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П  Р  О  Т  О  К  О  Л 

№ 4 

От 31.03.2021 година 

Днес 31.03.2021 година, Общински съвет –Ситово, област Силистра 

проведе заседание.  

В неговото начало се регистрираха общо 13 общински съветника,  

Р.Кязим – Предлагам заседанието на Общинския съвет да бъде закрито 

за граждани заради усложнената епидемиологична обстановка в Общината. 

С 13 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. 

С.Алиибрям – Кмет на Община Ситово направи предложение т.6 от 

дневния ред, Обяснителната записка  относно съставянето на средносрочната 

бюджетна прогноза за местни дейности в Община Ситово за периода 2022- 

2024 година – I  Етап да мине към точката за разглеждане на бюджета, а като 

т.6. да мине докладна записка с Вх.№ 08-00-74/24.04.2021 г. 

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.Аднан Мехмед Осман  

2.Ангел Йорданов Ангелов  

3.Бейти Лютфи Мустафа 

4.Галина Василева Йорданова 

5.Дженгис Мюдесир Еюб  

6.Димитър Маринчев Христов  

7.Николай Георгиев Неделчев  

8.Рашид Ахмед Абтула 

9.Ридван Ахмед Кязим  

10.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.Докладна записка относно Отчет за дейността на Общинска 

администрация – Ситово за 2020 година. 

Внася: С. Алиибрям – Кмет  на 

Община Ситово. 

2.Докладна записка относно Приемане Отчет на ОП „ Общински имоти 

и услуги – 2012“ за периода 01.01.2020 – 31.12.2020 година. 

Внася: С. Алиибрям – Кмет на  

           Община Ситово. 
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3. Докладна записка относно, Приемане бюджета на Община Ситово по 

приходната и разходната част за 2021 г. и актуализирана бюджетна прогноза 

за месни дейности за периода 2021- 2024 год. - първи етап. 

Внася: С. Алиибрям – Кмет на  

           Община Ситово. 

4. Докладна записка относно Трансформиране на целева субсидия за 

капиталовите разходи по чл.50 от Закона за държавния бюджет на РБ за 2021 

г. в трансфер за други целеви разходи. 

Внася: С. Алиибрям – Кмет на  

           Община Ситово 

5.Докладна записка относно, Актуализиране списъка на длъжностите, 

имащи право на транспортни разходи за сметка на Общинския бюджет. 

Внася: С. Алиибрям – Кмет на  

           Община Ситово 

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

Ситово в полза на ДФ „ Земеделие“ – Разплащателна агенция, обезпечаваща 

авансово финансово плащане за календарната  2021 г. към Сдружение „ МИГ 

Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“, по подмярка 19.4 „ Текущи 

разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно 

развитие“ на мярка 19 „ Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 

2014-2020 г., във връзка със Споразумение за изпълнение на стратегия за 

Водено от общностите местно  развитие № РД 50-34 от 20.04.2018 г., 

Допълнително споразумение № РД 50-34 от 29.11.2018 г, Допълнително 

споразумение № РД 50-34 от 19.08.2019 г. и Допълнително споразумение  № 

РД 50-35 от 20.09.2020 г., сключено между „ МИГ Главиница – Ситово 

Крайдунавска Добруджа“ и Министерство на земеделието, храните и горите. 

Внася: С. Алиибрям – Кмет на  

           Община Ситово. 

7. Докладна записка относно, Приемане но Отчет за изпълнение на 

Общинската програма за опазване на околната среда на територията на 

Община Ситово и Общинската програма за управление на отпадъците през 

2020 година. 

 Внася: С. Алиибрям – Кмет на  

           Община Ситово 

8. Докладна записка относно, разпореждане с общинска собственост в 

с.Ирник. 

Внася: С. Алиибрям – Кмет на  

           Община Ситово. 

9. Докладна записка относно, разпореждане с общинска собственост в 

с.Поляна.  

Внася: С. Алиибрям – Кмет на  

           Община Ситово. 
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10.Докладна записка относно, разпореждане с общинска собственост в 

с.Босна. 

Внася: С. Алиибрям – Кмет на  

           Община Ситово. 

 11. Докладна записка относно Подписване на тристранно споразумение 

за намаляване с 80 на сто на неразплатено задължение на Община Ситово по 

наложена финансова корекция по Мярка 214- " Агроекологични плащания", 

Направление " Възстановяване и поддържане на затревени площи с Висока 

природна стойност / ВПС - 1/ от Програмата за развитие на селските райони 

за периода 2007- 2013 г.  

