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П  Р  О  Т  О  К  О  Л 

№ 1 

от 31.01.2023 година 

 

Днес 31.01.2023 година, Общински съвет – Ситово, област Силистра проведе 

заседание. 

В неговото начало се регистрираха общо13 общински съветника.  

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 13 общински съветника, гласували 13 

гласа „ За „ 

1.Ангел Йорданов Ангелов 

2.Аднан Мехмед Осман 

3.Бейти Лютфи Мустафа 

4.Галина Василева Йорданова 

5.Дженгис Мюдесир Еюб 

6.Димитър Маринчев Христов 

7.Диана Йорданова Йовчева 

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. Приемане на План за работата на Общински съвет – Ситово за първото 

шестмесечие на 2023 г. 

Внася: Р.Кязим – Председател  на  

            Общински съвет -     Ситово. 

2. Докладна записка относно приемане предложенията за дейността на 

народните читалища на територията на Община Ситово за 2023 година. 

Внася: С. Алиибрям – Кмет  

                     на Община Ситово. 

3. Докладна записка относно актуализация на Наредбата за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 

Община Ситово. 

Внася: С. Алиибрям – Кмет  

                   на Община Ситово. 

4. Докладна записка относно разходване на месечните обезпечения и 
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отчисления по чл.60, ал.2, т.1 и 2 и чл.64, ал.1 от Закона за управление на 

отпадъците за 2023 година. 

Внася: С. Алиибрям – Кмет  

  на Община Ситово. 

5. Докладна записка относно освобождаване на физически и юридически 

лица от такса сметосъбиране и сметоизвозване за 2023 година. 

Внася: С. Алиибрям – Кмет  

   на Община Ситово. 

6. 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. 

7. Докладна записка относно програма за управление и разпореждане с 

имоти общинска собственост на Община Ситово за 2023 година. 

Внася: С. Алиибрям – Кмет  

  на Община Ситово. 

8. Докладна записка относно даване на съгласие за кандидатстване на 

Община Ситово с проектно предложение по процедура чрез директно 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.002 

„Укрепване на общинския капацитет“ по Програма „Развитие на 

човешките ресурси“ 2021-2027. 

Внася: С. Алиибрям – Кмет  

  на Община Ситово. 

9. Питания. 

 

По първа точка от дневния ред: 

Р.Кязим – Председател на Общински съвет – Ситово, запозна присъстващите 

с Плана за работата на Общински съвет – Ситово за първото шестмесечие на 2023 

г. 

Д.Христов –Предлагам за м.Юни заедно с бюджета да влезе и отчета. 

С.Алиибрям – Бюджета е предвиден за м.Март. 

Р.Кязим – подложи на гласуване предложението на Д.Христов и с резултат 

от гласуването 6 гласа „ За“; 6 гласа „ против „ и 1 глас „ Въздаржал се „  

предложението не се приема. 

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

гласа  

„ За „ 

1.Ангел Йорданов Ангелов 

2.Аднан Мехмед Осман 

3.Бейти Лютфи Мустафа 

4.Галина Василева Йорданова 

5.Дженгис Мюдесир Еюб 

6.Рашид Ахмед Абтула 
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7.Ридван Ахмед Кязим 

8.Станчо Борисов Арсов 

9.Сердар Вахдет Адем 

10.Седат Исмаил Ариф 

И 4 гласа „ въздържал се „ 

1.Димитър Маринчев Христов 

2.Диана Йорданова Йовчева 

3.Янко Любенов Къров 

Общински съвет – Ситово прие  следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 01 

 На основание чл.21,ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет приема Плана за 

работата на Общински съвет – Ситово за първото шестмесечие на 2023 година. 

По втора точка от дневния ред: 

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

приемане предложенията за дейността на народните читалища на територията на 

Община Ситово за 2023 година. 

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

гласа „ За „ 

1.Ангел Йорданов Ангелов 

2.Аднан Мехмед Осман 

3.Бейти Лютфи Мустафа 

4.Галина Василева Йорданова 

5.Дженгис Мюдесир Еюб 

6.Димитър Маринчев Христов 

7.Диана Йорданова Йовчева 

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 № 02 

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

Закона за народните читалища, Общинския съвет приема предложенията за 

дейността на народните читалища на територията на ѝобщина Ситово през 2023 

година. 
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2.На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.26я, ал.2 от 

Закона за народните читалища, утвърждава Годишна програма за развитие на 

читалищната дейност в Община Ситово през 2023 година. 

По трета точка от дневния ред: 

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

актуализация на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси 

и цени на услуги на територията на Община Ситово. 

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

гласа „ За „ 

1.Ангел Йорданов Ангелов 

2.Аднан Мехмед Осман 

3.Бейти Лютфи Мустафа 

4.Галина Василева Йорданова 

5.Дженгис Мюдесир Еюб 

6.Рашид Ахмед Абтула 

7.Ридван Ахмед Кязим 

8.Станчо Борисов Арсов 

9.Сердар Вахдет Адем 

10.Седат Исмаил Ариф 

2 гласа въздържал се „ 

1.Димитър Маринчев Христов 

2.Диана Йорданова Йовчева 

И 1 глас“ против“ 

1.Янко Любенов Къров 

Общински съвет – Ситово прие  следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 03 

На основание чл.21, ал.7 от ЗМСМА и чл.9 от ЗМДТ Общински съвет Ситово 

ПРИЕМА следните изменения и допълнения, както следва: 
ГЛАВА ВТОРА 

МЕСТНИ ТАКСИ 

РАЗДЕЛ II 

ТАКСА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПАЗАРИ, ТЪРЖИЩА, ПАНАИРИ, ТРОТОАРИ, УЛИЧНИ 

ПЛАТНА И ТЕРЕНИ С ДРУГО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ  

 

Чл.19, ал. 9  

 БИЛО СТАВА 

Таксите по ал.1 са както следва:   

1. търговия със селскостопански продукти – на м²:   

- на ден  2.00 лв. 3.00 лв.  

- на месец  20.00 лв. 25.00 лв. 
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2. за продажба с кола, впрегната с добитък – на ден  3.00 лв. 4.00 лв. 

3. за продажба с лек автомобил – на ден  6.00 лв. 8.00 лв. 

4. за продажба от микробус до 1.5t.  8.00 лв. 10.00 лв. 

5. за продажба с товарен автомобил или ремарке – на 

ден  

15.00 лв. 18.00 лв. 

6. ползване на тротоари, площади, улични платна и 

други терени за търговска дейност на открито, 

включително за разполагане на маси, столове, 

витрини: 

  

- м² на ден  3.00 лв. 4.00 лв. 

- м² на месец  20.00 лв. 25.00 лв. 

7. за използване на тротоари за строителни 

материали, МПС, селскостопанска техника и 

прикачен инвентар на м² на ден. 

0.80 лв. 1.00 лв./на м3 на ден/ 

8. за ползване на места, върху които са организирани 

панаири, събори и празници за продажба на стоки - 

м² на ден  

3.00 лв. 4.00 лв. 

 

РАЗДЕЛ ІІІ 

ТАКСИ ЗА ДЕТСКИ ГРАДИНИ, ДОМОВЕ ЗА СОЦИАЛНИ ГРИЖИ И ДРУГИ 

ОБЩИНСКИ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ 

 

Чл.24. ал. 1  
БИЛО: Лицата, ползващи услугата домашен социален патронаж (ДСП) заплащат месечна такса 

в размер на 51.00 (петдесет и един) лева месечно (без включен десерт) или 61.00 (шестдесет 

и един) лева месечно (с включен десерт) съответстващ на реалната издръжка на едно лице. 

В случаите, когато реалната издръжка е над горепосочените стойности, разликата е за 

сметка на общинския бюджет. 

 

 СТАВА: Лицата, ползващи услугата домашен социален патронаж (ДСП) заплащат месечна такса 

в размер на 61.00 (шестдесет и един) лева месечно (без включен десерт) или 71.00 (седемдесет 

и един) лева месечно (с включен десерт) съответстващ на реалната издръжка на едно лице. 

В случаите, когато реалната издръжка е над горепосочените стойности, разликата е за 

сметка на общинския бюджет. 

 

РАЗДЕЛ IV 

ТАКСИ ЗА ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ 

Чл.30.  

БИЛО: 

Размерът на таксите и срокът на предоставяне на техническите услуги се определя както следва: 

1.3 За издаване на скица от съхраняваните планове на населените места: 

а) за един поземлен имот (урегулиран или неурегулиран) - 10.00лв. за срок от 7 дни 

б) за поземлен имот и съседните му имоти - 20.00лв. за срок от 7 дни. 

в) за един квартал - 50.00 за срок от 7 дни. 

1.4 За презаверяване на скици, от издаването на които са изтекли 6 месеца - 5.00лв.за срок от 7дни. 

3. За издаване на удостоверение за идентичност на имот - 5.00лв. за срок 7 дни. 

4. За издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по териториално и селищно устройство 

-7.00лв. за срок от 3 дни. 
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5. За заверяване на преписи от документи и на копия от планове 20.00лв. за срок от 7 дни. 

6. За издаване на удостоверение за търпимост на основание & 16 от ПРЗ на ЗУТ -20.00лв. за срок 

от 7 дни. 

7. За издаване разрешения за поставяне на премествяеми обекти по чл.56 от ЗУТ - 50.00лв. за срок 

7 дни. 

8. За издаване на разрешение за строеж без проект /чл. 147 от ЗУТ/ - 50. 00лв. за срок 7 дни. 

9. За издаване на разрешение за строеж по общия ред: 

а)до 100кв.м - 0.50 лв. На кв. м, но не по-малко от 50.00лв. за срок от 7 дни. 

б) над 100 кв. м. - 0,40 лв. на кв. м., но не по-малко от 50,00 лв. За срок от 7 дни. 

в) площни обекти (пътища, паркинги, открити площадки и озеленени площи) - 40,00 лв. за 

обект. 

г) улични проводи (водопроводи, канали, ел. кабели, телефонни кабели, кабелизация на кабелни 

оператори и други) - за един линеен метър - 0,20 лв. - минимум 30,00 лв., максимум не по-вече от 1 000 

лв. 

д) изменение и преустройство на сградни инсталации - на вид инсталация - 40,00 лв. 

10. За съгласуване и одобряване на инвестиционен проект за жилищни сгради, включително 

пристройки, надстройки, преустройства, реконструкция, ремонти и промяна предназначението - 0,20 лв. 

на квадратен метър, но не по-малко от 50,00 лв. 

11. За съгласуване и одобряване на инвестиционен проект за нежилищни сгради, включително 

пристройки, надстройки, гаражи, преустройства, реконструкции, ремонти и промяна предназначението - 

0,30 лв. на квадратен метър, но не по-малко от 50,00 лв. 

12. За одобряване на екзекутивна документация /чл.175 от ЗУТ/ - 20,00 лв. за срок от 7 дни. 

13. За издаване на констативен акт образец - 20,00 лв. за срок от 3 дни. 

14. За заверка на технически паспорт - 20,00 лв. 

15. Такса за съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти от експертния съвет по 

устройство но територията към Общинска администрация с. Ситово - /съгласуването става на основание 

чл.143, ал.3 от ЗУТ/ за срок от 30 дни. 

15.1 Такса за съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти от експертния съвет по 

устройство но територията към Общинска администрация с. Ситово - /съгласуването става на основание 

чл.143, ал.3 от ЗУТ/ - жилищни сгради, включително пристройки, надстройки, преустройства, 

реконструкция, ремонти и промяна предназначението до 100 квадратни метра - 100,00 лв. - за срок от 30 

дни. 

15.2 Такса за съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти от експертния съвет по 

устройство но територията към Общинска администрация с. Ситово - /съгласуването става на основание 

чл.143, ал.3 от ЗУТ/ - жилищни сгради, включително пристройки, надстройки, преустройства, 

реконструкция, ремонти и промяна предназначението над 100 квадратни метра - 120,00 лв. - за срок от 30 

дни. 

