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П  Р  О  Т  О  К  О  Л 

№ 3 

От 26.02.2021 година 

Днес 26.02.2021 година, Общински съвет –Ситово,област Силистра 

проведе заседание.  

В неговото начало се регистрираха общо 12 общински съветника, 

отсъства - 1 

1.Станчо Борисов Арсов  

Р.Кязим – Предлагам заседанието на Общинския съвет да бъде 

закрито за граждани заради усложнената епидемиологична обстановка в 

Общината. 

С 12 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. 

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

гласуване така предложения дневен ред. 

С резултат от гласуването от общо 12 общински съветника, гласували 

12 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.Сердар Вахдет Адем  

11.Седат Исмаил Ариф  

12.Янко Любенов Къров 

Общински съвет – Ситово прие  следния 

Д  Н  Е  В  Е  Н   Р  Е  Д : 

 

1.Докладна записка относно, изменение на Правилника за 

организацията и дейността на Общински съвет – Ситово. 

      Внася: Р.Кязим – Председател на  

       на Общ.съвет – Ситово. 

2. Докладна записка относно, Представяне на сведение на Годишен 

план за дейността на Звено " Вътрешен одит" за 2021 г. при Община Ситово 

на Общинския съвет Ситово. 

Внася: С. Алиибрям – Кмет 

на Община Ситово. 
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3. Докладна записка относно, Отчет за дейността на обществения 

съвет по социално подпомагане и услуги за 2020 година и План за работа на 

Съвета през 2021 година.  

Внася: С. Алиибрям – Кмет 

на Община Ситово 

4. Докладна записка относно, на представител на Община Ситово за 

участие в редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК в 

област Силистра.  

Внася: С. Алиибрям – Кмет 

на Община Ситово 

5. Докладна записка относно, изменение на Решение № 47/30.05.2019 

г. на Общински съвет – Ситово. 

Внася: С. Алиибрям – Кмет 

на Община Ситово 

6. Докладна записка относно, стопанисване и управление на имот – 

общинска собственост в с.Ситово. 

Внася: С. Алиибрям – Кмет 

на Община Ситово 

7. Докладна записка относно, разпореждане с общинска собственост в 

с.Искра. 

Внася: С. Алиибрям – Кмет 

на  Община Ситово. 

8. Докладна записка относно, разпореждане с общинска собственоств 

с.Босна.  

Внася: С. Алиибрям – Кмет 

на Община Ситово. 

9.Докладна записка относно, разпореждане с общинска собственост в 

с.Попина , с. Добротица, с. Босна,с.Ситово и с. Ирник. 

Внася: С. Алиибрям – Кмет 

на Община Ситово. 

10. Питания. 

 

По първа точка от дневния ред: 

Докладна записка от Р.Кязим – Председател на Общински съвет – 

Ситово, относно изменение на Правилника за организацията и дейността на 

Общински съвет – Ситово. 

С резултат от гласуването от общо 12 общински съветника, гласували 

12 гласа „ За „ 

1.Аднан Мехмед Осман  

2.Ангел Йорданов Ангелов  

3.Бейти Лютфи Мустафа 

4.Галина Василева Йорданова 

5.Дженгис Мюдесир Еюб  
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6.Димитър Маринчев Христов  

7.Николай Георгиев Неделчев  

8.Рашид Ахмед Абтула 

9.Ридван Ахмед Кязим  

10.Сердар Вахдет Адем  

11.Седат Исмаил Ариф  

12.Янко Любенов Къров 

Общински съвет – Ситово прие  следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 14 

На основание чл. 25 ал. 3  от  ЗМСМА и чл. 5 ал. 5 от  Правилника за 

организацията и дейността на Общински съвет – Ситово: 

Изменя чл. 5, ал.2,  т. 5 от Правилника за организацията и дейността 

на Общински съвет – Ситово, както следва:  

т.5 - приема и изменя годишния бюджет на общината, включително и 

показателите по чл. 45  ал. 1 т. 2 от Закона за публичните финанси за 

районите, кметствата и населените места с кметски наместници, с 

изключение на тези, които са определени като второстепенни 

разпоредители с бюджет по реда на чл.11, ал. 10 от Закона за публичните 

финанси,  осъществява контрол и приема отчета за изпълнението му, с 

мнозинство повече от половината от общия брой общински съветници.  

