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П Р О Т О К О Л  

№ 13  

от 22.12.2021 година 

Днес 22.12.2021 година, Общински съвет –Ситово, област Силистра 

проведе заседание. 

В неговото начало се регистрираха общо11 общински съветника, 

отсъстват 2-ма 

1.Ангел Йорданов Ангелов 

2.Бейти Лютфи Мустафа 

Р.Кязим – Предлагам заседанието на Общинския съвет да бъде 

закрито за граждани заради усложнената епидемиологична 

обстановка в Общината. 

С 11 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 11 общински съветника, гласували 

11 гласа „ За „ 

1.Аднан Мехмед Осман 

2.Галина Василева Йорданова 

3.Дженгис Мюдесир Еюб 

4.Димитър Маринчев Христов 

5.Николай Георгиев Неделчев 

6.Рашид Ахмед Абтула 

7.Ридван Ахмед Кязим 

8.Станчо Борисов Арсов 

9.Сердар Вахдет Адем 

10Седат Исмаил Ариф 

11.Янко Любенов Къров 

Общински съвет – Ситово прие  следния 

 

Д  Н  Е  В  Е  Н   Р  Е  Д : 

 

1.Докладна записка относно, Промени в Правилника за организацията 

и дейността на Общински съвет – Ситово. 

Внася: Р.Кязим - Председател  на  

         Общ.съвет - Ситово. 

2.Докладна записка относно, Приемане на отчета за изпълнението на 

план – сметката за такса битови отпадъци за 2021 година и определяне 
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размера на такса битови отпадъци за 2022 год. на територията на Община 

Ситово. 

Внася: С. Алиибрям – Кмет на  

         Община Ситово. 

3.Докладна записка относно, извършване на компенсиращи промени 

по плана на текущите ремонти за 2021 год., финансирани с целеви средства 

чрез трансформация на осн.чл.89 от ЗДРРБ за 2021 година.  

Внася: С. Алиибрям – Кмет на  

         Община Ситово. 

4.Докладна записка относно Издаване на запис на заповед от Община 

Ситово в полза на ДФ " Земеделие" - Разплащателна агенция,обезпечаваща 

авансово плащане по Договор №  РД 50 - 99 от 25.11.2021 г. за предоставяне 

на безвъзмездна финансова помощ по процедура  № BG06RDN001-19.355  

за подбор на проекти за вътрешнотериториално и транснационално 

сътрудничество по подмярка 19.3 " Подготовка и изпълнение на дейности за 

сътрудничество на местни инициативни групи " от мярка 19 " Водено от 

общностите на местно развитие" от Програмата за развитие на селските 

райони 2014-2020 г. 

Внася: С. Алиибрям – Кмет на  

         Община Ситово. 

5.Питания. 

 

По първа точка от дневния ред: 

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

Ситово, относно, Промени в Правилника за организацията и дейността на 

Общински съвет – Ситово. 

Ст.Арсов – защо нямаме председателски съвет? Този съвет  си има 

своите функции. 

С резултат от гласуването от общо 11 общински съветника, гласували 

9 гласа „ За „ 

1.Аднан Мехмед Осман 

2.Дженгис Мюдесир Еюб 

3.Димитър Маринчев Христов 

4.Николай Георгиев Неделчев 

5.Рашид Ахмед Абтула 

6.Ридван Ахмед Кязим 

7.Сердар Вахдет Адем 

8.Седат Исмаил Ариф 

9.Янко Любенов Къров 

1 глас „ въздържал се“ 

1.Галина Василева Йорданова  
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И 1 глас „ Против“ 

1.Станчо Борисов Арсов 

Общински съвет – Ситово прие  следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 83 

 На основание Чл.21,ал.2 от ЗМСМА, Приема Изменение в 

Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Ситово, 

както следва: 

Отменя разпоредбите на чл.16чл.17,чл.24,ал.2, чл.63,ал.1 израза „ …. 

Подпомаган от председателския съвет  …..“, и ал.3 и чл.127, ал.2. 

По втора точка от дневния ред: 

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

Приемане на отчета за изпълнението на план – сметката за такса битови 

отпадъци за 2021 година и определяне размера на такса битови отпадъци за 

2022 год. на територията на Община Ситово. 