15.3 Такса за съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти от експертния съвет по 

устройство но територията към Общинска администрация с. Ситово - /съгласуването става на основание 

чл.143, ал.3 от ЗУТ/ - инвестиционен проект за нежилищни сгради, включително пристройки, надстройки, 

преустройства, реконструкция, ремонти и промяна предназначението до 50 квадратни метра - 100,00 лв. - 

за срок от 30 дни. 

15.4 Такса за съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти от експертния съвет по 

устройство но територията към Общинска администрация с. Ситово - / съгласуването става на основание 

чл. 143 ал.3 от ЗУТ/ - инвестиционен проект за нежилищни сгради включително пристройки, настройки, 

гаражи, преустройства, реконструкции, ремонти и промяна предназначението над 50 кв. метра 200.00 лева 

- за срок от 30 дни. 

15.5 Такса за одобряване на Подробен устройствен план (ПУП): 

- ).Одобряване на ПУП, изработен по реда на чл.124 от ЗУТ 

- до три квартала включително: 100.00 лв. 

- до пет поземлени имота: 80.00 лв. 

- за отделен поземлен имот: 50.00 лв. 

- ).одобряване на промяна на ПУП по реда на чл.134 от ЗУТ: 

- до три квартала включително: 150.00 лв. 
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- до пет поземлени имота : 80.00 лв. 

- за отделен поземлен имот: 50.00 лв. 

15.6 Такса за разглеждане и одобряване (съгласуване) на проекти от инженерната 

инфраструктура: 

а) площни обекти(пътища, паркинги, открити площадки и озеленени площи) - 35.00 лв. 

б) улични проводи(водопроводи, канали, ел. кабели, телефонни кабели , кабелизация на 

кабелни оператори и други) - за един линеен метър - 0.30 лв. - минимум 30лв., максимум не повече от 1000 

лв. 

в) изменения и преустройства на сградни инсталации - на вид инсталация - 20.00лв. 

15.7 Такса за издаване на виза за проектиране от главния архитект - 20.00лв. за срок от 14 дни 

16. за издаване на разрешение за ползване на строежите се събират следните такси : 

16.1 за жилищни и вилни сгради, както и за основните ремонти и преустройствата им без 

промяна на предназначението - 100 лв. за срок 7 дни. 

16.2 за строежи с обществен характер и за строежи с производствено предназначение, за 

основните ремонти и преустройствата им с разгъната застроена квадратура до 250 кв.м.- 250лв. за срок 7 

дни. 

16.3 за строежи с обществен характер и за строежи с производствено предназначение, за 

основните ремонти и преустройствата им с разгъната застроена квадратура над 250 кв.м. - 250 лв. за 

срок 7 дни. 

16.4 за мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура в урбанизираните територии, както 

и за основните им ремонти и реконструкции -до 150 лв. на километър, но не повече от 1000 лв. за срок 7 

дни. 

16.5 за мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура извън урбанизираните територии, 

както и за основните им ремонти и реконструкции - по 250 лв. на километър, но не повече от 1000 лв. за 

срок 7 дни. 

16.6 за сгради и съоръжения на техническата инфраструктура - 250 лв. на подобект, но не повече 

от 1000 лв. за срок 7 дни. 

17. за трасиране и означаване границите на поземлен имот - по 5.00лв на всяка точка от границата 

- за срок от 30 дни. 

18. Право на преминаване и прокарване през поземлени имоти - публична или частна общинска 

собственост или прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура 

- 5 лв. на линеен метър. 

19. Удостоверение относно общински приход на недвижим имот - 6.00лв. 

20. (Отм. с Решение №23 / 31.03.2017г. на Об С - Ситово)Молба за отписване на имоти от актовите 

книги на общинска собственост - 3.00лв. 

21. Молба за закупуване на жилищни имоти - общинска собственост - 2.00лв. 

22. Молба за закупуване на движимо и недвижимо имущество, недвижими имоти - общинска 

собственост - 2.00лв. 

23. Молба за предоставяне на концесия на имоти публична общ. собственост - 3.00лв. 

24. Молба за учредяване право на строеж върху общински терени - 3.00лв. 

25. Молба за учредяване право на ползване върху недвижими имоти - общинска собственост - 

3.00лв. 

26. Молба за учредяване право на надстрояване или пристрояване върху недвижими имоти - 

общинска собственост - 3.00лв. 

27. Прекратяване на съсобственост на недвижими имоти с имоти собственост на физически или 

юридически лица - 2% върху стойността на общинската собственост. 

28. Доброволна делба на съсобствени имоти с имоти собственост на физически или юридически 

лица - 2% върху стойността на общинската собственост. 

29. Замяна на общински недвижими имоти с имоти собственост на физически или юридически 

лица - 2% върху стойността на общинската собственост. 

30. Молба за отдаване под наем на движимо имущество и недвижими имоти - общинска 

собственост - 2.00лв. 

31. Издаване на удостоверение за платен наем на физически или юридически лица - наематели на 
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общинска собственост - 6.00лв. 

32. Заверка или препис от документи по преписки за имоти - общинска собственост 

- 3.00лв. - първа страница 

- 2.00лв. - всяка следваща 

33. Информация относно свободни жилищни и нежилищни имоти - 2.00лв. 

34. Продажба на тръжна документация за участие в търгове и конкурси - със заповед на кмета на 

общината 

35. Оземляване на безимотни и малоимотни граждани с ниви общинска собственост - 2.00лв. 

 

СТАВА: 

№ 

по 

ред 

код по 

адм. 

регистър Наименование 

такса за 

обикновена 

услуга 

такса за 

бърза 

услуга 

такса за 

експресна 

услуга 

Код за 

вид 

плащане 

1 1989 

Издаване на разрешения за 

поставяне на премествяеми обекти 100.00 лв.  110.00 лв. 120.00 лв.  44 80 07 

2 1990 

Осъществяване на контрол по 

строителството при откриване на 

строителна площадка и определяне 

на строителна линия и ниво на 

строежа 20.00 лв.  22.00 лв. 24.00 лв.  44 80 07 

3 1991 

Издаване на удостоверения, че 

обособените дялове или части 

отговарят на одобрени за това 

инвестиционни проекти за 

извършване на доброволна делба 

не се 

предоставя       

4 1992 

Включване на земеделски земи в 

границите на урбанизираните 

територии 

не се 

предоставя       

5 2001 

Допускане изработването на 

проекти за изменение на подробни 

устройствени планове 50.00 лв.  55.00 лв. 60.00 лв. 44 80 07 

6 2005 

Учредяване на еднократно право на 

прокарване и/или преминаване на 

съоръжение на техническата 

инфраструктура през имот-

общинска собственост         

7 2018 

Удостоверение за административен 

адрес на поземлени имоти 10.00 лв.  15.00 лв. 20.00 лв.  44 80 07 

8 2023 

Съгласуване на идейни 

инвестиционни проекти         

    

За съгласуване и одобряване на 

инвестиционен проект за жилищни 

сгради, 

включително пристройки, 

надстройки, преустройства, 

реконструкция, ремонти и промяна 

предназначението 100.00 лв.   110.00 лв. 120.00 лв.  44 80 07 

    

За съгласуване и одобряване на 

инвестиционен проект за 

нежилищни сгради, 

включително пристройки, 

надстройки, гаражи, преустройства, 

реконструкции, ремонти и промяна 

предназначението 100.00 лв.   110.00 лв. 120.00 лв. 44 80 07 

9 2025 Разрешаване изработването на 20.00 лв.  25.00 лв. 30.00 лв.  44 80 07 
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комплексен проект за 

инвестиционна инициатива 

10 2027 

Издаване на скици за недвижими 

имоти         

    

за един поземлен имот (урегулиран 

или неурегулиран) 20.00 лв.  - - 44 80 07 

    

за поземлен имот и съседните му 

имоти 30.00 лв.  - - 44 80 07 

    за един квартал 50.00 лв.  - - 44 80 07 

11 2041 

Издаване на разрешение за строеж в 

поземлени имоти в горски 

територии без промяна на 

предназначението         

    до 100кв.м 100.00 лв.  110.00 лв. 120.00 лв. 44 80 07 

    над 100 кв.м. 100.00 лв.  110.00 лв. 120.00 лв.  44 80 07 

    

площни обекти (пътища, паркинги, 

открити площадки и озеленени 

площи) 50.00 лв.  55.00 лв. 60.00 лв.  44 80 07 

    

улични проводи (водопроводи, 

канали, ел. кабели, телефонни 

кабели, кабелизация на 

кабелни оператори и други) – за 

един линеен метър 70.00 лв.  77.00 лв. 85.00 лв.  44 80 07 

    

изменение и преустройство на 

сградни инсталации – на вид 

инсталация 40.00 лв.  45.00 лв. 50.00 лв.  44 80 07 

12 2054 

Съгласуване и одобряване на 

инвестиционни проекти, по които се 

издава разрешение за строеж         

    

 

Такса за съгласуване и одобряване 

на инвестиционни проекти от 

експертния съвет 

по устройство но територията към 

Общинска администрация с. Ситово 

- /съгласуването става 

на основание чл.143, ал.3 от ЗУТ/ - 

жилищни сгради, включително 

пристройки, надстройки, 

преустройства, реконструкция, 

ремонти и промяна 

предназначението до 100 квадратни 

метра 

                

150.00 лв.  

  

165.00 лв. 

 

180.00 лв.  

 

44 80 07 

    

Такса за съгласуване и одобряване 

на инвестиционни проекти от 

експертния съвет 

по устройство но територията към 

Общинска администрация с. Ситово 

- /съгласуването става 

на основание чл.143, ал.3 от ЗУТ/ - 

жилищни сгради, включително 

пристройки, надстройки, 

преустройства, реконструкция, 

ремонти и промяна 

предназначението над 100 квадратни 

                

150.00 лв.   165.00 лв. 180.00 лв.  44 80 07 



10 
 

метра 

    

Такса за съгласуване и одобряване 

на инвестиционни проекти от 

експертния съвет 

по устройство но територията към 

Общинска администрация с. Ситово 

- /съгласуването става 

на основание чл.143, ал.3 от ЗУТ/ - 

инвестиционен проект за 

нежилищни сгради, 

включително пристройки, 

надстройки, преустройства, 

реконструкция, ремонти и промяна 

предназначението до 50 квадратни 

метра 

                

150.00 лв.   165.00 лв.  180.00 лв. 44 80 07 

    

Такса за съгласуване и одобряване 

на инвестиционни проекти от 

експертния съвет 

по устройство но територията към 

Общинска администрация с. Ситово 

- / съгласуването става 

на основание чл. 143 ал.3 от ЗУТ/ - 

инвестиционен проект за 

нежилищни сгради 

включително пристройки, 

настройки, гаражи, преустройства, 

реконструкции, ремонти и 

промяна предназначението над 50 

кв. метра 

                

200.00 лв.   220.00 лв. 245.00 лв.  44 80 07 

13 2043 

Издаване на заповед за учредяване 

на право на прокарване на 

отклонения от общи мрежи и 

съоръжения на техническата 

инфраструктура през чужди имоти 

 10.00 лв. на 

линеен 

метър  -  - 44 80 07 

14 2060 

Издаване разрешение за изработване 

на подробни устройствени планове 30.00 лв.  33.00 лв. 36.00 лв.  44 80 07 

15 2062 

Регистриране и въвеждане на 

строежи в експлоатация, издаване на 

удостоверение за въвеждане в 

експлоатация за видовете строежи 

от IV и V категория        

    

за жилищни и вилни сгради, както и 

за основните ремонти и 

преустройствата им 

без промяна на предназначението 150.00 лв.  165.00 лв. 180.00 лв.  44 80 07 

    

за строежи с обществен характер и 

за строежи с производствено 

предназначение, 

за основните ремонти и 

преустройствата им с разгъната 

застроена квадратура до 250 кв. м.- 250.00 лв.  275.00 лв. 300.00 лв.  44 80 07 

    

за строежи с обществен характер и 

за строежи с производствено 

предназначение, 

за основните ремонти и 250.00 лв.  275.00 лв. 300.00 лв.  44 80 07 
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преустройствата им с разгъната 

застроена квадратура над 250 кв. м. - 

    

за мрежи и съоръжения на 

техническата инфраструктура в 

урбанизираните 

територии, както и за основните им 

ремонти и реконструкции 150.00 лв.  165.00 лв. 180.00 лв.  44 80 07 

    

за мрежи и съоръжения на 

техническата инфраструктура извън 

урбанизираните 

територии, както и за основните им 

ремонти и реконструкции 

 

 

250.00 лв. 