Изменя чл. 5, ал.2,  т. 7 от Правилника,  като създава буква „а“ и  

буква „б“ към същата , а именно :  

т.7 - приема решения за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество и определя конкретните правомощия на кмета на 

общината и кметовете на кметства с мнозинство повече от половината от 

общия брой общински съветници,   като :  

б. „а“ - при отдаването под наем, под аренда, при ползването на 

дървесина и недървесни горски продукти и при разпореждане с имоти и 

вещи – общинска собственост, които се намират на територията на 

съответното населено място извън територията  на общинския център, извън 

случаите на приватизация,  определя, не по–малко от 30 на сто  от 

постъпленията от продажбата  на общински нефинансови активи   да се 

използват  за финансиране  на изграждането, за основен и текущ ремонт  на 

социалната и техническата  инфраструктура   на територията на съответното  

населено място.  
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б. „б“ - определя не по – малко от 30 на сто  от постъпленията от 

разпореждането с друго общинско имущество, извън имуществото по б. „а“, 

от наем, от аренда на земеделски  земи и горски територии и от ползването 

на дървесина и недървесни горски продукти  от горите, общинска 

собственост, да се използват   за изпълнение на дейност от местно значение 

в съответното  населено място. 

Създава се нова т. 25  към чл. 5, ал.2 от Правилника  

           т.25 -  по предложение на кмета  на община  утвърждава показатели 

по чл. 45  ал. 1 т. 2 от Закона за публичните финанси  за кметствата и 

населените места с кметски наместници, с изключение на тези, които да 

определени като второстепенни разпоредители  на  бюджет  по реда  на 

чл.11,  ал. 10 от Закона за публичните финанси, с мнозинство повече от 

половината от присъстващите общински съветници.                                                 

По втора точка от дневния ред: 

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

Представяне на сведение на Годишен план за дейността на Звено  

" Вътрешен одит" за 2021 г. при Община Ситово на Общинския съвет 

Ситово. 

С резултат от гласуването от общо 12 общински съветника, гласували 

11 гласа „ За „ 

1.Аднан Мехмед Осман  

2.Ангел Йорданов Ангелов  

3.Бейти Лютфи Мустафа 

5.Дженгис Мюдесир Еюб  

6.Димитър Маринчев Христов  

7.Николай Георгиев Неделчев  

8.Рашид Ахмед Абтула 

9.Ридван Ахмед Кязим  

10.Сердар Вахдет Адем  

11.Седат Исмаил Ариф  

12.Янко Любенов Къров 

И 1 „ негласувал“ 

1.Галина Василева Йорданова 

 

Общински съвет – Ситово прие  следното 
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Р Е Ш Е Н И Е № 15 

 На основание чл.21,ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.34,ал.5 от 

Закона за вътрешен одит в публичния сектор: 

1. Приема за сведение – Годишния план за дейността на звено „ 

Вътрешен одит“, съдържащ конкретни одитни ангажименти при 

Община Ситово за 2021 г. 

2. Възлага на  Кмета последващите, съгласно закона действия. 

По трета точка от дневния ред: 

Докладна записка относно, Отчет за дейността на обществения съвет 

по социално подпомагане и услуги за 2020 година и План за работа на 

Съвета през 2021 година.  

С резултат от гласуването от общо 12 общински съветника, гласували 

12 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.Сердар Вахдет Адем  

11.Седат Исмаил Ариф  

12.Янко Любенов Къров 

Общински съвет – Ситово прие  следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 16 

 1.На основание чл.21,ал.1,т.24 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация, приема Отчета за работата на Обществения 

съвет по социално подпомагане и услуги за 2020 година. 