Я.Къров – Не съм съгласен с кмета, че това увеличение няма да 

навреди на населението. Ще се увеличи налога а качеството на услугата ще 

остане същото.  По отчета провала е пълен и още нещо, че общината не си 

плаща данъците и това рефлектира върху план – сметката. 

Д.Маринчев – Няма рекапитулация за общата събираемост. 

С резултат от поименното гласуване от общо 11 общински съветника, 

гласували 8 гласа „ За „ 

1.Аднан Мехмед Осман – „за“ 

2.Галина Василева Йорданова – „за“ 

3.Дженгис Мюдесир Еюб – „ за „ 

4.Рашид Ахмед Абтула – „ за“ 

5.Ридван Ахмед Кязим – „за“ 

6.Станчо Борисов Арсов – „за“ 

7.Сердар Вахдет Адем – „ за „ 

8.Седат Исмаил Ариф – „за“ 

И 3 гласа „ Против“ 

1. Димитър Маринчев Христов – „ против“ 

2. Николай Георгиев Неделчев – „ против „ 

3. Янко Любенов Къров – „ против „ 

Общински съвет – Ситово прие следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 84  

На основание чл.21,ал.1,т.7 от ЗМСМА, във връзка с чл.21,ал.2 от 

ЗМСМА, чл.6,ал.2,чл.8,ал.б,чл.62,чл.66 и чл.68 от ЗМДТ, Общински съвет 

– Ситово: 
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Т.1 Приема отчет – сметката на такса битови отпадъци за 2021 г. съгласно 

Приложение № 1. 

Т.2Приема план – сметката на такса битови отпадъци за необходимите 

средства за финансиране на трите вида услуги за 2022 година съгласно 

Приложение № 2. 

Т.3 Утвърждава размера на такса битови отпадъци за 2022 година за 2022 

г. съгласно Приложение № 3. 

Т.4 На основание чл.8,ал.6 от ЗМДТ, допълнение за определяне и приемане 

на ред за освобождаване на гражданите от ТБО към Наредба за 

определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на 

територията на Община Ситово прието с решение на Общински съвет, 

освобождава от такса битови отпадъци лица подали декларация по образец 

до Кмета на Община Ситово в срок до 31.12.2021 г. както следва: 

4.1 Собственици на недвижим имот  находящ се в регулация, който не е 

основно жилище, не се обработва и не се ползват услуги на Общината през 

календарната година. 

4.2 Наследници на недвижим имот, находящ се в регулация на населеното 

място, който не е основно жилище, не се обработва и не се ползват 

услугите на Общината през календарната година. 

4.3 Дейност „ Сметосъбиране и сметоизвозване да регионално депо 

гр.Силистра“ продължава да се осъществява като собствена общинска 

дейност и през 2022 год.  
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Приложение № 1 

Наименование План сметка 

2021 

Отчет сметка 

2021 

I.Приходи 266 442 291906 

1.Такса битови отпадъци 199 623 183 700 

2.Остатък от предходна година  0 

3.Данък при придобиване на имущество 66 819 78 770 

4.Данък в/у недвижимо имущество  29 436 

II.Разходи 266 442 95 950 

2.Събиране и транспортиране на битови 

отпадъци до регионално депо гр.Силистра 

70 174 95 950 

Раб.заплати и осигуровки,;работно облекло 3 

човека за 12 месеца 

36855 36 630 

Издръжка /материали,резервни 

части,ремонти,трудова медицина,др.външни 

услуги,данъци,винетки и др./ 

33 319 59 320 

-контейнери за отпадъци/втора употреба и/или 

нови/ 

  

3.Проучване,проектиране,изграждане,поддър

жане,експлоатация,закриване и мониторинг 

на депата за битови отпадъци или 

др.инсталации или съоръжения за 

обезвреждане на битови отпадъци и 

отчисления по чл.60 и чл.64 от ЗУО: 

164 223 154 368 

-такса регионално депо – гр.Силистра 18 000 15 288 

-отчисления по чл.60 и чл.64 от ЗУО 109 200 91 620 

 