  

 

275.00 лв. 

 

 

300.00 лв.  

 

 

44 80 07 

    

за сгради и съоръжения на 

техническата инфраструктура 250.00 лв.  275.00 лв. 300.00 лв.  44 80 07 

16 2082 

Удостоверения за идентичност на 

урегулиран поземлен имот 10.00 лв.  15.00 лв. 20.00 лв.  44 80 07 

17 2083 Издаване на виза за проектиране 30.00 лв.  35.00 лв. 40.00 лв.  44 80 07 

18 2084 

Издаване на удостоверение за 

търпимост на строеж 40.00 лв.  45.00 лв. 50.00 лв.  44 80 07 

19 2085 

Издаване на удостоверение за 

нанасяне на новоизградени сгради в 

действащия кадастрален план по 

чл.54а ал.3 от ЗКИР, във връзка с 

чл.175 от ЗУТ 20.00 лв.  25.00 лв. 30.00 лв.  44 80 07 

20 2112 Издаване на разрешение за строеж       

    до 100кв.м 50.00 лв.   60.00 лв. 70.00 лв.  44 80 07 

    над 100 кв. м. 50.00 лв.   60.00 лв. 70.00 лв.  44 80 07 

    

площни обекти (пътища, паркинги, 

открити площадки и озеленени 

площи) 

                  

40.00 лв.   50.00 лв. 60.00 лв.  44 80 07 

    

улични проводи (водопроводи, 

канали, ел. кабели, телефонни 

кабели, кабелизация на 

кабелни оператори и други) – за 

един линеен метър 

                  

30.00 лв.   35.00 лв. 40.00 лв.  44 80 07 

    

изменение и преустройство на 

сградни инсталации – на вид 

инсталация 

                  

40.00 лв.   50.00 лв. 60.00 лв.  44 80 07 

21 2113 

Презаверяване на разрешение за 

строеж, което е изгубило действието 

си поради изтичане на срока 20.00 лв.  30.00 лв. 40.00 лв.  44 80 07 

22 2117 

Одобряване на ПУП, изработен по 

реда на чл.124 от ЗУТ        

    до три квартала включително: 150.00 лв.   165.00 лв. 180.00 лв.  44 80 07 

    до пет поземлени имота: 100.00 лв.   110.00 лв. 120.00 лв.  44 80 07 

    за отделен поземлен имот: 70.00 лв.   75.00 лв. 85.00 лв.  44 80 07 

    

одобряване на промяна на ПУП по 

реда на чл.134 от ЗУТ:         

    до три квартала включително: 150.00 лв.   165.00 лв. 180.00 лв.  44 80 07 

    до пет поземлени имота: 100.00 лв.   110.00 лв. 120.00 лв.  44 80 07 

    за отделен поземлен имот: 70.00 лв.   75.00 лв. 85.00 лв.  44 80 07 

23 2130 

Издаване на разрешение за строеж 

без одобряване на инвестиционни 

проекти 100.00 лв.  110.00 лв. 120.00 лв.  44 80 07 

   Издаване на заверен препис от   25.00 лв. 30.00 лв.   



12 
 

24 2519 решение на Общински експертен 

съвет 

20.00 лв. 44 80 07 

 25 2517 

Заверяване на преписи от документи 

и копия от планове и документация 

към тях 

                  

20.00 лв.   25.00 лв. 30.00 лв.  44 80 07 

26 1988 

Издаване на удостоверение за 

отписване на имот от актовите 

книги за имотите – общинска 

собственост, или за възстановен 

общински имот 20.00 лв. - - 44 80 07 

27 2021 

Издаване на удостоверение за 

наличие или липса на претенции за 

възстановяване на собствеността 

върху недвижими имоти по чл. 62, 

ал.4 от ЗОС 10.00 лв. 15.00 лв. 20.00 лв. 44 80 07 

28 2059 

Издаване на заповед за изземване на 

имот безплатно безплатно безплатно   

29 2078 

Издаване на удостоверение за 

наличие или липса на съставен акт 

за общинска собственост 

Такса за 

писмена 

справка: 

20.00 лв. - - 44 80 07 

30 2081 

Издаване на удостоверение относно 

собствеността на недвижими имоти 

по чл.62, ал. 4, във връзка с чл. 5 от 

ЗОС. 10.00 лв. - - 44 80 07 

31 2095 

Справки по актовите книги и 

издаване на заверени копия от 

документи относно общинска 

собственост 20.00 лв. - - 44 80 07 

32 2105 

Установяване на жилищни нужди - 

картотекиране и издаване на 

удостоверение безплатно безплатно безплатно   

33 2878 

Обработване на заявление-

декларация за обстоятелствена 

проверка 10.00 лв. - - 44 80 07 

34   

Учредяване право на строеж, 

пристрояване и надстрояване върху 

недвижими имоти-общинска 

собственост  безплатно безплатно безплатно   

35 2099 

Справки от кадастъра, относно 

собствеността и площта на имота. 

Такса за 

писмена 

справка: 

10.00 лв.  -  - 44 80 07 

36  

Удостоверение за съгласие за 

продажба на съсобствен имот с 

община Ситово, съгласно чл. 66 и 

чл.33 от Закона за собствеността. 10.00 лв. 15.00 лв. 20.00 лв. 44 80 07 

 

РАЗДЕЛ V 

ТАКСИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ 

 

Чл.32.  

БИЛО: 
За извършени услуги по гражданското състояние се заплащат следните такси: 
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1 .Удостоверение - Наследници - 4,00 лв.; 

2 .Удостоверение- Семейно положение - 4,00 лв.; 

3 . Удостоверение - Семейно положение, съпруг/а и деца - 4,00 лв.; 

4 .Удостоверение - Съпруг/а и родствени връзки - 4.00лв. 

5 .Удостоверение - Родените от майка деца - 4,00 лв.; 

6 .Удостоверение - Правно ограничение - 4,00 лв.; 

7 .Удостоверение - Идентичност на имена - 4,00 лв.; 

8 .Удостоверение - Вписване в регистъра на населението - 4.00лв. 

9 .Удостоверение - Сключване на брак в чужбина - 4,00 лв.; 

10 .Удостоверение - Снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на брак в РБ - 

4.00лв. 

11 .Декларация - Съгласие - 4,00 лв.; 

12 .Удостоверение - Постоянен адрес - 4,00 лв.; 

13 .Удостоверение - Настоящ адрес - 4.00 лв. 

14 .Удостоверение - Промени постоянен адрес - 4.00лв. 

15 .Удостоверение - Промени настоящ адрес - 4.00лв. 

16 .Удостоверение - Оригинал акт за раждане - безплатно 

17 .Удостоверение - Дубликат акт за раждане - 4.00лв. 

18 .Удостоверение - Оригинал акт за граждански брак - безплатно 

19 .Удостоверение - Дубликат акт за граждански брак - 4.00лв. 

20 .Препис-извлечение от акт за смърт - за първи път - безплатно 

21 . Препис-извлечение от акт за смърт - за втори и следващ път- 4.00лв. 

22 .Заверка на документ по гражданско състояние за легализация - 10.00лв. 

23 .Пакет документи за установяване наличие на българско гражданство - 15.00лв. 

24 .Решение по чл.19а от ЗГР - безплатно 

25 . Удостоверение за липса на съставен акт - 4.00лв. 

26 .Промяна в актове по гражданско състояние - безплатно 

27 .Пресъставяне на акт по гражданско състояние и обработване на документите - 5.00лв. . 

28 .Предоставяне на данни по гражданско състояние на институции - безплатно 

29 .Издаване на служебна бележка - 2.00лв. 

30 .Заверка „Вярно с оригинала” - 3.00лв. 

31 .Сключване на граждански брак без ритуал - 10.00лв. 

32 .Сключване на граждански брак с ритуал - 20.00лв. 

33 . Извършване на обреден ритуал - 5.00лв. 

 

СТАВА: 

№ 

по 

ред 

код по 

адм. 

регистър Наименование 

такса за 

обикновена 

услуга 

такса за 

бърза 

услуга 

такса за 

експресна 

услуга 

Код за 

вид 

плащане 

1 1994 

Признаване и изпълнение на 

съдебно решение или друг акт 

на чуждестранен съд или 

орган безплатно безплатно безплатно   

2 1997 

Издаване на удостоверение за 

настоящ адрес при вече 

регистриран настоящ адрес 5.00 лв. 7.50 лв. 10.00 лв. 44 80 07 

3 1999 

Издаване на удостоверение за 

сключен граждански брак – 

оригинал безплатно безплатно безплатно   

 

4 

 

2000 

 

Издаване на многоезично 

извлечение от акт за 

гражданско състояние  

 

25.00 лв 

 

38.00 лв.   

 

50.00 лв.   

 

44 80 07 
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5 2016 

Издаване на удостоверение за 

наследници 

5.00лв., като 

за всяка 

следваща 

страница се 

заплаща по 1 

лев. 

 

неприложи

мо 

 

неприложимо 44 80 07 

6 2017 

Издаване на удостоверение за 

сключване на брак от 

български гражданин в 

чужбина 5.00 лв. 7.50 лв. 10.00 лв. 44 80 07 

7 2019 

Издаване на препис-

извлечение от акт за смърт – 

за първи път безплатно безплатно безплатно   

8 2020 

Издаване на заверен препис 

или копие от личен 

регистрационен картон или 

страница от семейния 

регистър на населението 5.00 лв. 7.50 лв. 10.00 лв. 44 80 07 

9 2033 

Възстановяване или промяна 

на име безплатно безплатно безплатно   

10 2034 

Издаване на препис-

извлечение от акт за смърт за 

втори и следващ път 5.00 лв. 7.50 лв. 10.00 лв. 44 80 07 

11 2036 

Издаване на удостоверение за 

съпруг/а и родствени връзки 5.00 лв. 7.50 лв. 10.00 лв. 44 80 07 

12 2037 

Издаване на удостоверение за 

сключен граждански брак – 

дубликат 5.00 лв. 7.50 лв. 10.00 лв. 44 80 07 

13 2038 

Издаване на удостоверение за 

липса на съставен акт за 

гражданско състояние (акт за 

раждане, акт за смърт) 5.00 лв. 7.50 лв. 10.00 лв. 44 80 07 

14 2039 

Издаване на препис от семеен 

регистър, воден до 1978 г. 20.00 лв. 30.00 лв. 40.00 лв. 44 80 07 

15 2040 

Отразяване на избор или 

промяна на режим на 

имуществените отношения 

между съпрузи безплатно безплатно безплатно   

16 2052 

Издаване на удостоверение за 

раждане – оригинал безплатно безплатно безплатно   

17 2053 Припознаване на дете безплатно безплатно безплатно   

18 2056 

Издаване на удостоверение за 

промени на постоянен адрес, 

регистриран след 2000 година 5.00 лв. 7.50 лв. 10.00 лв. 44 80 07 

19 2057 

Издаване на удостоверение за 

родените от майката деца 5.00 лв. 7.50 лв. 10.00 лв. 44 80 07 

20 2058 

Издаване на справки по 

искане на съдебни 

изпълнители и институции безплатно безплатно безплатно  

21 2073 

Издаване на удостоверение за 

снабдяване на чужд 

гражданин с документ за 

сключване на граждански брак 

в Република България 5.00 лв. 7.50 лв. 10.00 лв. 44 80 07 

22 2075 Издаване на удостоверение за 5.00 лв. 7.50 лв. 10.00 лв. 44 80 07 
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семейно положение, съпруг/а 

и деца 

 

23 

 

2076 

Издаване на удостоверение за 

раждане – дубликат 

 

5.00 лв. 