Внася: С. Алиибрям – Кмет на  

           Община Ситово. 

 12 .Питания. 

 

По първа точка от дневния ред: 

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

Отчет за дейността на Общинска администрация – Ситово за 2020 година. 

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

гласа „ За „ 

1.Аднан Мехмед Осман  

2.Ангел Йорданов Ангелов  

3.Бейти Лютфи Мустафа 

4.Галина Василева Йорданова 

5.Дженгис Мюдесир Еюб  

6.Димитър Маринчев Христов  

7.Николай Георгиев Неделчев  

8.Рашид Ахмед Абтула 

9.Ридван Ахмед Кязим  

10.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 № 21 

На основание чл.21,ал.1,т.24 от ЗМСМА, Общински съвет – Ситово 

приема Отчета за дейността на Общинска администрация – Ситово. 

 

По втора точка от дневния ред: 

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

Приемане Отчет на ОП „ Общински имоти и услуги – 2012“ за периода 

01.01.2020 – 31.12.2020 година. 
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С резултат от  гласуването от общо 13 общински съветника, гласували 

13 гласа „ За „ 

1.Аднан Мехмед Осман  

2.Ангел Йорданов Ангелов  

3.Бейти Лютфи Мустафа 

4.Галина Василева Йорданова 

5.Дженгис Мюдесир Еюб  

6.Димитър Маринчев Христов  

7.Николай Георгиев Неделчев 

8.Рашид Ахмед Абтула  

9.Ридван Ахмед Кязим 

10.Станчо Борисов Арсов  

11.Сердар Вахдет Адем 

21.Седат Исмаил Ариф 

13.Янко Любенов Къров  

Общински съвет – Ситово прие  следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 22 

 На основание  чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА в изпълнение на чл.13 от 

Правилника за устройство и дейността на ОП „ Общински имоти и услуги – 

2012“ с.Ситово, Общински съвет Ситово: 

1.Приема отчета за дейността на ОП „ Общински имоти и услуги – 

2012“ за периода 01.01.2020 – 31.12.2020 година. 

2.Приема изпълнение на финансовата план-сметка за периода 

01.01.2020 – 31.12.2020 г. 

По трета точка от дневния ред: 

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

Приемане бюджета на Община Ситово по приходната и разходната част за 

2021 г. и актуализирана бюджетна прогноза за месни дейности за периода 

2021- 2024 год. - първи етап. 

С резултат от поименно гласуване от общо 13 общински съветника, 

гласували 9 гласа „ За „ 

1.Аднан Мехмед Осман –„за“ 

2.Ангел Йорданов Ангелов –„за“ 

3.Бейти Лютфи Мустафа-„за“ 

4.Галина Василева Йорданова-„за“ 

5.Дженгис Мюдесир Еюб –„за“ 

6.Рашид Ахмед Абтула – „за“ 

7.Ридван Ахмед Кязим –„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.Николай Георгиев Неделчев – „против“ 

3.Янко Любенов Къров –„против“ 

 И 1 – „не участва“ 

1.Станчо Борисов Арсов –„за“ 

Общински съвет – Ситово прие  следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 23  

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 52, ал.1 от ЗМСМА, във връзка с чл. 

27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 39 и чл. 94 от Закона за публичните финанси, 

във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2021 г., ПМС № 408/23.12.2020 г. за 

изпълнение на ЗДБРБ за 2021 и Наредбата за условията и реда за съставяне на 

бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за 

съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на общината, 

предлагам на Общински съвет – Ситово да вземе следните 

 І. Приема бюджета на Община Ситово за 2021 година по пълна 

бюджетна класификация, както следва: 

  1. По приходната част – в размер на        6 712 843 лв. 

(разпределени по параграфи, съгласно Таблица 1) 

  в т.ч.:  

1.1. Приходи с държавен характер     = 4 349 614 лв. 

в т.ч: приходи в училищата 

1.1.1. Обща субсидия за делегираните от държавата  

дейности            =         3 851 871 лв. 

1.1.2.Преходен остатък           =            428 326 лв. 

1.1.3. Целева субсидия за капиталови разходи  =               0 лв. 

1.1.4. Собствени приходи в училищата       =             109 546 лв. 

1.1.5. Средства на разпореждане(чужди)    =            - 57 129 лв. 

1.1.6. Дофинансиране на ДД-ОУ Ситово     =              17 000 лв. 

 

   1.2. Приходи с общински характер = 2 363 229 лв. 