-ограждане,залесяване,запръстяване 37 023 47 460 

-раб.заплати и осигуровки;работно облекло 2 

човека за 12 месеца 

17 923 22800 

-издръжка/материали,резервни 

части,ремонти,трудова 

медицина,винетки,данъци и др./ 

19 100 24 660 

4.Почистване на улични 

платна,площади,алеи,паркове и други 

територии от населените 

места,предназначени за обществено ползване: 

32 045 41 588 

-раб.заплати и осигуровки; работно облекло 2,5 

човека за 12 месеца 

14 810 17 124 

-издръжка/материали,резервни 

части,ремонти,трудова медицина и др./ 

19 235 24 464 
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Приложение № 2 

Наименование Промил 8,57… План 

сметка 

2022 

50% / 

80% 

1.Приходи 350 620 

1.Такса битови отпадъци            +56816 315 016 

2.Остатък от предходна година  

3.Данък при придобиване на имущество --56816 604 

4.данък върху недвижими имоти 35 000 

II.Разходи 350 620 

2.Събиране и транспортиране на битови отпадъци до 

регионално депо гр.Силистра 

105 400 

-раб.заплати и осигуровки,;работно облекло;3 човека за 12 

месеца 

40200 

-издръжка/материали,резервни части,ремонти,трудова 

медицина, др.външни услуги,данъци,винетки и др./ 

65 200 

-контейнери за отпадъци / втора употреба и/или нови/.  

3.Проучване,проектиране,изграждане,поддържане,експлоа

тоция,закриване и мониторинг на депата за битови 

отпадъци и инсталации или съоръжения за обезвреждане 

на битови отпадъци и отчисления по чл.60 и чл.64 от ЗУО: 

191 980 

-Такса регионално депо – гр.Силистра 18 000 

-отчисления по чл.60 и чл.64 от ЗУО 124 800 

-ограждане,залесяване,запръстяване; 49 180 

-раб.заплати и осигуровки;работно облекло;2 човека за 12 

месеца 

21080 

-издръжка / материали,резервни части,ремонти,трудова 

медицина,винетки,данъци и др./ 

28 100 

4.Почистване на улични платна,площади,алеи,паркове и 

други територии от населените маста,предназначени за 

обществено ползване: 

53240 

-раб.заплати и осигуровки;работно облекло;2,5 човека за 12 

месеца 

26 340 

-издръжка/матерали,резервни части,ремонт,винетки и данъци 

и др./ 

26900 
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Приложение № 3 

 

 

 

Вид такса Мярка Стойност 

Било 
2021г. 

Става 2022г. 

1.Такса за сметосъбиране и сметоизвозване за всички 
населени места в Община Ситово (в %о): 

 

1.1 За жилищни имоти на физически лица, 
стопански обекти, фирми и предприятия: 

%0 3,02 3,52 

1.2 За нежилищни имоти на физически лица: %0 3,02 3,52 

1.3 За нежилищни имоти на стопански обекти, 
фирми 

и предприятия: 

%0 3,50 4,00 

2.Почистване на улични платна, площади, алеи, паркове и 
други територии от населените места, предназначени за 
обществено ползване (в %о): 

 

2.1 За жилищни имоти на физически лица, 
стопански обекти фирми и предприятия: 

%0 1,58 1,58 

2.2 За нежилищни имоти на физически лица: %0 1,58 1,58 

2.3 За нежилищни имоти на стопански обекти, 
фирми 

и предприятия: 

%0 1,58 1,58 

3. Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, 
експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови 
отпадъци или др. инсталации или съоръжения за 
обезвреждане на битови отпадъци и отчисления по чл.60 и 
чл.64 от ЗУО (в %о): 

 

3.1 За жилищни имоти на физически лица, 
стопански обекти, фирми и предприятия: 

%0 2,97 3,47 

3.2 За нежилищни имоти на физически лица: %0 2,97 3,47 

3.3 За нежилищни имоти на стопански обекти, 
фирми 

и предприятия: 

%0 3,17 3,67 

4.Дворни места във всички населени места в Община Ситово - за тях се събира 
такса за закриване на депа - 2,19о/оо и такса за поддържане на чистота - 
1,58о/оо. 
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По трета точка от дневния ред: 

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

извършване на компенсиращи промени по плана на текущите ремонти за 

2021 год., финансирани с целеви средства чрез трансформация на осн.чл.89 

от ЗДРРБ за 2021 година.  

