротица. 

     Внася: Сезгин Алиибрям  – кмет на 
                  Община – Ситово. 
 4.Докладна записка относно бракуване на МПС от автопарка на Община 
Ситово. 
      Внася: Сезгин Алиибрям  – кмет на 
         Община – Ситово. 
             5.Докладна записка относно разпореждане с общинска собственост – 
„Язовир с.Нова Попина – 1„ и „Язовир Ситово-2” 
      Внася: Сезгин Алиибрям  – кмет на 
                  Община – Ситово. 
 6.Докладна записка относно разпореждане с общинска собственост с. 
Босна и с.Нова Попина. 
      Внася: Сезгин Алиибрям  – кмет на 
         Община – Ситово. 
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 7.Докладна записка относно разпореждане с общинска собственост в с. 
Босна. 
      Внася: Сезгин Алиибрям  – кмет на 
                  Община – Ситово. 
 
 8.Докладна записка относно разпореждане с общинска собственост в с. 
Добротица и с. Ситово. 
      Внася: Сезгин Алиибрям  – кмет на 
                  Община – Ситово. 
 
 9.Докладна записка относно продажба на добита дървесина от горски и 
извънгорски територии – общинска собственост – по ценоразпис.. 
      Внася: Сезгин Алиибрям  – кмет на 
         Община – Ситово. 
 10. Докладна записка относно одобряване на извършените разходи за 
командировки в страната на председателя на Общински съвет – Ситово. 
      Внася: Станчо Арсов  – председател на 
         Общински съвет – Ситово. 
 
 11. Докладна записка относно одобряване на извършените разходи за 
командировки в страната на кмета на Община Ситово. 
      Внася: Сезгин Алиибрям  – кмет на 
         Община – Ситово. 
 12.Питания 
 
 
По първа точка от дневния ред/: 
 Докладна записка от С. Алиибрям – кмет на Община Ситово, относно 
вътрешни компенсирани промени на капиталовите разходи по конкретно 
предложени обекти, финансирани от целевата субсидия за капиталови разходи за 
2017 г. и актуализация на капиталовите разходи за 2017 година. 
 
Петър Русев: Какво се случва със сградата на училището? 
С. Алиибрям: В капиталовите е заложено ремонт на покрива именно на това 
училище, дори и да нямаме никакви намерения да я ползваме, трябва да я 
ремонтираме, защото се брои за опасност застрашаваща сграда. 
Ст. Арсов – задължени сме да поддържаме училищните сгради. В предния мандат 
до Общински съвет – Ситово не е постъпвало искане от кмета на с. Гарван за 
ремонт на покрива. Такова искане е било представено на бившия кмет Неделчев и 
по думите на кмета на с. Гарван до Моазес Джевдет – бивш председател на 
съвета, но до общинските съветници не е представяно. Ако тогава са били взети 
мерки да се оправят ламарините около комините и капандурите, сега нямаше да 
даваме грешни пари за ремонти. Освен това след договорка с председателя на 
кооперацията Иван Добрев са предоставени също парични средства за ремонт на 
прословутия покрив 9 колкото са дадени от общината. Видно е едно нехайство на 
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бившите ръководители на общината до какви разходи на обществени средства 
води. Тези средства около 5 500 лв. можехме да насочим за ремонт на автобусната 
спирка, за помещение за подслон на пътуващите ученици. Необходимост има и от 
ремонт на пътната инфраструктура на с. Гарван, за прокарване на вода и 
ограждане на гробищния паркт. 
 
С резултат от поименното гласуване: от общо 9 общински съветника, 
гласували с 
9 гласа „ За” 

1. Билгин Демир Яхя 
2. Дженгис Рубил Ахмед 
3. Ервин Наил Ибрям 
4. Мирослава Колева Тодорова 
5. Петър Борисов Русев 
6. Розин Георгиев Христов 
7. Сания Мустафа Юсуф 
8. Седат Исмаил Ариф 
9. Станчо Борисов Арсов 

0 гласа „Против” 
0 гласа „Въздържали се”  
 
Общински съвет – Ситово прие следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е № 46 
 

 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 капиталовите 
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 втора 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 гласуването: от общо 9 общински съветника, гласували с 
9 гласа „ За” 
0 гласа „Против” 
0 гласа „Въздържали се”  
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Общински съвет – Ситово прие следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е № 47 
 
 На основание чл.21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, утвърждава списък на 
длъжностите и лицата, имащи право на транспортни разходи за сметка на 
общинския Бюджет. 
Прилагам: 
1. Поименен списък на длъжностите, имащи право на транспортни разходи за 
сметка на общинския бюджет.  
 