 2.На основание чл.21,ал.1,т.12 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация приема План за работата на Обществения съвет 

по социално подпомагане и услуги за 2021 година. 
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По четвърта точка от дневния ред: 

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

на представител на Община Ситово за участие в редовно заседание на 

Общото събрание на Асоциацията по ВиК в област Силистра. 

С резултат от поименно гласуване от общо 12 общински съветника, 

гласували 12 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.Сердар Вахдет Адем –„за“ 

11.Седат Исмаил Ариф –„за“ 

12.Янко Любенов Къров– „за“ 

Общински съвет – Ситово прие  следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 17 

 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 12.03.2021 г. или 

на 15.03.2021 г. да изрази позицията на Община Ситово по предварително 

обявения дневен ред от Областния управител на област Силистра в писмо 

№ АВК-02-13/08.02.2021 г. и да гласува както следва: 

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

 2. по втора точка от дневния ред – „за“; 

 3. по трета точка от дневния ред – „ за“; 
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 4.по четвърта точка от дневния ред – „за“ 

 5. по пета 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. 

По пета точка от дневния ред: 

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

изменение на Решение № 47/30.05.2019 г. на Общински съвет – Ситово. 

С резултат от поименно гласуване от общо 12 общински съветника, 

гласували 12 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.Сердар Вахдет Адем –„за“ 

11.Седат Исмаил Ариф –„за“ 

12.Янко Любенов Къров – „за“ 

Общински съвет – Ситово прие  следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 18 

 На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.19 от Наредбата за 

управление на горските територии,собственост на Община Ситово, във 

връзка с чл.50,ал.16 от Наредба № 8/05.08.2011 г. за сечите в горите, 

Общински съвет – Ситово променя Решение № 47/30.05.2019 г. в частта му 

по т.4, като досегашният текст: 

 4.Незапочнатите и недовършени сечища от годишния план за 2019 

година да бъдат завършени през 2020 година. 

 се изменя така: 

3. Незапочнатите и недовършени сечища от годишния план за 2019 

година да бъдат завършени през 2021 година. 
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По шеста точка от дневния ред: 

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

стопанисване и управление на имот – общинска собственост в с.Ситово. 

С резултат от поименно гласуване от общо 12 общински съветника, 

гласували 12 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.Сердар Вахдет Адем –„за“ 

11.Седат Исмаил Ариф –„за“ 

12.Янко Любенов Къров – „за“ 

Общински съвет – Ситово прие  следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 19 

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

чл.26,ал.1, от НРПУРОИ, Общински съвет – Ситово възлага на Кмета на 

Община Ситово да сключи с Областна Дирекция „ Земеделие“ – град 

Силистра договор за безвъзмездно ползване на имот – общинска 

собственост,представляващ: 

- Една Стая с площ от 32 кв.м. на I етаж и една стая с площ от 16 

кв.м. на III етаж в сградата на Общинска Администрация Ситово, 

с идентификатор № 66665.501.256 по КККР на с.ситово за срок до 

10 години, считано от 01.02.2021 година; 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.Искра. 

С резултат от поименно гласуване от общо 12 общински съветника, 

гласували 12 гласа „ Против „ 

1.Аднан Мехмед Осман – „против“ 

2.Ангел Йорданов Ангелов –„против“ 
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3.Бейти Лютфи Мустафа –„против“ 

4.Галина Василева Йорданова – „против“ 

5.Дженгис Мюдесир Еюб –„против“ 

6.Димитър Маринчев Христов –„против“ 

7.Николай Георгиев Неделчев – „против“  

8.Рашид Ахмед Абтула – „против“  

9.Ридван Ахмед Кязим  - „против“ 

10.Сердар Вахдет Адем –„против“ 

11.Седат Исмаил Ариф –„против“ 

12.Янко Любенов Къров – „против“ 

Общински съвет – Ситово не приема решението.  

