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П   Р   О   Т   О   К   О   Л 

       № 3 

от 31.03.2017 година 

Днес 31.03.2017  година, Общински съвет – Ситово, област Силистра проведе 

заседание. 

В неговото начало се регистрираха 11 съветника от общо 13 отсъстваха 2-ма 

1. Дженгис Рубил Ахмед 

2. Петър Борисов Русев 

 

и на основание чл. 27, ал. 2 от ЗМСМА заседанието бе обявено за открито. 

 Председателят на Общински съвет – Ситово Станчо Борисов Арсов 

предложи следния 

Д  Н  Е  В  Е  Н     Р  Е  Д  : 
======================== 

 1. Докладна записка относно приемане отчет на ОП „Общински имоти и 

услуги-2012” за периода 01.01.2016г.-31.12.2016година.  

       Внася: Сезгин Алиибрям  – кмет на 

          Община – Ситово.  

          2. Докладна записка относно касовото изпълнение на бюджета на Община 

Ситово към 31.12.2016 година. 

       Внася: Сезгин Алиибрям  – кмет на 

          Община – Ситово. 

3. Докладна записка относно приемане на бюджета на Община Ситово за 

2017 година. 

       Внася: Сезгин Алиибрям  – кмет на

          Община – Ситово. 

 4. Докладна записка относно промяна структурата на общинска 

администрация – Ситово и звената към нея. 

       Внася: Сезгин Алиибрям  – кмет на 

        Община – Ситово.  

 

 5. Докладна записка относно приемане на Общински план за младежта за 

2017 година. 

       Внася: Сезгин Алиибрям  – кмет на 

        Община – Ситово. 

 

 6. Докладна записка относно промени в Наредба за определяне и 

администриране  на местните такси и цени на услугите на територията на Община 

Ситово.  

       Внася: Сезгин Алиибрям  – кмет на 

        Община – Ситово. 
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 7.Докладна записка относно предоставяне за 

управление,стопанисване,поддържане и експлоатация на Пречиствателна станция 

за отпадни води – Ситово. 

        Внася: Сезгин Алиибрям  – кмет на 

        Община – Ситово.  

 

8. Докладна записка относно определяне на представител на Община 

Ситово за участие в Общото събрание на Асоциацията по В и К в област 

Силистра. 

       Внася: Сезгин Алиибрям  – кмет на

          Община – Ситово. 

 9. Докладна записка относно утвърждаване списъка на длъжностите,имащи 

право на транспортни разходи за сметка на общинския бюджет. 

       Внася: Сезгин Алиибрям  – кмет на 

        Община – Ситово.  

 10. Докладна записка относно изменение на решение № 16 от Протокол № 

2/21.02.2017 г. за създаване на нова локализационна единица на територията на 

с.Ситово.     

       Внася: Сезгин Алиибрям  – кмет на 

        Община – Ситово. 

   

 11.Докладна записка относно допълнително възнаграждение за постигнати 

резултати на Севджан Джелил Адем – Зам.кмет на Община Ситово. 

 

       Внася: Сезгин Алиибрям  – кмет на 

        Община – Ситово.  

 

 12. Докладна записка относно отпускане на финансова помощ на 

пострадалите жители на с.Хитрино,област Шумен. 

       Внася: Сезгин Алиибрям  – кмет на 

        Община – Ситово.  

             13. Питания. 
 

По първа 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 01.01.2016г.-

31.12.2016 година.  

 Р. Георгиев – Ще гласувам „ въздържал се„ и като мотив ще изтъкна, че от 

години се пишат едни и същи текстове в тия отчети. 

С резултат от гласуването :  общо 11 общински съветника, гласували  8  

гласа  „ За „  

 

1. Билгин Демир Яхя 

2. Деница Димитрова Цветкова 
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3. Ервин Наил Ибрям 

4. Мирослава Колева Тодорова 

5. Ридван Ахмед Кязим 

6.Сания Мустафа Юсуф 

7.Седат Исмаил Ариф 

8. Станчо Борисов Арсов 

„въздържал се „ 3-ма 

1. Анелия Георгиева Йорданова 

2. Николай Георгиев Неделчев 

3. Розин Георгиев Христов 

„ против „ - 0 

 

Общински съвет – Ситово прие следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 18 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА в изпълнение на чл.13 от 
правилника за устройството и дейността на ОП „ Общински имоти и услуги-
2012” с.Ситово: 

1. Приема отчета на дейността на ОП „Общински имоти и услуги-2012” за 

периода 01.01.2016 г. – 31.12.2016 г. 