По трета точка от дневния ред: 

Докладна записка относно приемане на информация за дейността и за 
изразходваните от бюджета средства на НЧ „Й.  Йовков – 1899” с. Добротица. 

 
С резултати от гласуването: от общо 9 общински съветника, гласували с 
9 гласа „ За” 
0 гласа „Против” 
0 гласа „Въздържали се”  
 
Общински съвет – Ситово прие следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е № 48 
 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 26а, ал. 4 и ал. 
5 от Закон за народните читалища, Общинският съвет – Ситово приема 
информацията за дейността и за изразходваните от бюджета средства НЧ „ 
Йордан Йовков-1899” с. Добротица през 2016 година 
 Приложение: 
 1.Информация за осъществените читалищни дейности от НЧ „Йордан 
Йовков-1899” с. Добротица и за изразходваните от бюджета средства за 2016 г. 
 
По четвърта точка от дневния ред: 
 Докладна записка от С. Алиибрям – кмет на Община Ситово, относно 
бракуване на МПС от автопарка на Община Ситово. 
 
С резултати от поименното гласуване: от общо 9 общински съветника, 
гласували с 
9 гласа „ За” 

1. Билгин Демир Яхя 
2. Дженгис Рубил Ахмед 
3. Ервин Наил Ибрям 
4. Мирослава Колева Тодорова 
5. Петър Борисов Русев 



 5

6. Розин Георгиев Христов 
7. Сания Мустафа Юсуф 
8. Седат Исмаил Ариф 
9. Станчо Борисов Арсов 

0 гласа „Против” 
0 гласа „Въздържали се”  
 
Общински съвет – Ситово прие следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е № 49 
 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, ДА СЕ БРАКУВАТ И 
ПРОДАДАТ НА ВТОРИЧНИ СУРОВИНИ СЛЕДНИТЕ МПС: УЧИЛИЩЕН 
АВТОБУС ISUZU C 4760 НА, лек автомобил „Опел Зефира„ СС 1555 АК и 
Автобус Фургон УАЗ СС 1967 АС, съгласно протокол от 30.12.2016 г. и 
17.05.2017 г. 
 УПЪЛНОМОЩАВА КМЕТА на Община Ситово да издаде заповед за 
бракуване на посочените по-горе МПС, за ликвидацията им, както и да ги отпише 
от списъка на активите на община Ситово. 
Като приложение към настоящата докладна прилагам: 
 1. Копие на протокол от 30.12.2016 г. и протоколи от 17.05.2017 г. на 
комисия, назначена със заповед № 149 от 17.05.2017 година. 
 2. Копие на резюме от оценка на експерт относно липсата на пазарна 
стойност на посочените в протоколите МПС. 
 
По пета точка от дневния ред: 
 Докладна записка от С. Алиибрям – кмет на Община Ситово, относно 
разпореждане с общинска собственост – „Язовир с.Нова Попина – 1„ и „Язовир 
Ситово-2” 
С. Алиибрям: Има много нормативни изисквания вече за наемателите на язовири 
и г-н М.Мусов е прекратил договорите и за двата язовира и е редно сега да ги 
отдадем отново, мисля че ще има желаещи. 
М. Тодорова: Какъв е срока на отдаване? Има желаещ за 10 години. 
С. Алиибрям: 5 години. 
С. Ариф: А ако и тези желаещи направят същото, т.е. прекратят договорите си ? 
Р. Георгиев: Какви средства са постъпили от тези язовири? 
С. Алиибрям: Всичко е платено до датата на прекратяване на договора. 
Р. Георгиев: Нека да има клаузи при неплащане да се прекратява автоматично 
договора. 
К. Янакиев: Да се обърне внимание на изпускателния кран на „Язовир с.Нова 
Попина – 1„ 
С. Ариф: Срока за отдаване под наем на тези язовири да е 7 години 
 
С резултати от поименното гласуване: от общо 9 общински съветника, 
гласували  
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7 гласа „ За” 
1. Билгин Демир Яхя 
2. Дженгис Рубил Ахмед 
3. Ервин Наил Ибрям 
4. Петър Борисов Русев 
5. Сания Мустафа Юсуф 
6. Седат Исмаил Ариф 
7. Станчо Борисов Арсов  

2 гласа „Против” 
1. Мирослава Колева Тодорова 
2. Розин Георгиев Христов 

0 гласа „Въздържали се”  
 