в т.ч.: 

  1.2.1. Данъчни приходи          =              267 100 лв. 

  1.2.2. Неданъчни приходи         =              528 500 лв. 

  1.2.3. Обща изравнителна субсидия        =              748 600 лв. 

  (в т.ч трансфер за зимно поддържане и снегопочистване = 129 600 

лв.) 

  1.2.4. Целева субсидия за капиталови разходи  =     503 500 лв. 
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1.2.5. Преходен остатък                               =              359 098 лв. 

1.2.6. Дофинансиране ДД-от собствени приходи =    - 17 000 лв. 

1.2.7. Предоставени заеми и трансфери    =              - 26 569 лв. 

2. По разходната част – в размер на            6 712 843 лв. 

(разпределени по функции и групи разходи, съгласно Таблици 8, 9 и 10) 

  в т.ч.: 

2.1. Държавни дейности                                                    =  4 349 

614 лв. 

 В т.ч.: дофинансиране на държ.дейности с общински 

приходи=17 000 лв. 

2.2. Общински дейности (вкл. капиталови разходи)    =  2 363 

229 лв. 

Инвестиционна програма на Община Ситово и поименно 

разпределение на капиталовите разходи        =  798 856 лв. 

(разпределени по обекти и дейности, съгласно Таблица 11) 

 

II. Определя второстепенните разпоредители с бюджетни кредити и 

приема техните бюджети, отразени в Таблица 9. 

ІІI. Приема разпределението на преходния остатък от 2020 г. на стойност 

787 424 лв., съгласно Таблица 5. 

IV. Определя следните лимити за разходи: 

1. Лимит за представителни разходи в размер до  7 248, в т.ч.: 

- за дейност “Общинска администрация” в  размер до 4 832 лв.; 

  -     за дейност  “Общински съвет” в  размер до 2 416 лв. 

2. Разходи за финансиране на общински вестник в размер до 4500 

лева. 

3. Социално-битови разходи в размер на 3% от начислените 

трудови възнаграждения. 

 V. Приема разчет за целевите разходи и субсидии, както следва: 

1. За членски внос и участие в НПО –  5 000 лв. 

2. Помощи по решение на общинския съвет – 15 900 лв. (в т.ч. 

1000 лв. за деца с изявени способности). 

3. Разходи за подпомагане на погребения в размер на 1 000 лв., 

при съблюдаване на следните изисквания: за самотни, без 

близки и роднини, бездомни, безпризорни, настанени в 

заведения за социални услуги и регистрирани в Дирекция  

“Социално подпомагане” лица в размер до 500 лева. Сумата 

включва: ковчег  или закупуване на тензух до 60 лв.;  

изкопаване на гроб – 20 лв. и  превоз на покойника – 20 лева. 
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4. Субсидии за футболните клубове на територията на община 

Ситово –общо – 24 000 лева. 

5. Субсидии за сдруженията с нестопанска цел на територията на 

община Ситово - общо – 5 000 лева.  

 VI. Утвърждава списък  на педагогическия персонал в делегираните от 

държавата дейности по образованието, които имат право на заплащане на 

транспортните разходи до размера на получените от МФ трансфери, съгласно 

Таблица 4. 

VІI. Утвърждава размера на възстановяемите разходи за транспорт на 

лицата по т.VI в съответствие с чл. 219, ал. 5 от ЗПУО. 

VIII. Утвърждава бюджета на общинския съвет в размер на 154 000 лв., 

съгласно  Таблица 13. 

IX. Утвърждава субсидирана численост на организациите с нестопанска 

цел – читалища – 11 бройки плюс 3 бройки по „Фондация глобални 

библиотеки“. 

 Х. Утвърждава разчета за субсидии на организациите с нестопанска цел 

– читалища на територията на общината в размер на 160 776 лева(Приложение 

№ 10). 

XI. Упълномощава Кмета на общината да договори условията за 

използването на средствата по т.Х, при съблюдаване разпоредбите на чл.9, ал.1 

и чл.10, ал.1 от ЗНЧ, както и чл. 26, ал. 2 от ЗНЧ. 

XII. Определя 54 бройки численост на персонала в дейност „Общинска 

администрация, със средства за заплати по § 01 в размер на 632 283 лв. за 

сметка на трансфера по единния разходен стандарт. 

XIII. Задължава кмета на общината да състави длъжностно разписание 

за делегираната от държавата дейност в рамките на средствата за заплати, 

посочени в предходната точка. 