 

7.50 лв. 

 

10.00 лв. 

 

44 80 07 

24 2079 

Издаване на удостоверение за 

постоянен адрес след подаване 

на заявление за заявяване или 

за промяна на постоянен адрес 5.00 лв. 7.50 лв. 10.00 лв. 44 80 07 

25 2080 

Съставяне на актове за 

гражданско състояние на 

български граждани, които 

имат актове, съставени в 

чужбина 15.00 лв. 22.50 лв. 

30.00 лв. (с 

изключение 

на Акт за 

раждане)  44 80 07 

26 2092 

Издаване на удостоверение за 

идентичност на лице с 

различни имена 5.00 лв. 7.50 лв. 10.00 лв. 44 80 07 

 

27 

 

2104 

Издаване на удостоверение за 

промени на настоящ адрес 

регистриран след 2000 година 5.00 лв. 7.50 лв. 10.00 лв. 

 

44 80 07 

28 2107 

Издаване на удостоверение за 

настоящ адрес след подаване 

на адресна карта за заявяване 

или за промяна на настоящ 

адрес 5.00 лв. 7.50 лв. 10.00 лв. 44 80 07 

29 2108 

Издаване на удостоверение за 

правно ограничение 5.00 лв. 7.50 лв. 10.00 лв. 44 80 07 

30 2109 

Издаване на удостоверение за 

семейно положение 5.00 лв. 7.50 лв. 10.00 лв. 44 80 07 

31 2110 

Заверка на документи по 

гражданско състояние за 

чужбина 20.00 лв. 30.00 лв. 40.00 лв. 44 80 07 

32 2128 

Издаване на удостоверение за 

постоянен адрес при вече 

регистриран постоянен адрес 5.00 лв. 7.50 лв. 10.00 лв. 44 80 07 

33 2132 

Промяна в актовете за 

гражданско състояние безплатно безплатно безплатно   

34 2390 

Комплектуване и проверка на 

документи към искане за 

установяване на българско 

гражданство 30.00 лв. 45.00 лв. 60.00 лв. 44 80 07 

35 2391 

Издаване на удостоверения за 

настойничество и 

попечителство (учредено по 

реда на чл. 155 от СК и по 

право – по чл. 173 от СК) 5.00 лв. 7.50 лв. 10.00 лв. 44 80 07 

36 2138 

Издаване на удостоверение за 

вписване в регистъра на 

населението 5.00 лв. 7.50 лв. 10.00 лв. 44 80 07 

37  Заверка „Вярно с оригинала” 5.00 лв. - - 44 80 07 

38  

Сключване на граждански 

брак без ритуал 20.00 лв. - - 

44 80 07 

39  

Сключване на граждански 

брак с ритуал 30.00 лв. - - 

44 80 07 

40  

Извършване на обреден 

ритуал 10.00 лв. - - 

44 80 07 
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41   

За всички други видове 

удостоверения и служебни 

бележки, свързани с 

гражданско състояние по 

искане на граждани и/или 

институции. 

 

5.00 лв. 

 

7.50 лв. 

 

10.00 лв. 

 

44 80 07 

42  

Нотариални услуги, съгласно 

чл.83 от Закона за нотариусите 

и нотариалната дейност     

 

 

43  

Нотариалните услуги по т.33 

се таксуват съгласно ТАРИФА 

за нотариални такси към 

ЗННД     

44  

Приложение с превод на чужд 

език към удостоверение 

 

25.00 лв 

 

38.00 лв.   

 

50.00 лв.   

 

44 80 07 

 

ПРИЕМА СЕ:   

НОВА ТОЧКА - 45. Извършване на обстойна 

проверка в актовете по ГС 

 10.00 лв. за устна справка, 

след подадено заявление; 

15.00 лв. за писмен отговор, 

след подадено заявление. 

 
  

46. Копирни услуги: 
БИЛО СТАВА: 

- Копиране черно-бяло - едностранно 0.10 лв. 0.25 лв. 

- Копиране черно-бяло - двустранно 0.20 лв. 0.50 лв. 

- Копиране цветно 0.50 лв. 0.75 лв. 

- Черно-бяло принтиране 0.25 лв. 0.30 лв. 

- Цветно принтиране 0.58 лв. 0.75 лв. 

- Ламиниране 0.84 лв. 1.20 лв. 

47.  Таксите по т. 46 са с включен ДДС.   

 

 

Чл.33.За извършени услуги, свързани със селското стопанство и опазването на околната среда: 

БИЛО: 

1. Издаване на становище, свързано с опазване на околната среда се заплаща такса - 10,00лв. 

2.За издаване на свидетелство за собственост при продажба на едър добитък се заплаща такса в 

размер на 3,00 лв. 

3 .Издаване на разрешително за паша в общ. гори - годишно: 

- за едър рогат добитък - 2,00 лв./глава/ 

- за овце - 0,50 лв./глава/ 

4 .Издаване на позволително за ползване на лечебни растения от общ. имоти: 

- грудки, корени, коренища / с изключение на такива от репей, коприва, троскот / - 0,03 лв./кг 

- листа / с изключение на такива от коприва/ : 

орех - 0,01 лв./кг 

други - 0,03 лв./кг 
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- стръкове / с изключение на такива от маточина / - 0,03 лв./кг 

- цветове / с изключение на такива от лайка / - 0,03 лв./кг 

- плодове : 

шипка - 0,02 лв./кг 

орех, обикновен кестен - 0,15 лв./кг 

други - 0,03 лв./кг 

- пъпки - 0,08 лв./кг 

- кори - 0,03 лв./кг 

- събиране на охлюви - 0,10 лв./кг 

5 .Издаване на служебни бележки и удостоверения - 2,00 лв. 

6 .Издаване на разрешително за сеч на дървета - 5,00 лв. 

7 .Маркиране на отделно стоящи дървета, подлежащи на сеч по ЗОСИ и 

Наредба №1 за опазване на селскостопанското имущество - 0,50 лв./брой 

8 .Измерване и кубиране на дървесина в лежащо състояние - 0,60 лв./пл.м3, 0,15 лв./пр.м3. 

9 .Маркиране на дървесина в лежащо състояние - 0,50 лв./м3 

10 .Издаване на превозен билет за дървесина - 1,00 лв. + ДДС 

11 .Издаване на свидетелство за собственост на пчелни семейства-3,00 лв. 

12 .Регистрация на ПМС с животинска тяга - 1,00 лв. като регистрационната табела по цена по 

себестойност. 

13 .Такса за депониране на строителни отпадъци върху смесени депа в обем над 1 м3 - 2,50 лв/м3 

без ДДС, а при превоз с транспортни средства на общината се заплащат и транспортните разходи. 

14 .Издаване на разрешително за паша на селскостопански животни в общинските пасища и 

мери - годишно: 

- За едър рогат добитък - 2.00лв./глава/ 

- За дребен рогат добитък - 0.50лв./ глава/ 

- За еднокопитни ( коне, магарета, катъри и мулета) - 1.00лв. /глава/ 

15 .Ползване/ водовземане от воден обект - общинска собственост ( съгласно Тарифа за таксите, 

който се събират в системата на МОСВ): 

- За издаване на разрешително - 250.00 лв. 

- За продължаване срока на разрешително -100.00 лв. 

- За изменение и/или допълнение на разрешително - 130.00 лв. 

СТАВА: 

№ 

по 

ред 

код по 

адм. 

регистър Наименование 

такса за 

обикновена 

услуга 

такса за бърза 

услуга 

такса за 

експресна 

услуга 

Код за 

вид 

плащане 

1 2006 

Измерване, кубиране и 

маркиране на 

дървесина, добита 

извън горския фонд 

1.20 лв./м3 за 

марка и 4.80 

лв. с ДДС за 

превозен 

билет   - -  44 80 07 

2 2007 

Издаване на 

удостоверение за 

билки от култивирани 

лечебни растения 5.00 лв.  -  - 44 80 07 

3 2045 

Издаване на 

разрешително за 

достъп до горски 

територии за товаро-

разтоварителна 

дейност при 

дърводобив. безплатно  -  - 44 80 07 
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4 2066 

Издаване на 

позволително за 

ползване на лечебни 

растения изчисляеми  -  - 44 80 07 

   

грудки, корени, 

коренища / с 

изключение на такива 

от репей, коприва, 

троскот / листа / с 

изключение на такива 

от коприва/ стръкове / 

с изключение на 

такива от маточина / 

цветове / с 

изключение на такива 

от лайка /          0.05 лв.   -  -   

4.5.   плодове :    -  -   

    шипка          0.05 лв.   -  -   

    

орех, обикновен 

кестен          0.20 лв.   -  -   

    други          0.05 лв.   -  -   

4.6.   пъпки          0.10 лв.   -  -   

4.7.   кори          0.05 лв.   -  -   

4.8.   събиране на охлюви          0.15 лв.   -  -   

5 2086 

Издаване на 

разрешение за 

отсичане и 

изкореняване до 5 

дървета и до 1 дка 

лозя в 

селскостопанските 

земи 

8.00 лв. на 

разрешение 

до 5 броя. 

10.00 лв. над 

5 броя.   -  - 44 80 07 

6 2093 

Издаване на 

предписание за 

насочване за  

депониране на 

строителни отпадъци 

и земни маси 3.00 лв./ м3  -  - 44 80 07 

 7 2087 

Регистрация на пътни 

превозни средства с 

животинска тяга 

3.00 лв. + 

цената на 

табелата  -  - 44 80 07 

 8   

Маркиране на отделно 

стоящи дървета, 

подлежащи на сеч по 

ЗОСИ и 

Наредба №1 за 

опазване на 

селскостопанското 

имущество 0.50 лв./бр.  -  - 44 80 07 

 9   

Издаване на 

становище по 

опазване на околната 

среда се заплаща такса 20.00 лв.  -  - 44 80 07 
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 10   

Издаване на 

разрешително за паша 

в общ. гори – годишно    -  -   

    за едър рогат добитък 2.00 лв.  -  - 44 80 07 

    за овце 0.50 лв.  -  - 44 80 07 

11 1996 

 Издаване на 

разрешение за 

отсичане на над 5 /пет/ 

броя дървета и на лозя 

над 1 декар 

10.00 лв./ по 

10.00 лв. за 

всеки 

следващ - - 44 80 07 

12 2031 

Издаване на 

разрешение за 

отсичане на 

дълготрайни 

декоративни дървета и 

дървета с историческо 

значение безплатно  безплатно безплатно   

13 2068 

Издаване на превозен 

билет за 

транспортиране на 

добита дървесина 

извън горските 

територии 

2.00 лв. без 

ДДС на 

превозен 

билет - - 44 40 00 

 14 1993 

Издаване на 

разрешително за 

ползване на водни 

обекти - публична 

общинска 

собственост, с 

изключение на 

разрешителните по чл. 