  

По осма точка от дневния ред: 

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

разпореждане с общинска собственост в с.Босна. 

Каква е причината да се разделя този имот? 

Адв.И.Русчева – ОД „ Земеделие”  - Силистра го изисква от Общината. 

 С резултат от поименно гласуване от общо 12 общински съветника, 

гласували 6 гласа „ За „ 

1.Аднан Мехмед Осман – „за“ 

2.Ангел Йорданов Ангелов –„за“ 

3.Галина Василева Йорданова – „за“ 

4.Дженгис Мюдесир Еюб –„за“ 

5.Ридван Ахмед Кязим  - „за“ 

6.Седат Исмаил Ариф –„за“ 

И 6 гласа „ Въздържал се” 

1.Бейти Лютфи Мустафа –„въздържал се“ 

2.Димитър Маринчев Христов –„въздържал се“ 

3.Николай Георгиев Неделчев – „въздържал се“  

4.Рашид Ахмед Абтула – „въздържал се“  

5.Сердар Вахдет Адем –„въздържал се“ 

6.Янко Любенов Къров – „въздържал се“  

На основание чл.27,ал.4и 5 от ЗМСМА, Общински съвет – Ситово не 

приема предложеното за решение решение. 

По девета точка от дневния ред: 

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

разпореждане с общинска собственост в с.Попина , с. Добротица, с. 

Босна,с.Ситово и с. Ирник. 
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С резултат от поименно гласуване от общо 12 общински съветника, 

гласували 12 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.Сердар Вахдет Адем –„за“ 

11.Седат Исмаил Ариф –„за“ 

12.Янко Любенов Къров – „за“ 

Общински съвет – Ситово прие  следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 20 

 На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.5,ал.1,т.7 от НРПУРОИ, 

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 поземлени имоти – 

частна общинска собственост, представляващи: 

- „ ДВОРНО МЯСТО“ – урбанизирана територия с площ от 1198 кв.м. 

с идентификатор 21693.501.471 по КККР в землище на с.Добротица с 

пазарна цена от 3510 лева без ДДС; 

- „ ДВОРНО МЯСТО“ – урбанизирана територия с площ от 1208 кв.м. 

с идентификатор № 21693.501.470 по ККР в землище на с.Добротица с 

пазарна цена от 3539 лева без ДДС; 

- „ДВОРНО МЯСТО“ – урбанизирана територия с площ от 1334 кв.м. 

в кв.13, УПИ № II – 191по регулационния план на с.Босна с пазарна цена от 

5029 лева без ДДС; 

- „ ДЕГРАДИРАЛА ОРНА ЗЕМЯ“ – земеделска земя 3 категория с 

площ от 14,632 дка в местността  „ З-ще на с.Босна“ с идентификатор № 

05757.14.54 по КККР в землище на с.Босна с пазарна цена от 23802 лева без 

ДДС; 

- „ЗА ЖИВОТНОВЪДЕН КОМПЛЕКС“ – земеделска земя 0 

категория с площ от 6,974 дка, в местността „ З-ще на с.Босна“ с 
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идентификатор № 05757.25.15 по КККР в землище на с.Босна с пазарна цена 

от 11327 лева без ДДС; 

- „ ЗА СТОПАНСКИ ДВОР“ – земеделска земя 0 категория с площ от 

8,947 дка в местността „ Гиджикли“ с идентификатор № 05757.25.111 по 

КККР в землище на с.Босна с пазарна цена от 24 962 лева без ДДС; 

„ ЛОЗЕ“ – земеделска земя 3 категория с площ от 0.937 дка в 

местността „ Старите лозя“ с идентификатор № 66665.63.13 по КККР в 

землище на с.Босна с пазарна цена от 1004 лева без ДДС, по условията и 

реда на НАРЕДБА  за реда на придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество на Общински съвет – Ситово. 

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито в 11.20 часа. 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СИТОВО 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:_______________ 

       / Р.КЯЗИМ / 

 

 