XIV. Определя 2 бройки численост на персонала в дейност „Други 

дейности по образованието” за шофьори на автобусите, като след получаване 

на целевата субсидия за тях, разходите за цялата дейност бъдат отразени в 

държавна дейност 389 „Други дейности по образованието”. 

XV. Определя числеността на персонала по дейности в Бюджет 2021, 

както следва: 
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№ 

по 

ред 

Д Е Й Н О С Т И 

Численост 

на 

персонала-

брой 

1 ДД “Общинска администрация” 54 

2 ДД «ОМП, подд.запаси и мощности» 6  

3 ДД «Други дейности по образованието» 2 

4 МД “Столове” 5 

5 МД “Чистота” 7,5 

6 МД “Озеленяване” 2  

7 

Дейност «Пречистване на отпадъчни води от 

населените места» 4 

8 

МД ''Управление,контрол и регулиране на д-

стите по опазване на околната среда'' 16 

9 МД ''Домашен социален патронаж'' 12  

10 Социална Услуга »Асистентска подкрепа» 9,5 

 

ХVI. Определя извънбюджетните сметки, които ще функционират през 

2021 г., както следва: 

1. Сметки за средства от Европейския съюз на 

ДФ”Земеделие”. 

2. Сметки за средства от Европейския съюз на Националния 

фонд. 

 XVII. Общински съвет – Ситово определя и утвърждава приоритетите, 

по които да се изразходват постъпилите по бюджета на Общината средства, 

както следва: 

1. Заплати и задължителни осигурителни плащания. 

2. Храна, отопление, осветление и текуща издръжка на 

общинските дейности. 

3. Дължимите суми за лихви и погашения на главниците по 

общинския дълг.  

4. Текущ ремонт на обекти от общинските дейности. 

5. Капиталови разходи за обекти включени в инвестиционната 

програма на общината. 

 ХVIII. При спазване на общия размер по бюджета и разделението му на 

държавни и общински дейности, предоставя следните правомощия на Кмета 

на Общината за бюджетната 2021 година: 



9 
 

  1. Да извършва компенсирани промени  в частта за делегираните 

от държавата дейности - между утвърдените показатели за разходите в 

рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, 

при условие че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата 

дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност. 

  2. Да извършва компенсирани промени  в частта за местните 

дейности - между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една 

дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите. 

3. Да се разпорежда с резервния бюджетен кредит. 

  4. Да разработи бюджета на общината по пълна бюджетна 

класификация. 

  5. Да кандидатства за средства по структурни и други фондове на 

ЕС, по национални програми и др. източници за реализиране на годишните 

цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие. 

  6. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други 

източници за съфинансиране на общински програми и проекти. 

  7. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и 

проекти за осигуряване на алтернативни източници на средства за реализиране 

на определените годишни цели на общината. 

 ХIX. Задължава Кмета на Общината: 

   1. Да определи конкретните правомощия и отговорности на 

второстепенните разпоредители с бюджетни кредити.  

   2. Да ограничава или спира финансирането на бюджетни 

организации и звена при нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина 

и при неспазване на приетите приоритети.  

 XX. Възлага на кмета на общината да отразява служебно промените по 

общинския бюджет с размера на постъпилите и разходвани средства от 

дарения и спонсорства в съответствие с волята на дарителя, донора. 

ХXI. При възникване на временен недостиг на средства за финансиране 

на местните дейности в процеса на изпълнение на общинския бюджет за 2021 

г. дава право на кмета на общината да ползва вътрешен безлихвен заем от 

сметки за средства от ЕС на общината. 

XXII. Дава съгласие временният недостиг на средства за разплащане на 

разходи по проекти финансирани от сметки за средства от ЕС и други 

международни програми да се покрива от временни безлихвени заеми от 

бюджетни и сметки за средства от ЕС до възстановяването им от 

Управляващия орган, като се спазват изискванията на чл.126 от ЗПФ. 

XXIII. Дава съгласие за ползване на временни безлихвени заеми от ЦБ 

и/или заеми от други лица от сектор "Държавно управление", във връзка с 
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разходи по одобрени проекти по ОП на ЕС и други донорски програми, преди 

получаване на  междинните и окончателни плащания от общината. 

XXIV. Определя максимален размер на дълга, както следва: 

- Максимален размер на новия общински дълг за 2021 г. в размер на 0 

лева. 

- Общинските гаранции, които могат да бъдат издадени през 2021 г. в 

размер на 0 лева. 

- Максимален размер на общинския дълг и общинските гаранции към 

края на 2021 година в размер на 0 лева. 