46, ал. 1, т. 3 от Закона 

за водите 

250.00 лв. за 

издаване на 

разрешително 

100.00 лв. за 

продължаване 

срока на 

разрешителното 

130.00 лв. за 

изменение и/или 

допълнение на 

разрешителното 44 80 07 

15 2004 

Издаване на 

разрешително за 

водовземане от води, 

включително от 

язовири и 

микроязовири и 

минерални води - 

публична общинска 

собственост, както и 

от находища на 

минерални води - 

изключителна 

държавна собственост, 

които са предоставени 

безвъзмездно за 

управление и ползване 

от общините 

250.00 лв. за 

издаване на 

разрешително 

100.00 лв. за 

продължаване 

срока на 

разрешителното 

130.00 лв. за 

изменение и/или 

допълнение на 

разрешителното 44 80 07 
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16  

За всички други 

видове удостоверения, 

служебни бележки и 

становища, свързани 

със селското 

стопанство и 

опазването на 

околната среда, по 

искане на граждани 

и/или институции 5.00 лв. 7.50 лв. 10.00 лв. 44 80 07 

 

 

Чл.34.За счетоводни услуги се заплащат следните такси: 

 БИЛО СТАВА 

1. Издаване на удостоверения и служебни бележки  2,00 лв.  5,00 лв. 

2. Издаване на удостоверение УП2 и УП3   

- до 3 г.  3,00 лв.  4,00 лв. 

- от 3 до 5 г.  5,00 лв.  6,00 лв. 

- от 3 до 10 г  8,00 лв.  10,00 лв. 

- от 3 до 15 г  10,00 лв.  15,00 лв. 

3. Преизчисляване на стаж от трудова книжка  5,00 лв.  6,00 лв. 

 

 

Чл.35.За местни данъци и такси: 

БИЛО:  
 1.Издаване на удостоверение „Данъчна оценка” за недвижим имот, земеделски земи, гори и всички 

останали случаи от ЗМДТ: 

- обикновена поръчка - 7 дни - 5,00 лв 

- бърза поръчка - 1 ден - 8,00 лв. 

- експресна - до 4.00 часа - 10,00 лв. 

2.Издаване на други удостоверения и справки от отдел „МДТ” - 3,00 лв. 

3.Издаване на дубликат на документи от отдел „МДТ” - 2,00 лв. 

 

СТАВА: 

№ 

по 

ред 

код по 

адм. 

регистър Наименование 

такса за 

обикновена 

услуга 

такса за 

бърза услуга 

такса за 

експресна 

услуга 

Код за 

вид 

плащане 

1 1998 

Издаване на удостоверение 

за наличие или липса на 

задължения по Закона за 

местните данъци и такси 5.00 лв. - - 44 80 07 

2 2071 

Издаване на удостоверение 

за декларирани данни 5.00 лв.  -  - 44 80 07 

3 2091 

Издаване на удостоверение 

за дължим и платен данък 

върху наследство 5.00 лв. 7.50 лв. 10.00 лв. 44 80 07 
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4 2124 

Издаване на копие от 

подадена данъчна 

декларация 3.00 лв.  -  - 44 80 07 

5 2131 

Издаване на препис от 

документ за платен данък 

върху превозни средства 5.00 лв. 7.50 лв.  10.00 лв. 44 80 07 

6 2393 

Издаване на удостоверение 

за данъчна оценка на право 

на строеж 10.00 лв. 15.00 лв. 20.00 лв. 44 80 07 

7 2395 

Издаване на удостоверение 

за данъчна оценка на право 

на ползване 10.00 лв. 15.00 лв. 20.00 лв. 44 80 07 

8 2396 

Издаване на удостоверение 

за данъчна оценка на 

недвижим имот и 

незавършено строителство 10.00 лв. 15.00 лв. 20.00 лв. 44 80 07 

9 2834 

Служебно предоставяне на 

информация за наличие или 

липса на задължения безплатно безплатно безплатно   

 

 

Чл.36. (1) За категоризиране на заведения за хранене и развлечения - ресторанти, заведения за бързо 

обслужване, питейни заведения, кафе-сладкарници и барове се плащат следните такси: 

БИЛО: 

1.до 20 места за сядане - 110 лв.; 

2.от 21 до 50 места за сядане - 250 лв.; 

3.от 51 до 150 места за сядане - 500 лв.; 

4.от 151 до 300 места за сядане - 940 лв.; 

5.над 300 места - 1400 лв. 

 

СТАВА: 

№ 

по 

ред 

код по 

адм. 

регистър Наименование 

такса за 

обикновена 

услуга 

такса 

за 

бърза 

услуга 

такса за 

експресна 

услуга 

Код за 

вид 

плащане 

1 2008 

Промяна на вписаните 

обстоятелства в Националния 

туристически регистър по искане на 

вписаното лице.  150.00 лв.  - -   44 80 07 

2 2047 

Категоризация на места за 

настаняване 

Съгл. 

Закона за 

туризма       

    

за категоризиране на места за 

настаняване клас А – хотели, 

мотели, апартаментни 

туристически комплекси, вилни 

селища, туристически селища и 

вили:         

    а) до 30 стаи; 500.00 лв.   -  - 44 80 07 

    б) от 31 до 150 стаи; 1 200.00 лв.   -  - 44 80 07 

    в) от 151 до 300 стаи; 1 900.00 лв.   -  - 44 80 07 

    г) от 301 до 500 стаи; 2 800.00 лв.   -  - 44 80 07 

    д) над 500 стаи; 5 000.00 лв.   -  - 44 80 07 
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за категоризиране на места за 

настаняване клас Б – семейни 

хотели, хостели, пансиони и 

почивни станции:         

    а) до 20 стаи; 200.00 лв.   -  - 44 80 07 

    б) от 21 до 40 стаи; 400.00 лв.   -  - 44 80 07 

    в) от 41 до 60 стаи; 940.00 лв.   -  - 44 80 07 

    г) от 61 до 100 стаи; 2 000.00 лв.   -  - 44 80 07 

    д) над 100 стаи; 4 000.00 лв.   -  -  44 80 07 

    

за категоризиране на места за 

настаняване клас Б – стаи за 

гости, апартаменти за гости, къщи 

за гости, бунгала и къмпинги:         

    
а) за едно легло; 

10.00 лв. на 

легло  -  -  44 80 07 

    

б) за паркомясто за автомобил/ 

каравана/кемпер в къмпинг ; 

10.00 лв.  на 

брой  -  -  44 80 07 

 3  2088 

за категоризиране на заведения за 

хранене и развлечения 

(самостоятелни или прилежащи 

към места за настаняване):         

    а) до 20 места за сядане  150.00 лв.   - -   44 80 07 

    б) от 21 до 50 места за сядане  250.00 лв.   -  - 44 80 07 

    в) от 51 до 150 места за сядане  800.00 лв.   -  - 44 80 07 

    г) от 151 до 300 места за сядане  1 500.00 лв.   -  - 44 80 07 

    д) над 300 места за сядане  2 000.00 лв.   -  - 44 80 07 

    

за категоризиране на 

туристически хижи, туристически 

учебни центрове и туристически 

спални – за легло  

10.00 лв. на 

легло   -  - 

44 80 07 

    

За издаване на дубликат на 

удостоверение за регистрация за 

извършване на туроператорска и/или 

туристическа агентска дейност, на 

удостоверение за категория на 

туристически обект или на 

сертификат за съответен вид център 

–  100.00 лв.   -  - 

44 80 07 

    

За изработване на нова табела 

за  определена категория на 

туристически обект по чл. 3, ал. 2, т. 

1 – 3 ЗТ или за вид сертифициран 

център по чл. 3, ал. 2, т. 5 ЗТ, при 

захабяване на издадената, се събира 

такса в размер на  50.00 лв.   -  - 

44 80 07 

4 2050 

Прекратяване на категория на 

туристически обект по искане на 

лицето, извършващо дейност в 

обекта.  10.00 лв. - - 44 80 07 

5 2089 

Потвърждаване или промяна 

категорията на туристически обект  150.00 лв. -  - 44 80 07 

6 2123 

Издаване на дубликат на 

удостоверение за определен вид и 

категория на туристически обект 100.00 лв. - -  44 80 07 

7 3087 Приемане на уведомление за  30.00 лв. -  -   44 80 07 
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работно време при откриване на 

обект или заявяване промяна на 

работното време на обекта 

 

 

Чл.37. 

 БИЛО СТАВА 

(1). При издаване на разрешително 

за работно време  

20,00 лв. 30,00 лв. 

(2).При издаване на разрешително за 

1 година за работно време след 2°° 

часа на основание чл.29, ал.2 от 

Наредба №1 на Общ.съвет с.Ситово  

20,00 лв. еднократно при 

издаване на разрешително. 

30,00 лв. еднократно при 

издаване на разрешително. 

 

РАЗДЕЛ VI 

УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „ОБЩИНСКИ 

ИМОТИ И УСЛУГИ 2012” 

Чл.38. (1) Цени на услуги предоставяни от Общинско предприятие „Общински имоти и услуги 2012” 

БИЛО: 

№ Вид услуга 

Цена (Вътрешна услуга) Цена (Външна услуга) 

 УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ от Общинско 

предприятие „Общински имоти и услуги 

2012” 

  

1. Оран на декар с ЮМЗ 47-93 20.24 лв. /дка 23.81 лв. /дка 

2. Услуга с Т - 25 17.17 лв. /м. час 20.20 лв. /м. час 

3. Траурна услуга в рамките на населеното 

място с УАЗ 83-26 

- 15.00 лв. 

4. Услуга с моторна ръчна коса 16.72 лв. / час 19.67 лв. / час 

5. Услуга с моторен трион 16.72 лв. / час 19.67 лв. / час 

6. Услуга с УАЗ 83-26 1.08 лв. / км 1.28 лв. / км 

7. Услуга с VW Транспортер 34-38 0.59 лв. / км 0.70 лв. / км 

8. Услуга с Роторна косачка 5.10 лв. / дка 6.00 лв. / дка 

9. Услуга с Т 16 М 16.85 лв. /м. час 19.82 лв. /м. час 

10. Услуга с ЮМЗ 47-93 40.45 лв. /м. час 47.59 лв. /м. час 

11. Услуга с ЮМЗ 47-84 40.32 лв. /м. час 47.44 лв. /м. час 

12. Услуга с ДТ - 75 56.37 лв. /м. час 66.31 лв. /м. час 

13. Траурна услуга - изкоп на гроб с ЮМЗ 47-84 

- гроб 

- 15.00 лв. /м. час 

14. Услуга „Мулчиране” 8.33 лв / дка 10.00 лв / дка 

 

СТАВА:  

№ по 

ред 

Вид на Услугата Мярка Цена (Вътрешна услуга) Цена (Външна 

услуга) 
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1 Услуга с VW Транспортер 34-

38 

км 0,71 лв. 1,29 лв. 

2 Услуга с ЮМЗ 47-93 м/час 46,23 лв. 55,48 лв. 

3 Услуга с моторна ръчна коса час 19,41 лв. 23,29 лв. 

4 Транспортна услуга с 

Мерцедес 45-76 

км 3,63 лв. 4,36 лв. 

5 Услуга HIDROMEK HMK 

102B-БАГЕР 

м/час 49,97 лв. 59,96 лв. 

6 Транспортна услуга с ТК-80 

БОЛГАР 

м/час 40,76 лв. 48,91 лв. 

7 Изкоп на гроб с HIDROMEK 

HMK 102B-БАГЕР 

брой - 21,37 лв. 

8 Услуга с ДТ-75/заравяне на 

боклуци, сняг/ 

м/час 55,60 лв. 66,73 лв. 

9 Мулчиране с мулчер дка 12,07 лв. 14,48 лв. 

10 Оран с NEW HOLLAND 061-

20 

дка 23,45 лв. 28,14 лв. 

11 Превоз погребение VW 

Транспортер 34-38  

брой - 15,97 лв. 

12 Услуга с роторна косачка дка 8,15 лв. 9,78 лв. 

13 Услуга с моторен трион 

/рязане на дърва/: 

м3 13,92 лв. 16,70 лв. 

-Дейност I – събаряне на дърво 

от корен 

час 13,92 лв. 16,70 лв. 

-Дейност II – рязане на 

кубирани дърва 

м3 8,35 лв. 10,02 лв. 

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Стойността на услугата е изчислена на база цена на дизел 2,32лв./л без ДДС и цена 

на бензин- 1,98 лв./л без ДДС.  