Общински съвет – Ситово прие следното 
      

Р Е Ш Е Н И Е № 50 
 

 На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1, чл.14, ал.7 от ЗОС и 
чл.26 от Наредба за реда за придобиване, стопанисване, управление и 
разпореждане с общинско имущество на Община Ситово /НРПСУРОИ/, 
общински съвет възлага на кмета на община Ситово да открие процедура –
ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ за срок от 7 години чрез търг с явно наддаване на имоти 
- публична общинска собственост, представляващи: 
 - „ ЯЗОВИР НОВА ПОПИНА- 1” с площ от 155,466 дка в местността „До 
Бента „ с кад. № 035071 по КВС в землище на с.Нова Попина с начална тръжна 
цена от 466,00 лева на месец без ДДС; 
 -„ЯЗОВИР СИТОВО-2” с площ от 31,800 дка в местността „ Айвалъка” с 
кад. № 000067 по КВС в землище на с.Ситово с начална тръжна цена от 31,80 
лева на месец без ДДС  
по условията и реда на Наредба за реда на придобиване, 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 
разпореждане с общинска собственост с. Босна и с. Нова Попина. 
 
С резултати от поименното гласуване: от общо 9 общински съветника, 
гласували с 
9 гласа „ За” 

1. Билгин Демир Яхя 
2. Дженгис Рубил Ахмед 
3. Ервин Наил Ибрям 
4. Мирослава Колева Тодорова 
5. Петър Борисов Русев 
6. Розин Георгиев Христов 
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7. Сания Мустафа Юсуф 
8. Седат Исмаил Ариф 
9. Станчо Борисов Арсов 

0 гласа „Против” 
0 гласа „Въздаржали се”  
 
Общински съвет – Ситово прие следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е № 51 
 

 На основание чл. 21,  ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 34,  ал. 4 и чл. 35, ал. 1 от 
ЗОС и чл. 47, ал. 1 от НРПУРОИ, общински съвет Ситово възлага на кмета на 
община Ситово да открие процедура – ПРОДАЖБА чрез търг с явно наддаване на 
следните имоти - частна общинска собственост, представляващи: 
 - „НИВА” – земеделска земя ІІІ категория с площ от 0,099 дка в местността 
„З-ще на с.Босна” с кад. №000096 по КВС в землище на с.Босна с пазарна цена от 
95,00 лева без ДДС; 
 - „НИВА” – земеделска земя ІІІ категория с площ от 0,548 дка в местността 
„З-ще на с.Босна” с кад.№ 000097 по КВС в землище на с.Босна с пазарна цена от 
523.00 лв. без ДДС; 
 - „НИВА” – земеделска земя ІІІ категория с площ от 0,572 дка в местността 
„З-ще на с.Босна” с кад.№ 000098 по КВС в землище на с.Босна с пазарна цена от 
546,00 лева без ДДС; 
 - „НИВА” – земеделска земя ІІІ категория с площ от 0,320 дка в местността 
„З-ще на с.Босна” с кад.№ 000101 по КВС в землище на с.Босна с пазарна цена от 
306,00 лева без ДДС; 
 - „НИВА” – земеделска земя ІІІ категория с площ от 0,363 дка в местността 
„З-ще на с.Босна” с кад.№ 000111 по КВС в землище на с.Босна с пазарна цена от 
347,00 лева без ДДС; 
 - „ ОВОЩНА ГРАДИНА” – земеделска земя ІV категория с площ от 0,578 
дка в местността „ Каралмъш” с кад.№ 031012 по КВС в землище на с.Нова 
Попина с пазарна цена от 362,00 лева без ДДС; 
по условията и реда на НАРЕДБА за реда на придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество на общински съвет Ситово. 
 
По седма точка от дневния ред: 
 Докладна записка от С.Алиибрям – кмет на Община Ситово,относно 
разпореждане с общинска собственост в с.Босна. 
 
С. Ариф: Становището на кмета на с.Босна е – НЕ! И при тези обстоятелства 
становището на комисията по общинска собственост е също – НЕ! 
Ст.Арсов: Предлагам докладната да се отложи до постигане на решение, което в 
максимална степен да защити обществения интерес. 
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С резултати от поименното гласуване: от общо 9 общински съветника, 
гласували с 
9 гласа „ За” 

1. Билгин Демир Яхя 
2. Дженгис Рубил Ахмед 
3. Ервин Наил Ибрям 
4. Мирослава Колева Тодорова 
5. Петър Борисов Русев 
6. Розин Георгиев Христов 
7. Сания Мустафа Юсуф 
8. Седат Исмаил Ариф 
9. Станчо Борисов Арсов 

0 гласа „Против” 
0 гласа „Въздържали се”  
 
Общински съвет – Ситово отлага докладната записка за следващо заседание на 
общинския съвет 
 
По осма точка от дневния ред: 

Докладна записка относно разпореждане с общинска собственост в с. 
Добротица и с. Ситово. 
 