XXIVa. Одобрява намерения за поемане на нов общински дълг за 2021 

г. в съответствие с Приложение 6 г. от Прогнозата. 

ХXV. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, 

които могат да бъдат натрупани през 2021 г. в размер на 5 % от 

средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години, 

в размер до 158 066 лв., като ограничението не се прилага за задължения за 

разходи, финансирани за сметка на помощи и дарения /чл. 94, ал. 3, т. 1 от 

ЗПФ/.              

ХXVI. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които 

могат да бъдат поети през 2021 г. в размер на 30% от средногодишния размер 

на отчетените разходи за последните четири години, в размер до 948 398 лв., 

като ограничението не се прилага за ангажименти за разходи, финансирани за 

сметка на помощи и дарения /чл. 94, ал. 3, т. 2 от ЗПФ/. 

XXVII. Одобрява годишен индикативен разчет на сметките за средства 

от Европейския съюз, съгласно Таблица № 15 към бюджета на община Ситово 

за 2021 година. 

XXVIII. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните 

дейности за периода 2022-2024 г. – 1 етап, съгласно Таблица № 17 към 

бюджета на община Ситово за 2021 година. 

XXIX. Определя просрочените задължения от минали години, които да 

бъдат разплатени от бюджета за 2021 г. в размер на 0 лв. и просрочените 

вземания, които да бъдат събрани през 2021 г. в размер на 55 266  лв., съгласно 

Таблица 14 /чл. 94, ал. 3, т. 3 и т. 4 от ЗПФ/. 

ХXX. Утвърждава размера на общинските средства за съфинансиране на 

проекти от бюджета на община Ситово за 2021 г. в размер на 20 000 лв. 

/Таблица № 1, § 62-02/ 

ХXXI. Задължава ръководителите на бюджетните звена, финансирани от 

общинския бюджет да разработят и представят в срок до 30.04.2021 г. 

конкретни мерки за изпълнение на гласувания от Общински съвет – Ситово 

бюджет. 
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По четвърта точка от дневния ред: 

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

Трансформиране на целева субсидия за капиталовите разходи по чл.50 от 

Закона за държавния бюджет на РБ за 2021 г. в трансфер за други целеви 

разходи 

С резултат от поименно гласуване от общо 13 общински съветника, 

гласували 12 гласа „ За „ 

1.Аднан Мехмед Осман –„за“ 

2.Ангел Йорданов Ангелов –„за“ 

3.Бейти Лютфи Мустафа-„за“ 

4.Галина Василева Йорданова-„за“ 

5.Дженгис Мюдесир Еюб –„за“ 

6.Димитър Маринчев Христов –„за“ 

7.Рашид Ахмед Абтула – „за“ 

8.Ридван Ахмед Кязим –„за“ 

9.Станчо Борисов Арсов –„за“ 

10.Сердар Вахдет Адем –„за“ 

11.Седат Исмаил Ариф –„за“ 

12.Янко Любенов Къров –„за“ 

И 1 глас „ въздържал се“ 

1.Николай Георгиев Неделчев – „ въздържал се“  

Общински съвет – Ситово прие  следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 24 

 На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА и чл.89 от Закона за държавния 

бюджет на Република България / ЗДБРБ/ за 2021 год., Общински съвет – 

Ситово дава съгласието си кмета на Община Ситово да внесе в 

Министерството на финансите предложение за трансформиране на 466487 

лв. от целевата субсидия за капиталови разходи по чл.50 от ЗДБРБ за 2021 

год. В трансфер за финансиране разходи на общината за извършване на 

неотложни текущи ремонти, поради доказани потребности за извършване на 

ремонти на общински пътища, улична мрежа и общински сграден фонд, 

финансирането на които общината не може да осигури от други източници на 

средства. Поименното разпределение по обекти и средства е посочено в 

справка – Приложение № 4. 

По пета точка от дневния ред: 

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

Актуализиране списъка на длъжностите, имащи право на транспортни разходи 

за сметка на Общинския бюджет. 
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С резултат от  гласуването от общо 13 общински съветника, гласували 

13 гласа „ За „ 

1.Аднан Мехмед Осман  

2.Ангел Йорданов Ангелов  

3.Бейти Лютфи Мустафа  

4.Галина Василева Йорданова  

5.Дженгис Мюдесир Еюб  

6.Димитър Маринчев Христов  

7.Николай Георгиев Неделчев  

8.Рашид Ахмед Абтула  

9.Ридван Ахмед Кязим  

10.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 № 25 

На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, Утвърждава списък на 

длъжностите и лицата, имащи право на транспортни разходи за сметка на 

Общинския Бюджет, 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 шеста 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 финансово плащане за 