2. Приема Актуализираната план сметка и отчета за изпълнение 

финансовата план-сметка за периода 01.01.2016 г. – 31.12.2016 г. 

 

По втора точка от дневния ред: 

 

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

отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община Ситово към 31.12.2016 

година. 

 Р. Кязим – Приканвам кметовете да вземат по дейно участие относно 

изпълнението на капиталовите разходи. 

С резултат от гласуването :  общо 11 общински съветника, гласували  

поименно - 8  гласа  „ За „  

 

1. Билгин Демир Яхя - „за” 

2. Деница Димитрова Цветкова – „за” 

3. Ервин Наил Ибрям – „за” 

4. Мирослава Колева Тодорова – „за” 

5. Ридван Ахмед Кязим – „за” 

6.Сания Мустафа Юсуф – „за” 

7.Седат Исмаил Ариф – „за” 

8. Станчо Борисов Арсов – „за” 

„въздържал се „ - 1 

1. Розин Георгиев Христов 
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„ против „ – 2-ма 

1. Анелия Георгиева Йорданова 

2. Николай Георгиев Неделчев 

 

Общински съвет – Ситово прие следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 19  

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА,във връзка с чл. 140 от ЗПФ и 

чл. 44 от НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪСТАВЯНЕ НА 

ТРИГОДИШНАТА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИТЕ 

ДЕЙНОСТИ И ЗА СЪСТАВЯНЕ,ПРИЕМАНЕ,ИЗПЪЛНЕНИЕ И 

ОТЧИТАНЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА СИТОВО,Общински съвет – 

Ситово приема отчета за изпълнението на бюджета на Община Ситово 

към 31.12.2016 г.,както следва: 

По разходната част: 

 - държавни дейности      2 321 203 лв. 

- дофинансиране на държавни дейности 

с общински приходи         120 355 лв. 

- местни дейности      2 417 579 лв. 

- общо         4 859 137 лв. 

 

По приходната част: 

- държавни дейности      2 321 203 лв. 

- местни дейности      2 537 934 лв. 

- общо        4 859 137 лв. 

 

2.На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, във връзка с чл. 124 от ЗПФ и 

чл. 37 от НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪСТАВЯНЕ НА 

ТРИГОДИШНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ И 

ЗА СЪСТАВЯНЕ,ПРИЕМАНЕ,ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА 

БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА СИТОВО,Общински съвет – Ситово приема 

актуализация на бюджета на Община Ситово към 31.12.2016  г., както 

следва: 

 

 По разходната част: 

- било:        6 318 388 лв. 

- става:        2 908 592 лв. 

 

По приходната част: 

- било:        6 318 388 лв. 

- става:        2 908 592 лв. 

3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, във връзка с чл. 140 от ЗПФ и 

чл. 44 от НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪСТАВЯНЕ НА  
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ТРИГОДИШНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ И 

ЗА СЪСТАВЯНЕ,ПРИЕМАНЕ,ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА 

БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА СИТОВО,Общински съвет Ситово приема 

отчета за сметките за средства от Европейския съюз на Община Ситово към 

31.12.2016 година, както следва: 

 По разходната част: 

- общо       3 368 872 лв. 

По приходната част: 

- общо       3 368 872 лв. 

 4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, във връзка с чл. 144 от ЗПФ и 

чл. 49 от НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪСТАВЯНЕ НА 

ТРИГОДИШНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ И ЗА 

СЪСТАВЯНЕ,ПРИЕМАНЕ,ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА БЮДЖЕТА НА 

ОБЩИНА СИТОВО,Общински съвет – Ситово приема актуален разчет за 

сметките за средства от Европейския съюз на Община Ситово към 31.12.2016 г., 

както следва: 

 По разходната част: 

  - било:          95 895 лв. 

  - става:       3 368 872 лв. 

 По приходната част: 

  - било:          95 895 лв. 

  - става:       3 368 872 лв. 

 

По трета точка от дневния ред: 

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

на бюджета на Община Ситово за 2017 година. 