С резултати от поименното гласуване: от общо 9 общински съветника, 
гласували с 
9 гласа „ За” 

1. Билгин Демир Яхя 
2. Дженгис Рубил Ахмед 
3. Ервин Наил Ибрям 
4. Мирослава Колева Тодорова 
5. Петър Борисов Русев 
6. Розин Георгиев Христов 
7. Сания Мустафа Юсуф 
8. Седат Исмаил Ариф 
9. Станчо Борисов Арсов 

0 гласа „Против” 
0 гласа „Въздържали се”  
 
Общински съвет – Ситово прие следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е № 52 
 
 На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 34,  ал. 4 и чл. 35, ал. 1 от 
ЗОС и чл. 47, ал. 1 от НРПУРОИ Общински съвет - Ситово възлага на кмета на 
община Ситово да открие процедура – ПРОДАЖБА чрез търг с явно отдаване на 
следните имоти – частна общинска собственост, представляващи: 
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- „ДРУГ ВИД ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ” – земеделска земя ІV категория с 
площ от 0,170 дка в местността „Населени места извън регулация” с кад. 
№21693.39.100 по КК в землище на с. Добротица с пазарна цена 136,00 
лева без ДДС; 

- „ДВОРНО МЯСТО” – урбанизирана територия /незастроено/ с площ от 
1538 кв.м. в кв.12, УПИ №ІІ-615 по регулационния план на с. Ситово с 
пазарна цена от 6767,00 лева без ДДС; 

по условия и реда на Наредба за реда на придобиване, управление и разпореждане 
с общинско имущество на Общински съвет - Ситово. 
 
По девета точка от дневния ред: 
 Докладна записка от С. Алиибрям – кмет на Община ситово, относно 
продажба на добита дървесина от горски и извънгорски територии – общинска 
собственост – по ценоразпис. 
С. Ариф: Не беше ли редно да се иска разрешение преди това! 
Ст. Арсов: Общинският съвет се разпорежда с общинската собственост. Какво 
струва това на общината? 
С. Алиибрям: Над 300 лв. за едно дърво около 12 000 лева. 
В. Мемиш: Преди време още когато директор в ОП”Общински имоти и услуги-
2012” беше Къров бяха минали с комисия за оглед на тези опасни тополи, 
доколкото си спомням имаха разрешение но казаха, че само с тяхна намеса няма 
да се получат нещата. 
Ст. Арсов – Вижте т. 1.3 Да се продава не повече от 30 % от количеството 
дървесина заложено в годишния план на Община Ситово за ползване на 
дървесина. По план добива е около 4 450 куб. м или по ценоразпис да разрешим 
продажбата та 1 300 куб. м, но ние не я добиваме. Как да продаваме нещо, което 
не добиваме. 
 
С резултати от поименното гласуване: от общо 9 общински съветника, 
гласували с 
3 гласа „ За” 

1. Дженгис Рубил Ахмед 
2. Ервин Наил Ибрям 
3. Розин Георгиев Христов 

3 гласа „Против” 
1. Мирослава Колева Тодорова 
2. Петър Борисов Русев 
3. Станчо Борисов Арсов 

3гласа „Въздържали се”  
1. Билгин Демир Яхя 
2. Сания Мустафа Юсуф 
3. Седат Исмаил Ариф 
 

 
Общински съвет – Ситово не приема така предложения проект за решение 
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По десета точка от дневния ред: 
 Докладна записка относно одобряване на извършените разходи за 
командировки в страната на председателя на Общински съвет – Ситово. 
 
С резултати от гласуването: от общо 9 общински съветника, гласували с 
9 гласа „ За” 
0 гласа „Против”  
0 гласа „Въздържали се” 
 

Р Е Ш Е Н И Е № 53 
 
 Одобрява отчета за извършените разходи за командировки в страната от 
председателя на Общински съвет- Ситово – Станчо Борисов Арсов за І-во 
тримесечие на 2017 г.,  съгласно приложение №1  
 
По единадесета точка от дневния ред: 
 Докладна записка относно одобряване на извършените разходи за 
командировки в страната на кмета на Община Ситово. 
 
С резултати от гласуването: от общо 9 общински съветника, гласували с 
9 гласа „ За” 
0 гласа „Против” 
0 гласа „Въздържали се” 
 

Р Е Ш Е Н И Е № 54 
 
 Одобрява отчета за извършените разходи за командировки в страната от 
кмета на Община Ситово – Сезгин Басри Алиибрям за І-во тримесечие на 2017 г., 
съгласно приложение №1  
 
По дванадесета точка от дневния ред: 
 
 Питания – няма. 

Час на закриване 15,40 ч. 

 

      ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – С И Т О В О  

      ПРЕДСЕДАТЕЛ: __________________ 

                / СТ. АРСОВ  / 

 