календарната  2021 г. към Сдружение „ МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска 

Добруджа“, по подмярка 19.4 „ Текущи разходи и популяризиране на 

стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „ Водено от 

общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020 г., във връзка със 
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Споразумение за изпълнение на стратегия за Водено от общностите местно  

развитие № РД 50-34 от 20.04.2018 г., Допълнително споразумение № РД 50-

34 от 29.11.2018 г, Допълнително споразумение № РД 50-34 от 19.08.2019 г. и 

Допълнително споразумение  № РД 50-35 от 20.09.2020 г., сключено между „ 

МИГ Главиница – Ситово Крайдунавска Добруджа“ и Министерство на 

земеделието, храните и горите. 

С резултат от поименно гласуване от общо 13 общински съветника, 

гласували 13 гласа „ За „ 

1.Аднан Мехмед Осман –„за“ 

2.Ангел Йорданов Ангелов –„за“ 

3.Бейти Лютфи Мустафа – „за“ 

4.Галина Василева Йорданова –„за“ 

5.Дженгис Мюдесир Еюб –„за“ 

6.Димитър Маринчев Христов –„за“ 

7.Николай Георгиев Неделчев –„за“ 

8.Рашид Ахмед Абтула –„за“ 

9.Ридван Ахмед Кязим –„за“ 

10.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 № 26 

На основание чл.21,ал.1,т.10,ал.4 и ал.5 от ЗМСМА,чл.7,ал.2,т.2 и 

ал.3,4,6 и 7 от Наредба № 1 от 22.януари 2016 г. за прилагане на подмярка 19.4 

„ Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите 

местно развитие“ на мярка 19 „ Водено от общностите местно развитие“ от 

ПРСР 2014-2020 г., Споразумение за изпълнение на стратегия за Водено от 

общностите местно развитие № РД 50-34 от 20.04.2018 г., Допълнително 

споразумение № РД 50-34 от 29.11.2018 г., Допълнително  Споразумение № 

РД 50-34 от 19.08.2019 г., и Допълнително споразумение № РД 50-34 от  

20.09.2020 г., Общински съвет – Ситово: 

 1.Упълномощава Кмета на Община Ситово да подпише запис на Заповед 

/ Приложение № 1/, без протест и без разноски, платима за предявяване в полза 

на Държавен фонд „ Земеделие“ в размер на 27 436.30 лв. / двадесет и семед 

хиляди,четиристотин и тридесет стотинки/, което е 33% от 83 140.30 лв. / 

осемдесет и три хиляди, сто и четиридесет лева и тридесет стотинки/ за 

обезпечаване на 100% от стойността на авансовото плащане по подмярка 19.4 

„ Текущи разходи и популяризиране на стратегия за водено от общностите 

местно развитие „ на мярка 19 „Водено от общностите местно развите“ от 
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ПРСР 2014-2020 г, Споразумение за изпълнение на стратегия за Водено от 

Общностите местно развитие № РД 50-34 от 20.04.2018 г., сключено между 

 Сдружение „ МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“, и 

Министерството на земеделието и храните по подмярка 19.4 „ Текущи разходи 

и популяризиране на стратегия за водено от общностите местно развитие“ за 

календарната 2021 г. 

 2.Възлага на Кмета на Община Ситово да подготви необходимите 

документи за получаване на авансово плащане в размер на 27 436.30 лв. / 

двадесет и седем хиляди, четиристотин тридесет и шест лева и тридесет 

стотинки/, по падмярка 19.4 „ Текущи разходи и популяризиране на стратегия 

за водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „ Водено от 

общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020 г., Споразумение за 

изпълнение на стратегия за Водено от общностите местно развитие № РД 50-

34 от 20.04.2018 г., сключено между Сдружение „ МИГ Главиница-Ситово 

Крайдунавска Добруджа“, и Министерство на земеделието и храните за 

одобрение на дейности и разходи по  подмярка 19.4 „ Текущи разходи и 

популяризиране на стратегия за водено от общностите местно развитие“ за 

календарната 2021 г. и да ги представи пред Държавен фонд „ Земеделие“. 

По седма точка от дневния ред: 

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

Приемане но Отчет за изпълнение на Общинската програма за опазване на 

околната среда на територията на Община Ситово и Общинската програма за 

управление на отпадъците през 2020 година. 