В предвид динамичната икономическа обстановка в страната, при повишаване или 

намаляване повече от 10% цената на горивата, стойността на услугите ще бъде преизчислявана. 

 

 

РАЗДЕЛ VII 

ТАКСИ ЗА ПРИТЕЖАВАНЕ НА КУЧЕТА 
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БИЛО СТАВА 

Чл.40, ал. 1 Собственик на куче, с 

постоянен адрес/ седалище в 

общината заплаща годишна такса в 

размер на 

3,00 лв. 10,00 лв. 

Чл.41, ал. 1 Собственикът на 

куче/кучета, отглеждано с цел 

развъждане, се регистрира по чл.137 

от ЗВМД и заплаща такса в 

Общината, съгласно чл. 35, ал.5, от 

ЗЗЖ в размер на 

50,00 лв. 70,00 лв. за брой 

 

По четвърта точка от дневния ред: 

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

разходване на месечните обезпечения и отчисления по чл.60, ал.2, т.1 и 2 и чл.64, 

ал.1 от Закона за управление на отпадъците за 2023 година. 

С резултат от поименно гласуване от общо 13 общински съветника, гласували 

13 гласа „ За „ 

1.Ангел Йорданов Ангелов – „за„ 

2.Аднан Мехмед Осман – „за„ 

3.Бейти Лютфи Мустафа –  за„ 

4.Галина Василева Йорданова – „за„ 

5.Дженгис Мюдесир Еюб – „за„ 

6.Димитър Маринчев Христов – „за“ 

7.Диана Йорданова Йовчева – „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 № 04 

 На основание чл.21,ал.ал.1,т.8 от ЗМСМА, във връзка с §60 от Преходните и 

заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Данъчно-

осигурителния процесуален кодекс / обн. ДВ.бр.105/2020 г., изм. и доп. ДВ. 

бр.23/2021 г.,бр.17/2022 г.,бр.100/2022 г./ Общински съвет – Ситово дава съгласие 

месечните обезпечения и отчисления по чл.60,ал.2,т.1 и 2 и чл.64,ал.1 от Закона за 

управление на отпадъците, за 2023 г. да бъдат разходвани за дейности, свързани с 
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управление на отпадъците на територията на Община Ситово, включително 

техника и машини за обезпечаване на тези дейности чрез вътрешни компенсирани 

промени, без да се изменя приетия от Общинския съвет начин за определяне и 

размер на таксата битови отпадъци. 

По пета точка от дневния ред: 

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

освобождаване на физически и юридически лица от такса сметосъбиране и 

сметоизвозване за 2023 година. 

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

гласа „ За „ 

1.Ангел Йорданов Ангелов 

2.Аднан Мехмед Осман 

3.Бейти Лютфи Мустафа 

4.Галина Василева Йорданова 

5.Дженгис Мюдесир Еюб 

6.Димитър Маринчев Христов 

7.Диана Йорданова Йовчева 

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 № 05 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 от Наредбата за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ситово, във 

връзка с протокол № 17 /  09.01.2023 г. на комисията назначена със Заповед №  492 / 06.12.2022  

г., Общински съвет – Ситово: 
 

I.Освобождава от такса за сметосъбиране и сметоизвозване за 2023 година собственици на 

имоти от Община Ситово, както следва: 

Имот находящ се в с.Ситово  

Ла Комерчиале парт.№ 1180441580836 

С молба вх.№ 94-Л-3/ 15.03.2022 г. ул. "Трети март" № 1 

Ла Комерчиале парт.№ 1180441580836 

С молба вх.№ 94-Л-3/ 15.03.2022 г. ул. "Трети март" № 1 

Екатерина Маринова Александрова Парт.№ 8804025593001 

С молба вх.№ 94-Е-16/ 15.03.2022 г. ул. "Н.П.Караджата" 22 

Стоянка Стоянова Неделчева Парт.№ 6011025573102 

С молба вх.№ 94-С-31/ 15.03.2022 г. ул. "Тодор Парушев" 5 

Георги Николов Ченев Парт.№ 6612295560001 
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С молба вх.№ 94- Г- 73/ 13.07.2022 г. ул."Й.Йовков" № 5 

Деян Николов Великов Парт.№ 7508305579001 

С молба вх.№ 94- Д- 54/ 01.06.2022 г. ул."Дружба" № 9 

Йордан Стоянов Киров Парт.№ 4606205563002 

С молба вх.№ 94--Й-27/ 01.06.2022 г. ул. "Устрем" 13 

Красимир Маринов Кулев парт.№6906Н1423 

С молба вх.№ 94-К-47/ 13.07.2022 г. ул. "Люляк" 8 

Мариана Петрова Джамбазова-Сандова Парт.№ 6906Н1992 

С молба вх.№ 94-М-95/ 13.07.2022 г. ул. "Изгрев" 14 

Неджибе Али Хасан парт.№ 6906Н5611 

С молба вх.№ 94-Н-38/ 01.06.2022 г. ул. "Васил Левски" № 3 

Радка Стоянова Ангелова Парт.№ 4606205563002 

С молба вх.№ 94-Р-23/ 13.07.2022 г. ул. "Устрем" 13 

Тихомир Денчев Трифонов /Денчо Трифонов Петров/ Парт.№ 5301265600001 

С молба вх.№ 94-Т-16/ 01.06.2022 г. ул. "Й.Йовков" № 14/16/ 

Цани Иванов Иванов Парт.№ 6906Н5396 

С молба вх.№ 94-Ц-6/ 01.06.2022 г. ул. "В. Левски" 10 

Янко Павлов Къров Парт.№ 4111275340001 

С молба вх.№ 94-Я-22/ 13.07.2022 г. ул. "31-ви полк" 6 

Елена Йорданова Христова Парт.№ 6906Н2338 

С молба вх.№ 94-Е-74/ 22.08.2022 г. ул. "Борис Христов" № 24 

Иван Пенчев Петров Парт.№ 6906Н5697 

С молба вх.№ 94-И-68/ 22.08.2022 г. ул. "Й.Йовков" № 16 а 

Ивайло Тодоров Иванов Парт.№ 6906Н3121 

С молба вх.№ 94-И-67/ 22.08.2022 г. ул. "Тодор Парушев" 14 

Елка Димитрова Алексиева Парт.№ 6707235636002 

С молба вх.№ 94-Е-77/ 29.08.2022 г ул. "Нов живот" 8 

Димитра Лазарова Димова Парт.№ 3910265617001 

С молба вх.№ 94-Д-92/ 19.09.2022 г ул. "Христо Ботев"  

Огнян Тодоров Александров Парт.№ 6108165568001 

С молба вх.№ 94-О-7/ 03.10.2022 г. ул. "Трети март" № 47 

Снежана Йорданова Янкова Парт.№ 6707235636002 

С молба вх.№ 94-С-158/ 03.10.2022 г. ул. "Г.С.Раковски" 2 

Румяна Иванова Цонева Парт.№ 6906Н5382 

С молба вх.№ 40-Р-72/ 17.10.2022 г. ул. "31-ви полк" 9 

Мариана Стефанова Петкова Парт.№ 6906Н5446 

С молба вх.№ 94-М-136/  21.10.2022 г. ул. "В. Левски" 36 

Драгомир Великов Петров Парт.№ 6906Н6941 

С молба вх.№ 94-Д-115/  21.10.2022 г. ул. "Трети март" № 51 

Гинка Николова Ташкова Парт.№ 6904025644001 

С молба вх.№ 94-Г-140/  21.10.2022 г. ул. "Дружба" 

Росица Петрова Иванова Парт.№ 6906Н298 

С молба вх.№ 94-Р-45/ 21.10.2022 г. ул. "Трети март" № 94 

Росица Петрова Иванова Парт.№ 6906Н935 

С молба вх.№ 94-Р-45/ 21.10.2022 г. ул. "Младост" 40 

"Сити милк 2000" ЕООД новообр. имот 66665.501.872 

С молба вх.№ 94-С-79/ 31.10.2022 г. стопански двор 
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Юли Юриев Пчелинцев Парт.№ 7004266305003 

С молба вх.№ 94-Ю- 51/ 09.11.2022 г. стопански двор кад.№ 913 

Димитър Стефанов Дунчев Парт.№ 6906Н7270 

С молба вх.№ 94-Д-129/ 09.11.2022 г. стопански двор кад.№ 914 

Стояна Дочева Господинова Парт.№ 5010075578101 

С молба вх.№ 94-С-205/ 22.11.2022 г. ул. "Христо Ботев" № 29 

Димитър Петров Георгиев Парт.№ 6906Н1615 

С молба вх.№ 94-Д-156/ 06.12.2022 г. ул. "Мусала" 6 

Петър Тодоров Узунов Парт.№ 6906Н3642 

С молба вх.№ 94-П-60/ 08.12.2022 г. ул. "Й.Йовков" № 22  

Петър Тодоров Узунов Парт.№ 6906Н3643 

С молба вх.№ 94-П-60/ 08.12.2022 г. ул. "Й.Йовков" № 27 

Евелина Владимирова Костадинова Парт.№ 6906Н88 

С молба вх.№ 94-Е-55/ 16.12.2022 г. ул. "В. Левски" 23 

 

Имот находящ се в с.Босна  

Рабия Шукри Юсеин парт. № 5006275637001 

С молба вх.№ 94-Р-49/ 25.10.2022 г. ул. "Шеста" № 2 

н-ци на Кямил Мехмедов Насуфов Парт.№ 6906Н959 

С молба вх.№ 94-К-80/ 25.10.2022 г. ул. "Седма" №  

н-ци на Кямил Мехмедов Насуфов Парт.№ 4011015587001 

С молба вх.№ 94-К-80/ 25.10.2022 г. ул. "Десета"  

Исмаил Ариф Деде Парт.№ 4611145561001 

С молба вх.№ 94-Е-105/ 25.10.2022 г. ул. "Десета" № 2 

Наим Шабанов Мехмедов Парт.№ 3210285691001 

С молба вх.№ 94-Н-85/ 25.10.2022 г. ул. "Първа" № 3 

Н- ци Хамди Халидов Юсеинов Парт.№ 3404025624001 

С молба вх.№ 94-Х-16/ 25.10.2022 г. ул. "Десета" № 7 

Н-ци Ибрам Мехмедов Юсеинов парт. № 3004225607001 

С молба вх.№ 94-И-99/ 25.10.2022 г. ул. "Осма" № 1 

Н-ци Надиде Юсеин Бошнак парт. № 2202045670001 

С молба вх.№ 94-Н-86/ 25.10.2022 г. ул. "Четвърта" № 13 

Гюлджан Джемал Юсеин Парт.№ 4307045617001 

С молба вх.№ 94-Г-147/ 25.10.2022 г. ул. "Пета" № 5 

 

Имот находящ се в с.Гарван  

Георги Петков Добрев Парт.№ 6009185647003 

С молба вх.№ 94-Г-30/ 15.03.2022 г.  

Мирослав Момчев Димитров парт.№ 6906Н1441 

С молба вх.№ 94-М-25/ 15.03.2022 г. ул. "Тридесета" 

Мирослав Момчев Димитров парт.№ 6906Н1442 

С молба вх.№ 94-М-25/ 15.03.2022 г. ул. "Тридесета" 

Мария-Антоанета Иванова Иванова Парт.№ 4707285612004 

С молба вх.№ 94-М-26/ 15.03.2022 г. ул. "Осма" 

Мария-Антоанета Иванова Иванова парт.№ 6906Н5410 

С молба вх.№ 94-М-26/ 15.03.2022 г.  