 Р.Кязим – Настоявам да чуя мнението на кметовете по населени места. 

 Н. Неделчев – Няма да подкрепя бюджета ако сега не се обявят сумите на 

читалищата. 

 Ст. Арсов – По закон първо се приема бюджета и после се разпределят 

средствата на читалищата – чл. 23 от Закон за народните читалища. Общинският 

съвет приема бюджета на общината, а след това комисия по чл. 23 от Закон за 

народните читалища разпределя одобрените средства по Единните разходни 

стандарти. 

 Р. Георгиев – Бюджета на читалищата част ли е бюджета на общината? 

 Ст. Арсов – Като цяла цифра – да, след това комисия ще разпределя 

средствата както посочих. 

 Н. Неделчев – Комисията два месеца не е работила нищо в това отношение. 

 Ст. Арсов – Комисията си е свършила  работата като е разгледала 

дейността, оценила е по точковата система и представила на всички читалища 

срещу подпис оценката и е връчила копия. Що касае въпроса с комисията по чл. 

23 от ЗНЧ, то тя ще работи след приемане на бюджета на общината. 
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 Н. Неделчев – По какъв ред да дадем публичност? Как ще се спазят 

изискванията към 31.03.2017 г. да си приемат бюджетите на читалищата ? Затова 

ли са свалени от сайта ? 

 адв. И. Русчева – Поради тази причина са свалени от сайта, защото като 

част от общинския бюджет и предвидените средства за читалищата се приемат 

като цяло и след това се разпределят от комисия. 

 Ст. Арсов – Г-н Неделчев в посочения от Вас срок председателите на 

читалищните настоятелства следва да представят пред кмета на общината и 

общинския съвет доклад за осъществените читалищни дейности в изпълнение на 

програмата и изразходваните бюджетни средства. Няма нормативно изискване в 

този срок - 31 март да са приети бюджетите на читалищата, а отчетите за 

изпълнение на бюджетите за предходната година и досегашната практика да се 

гласуват от общинския съвет субсидиите по читалища не кореспондира със 

закона. 

  

С резултат от гласуването :  общо 11 общински съветника, гласували 

поименно - 8  гласа  „ За „  

 

1. Билгин Демир Яхя - „за” 

2. Деница Димитрова Цветкова – „за” 

3. Ервин Наил Ибрям – „за” 

4. Мирослава Колева Тодорова – „за” 

5. Ридван Ахмед Кязим – „за” 

6.Сания Мустафа Юсуф – „за” 

7.Седат Исмаил Ариф – „за” 

8. Станчо Борисов Арсов – „за” 

„въздържал се „ - 1 

1. Розин Георгиев Христов 

„ против „ – 2-ма 

1. Анелия Георгиева Йорданова 

2. Николай Георгиев Неделчев 

 

Общински съвет – Ситово прие следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 20 

 

 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. 94 и чл. 39 от Закона за публичните финанси,във 

връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2017, ПМС № 374/22.12.2016 г. за изпълнение 

на ЗДБРБ за 2017 г. 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 община Ситово, Общински съвет – Ситово: 

 1. Приема бюджета на Община Ситово за 2017 година по пълна бюджетна 

класификация както следва: 
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 1. По приходната част – в размер на     5 685 423 лв. 
  / разпределени по параграфи съгласно Таблица 6/  

В т.ч.: 

 1.1. Приходи с държавен характер         =  2 452 020 лв. 

В т.ч. 

 1.1.1.Обща субсидия за делегираните от държавата 

  дейности       = 2 082 199 лв. 

 1.1.2.Неданъчни приходи     =             99 214 лв. 

 1.1.3.Преходен остатък     =           270 607 лв. 

  1.2.Приходи с общински характер  = 3 233 403 лв. 

  В т.ч.: 

 1.2.1.Данъчни приходи     =           219 386 лв. 

 1.2.2.Неданъчни приходи     =    585 224 лв. 

 1.2.3.Обща изравнителна субсидия   =    498 800 лв. 
  / в т.ч. трансфер за зимно поддържане и снегопочистване =74 800 лв./ 

 1.2.4. Целева субсидия за капиталови разходи =    309 700 лв. 

 1.2.5. Трансфери       =           186 075 лв. 