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

гласа „ За „ 

1.Аднан Мехмед Осман 

2.Ангел Йорданов Ангелов  

3.Бейти Лютфи Мустафа  

4.Галина Василева Йорданова  

5.Дженгис Мюдесир Еюб  

6.Димитър Маринчев Христов  

7.Николай Георгиев Неделчев  

8.Рашид Ахмед Абтула 

9.Ридван Ахмед Кязим  

10.Станчо Борисов Арсов 

11.Сердар Вахдет Адем  

12.Седат Исмаил Ариф  

13.Янко Любенов Къров  

Общински съвет – Ситово прие  следното 
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Р Е Ш Е Н И Е № 27 

 На основание чл.21, ал.1,т.24 от ЗМСМА, чл.79,ал.5 от Закона за 

опазване на околната среда и чл.52,ал.9 от Закона за управление на 

отпадъците, Общински съвет – Ситово приема Отчет за изпълнението на 

Общинската програма за опазване на околната среда и на Общинската 

програма за ,управление на отпадъците през 2020 година. 

По осма точка от дневния ред: 

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

разпореждане с общинска собственост в с.Ирник. 

С резултат от поименно гласуване от общо 13 общински съветника, 

гласували 13 гласа „ За „ 

1.Аднан Мехмед Осман –„за“ 

2.Ангел Йорданов Ангелов –„за“ 

3.Бейти Лютфи Мустафа – „за“ 

4.Галина Василева Йорданова –„за“ 

5.Дженгис Мюдесир Еюб –„за“ 

6.Димитър Маринчев Христов –„за“ 

7.Николай Георгиев Неделчев –„за“ 

8.Рашид Ахмед Абтула –„за“ 

9.Ридван Ахмед Кязим –„за“ 

10.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 № 28 

На основание чл.21,ал.1,т.12 от ЗМСМА, чл.8,ал.8 и ал.9 от ЗОС и чл.4,ал.2 

от НРПУРОИ, Общински съвет Ситово актуализира Програма за управление 

и разпореждане с имоти-общинска собственост на Община Ситово, като 

добавя в Раздел II, т.2 „ Имоти, общинска собственост, които се предвиждат 

за продажба през 2021 г.“ следният имот: 
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№ Наименова

ние на 

обекта 

Описание 

на имота 

Село Адрес,идентифи

катор 

Пло

щ в 

кв.м

. 

Тръж

на 

цена 

в 

лв/бе

з 

ДДС/ 

Депоз

ит в 

лв.без 

ДДС 

1. УПИ“Двор

но място“ 

Урбанизир

ана 

територия 

с площ от 

1225 кв.м. 

Ирн

ик 

Кв.3,УПИ № II-

177 

122

5 

2928,

00 

292,80  

 

1. На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.34,ал.4, чл.36, ал.1,т.2 

от ЗОС и чл.47,ал.1, чл.52,ал.1 от НРПУРОИ, Общински съвет 

Ситово възлага на Кмета на Община Ситово да инициира 

процедура за ПРОДАЖБА  на „ Трлоя Транс“ ЕООД гр.Силистра 

на следния имот – частна общинска собственост, а именно: 

2. – „ Дворно място“ / застроено/ - урбанизирана територия с площ 

от  1225 кв.м., намираща се в кв.3,УПИ № -II-177 по 

регулационния план на с.Ирник, с пазарна цена от 2928.00 лева 

без ДДС, по условията и реда на НАРЕДБА  за реда на 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество 

на Общински съвет – Ситово. 

По девета точка от дневния ред: 

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

разпореждане с общинска собственост в с.Поляна.  

С резултат от поименно гласуване от общо 13 общински съветника, 

гласували 13 гласа „ За „ 

1.Аднан Мехмед Осман –„за“ 

2.Ангел Йорданов Ангелов –„за“ 

3.Бейти Лютфи Мустафа – „за“ 

4.Галина Василева Йорданова –„за“ 

5.Дженгис Мюдесир Еюб –„за“ 

6.Димитър Маринчев Христов –„за“ 

7.Николай Георгиев Неделчев –„за“ 

8.Рашид Ахмед Абтула –„за“ 

9.Ридван Ахмед Кязим –„за“ 

10.Станчо Борисов Арсов-„за“ 

11.Сердар Вахдет Адем –„за“ 

12.Седат Исмаил Ариф –„за“ 

13.Янко Любенов Къров –„за“ 
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Общински съвет – Ситово прие  следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 29 

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

чл.36,ал.1т.1 от ЗОС / Закон за общинската собственост/, чл.47,ал.1,т.6 от 

НРПСУРОИ, Общински съвет – Ситово: 

1. Разрешава делба на съсобствен поземлен имот ПИ № 309 по КП на с. 