Мария Димитрова Василева Парт.№  6906H3315 
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С молба вх.№ 94-М-27/ 15.03.2022 г. 15.811 дка зем. земя в регулация 

Стефан Стоянов Атанасов Парт.№ 6906Н1785 

С молба вх.№ 94-С-30/ 15.03.2022 г. ул. "Тридесета" № 13 

Стефан Стоянов Атанасов Парт.№ 6906Н1786 

С молба вх.№ 94-С-30/ 15.03.2022 г. ул. "Тридесета" № 15 

Тодор Тодоров Иванов Парт.№ 1401195639001 

С молба вх.№ 94-Т-8/ 24.03.2022 г. ул. "Шестнадесета" № 14 

ТП ДЛС "Каракуз" 6906F1015 

С молба вх.№ 60-00-6/28.06.2022 г. остров Гарван 

Ангелинка Великова Иванова парт.№ 6906Н1278 

С молба вх.№ 94-А-60/ 01.06.2022 г. ул. "28-ма" № 5 

Ангелинка Великова Иванова парт.№ 6906Н1279 

С молба вх.№ 94-А-60/ 01.06.2022 г. ул. "28-ма"  

Антонина Атанасова Манолова парт.№ 5608015712003 

С молба вх.№ 94-А-61/ 01.06.2022 г.   

Антонина Атанасова Манолова парт.№ 6906Н5046 

С молба вх.№ 94-А-61/ 01.06.2022 г.  

Димитър Георгиев Великов парт.№ 6906Н92- земя 

С молба вх.№ 94-Д-52/ 01.06.2022 г. ул. "Първа " № 81 

Дарина Господинова Стойкова парт.№ 6906Н5563 

С молба вх.№ 94-Д-53/ 01.06.2022 г. ул. "Четвърта " № 1 

Йорданка Минчева Ангелова парт.№ 6403155594003 

С молба вх.№ 94-Й-28/ 01.06.2022 г.  

Йорданка Минчева Ангелова парт.№ 6305065623002 

С молба вх.№ 94-Й-28/ 01.06.2022 г.  

Неделчо Петров Киров Парт.№  6906Н4907 

С молба вх.№ 94-Н-39/ 01.06.2022 г. 58.920 дка зем. земя в регулация 

Тодор Калинов Кудинов Парт.№ 5403035642002 

С молба вх.№ 94-Т-17/ 01.06.2022 г.  

Веселин Александров Павлов Парт.№ 5305165385002 

С молба вх.№ 94-В-100/ 07.09.2022 г. ул. "Четвърта" № 60 

Стефан Баников Казаков Парт.№ 3907175605002 

С молба вх.№ 94-С-137/ 07.09.2022 г. ул. "Втора" № 27 

Венка Тодорова Тодорова Парт.№  6906Н2867 

С молба вх.№ 94-В-102/ 08.09.2022 г. ул. "3-та" № 33 

Асен Василев Станчев Парт.№6203145290101 

С молба вх.№ 94- А-121/ 08.09.2022 г. ул. "Втора" № 29  

Снежинка Великова Стоянова Парт.№ 6203145290101 

С молба вх.№ 94- С-138/ 08.09.2022 г. ул. "Втора" № 29 

Валентин Йорданов Ангелов Парт.№ 6305125609001 

С молба вх.№ 94- В-109/ 26.09.2022 г.  

Габриела Тошева Георгиева Парт.№  8804285590001  

С молба вх.№ 94-Г-125/ 03.10.2022 г. ул. "24-та" 8 

Атанаса Маринова Димитрова Парт.№  6906Н2867 

С молба вх.№ 94-А-136/ 05.10.2022 г. ул. "3-та" № 47 

Галина Георгиева Ангелова Парт.№ 6906Н572 

С молба вх.№ 94-Г-131/ 14.10.2022 г.  дв.место 
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Ирка Георгиев Атанасов Парт.№ 7012115729001 

С молба вх.№ 94-И-94/ 14.10.2022 г. ул. "Втора" № 16  

Диана Йорданова Йовчева Парт.№ 6906Н6280 

С молба вх.№ 94-Д-105/ 14.10.2022 г. ул. "14-та" 10 

Анка Георгиева Бочева Парт.№ 6906Н593 

С молба вх.№ 94-А-144/ 14.10.2022 г. ул. "18-та" 12 

Стоянка Йорданова Велкова Парт.№ 6906Н5678 

С молба вх.№ 94-С-171/ 17.10.2022 г. ул.  

Румен Атанасов Иванов Парт.№  5404275669003 

С молба вх.№ 94-Р-39/ 19.10.2022 г. ул. "23-та" № 5 

Румен Атанасов Иванов Парт.№  5404275669003 

С молба вх.№ 94-Р-39/ 19.10.2022 г. ул. "23-та" № 7 

Силвия Енчева Жекова Парт.№ 4710175591001 

С молба вх.№ 94-С-176/ 21.10.2022 г. ул. "Осма" 

Стефка Николова Георгиева Парт.№ 4509085616002 

С молба вх.№ 94-С-177/ 24.10.2022 г. 18.760 дка зем. земя в регулация 

Ангел Иванов Иванов Парт.№ 4912285569003 

С молба вх.№ 94-А-150/ 25.10.2022 г. ул. "Четвърта" № 15 

Антон Великов неков Парт.№ 3410205693002 

С молба вх.№ 94-А-150/ 25.10.2022 г. ул.  

Здрава Кръстилова Иванова Парт.№ 3308175573001 

С молба вх.№ 92-З-17/ 24.11.2022 г. ул. "Четвърта" № 64 

 

Имот находящ се в с. Добротица  

Красимир Ганчев Маринов Парт.№ 6202195281101 

С молба вх.№ 94-К-19/ 15.03.2022 г ул. "Синчец"  № 2 

Красимир Ганчев Маринов Парт.№ 6202195281102 

С молба вх.№ 94-К-19/ 15.03.2022 г ул. "Момина сълза" 28 

Красимир Ганчев Маринов Парт.№ 6202195281103 

С молба вх.№ 94-К-19/ 15.03.2022 г ул. "Момина сълза" 19 

Пламена Николаева Петрова Парт.№ 7811025614001 

С молба вх.№ 94-П-7/ 15.03.2022 г ул. "Ветренци" 6 

Красимир  Маринов Костадинов Парт.№  6906Н6434 

С молба вх.№ 94-К-36/ 01.06.2022 г ул. "Славянска" 14 

Елеонора Николаева Тодорова Парт.№  6906Н4191 

С молба вх.№ 94-Е-104/ 21.10.2022 г ул. "Шипка"  № 30 

Лютви Ниязиев Шабанов Парт.№  6809048221 002 

С молба вх.№ 94-Л-33/ 25.10.2022 г. ул. "Дружба" 12 

"КОУТС ИНДЪСТРИС" ООД Парт.№ М020030_000127 

С молба вх.№ 94-К-26/ 27.10.2022 г. цех "керамика" 

Областно пътно управление Парт.№ М010111_020418 

С молба вх.№ 66-00-61/ 31.10.2022 г. м-ст "Новите лозя" 

Галя Райчева Тончева Парт.№ 6906Н4252 

С молба вх.№ 92-Г-183/ 29.11.2022 г. ул. "Отец Паисий" № 13 

Галя Райчева Тончева Парт.№ 6906Н4253 

С молба вх.№ 92-Г-183/ 29.11.2022 г. ул. "Отец Паисий" № 15 
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Имот находящ се в с. Ирник 

Ваньо Господинов Господинов Парт.№  6906Н2580 

С молба вх.№ 94-Г-19/ 15.03.2022 г ул. "Първа" № 52 

"Пиреос Недвижими Имоти" ЕООД парт. № 6906F4938 

С молба вх.№ 92-П-46/ 14.10.2022 г. свинеферма 

"Пиреос Недвижими Имоти" ЕООД парт. № 6906F4939 

С молба вх.№ 92-П-46/ 14.10.2022 г. кантар 

Лютви Ниязиев Шабанов Парт.№  6906Н101 

С молба вх.№ 94-Л-33/ 25.10.2022 г. ул. "Четвърта"  

Галя Стоянова Димитрова Парт.№ 6906Н3816 

С молба вх.№ 94-Г-150/ 31.10.2022 г. 7.855 дка зем. земя в регулация 

Лилия Русева Къцаркова Парт.№  5504055694101 

С молба вх.№ 94-Л-34/ 31.10.2022 г. 6.530 дка зем. земя в регулация 

 Теодор Димитров Токушев Парт.№  6906Н3233 

С молба вх.№ 92-Т-41/ 10.11.2022 г. ул. "Първа" № 41 

 

Имот находящ се в с.Искра  

Иван Маринов Иванов Парт.№ 4604035560003 

С молба вх.№ 94-И-84/ 23.09.2022 г. ул. "Преселци" № 3 

н-ци на Гаврил Йорданов Димитров Парт.№ 3609105587001 

С молба вх.№ 94-Г-142/ 21.10.2022 г. ул. "Преселци" № 2 

Маргаритка Иванова Спасова парт.№ 6906Н4227 

С молба вх.№ 94-М-141/ 25.10.2022 г. ул. "Преселци" № 10 

Орхан Тахир Мемиш парт.№ 6906Н6525 

С молба вх.№ 94-О-10/ 08.12.2022 г. ул. "Златна нива" № 57 

 

Имот находящ се в с.Нова Попина  

Георги Василев Ченев Парт.№4807145569002 

С молба вх.№ 94- Г- 50/ 01.06.2022 г.  

ЕТ "Агрогард- Николай Сабанов" Парт.№ М00013_050127 

С молба вх.№ 92-А-51/ 12.10.2022 г. Свинарник 

 

Имот находящ се в с.Поляна  

Валентина Костадинова Шарбанова Парт.№ 7106025677002 

С молба вх.№ 94- В- 78/ 13.07.2022 г. ул. "Първа" 

Елица Стефкова Господинова Парт.№ 7311045633002 

С молба вх.№ 94-Е-58/ 13.07.2022 г ул.  

Мариана Димитрова Сиренякова парт.№ 6403085590001 

С молба вх. № 94-М-96/  13.07.2022 г  

Нанко Димитров Нанков парт.№ 7106065746001 

С молба вх.№ 94-Н-40/ 01.06.2022 г.  

Петър Драганов Георгиев парт.№ 6906Н2086 

С молба вх.№ 94-П-21/ 01.06.2022 г.  

Петър Георгиев Тодоров парт.№ 7505185567001 

С молба вх.№ 94-П-22/ 01.06.2022 г.  

н- ци на Иван Тодоров Калчев парт.№ 2902205583001 

С молба вх.№ 94-И-73/ 29.08.2022 г. ул. "Тринадесета"№11 

Павлидия Константинова Христова Парт.№ 9111115573001 
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С молба вх.№ 94-П-38/ 08.09.2022 г.  

Петър Иванов Стоянов Парт.№ 4002185580002 

С молба вх.№ 94-П-53/ 31.10.2022 г  

Мартин Василев Пенев Парт.№ 6906Н7325 

С молба вх.№ 94-М-144/ 31.10.2022 г ул. "Шестнадесета" 

Ивайло Петров Иванов парт.№ 6906Н7087 

С молба вх.№ 94-И-110/ 17.11.2022 г  
 

Имот находящ се в с.Попина  

Венка Николова Кирова парт.№ 6906Н3269- земя 

С молба вх. № 94-В-21/ 21.03.2022 г. ул. "Искър" 8 

Венко Георгиев Киров парт.№ 6906Н4334- земя 

С молба вх. № 94-В-23/ 21.03.2022 г. ул. "Странджа" 6 

Димитър Иванов Георгиев парт.№ 6506035620001 

С молба вх. № 94-Д-20/ 15.03.2022 г. ул. "Черковна"8 

Димитър Иванов Георгиев парт.№ 6906Н816 

С молба вх. № 94-Д-20/ 15.03.2022 г. ул. "Трети март" 

Димка Георгиева Стоянова парт.№ 6906Н3145 

С молба вх. № 94-Д-22/ 24.03.2022 г. ул. "9-ти септември" № 38 

Никола Георгиев Николов Парт.№ 6906Н4663 

С молба вх.№ 94- Н-11/ 15.03.2022 г. ул.  