 1.2.6.Вр.безлихвени заеми м/у бюджетни и извънбюджетни сметки 
  / с оглед предварително финансиране на изпълнението 

 на текущи проекти/      =             76 156 лв. 

 1.2.7.Получени дългоср.заеми от банки в страната=     190 000 лв. 

 1.2.8.Погашения по краткоср.заеми от банки в страната= 190 000 лв. 

1.2.9.Преходен остатък     =   1 358 062 лв. 

2. По разходната част – в размер на      5 685 423 лв. 
 /разпределени по функции и групи разходи, съгласно Таблици 8,9,10/ 

В т.ч.: 

2.1.Дофинансиране на държавни дейности  

/вкл. и капиталови разходи/   =  2 452 020 лв. 

 2.2.Дофинансиране на държ.дейности с общински 

 приходи/вкл. и капиталови разходи/    =     121 666 лв. 

 2.2.Общински дейности/вкл.капиталови разходи и резерв/ = 3 111 737 лв. 

 Инвестиционна програма на Община Ситово и поименно разпределение на 

капиталовите разходи   = 1 123 819 лв. 
 /разпределени по обекти и дейности съгласно Таблица 11/ 

 ІІ.1. Определя второстепенните разпоредители с бюджетни кредити и 

приема техните бюджети в съответствие с Таблица 9. 

 ІІІ. Разпределя преходния остатък от 2016 г. на стойност 1 628 669 лв. 

съгласно Таблица № 7. 

 ІV.Определя следните лимити за разходи: 

  1. Лимит за представителни разходи в размер до 4 320 лв.,  в т.ч.: 

Лимит за представителни разходи в размер до 3 580 лв. за дейност „Общи 

държавни служби”. 

 Лимит за представителни разходи в размер до 740 лв. за дейност  

„Общински съвет”. 

2.Разходи за финансиране на общински вестник в размер до 4 800 лв. 
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 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 – 4 780 лв. 

 2. Помощи по решение на общинския съвет – 7 000 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 100 лв. 

Сумата включва: ковчег или закупуване на тензух до 60 л.; изкопаване на гроб – 

20 лв., превоз на покойника – 20 лв. 

 4. Субсидии за трите футболни клуба на територията на Община Ситово – 

по 6 000 лв. или общо 18 000 лв. 

 5. Субсидии за шестте клуба на пенсионера /инвалида на територията на 

община Ситово – общо – 6 000 лв. Средствата да се разпределят след 

утвърждаване на методика/механизъм. 

 VІ. Утвърждава списък на педагогическия персонал в делегираните от 

държавата дейности по образованието, които имат право на заплащане на част от 

транспортните разходи съгласно Таблица 4. 

 VІІ. Утвърждава размера на възстановяемите разходи за транспорт на 

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

 VІІІ. Утвърждава бюджета на общинския съвет в размер на 112 020 лв. 

съгласно Таблица 13. 

 ІХ. Утвърждава субсидирана численост на организациите с нестопанска цел 

– читалища – 10 бройки. 

 Х. Утвърждава разчета за субсидии на организациите с нестопанска цел – 

читалища на територията на общината в размер на 94 000 лв. 

 ХІ. Упълномощава кмета на общината да договори условията за 

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

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

 ХІІ. Определя 51/51*/ бройки численост на персонала в дейност, 

” Общинска администрация ”, със средства за заплати по § 01 в размер на  370 256 

лв. за сметка на трансфера по единния разходен стандарт и дофинансиране за 

сметка на общинските приходи в размер на 89 440 лв. 

 ХІІІ. Задължава кмета на общината да състави длъжностно разписание на 

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

предходната точка. 

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

дейности по образованието” – дофинансиране, за шофьори на автобуси, със 

средства за заплати по §01 в размер на 16 726 лв. за сметка на собствените 

приходи, като след получаване на целевата субсидия за тях, разходите за цялата 

дейност бъдат отразени в държавна дейност „ Други дейности по образованието”, 

а заделените средства преминат в издръжка на местните дейности. 
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 ХV. Определя числеността на персонала по дейности в Бюджет 2017 както 

следва:  

 

№ 

По 

ред 

 

Д Е Й Н О С Т И 

Численост  

на персонала 

1 ДД „ Общинска администрация „ 42/42/* 

1а Дофинансиране на ДД „ Общинска администрация „ 9 /9/* 

2 ДД „ Др.дейности по отбрана” 5 

3 Доф.ДД „ Др.дейности по образованието „ 2 

4 МД „ Столове „ 5 

5 МД „ Чистота „ 7,5 /7,5/* 

6 МД „ Озеленяване” 3 

7 Д-ст „Пречистване на отпадъчни води  от нас.места” 4 

8 МД „Упр.,контрол и регулиране на д-сти по опазване на 

околната среда”  „ 

16 /16/* 

9 МД „ Домашен социален патронаж „ 12 /12/ * 

 

 ХVІ. Определя извънбюджетни сметки,които ще функционират през 2017г. 

