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П  Р  О  Т  О  К  О  Л 

№ 13 

от 22.12.2022 година 

 

 

Днес 22.12.2022 година, Общински съвет –Ситово, област Силистра проведе 

заседание. 

В неговото начало се регистрираха общо 12 общински съветника.  

Отсъства – един 

1.Бейти Лютфи Мустафа 

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

беше обявено за открито. 

Р.Кязим – Направи предложение като последна точка от дневния ред да бъде 

включена докладна записка относно, Свикване на неприсъствено Общо събрание 

на съдружниците на „ Водоснабдяване и канализация „ ООД гр.Силистра. 

Я.Къров – Предлагам първа точка от проекто дневния ред да отпадне. 

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

така предложения дневен ред. 

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

гласа „ За „ 

1.Ангел Йорданов Ангелов 

2.Аднан Мехмед Осман 

3.Галина Василева Йорданова 

4.Дженгис Мюдесир Еюб 

5.Димитър Маринчев Христов 

6.Диана Йорданова Йовчева 

7.Рашид Ахмед Абтула 

8.Ридван Ахмед Кязим 

9.Станчо Борисов Арсов 

10.Сердар Вахдет Адем 

11.Седат Исмаил Ариф 

12.Янко Любенов Къров 

Общински съвет – Ситово прие  следния 

 

Д  Н  Е  В  Е  Н   Р  Е  Д : 

 

1.Докладна записка относно Приемане на отчета за изпълнението на план-

сметката за такса битови отпадъци за 2022 г. и определяне размера на такса битови 

отпадъци за 2023 година на територията на Община Ситово. 

Внася: С. Алиибрям – Кмет  

            на Община Ситово. 
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2.Докладна записка относно  Извършване на промени и компенсации по 

плана на капиталовите разходи за 2022 г. по бюджета на Община Ситово. 

Внася: С. Алиибрям – Кмет  

            на Община Ситово. 

 3. Докладна записка относно приемане Анализ на потребностите от 

подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Ситово за 

периода 2023 – 2024 г. / по чл196,ал.3 на ЗПУО/. 

Внася: С. Алиибрям – Кмет  

            на Община Ситово. 

4.Докладна записка относно Допълнително възнаграждение за постигнати 

добри резултати на кмет на Община. 

Внася: Р.Кязим – Председател  

            на Общ.съвет Ситово. 

5.Докладна записка относно Допълнителни възнаграждения за постигнати 

добри резултати на заместник кметовете на общината, кметовете на кметства. 

Внася: С. Алиибрям – Кмет  

            на Община Ситово. 

6.Докладна записка относно, предоставяне и актуализиране на ползването 

на пасищата, мерите  и ливадите. 

Внася: С. Алиибрям – Кмет  

            на Община Ситово. 

7.Докладна записка относно, Свикване на неприсъствено Общо събрание на 

съдружниците на „ Водоснабдяване и канализация „ ООД гр.Силистра. 

Внася: Р.Кязим – Председател  

            на Общ.съвет - Ситово. 

8.Питания. 

 

По първа 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 2022 г. и определяне размера на такса битови отпадъци за 2023 година на 

територията на Община Ситово. 

С резултат от поименно гласуване от общо 12 общински съветника, 

гласували 9 гласа „ За „ 

1.Ангел Йорданов Ангелов –„за“ 

2.Аднан Мехмед Осман –„за“ 

3.Галина Василева Йорданова –„за“ 

4.Дженгис Мюдесир Еюб – „за“ 

5.Рашид Ахмед Абтула – „за“ 

6.Ридван Ахмед Кязим – „за“ 

7.Станчо Борисов Арсов – „за“ 

8.Сердар Вахдет Адем – „за“ 
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9.Седат Исмаил Ариф – „за“ 

И 3 гласа „против“ 

1.Димитър Маринчев Христов – „против“ 

2.Диана Йорданова Йовчева – „против“ 

3.Янко Любенов Къров – „ против“ 

Общински съвет – Ситово прие следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е №  94 

 
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  приема: 

 
Т.1 Приема отчет - сметката на такса битови отпадъци за 2022 г. съгласно 

Приложение № 1 
Т.2 Приема план - сметката на такса битови отпадъци за необходимите 

средства за финансиране на трите вида услуги за 2023 г. съгласно Приложение 
№ 2 

Т.З Утвърждава размера на такса битови отпадъци за 2023г. съгласно 
Приложение № 3: 

 Таксата се определя пропорционално върху основа - данъчна оценка 
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 местните 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 31.12.2022г., 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 до регионално депо гр. 
Силистра“ продължава да се осъществява като собствена общинска дейност   и 
през 2023 г. 
          Приложение №1 

Наименование План сметка 2022 Отчет сметка 2022 

I. Приходи 350620 324220 

1. Такса битови отпадъци 258200 190000 

2. Остатък от предходна година  0 

 

3. Данък при придобиване на имущество 57420 92000 

4. Данък в/у недвижимо имущество 35000 42220 

II. Разходи 350620 324220 
2. Събиране и транспортиране 105400 100405 
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на битови отпадъци до регионално депо гр. 