Янка Петрова Йорданова Парт.№ 6906Н1626 

С молба вх.№ 94-Я-10/ 21.03.2022 г. ул. "Струма"№ 23 

Антоанета Николова Иванова Парт.№ 6807245371003 

С молба вх.№ 94- А- 59/ 30.05.2022 г. ул. "Тракия" № 2 

Венелин Димитров Стоянов Парт.№ 5502115650003 

С молба вх.№ 94- В- 77/ 13.07.2022 г. ул.  

Гана Георгиева Апостолова Парт.№4605105596001 

С молба вх.№ 94- Г- 51/ 01.06.2022 г. ул. "Трети март" № 12 

Мария Костадинова Иванова Парт.№ 4902205313001 

С молба вх.№ 94- М- 108/ 22.08.2022 г. ул. "Тимок" № 1 

Димитър  Петров Христов парт.№ 6906Н3346 

С молба вх. № 94-Д-83/ 22.08.2022 г. ул. "9-ти септември" № 58 

Величко Николаев Кьосев Парт.№ 7210305368002 

С молба вх.№ 94- В-93/ 22.08.2022 г. ул."Черковна" №  

Асен Василев Станчев Парт.№ 6906Н3117 

С молба вх.№ 94- А-122/ 08.09.2022 г. ул. "Искър" № 14 

Снежинка Великова Стоянова Парт.№ 6906Н3117 

С молба вх.№ 94- С-139/ 08.09.2022 г. ул. "Искър" № 14 

Жеко Бонев Жеков Парт.№ 6906Н6237 

С молба вх.№ 94-Г-15/ 13.09.2022 г. ул. "Тунджа" № 19 

Лилия Великова Чавдарова Парт.№ 4503215630001 

С молба вх.№ 94- Л-28/ 13.09.2022 г. ул. "9-ти септември" № 96 

Полина Генчева Илиева Парт.№ 6906Н3033 

С молба вх.№ 94- П-44/ 04.10.2022 г. ул. "Трети март"  

Петър Борисов Русев Парт.№ 6906Н2924 

С молба вх.№ 94- П-47/ 21.10.2022 г. ул. "Родопи" № 9 



33 
 

Веселина Светославова Тодорова Парт.№ 6906Н3117 

С молба вх.№ 94- В- 120/ 31.10.2022 г. ул. "Искър" № 14 

"Калиман РТ" АД парт.№ М0010_060223 

С молба вх.№ 92-К-27/ 01.11.2022 г. нежилищна сграда 

ЦКС парт.№ М0031_060512 

С молба вх.№ 62-00-2/ 02.11.2022 г. фурна 

ЦКС 6906F2389 

С молба вх.№ 62-00-1/ 02.11.2022 г. администр. сграда 

"Надин Силистра" ЕООД Парт.№ 6906F2950 

С молба вх.№ 92-Н-162/ 07.11.2022 г. ул. "Дунав" № 48 

Ради Йосифов Славов Парт.№ 6906Н4385 

С молба вх.№ 94- Р-60/ 25.11.2022 г. ул. "7-ми ноември" № 6 

Йордана Иванова Славова Парт.№  6906Н2223 

С молба вх.№ 94- Й-54/ 25.11.2022 г. ул. "9-ти септември" № 63 

Пламен Иванов Петков Парт.№ 3407085611002 

С молба вх.№ 94- П-59/ 25.11.2022 г. ул. "1- ви май" № 9 

 

Имот находящ се в с.Слатина  

Иванка Димитрова Петрова Парт.№ 6906Н1357 

С молба вх.№ 94-И-60/ 13.07.2022 г. ул. "Втора" 18 

Йонка Петрова Савова Парт.№ 4911155597001 

С молба вх.№ 94-Й-29/ 01.06.2022 г. ул. "Първа" 71 

Иван Димитров Вълев Парт.№ 5511045560001 

С молба вх.№ 94-И-69/ 22.08.2022 г. земя 

Петко Тодоров Дженков Парт.№ 4305065266101 

С молба вх.№ 94-П-37/ 29.08.2022 г. ул. "Първа" 27 

Димитра Василева Вълкова Парт.№ 6906Н559 

С молба вх.№ 94-Д-100/ 26.09.2022 г. ул. "Първа" 48 

Веселин Николов Великов Парт.№ 6612195642001 

С молба вх.№ 94-В-114/ 17.10.2022 г.  

Йорданка Георгиева Великова Парт.№ 6612195642001 

С молба вх.№ 94-Й-44/ 17.10.2022 г. ул.  

Йорданка Георгиева Великова Парт.№ 6906Н506 

С молба вх.№ 94-Й-44/ 17.10.2022 г. ул.  

Йорданка Георгиева Великова Парт.№ 6906Н5307 

С молба вх.№ 94-Й-44/ 17.10.2022 г. ул.  

Ганка Георгиева Петкова Парт.№ 6906Н5306 

С молба вх.№ 94-Г-141/ 21.10.2022 г. ул. "Първа" 66 

Ганка Георгиева Петкова Парт.№ 6906Н5307 

С молба вх.№ 94-Г-141/ 21.10.2022 г. ул. "Четвърта" 19 

Пеню Йорданов Георгиев парт.№ 4512015661003 

С молба вх.№ 94-П-49/ 25.10.2022 г. ул. "Първа" /до доктора/ 

Димо Димитров Димов Парт.№ 5009015568002 

С молба вх.№ 94-Д- 118/25.10.2022 г. ул. "Първа" 

Костадин иванов Недев Парт.№ 3801054705002 

С молба вх.№ 94-К- 79/25.10.2022 г. ул.  

Керана Тодорова Петкова Парт.№ 6906Н3694 
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С молба вх.№ 94-К-81/31.10.2022 г. ул. "Първа" 

Н-ци на Гено Ст. Маринов /Кр.Ив. Стоева/ парт.№ 2604095648001 

С молба вх.№ 94-Г-156/ 02.11.2022 г. ул. "Четвърта" 2 

Иванка Стоянова Костова Парт.№ 3406115619001 

С молба вх.№ 94-И-107/ 10.11.2022 г. ул. "Първа" 30 

Валентин Димитров Панев Парт.№ 6110285564001 

С молба вх.№ 94-В-137/ 17.11.2022 г. ул. "Шеста" 6 /8680 кв.м/ 

Ивелина Георгиева Белчева Парт.№ 6906Н551 

С молба вх.№ 94-И-114/ 24.11.2022 г. ул. "Пета" 20 

   

Имот находящ се в с. Ястребна  

Калинка Паскова Иванова Парт.№  5009215631003 

С молба вх.№ 94-К-78/ 21.10.2022 г. 5 дка зем.земя в регулация 

 

II. Не освобождава от  такса за сметосъбиране и сметоизвозване за 2023 година собственици 

на имоти от Община Ситово, както следва: 
 

Имот находящ се в с.Ситово 
Ла Комерчиале парт.№ 1180441580836 

С молба вх.№ 94-Л-3/ 15.03.2022 г. ул. "Трети март" № 1 

 Мотиви:                                                                                           Имота има задължения. 

 Ла Комерчиале                                                      парт.№ 1180441580836 

С молба вх.№ 94-Л-3/ 15.03.2022 г. ул. "Трети март" № 1 

Мотиви:                                                                                            Имота има задължения. 

 

                          Имот находящ се в с. Ирник 

Ваньо Господинов Господинов  парт.№  6906Н2580 

С молба вх.№ 94-Г-19/ 15.03.2022 г  ул. "Първа" № 52 

Мотиви:                                                                                             Имота се обработва. 

                         Имот находящ се в с.Поляна 

Мариана Димитрова Сиренякова  парт.№ 6403085590001 

С молба вх. № 94-М-96/  13.07.2022 г  

Мотиви:                                                                                                        Имота се обработва. 

Нанко Димитров Нанков  парт.№ 7106065746001 

С молба вх.№ 94-Н-40/ 01.06.2022 г.  
Мотиви:                                                    Имота се обработва. 

По шеста 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 13 общински съветника, гласували 12 

гласа „ За „ 

1.Ангел Йорданов Ангелов 

2.Аднан Мехмед Осман 

3.Бейти Лютфи Мустафа 

4.Галина Василева Йорданова 
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5.Дженгис Мюдесир Еюб 

6.Димитър Маринчев Христов 

7.Диана Йорданова Йовчева 

8.Рашид Ахмед Абтула 

9.Ридван Ахмед Кязим 

10.Станчо Борисов Арсов 

11.Седат Исмаил Ариф 

12.Янко Любенов Къров 

1 „ не участва „ 

1.Сердар Вахдет Адем 

 

Общински съвет – Ситово прие  следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 06 

 1.На основание чл.21,ал.1,т.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 Общинския 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 седма точка от дневния ред: 

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

програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост на Община 

Ситово за 2023 година. 

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

гласа „ За „ 

1.Ангел Йорданов Ангелов 

2.Аднан Мехмед Осман 

3.Бейти Лютфи Мустафа 

4.Галина Василева Йорданова 

5.Дженгис Мюдесир Еюб 

6.Димитър Маринчев Христов 

7.Диана Йорданова Йовчева 

8.Рашид Ахмед Абтула 
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9.Ридван Ахмед Кязим 

10.Станчо Борисов Арсов 

11.Седат Исмаил Ариф 

12.Янко Любенов Къров 

И 1 „ излязъл“ 

1.Сердар Вахдет Адем 

Общински съвет – Ситово прие  следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 07 

 На основание чл.21,ал.1,т.12 от ЗМСМА, чл.8,ал.9 от Закона за общинската 

собственост и чл.4,ал.1 от Наредба за реда за придобиване, стопанисване, 

управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – Ситово 

приема Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска 

собственост на Община Ситово за 2023 година. 

По осма точка от дневния ред: 

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

на съгласие за кандидатстване на Община Ситово с проектно предложение по 

процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

BG05SFPR002-2.002 „Укрепване на общинския капацитет“ по Програма „Развитие 

на човешките ресурси“ 2021-2027. 

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

гласа „ За „ 

1.Ангел Йорданов Ангелов 

2.Аднан Мехмед Осман 

3.Бейти Лютфи Мустафа 

4.Галина Василева Йорданова 

5.Дженгис Мюдесир Еюб 

6.Димитър Маринчев Христов 

7.Диана Йорданова Йовчева 

8.Рашид Ахмед Абтула 

9.Ридван Ахмед Кязим 

10.Станчо Борисов Арсов 

11.Сердар Вахдет Адем 

12.Седат Исмаил Ариф 

13.Янко Любенов Къров 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 08 

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

местната администрация, във връзка с чл.17,ал.1,т.7 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл.25 от Закона за социалните 

услуги и чл.60,ал.1 от АПК, Общински съвет – Ситово: 
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 1.Дава съгласие Община Ситово да подаде проектно предложение по 

Програма „ Развитие на човешките ресурси“ 2021 0 2027, Приоритет 2 „ Социално 

включване и равни възможности“, Специфична цел 3 „ подобряване на равния и 

навременен достъп до качествени и устойчиви услуги на достъпна цена, 

включително услуги, които стимулират достъпа до жилищно настаняване и 

ориентирани към индивида грижи, включително здравеопазване; модернизиране 

на системите за социална закрила, включително насърчаване на достъпа до 

социална закрила, като се обръща особено внимание на децата и групите в 

неравностойно положение; подобряване на достъпността, включително за хората 

с увреждания, ефективността и устойчивостта на  системите за здравеопазване и 

на услугите за полагане на дългосрочни грижи“, процедура чрез директно 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.002 „ 

Укрепване на общинския капацитет“. 

 2.Възлага на Кмета на Община Ситово осъществяването на всички 

дейности, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на 

решението. 

3.Допуска предварително изпълнение на Решението на основание чл.60,ал.1 

от АПК. 

 

 

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

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –СИТОВО 

          ПРЕДСЕДАТЕЛ:_______________ 

              / Р.КЯЗИМ / 

 

 