2. Поляна. Делбата да се извърши в съответствие с притежаваните 

идеални части 290 кв.м. от 1800 кв.м. за  

3. „ Търговия на едро-СС“ ЕООД и 1510 кв.м. от 1800 кв.м. за Община 

Ситово. 

4. 2. Възлага на Кмета на Община Ситово да открие процедура за 

изработване на изменение на кадастралния и регулационния план на 

с.Поляна, Община Ситово. 

По десета точка от дневния ред: 

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

разпореждане с общинска собственост в с.Босна. 

С резултат от поименно гласуване от общо 13 общински съветника, 

гласували 10 гласа „ За „ 

1.Аднан Мехмед Осман –„за“ 

2.Ангел Йорданов Ангелов –„за“ 

3.Бейти Лютфи Мустафа – „за“ 

4.Галина Василева Йорданова –„за“ 

5.Дженгис Мюдесир Еюб –„за“ 

6.Рашид Ахмед Абтула –„за“ 

7.Ридван Ахмед Кязим –„за“ 

8.Сердар Вахдет Адем –„за“ 

9.Седат Исмаил Ариф –„за“ 

10.Янко Любенов Къров –„за“ 

И 3-ма „ въздържал се“ 

1.Димитър Маринчев Христов –„въздържал се“ 

2.Николай Георгиев Неделчев –„въздържал се“ 

10.Станчо Борисов Арсов-„въздържал се“ 

Общински съвет – Ситово прие  следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 30 

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

чл.63а, т.2 от ЗКИР : Закон за кадастъра и имотния регистър/, 

Общински съвет – Ситово: 
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3. Одобрява проект на разделяне / делба / на поземлен имот с 

идентификатор № 05757.25.27 по кадастралната карта и 

кадастралния регистър / КККР/ в землище на с.Босна, Община 

Ситово и обособяване на три самостоятелни парцела с проект на 

идентификатори № 05757.25.9903, № 

05757.25.9904,№05757.25.9905 по кадастралната карта и 

кадастралния регистър / КККР/ в землище на с.Босна. 

4. Възлага на Кмета на Община Ситово да открие процедура за 

промяна начина на трайно ползване / НТП/ от „ Пасище“ в „ 

Полски път“ на новообразуван ПИ с идентификатор № 

05757.25.9904 с проектна площ от 0,499 дка по КККР в землище 

с.Босна. 

По единадесета точка от дневния ред: 

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

Подписване на тристранно споразумение за намаляване с 80 на сто на 

неразплатено задължение на Община Ситово по наложена финансова 

корекция по Мярка 214- " Агроекологични плащания", Направление " 

Възстановяване и поддържане на затревени площи с Висока природна 

стойност / ВПС - 1/ от Програмата за развитие на селските райони за 

периода 2007- 2013 г.  

С резултат от поименно гласуване от общо 13 общински съветника, 

гласували 13 гласа „ За „ 

1.Аднан Мехмед Осман –„за“ 

2.Ангел Йорданов Ангелов –„за“ 

3.Бейти Лютфи Мустафа – „за“ 

4.Галина Василева Йорданова –„за“ 

5.Дженгис Мюдесир Еюб –„за“ 

6.Димитър Маринчев Христов –„за“ 

7.Николай Георгиев Неделчев –„за“ 

8.Рашид Ахмед Абтула –„за“ 

9.Ридван Ахмед Кязим –„за“ 

10.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 № 31 

 На основание чл.21,ал.1,т.10 и ал.2, чл.27,ал.4 и ал.5 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.82,ал.3 

от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. 
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Общински съвет – Ситово: 

1.Възлага на кмета на Община Ситово да подпише тристранно споразумение 

д министъра на земеделието, храните и горите и министъра на финансите, за 

намаляване с 80 / осемдесет / на сто главницата по наложената финансова 

корекция с АУПДФ № 01-0800/2143#4 от 14.11.2019 г., издаден от директора 

на ДФ „ Земеделие“ гр.София във връзка с Мярка 214 – „Агроекологични 

плащания“, Направление „ Възстановяване и поддържане на затревени площи 

с Висока природна стойност / ВПС-1/ от Програмата за развитие на селските 

райони за периода 2007-2013 г. 

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито в 11.30 Часа. 

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СИТОВО 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:_______________ 

       / Р.КЯЗИМ / 

 

 