Силистра, 

-раб. заплати и осигуровки,  ; работно облекло 

3 човека за 12 месеца 
40200 40625 

-издръжка (материали, резервни части, ремонти, 

трудова медицина, др. външни услуги, данъци, 

винетки и др.) 

65200 59780 

-контейнери за отпадъци (втора употреба и/или 

нови). 

  

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: 

191980 187055 

- такса регионално депо - гр. Силистра 18000 17780 

- отчисления по чл.60 и чл.64 от ЗУО 124800 127540 

- ограждане, залесяване, запръстяване; 49180 41735 

-раб. заплати и осигуровки; работно облекло 2 човек 

за 12 месеца 

21080 22715 

-издръжка (материали, резервни части, ремонти, 

трудова медицина, винетки, данъци и др.) 

28100 19020 
 

 
4. Почистване на улични платна, 

площади, алеи, паркове и други територии от 

населените места, предназначени за обществено 

ползване: 

53240 36760 

-раб.заплати и осигуровки;  ; работно облекло 3 

човека за 12 месеца 

26340 29060 

-издръжка (материали, резервни части, ремонти, 

трудова медицина и др.) 

26900 7700 

 

 

 

 

 

 

          Приложение №2 

Наименование План сметка 2023 

1. Приходи 325890 

1. Такса битови отпадъци 209590 

 2. Остатък от предходна година  

3. Данък при придобиване на имущество 66300 

4.данък върху недвижими имоти 50000 

II. Разходи 325890 
2. Събиране и транспортиране 

на битови отпадъци до регионално депо гр.Силистра, 
95550 

-раб.заплати и осигуровки,  ; работно облекло; 

3 човека за 12месеца 
45100 
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-издръжка (материали, резервни части, ремонти, трудова медицина, 

др.външни услуги, данъци, винетки и др.) 

50450 

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

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: 

191980 

-такса регионално депо - гр.Силистра 18000 

- отчисления по чл.60 и чл.64 от ЗУО 130800 

 
- ограждане, залесяване, запръстяване; 

 
43180 

-раб.заплати и осигуровки;  ; работно облекло; 

2 човека за 12месеца 
25200 

-издръжка (материали, резервни части, ремонти, трудова медицина, 

винетки, данъци и др.) 

17980 

4. Почистване на улични платна, 

площади, алеи, паркове и други територии от населените места, 

предназначени за обществено ползване: 

38360 

-раб.заплати и осигуровки;  ; работно облекло; 

3 човека за12 месеца 
32260 

-издръжка(материали, резервни части, ремонт, винетки и данъци и др.) 6100 

 

          Приложение №3 

Вид такса Мярка 

 

%0 

Промил 

Било 2022г. Става 2023г. 

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 3,52 3,52 

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

1.3 За нежилищни имоти на стопански обекти, фирми 

и предприятия: 

%0 4,00 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 
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По втора точка от дневния ред: 

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

Извършване на промени и компенсации по плана на капиталовите разходи за 2022 

г. по бюджета на Община Ситово. 

С резултат от поименно гласуване от общо 12 общински съветника, 

гласували 9 гласа „ За „ 

1.Ангел Йорданов Ангелов –„за“ 

2.Аднан Мехмед Осман –„за“ 

3.Галина Василева Йорданова –„за“ 

4.Дженгис Мюдесир Еюб – „за“ 

5.Рашид Ахмед Абтула – „за“ 

6.Ридван Ахмед Кязим – „за“ 

7.Станчо Борисов Арсов – „за“ 

8.Сердар Вахдет Адем – „за“ 

9.Седат Исмаил Ариф – „за“ 

И 3 гласа „въздържал се“ 

1.Димитър Маринчев Христов – „въздържал се“ 

2.Диана Йорданова Йовчева – „въздържал се“ 

3.Янко Любенов Къров – „ въздържал се“ 

Общински съвет – Ситово прие следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 95 

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

/ ЗПФ/ 

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 3,47 3,47 

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

3.3 За нежилищни имоти на стопански обекти, фирми 

и предприятия: 

%0 3,67 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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 1.Приема направените промени по плана за капиталовите разходи за 2022 г. 