Я.Къров – Предлагам средствата да се използват за ремонт на 

болницата , а не за общината. 

С.Алиибрям – Имаме указания средствата да се използват само там 

където е извършван ремонт, а не за нови обекти. 

С резултат от гласуването от общо 11 общински съветника, гласували 

10 гласа „ За „ 

1.Аднан Мехмед Осман – „за“ 

2.Галина Василева Йорданова – „ за“ 

3.Дженгис Мюдесир Еюб – „за“ 

4.Димитър Маринчев Христов - „за“ 

5.Николай Георгиев Неделчев – „ за „ 

6.Рашид Ахмед Абтула – „ за“ 

7.Ридван Ахмед Кязим – „ за „ 

8.Станчо Борисов Арсов – „ за „ 

9.Сердар Вахдет Адем – „ за „ 

10Седат Исмаил Ариф – „ за „ 

 

И 1 глас „ въздържал се „ 

1.Янко Любенов Къров – „ въздържал се „ 

Общински съвет – Ситово прие  следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 85    

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

публичните финанси: 

1. Приема компенсиращата промяна по плана на текущите ремонти 

за 2021 г. на Община Ситово. 

2. Наличният неусвоен лимит в размер на 12 403 лева в изпълнение 

на т.16, буква „ж“ и буква „з“ от ДДС № 06/30.11.2021 г. на МФ 

да се изтегли по сметката на общината. 

По четвърта точка от дневния ред: 

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

Издаване на запис на заповед от Община Ситово в полза на ДФ " Земеделие" 

- Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по Договор №  
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РД 50 - 99 от 25.11.2021 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ по процедура  № BG06RDN001-19.355  за подбор на проекти за 

вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество по подмярка 

19.3 " Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни 

инициативни групи " от мярка 19 " Водено от общностите на местно 

развитие" от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. 

С резултат от гласуването от общо 11 общински съветника, гласували 

11 гласа „ За „ 

1.Аднан Мехмед Осман 

2.Галина Василева Йорданова 

3.Дженгис Мюдесир Еюб 

4.Димитър Маринчев Христов 

5.Николай Георгиев Неделчев 

6.Рашид Ахмед Абтула 

7.Ридван Ахмед Кязим 

8.Станчо Борисов Арсов 

9.Сердар Вахдет Адем 

10Седат Исмаил Ариф 

11.Янко Любенов Къров 

Общински съвет – Ситово прие  следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 86 

 

 На основание чл.21,ал.1,т.10, и чл.27,ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, т.3.5 от 

Административен договор № РД 50-99 от 25.11.2021 г.,  

Общински съвет – Ситово: 

1.Упълномощава Кмета на Община Ситово да подпише Запис на 

заповед / Приложение № 1/, без протест и без разноски, платима на 

предявяване в полза на Държавен фонд 

 „ Земеделие“ в размер на 30 626,50 лв. / тридесет хиляди ,шестстотин 

двадесет и шест лева и петдесет стотинки / за обезпечаване на 100 % от 

стойността на авансовото плащане по проектно предложение № 

BG06RDNP001-19.355-0012 с наименование на проекта „ Доброгеяи 

Добруджа от общо минало към общо бъдеще“ по подмярка 19.3 „ 

Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни 

инициативни групи „ от мярка 19 „ Водено от общностите местно развитие 

„ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. 

2.Възлага на Кмета на Община Ситово да подготви необходимите за 

получаване на авансово плащане в размер на 30 626,50 лв. / тридесет 

хиляди ,шестстотин двадесет и шест лева и петдесет стотинки / по 

проектно предложение № BG06RDNP001-19.355-0012 с наименование на 

проекта „ Доброгеяи Добруджа от общо минало към общо бъдеще“ по 
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подмярка 19.3 „ Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество 

на местни инициативни групи „ от мярка 19 „ Водено от общностите 

местно развитие „ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. 

и да ги представи пред Държавен фонд „ Земеделие“. 

 

 

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито в 

10.45 часа. 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СИТОВО 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:_______________ 

       / Р.КЯЗИМ / 
 

 