 2.Приема компенсираща промяна по плана на капиталовите разходи за 2022 

г. на Община Ситово. 

 3.Наличният неусвоен лимит да се изтегли по сметката на общината в 

размер на 54 441 лв. за следните обекти, които остават преходни за 2023 г. 

  - НЧ „ Христо Смирненски“ с.Ситово  - 23 485 лв 

  - Осн.ремонт Път SLS 1114 р-н III-216 с.Любен – с.Ястребна - 

30 956 лв. 

Обект Път SLS 1114 р-н III-216 с.Любен – с.Ястребна е планирано участието на 

Общината. Общината с Ваше Решение кандидатства за финансиране по МИГ 

Главиница – Ситово, Мярка 7.2. 

 

По трета точка от дневния ред: 

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

Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и 

учениците в Община Ситово за периода 2023 – 2024 г. / по чл196,ал.3 на ЗПУО/. 

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

гласа „ За „ 

1.Ангел Йорданов Ангелов 

2.Аднан Мехмед Осман 

3.Галина Василева Йорданова  

4.Дженгис Мюдесир Еюб  

5.Димитър Маринчев Христов  

6.Диана Йорданова Йовчева  

7.Рашид Ахмед Абтула  

8.Ридван Ахмед Кязим 

9.Станчо Борисов Арсов  

10.Сердар Вахдет Адем  

11.Седат Исмаил Ариф  

12.Янко Любенов Къров  

Общински съвет – Ситово прие следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е №  96 

 

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

местната администрация и чл.196,ал.1 и 3 от Закона за предучилищното и 

училищното образование, Общински съвет – Ситово: 
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1.Приема Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на 

децата и учениците в Община Ситово за периода 2023 – 2024 г. / по чл196,ал.3 на 

Закона за предучилищното и училищното образование /. 

 

По четвърта точка от дневния ред: 

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

относно Допълнително възнаграждение за постигнати добри резултати на кмет на 

Община. 

С резултат от поименно гласуване от общо 12 общински съветника, 

гласували 9 гласа „ За „ 

1.Ангел Йорданов Ангелов – „за“ 

2.Аднан Мехмед Осман – „за“ 

3.Галина Василева Йорданова – „за“ 

4.Дженгис Мюдесир Еюб – „за“ 

5.Рашид Ахмед Абтула – „за“ 

6.Ридван Ахмед Кязим – „за“ 

7.Станчо Борисов Арсов – за“ 

8.Сердар Вахдет Адем – „ за“ 

9.Седат Исмаил Ариф – „ за „  

и 3-ма „ Въздържали се „ 

1.Димитър Маринчев Христов – „ въздържал се “ 

2.Диана Йорданова Йовчева – „ въздържал се “ 

3.Янко Любенов Къров  - „ въздържал се „ 

Общински съвет – Ситово прие следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 97 

На основание чл.21,ал.1,т.5 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, във връзка с чл.77,ал.4 от ЗДБРБ за 2022 год., чл.19.т.5 

от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата в Община 

Ситово се определя допълнително възнаграждение за постигнати добри резултати 

на Сезгин Басри Алиибрям – Кмет на Община Ситово в размер на 1500 лв.  

По пета точка от дневния ред: 

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

Допълнителни възнаграждения за постигнати добри резултати на заместник 

кметовете на общината, кметовете на кметства. 

Ст.Арсов – Преглагам на двамата зам.кмета сумата да бъде изравнена. 

Я.Къров – И аз предлагам кметовете на кметства да бъда по 800 лв. 

С.Адем – Предлагам принципа който е приложен да остане. 

Р.Кязим – Подлагам на гласуване последното предложение на г-н С.Адем. 
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С резултат от гласуването с 8 гласа „ За“ и 4 гласа „ против „ предложението 

се приема. След което се премина към гласуване на самата докладна. 

С резултат от поименно гласуване от общо 12 общински съветника, 

гласували 9 гласа „ За „ 

1.Ангел Йорданов Ангелов –„за“ 

2.Бейти Лютфи Мустафа –„за“ 

3.Галина Василева Йорданова –„за“ 

4.Дженгис Мюдесир Еюб – „за“ 

5.Рашид Ахмед Абтула – „за“ 

6.Ридван Ахмед Кязим – „за“ 

7.Станчо Борисов Арсов – „за“ 

8.Сердар Вахдет Адем – „за“ 

9.Седат Исмаил Ариф – „за“ 

И 3 гласа „въздържал се“ 

1.Димитър Маринчев Христов – „въздържал се“ 

2.Диана Йорданова Йовчева – „въздържал се“ 

3.Янко Любенов Къров – „ въздържал се“ 

Общински съвет – Ситово прие следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 98 

На основание чл.21,ал.1,т.6 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, във връзка с чл.78,ал.4 от ЗДБРБ за 2021 г., чл.13,ал.1 от 

Наредбата за структурата и организацията на работната заплата, чл.41,т.5 от 

Колективния трудов договор и Вътрешните правила за работната заплата в 

Община Ситово се определят допълнителни възнаграждения за постигнати добри 

резултати съгласно Приложение № 1 / неразделна част от настоящата докладна/ 

По шеста точка от дневния ред: 

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

предоставяне и актуализиране на ползването на пасищата, мерите  и ливадите. 

С резултат от поименно гласуване от общо 12 общински съветника, 

гласували 12 гласа „ За „ 

1.Ангел Йорданов Ангелов –„за“ 

2.Бейти Лютфи Мустафа –„за“ 

3.Галина Василева Йорданова –„за“ 

4.Дженгис Мюдесир Еюб – „за“ 

5.Рашид Ахмед Абтула – „за“ 

6.Ридван Ахмед Кязим – „за“ 

7.Станчо Борисов Арсов – „за“ 

8.Сердар Вахдет Адем – „за“ 

9.Седат Исмаил Ариф – „за“ 

И 3 гласа „въздържал се“ 
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1.Димитър Маринчев Христов – „въздържал се“ 

2.Диана Йорданова Йовчева – „въздържал се“ 

3.Янко Любенов Къров – „ въздържал се“ 

Общински съвет – Ситово прие следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 99 

На основание Чл.21,ал.1,т.8 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл.37и,ал.3 и чл.37о,ал.1 и ал.4 от Закона за 

собствеността и ползването на земеделски земи, Общински съвет – Ситово: 

 1.Определя пасища, мери и ливади, собственост на Община Ситово за общо 

и индивидуално ползване, съгласно / Приложение № 2/, като списъка за 

индивидуално ползване да се публикува на интернет страницата на Общината до 

01.03.2023 г. 

2.Дава съгласие за предоставяне на мери, пасища и ливади за общо индивидуално 

ползване, като предоставя за стопанисване и управление за 2023 година на 

Общинско предприятие „ Общински имоти и услуги – 2012 „, пасища и мери – 

общинска собственост / Приложение № 1/. 

3.Приема Годишен план за паша за стопанската 2022 – 2023 година на територията 

на Община Ситово. 

4.Определя задълженията на общината и на ползвателите за поддържането на 

мерите, пасищата и ливадите / Приложение № 4/. 

5.Упълномощава Кмета на Община Ситово да сключва договор за наем на пасища, 

мери и ливади за общо и индивидуално ползване със собственици или ползватели 

на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни с минимален срок 

на договора 5 / пет / стопански  години при цена 10 лв./дка, при спазване 

изискванията на чл.37“и“ от ЗСПЗЗ. 

По осма точка от дневния ред: 

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

относно Свикване на неприсъствено Общо събрание на съдружниците на  

„ Водоснабдяване и канализация „ ООД гр.Силистра. 

С резултат от поименно гласуване от общо 12 общински съветника, 

гласували 9 гласа „ За „ 

1.Ангел Йорданов Ангелов –„за“ 

2.Бейти Лютфи Мустафа –„за“ 

3.Галина Василева Йорданова –„за“ 

4.Дженгис Мюдесир Еюб – „за“ 

5.Рашид Ахмед Абтула – „за“ 
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6.Ридван Ахмед Кязим – „за“ 

7.Станчо Борисов Арсов – „за“ 

8.Сердар Вахдет Адем – „за“ 

9.Седат Исмаил Ариф – „за“ 

И 3 гласа „въздържал се“ 

1.Димитър Маринчев Христов – „въздържал се“ 

2.Диана Йорданова Йовчева – „въздържал се“ 

3.Янко Любенов Къров – „ въздържал се“ 

Общински съвет – Ситово прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е № 100 

На основание чл.21,ал.1,т.9 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, във връзка с изискванията на чл.25,т.1 и чл.57,ал.6 от 

Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия и чл.139,ал.2 от 

Търговския закон, Общински съвет – Ситово: 

1. Одобрява бизнес програмата на „ Водоснабдяване и канализация“ ООД 

гр.Силистра за периода 2022 – 2026 година. 

 

 

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

 

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –СИТОВО 

          ПРЕДСЕДАТЕЛ:_______________ 

              / Р.КЯЗИМ / 
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