както следва: 

1. Сметки за средства от Европейския съюз на ДФ „ Земеделие „. 

2. Сметки за средства от Европейския съюз на Националния фонд  

ХVІІ. 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 по главниците по общинския 

дълг. 

4. Текущ ремонт на обекти от общинските дейности. 

5. Капиталови разходи за обекти включени в инвестиционната програма на 

общината. 

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

държавни и общински дейности, предоставя следните правомощия на кмета 

на общината за бюджетната 2017 година. 

 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. 



 10 

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. 

ХІХ.З адължава кмета на Общината: 

 1. Да определи конкретните правомощия и отговорности на 

второстепенните и третостепенни разпоредители с бюджетни кредити. 

2. Да ограничава или спира финансирането на бюджетни организации и 

звена при нарушаване да бюджетната и финансова дисциплина и при 

неспазване на приетите приоритети. 

ХХ. 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. 

ХХІ. При възникване на временен недостиг на средства за финансиране на 

местните дейности в процеса на изпълнение на общинския бюджет за 2017 

г. дава право на кмета на общината да ползва заем от сметки за средства от 

ЕС на общината. 
 

ХХІІ. Дава съгласие временния 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. 

ХХІІ.Дава съгласие за ползване на временни безлихвени заеми от ЦБ и/или 

заеми от други лица от сектор „Държавно управление”, във връзка с 

разходи по одобрени проекти по ОП на ЕС и други донорски програми, 

преди получаване на междинните и окончателни плащания от общината. 

ХХІV.Определя максимален размер на дълга,както следва: 

  - Максимален размер на новия общински дълг за 2017 г. в размер до 

190 000 лв. 

  - Общинските гаранции,които може да бъдат издадени през 2017 г. в 

размер на 0 лв. 

  - Максимален размер на общинския дълг и общинските гаранции към 

края на 2017 г. в съответствие с Таблица № 16. 

 ХХV. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които 

могат да бъдат натрупани през 2017 г. в размер на 5% от средногодишния 

размер на отчетените разходи за последните четири години, като 
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ограничението не се прилага за задължения за разходи, финансирани за 

сметка на помощи и дарения / чл. 94, ал. 3, т. 1 от ЗПФ/. 

ХХVІ. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които 

могат да бъдат поети през 2017 г. в размер на 30% от средногодишния 

размер на отчетените разходи за последните четири години, като 

ограничението не се прилага за ангажименти за разходи,финансирани за 

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

ХХVІІ. Одобрява годишен индикативен разчет за средствата от 

Европейския съюз съгласно Таблица № 15 към бюджета на Община Ситово 

за 2017 година. 

ХХVІІІ. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните 

дейности за периода 2018-2020г. съгласно Таблица № 17 към бюджета на 

Община Ситово за 2017 г. 

ХХІХ.Определя просрочените задължения от минали години ,които да 

бъдат разплатени през 2017 г. в размер на 39 719 лв.,съгласно Таблица 14 / 

чл.94,ал.3,т.3 и т.4 от ЗПФ/. 

ХХХ. Утвърждава размера на общинските средства за съфинансиране на 

проекти от бюджета на Община Ситово за 2017 г. в размер на 0 лв. / 

Таблица № 5,§62-02/. 

ХХХІ. Задължава ръководителите на бюджетни звена, финансирани от 

общинския бюджет да разработят и представят в срок до 30.04.2017 г. 

конкретни мерки за изпълнение на гласувания от Общински съвет – Ситово 

бюджет. 

По четвърта точка от дневния ред: 

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

промяна структурата на общинска администрация – Ситово и звената към нея. 

С резултат от гласуването :  общо 11 общински съветника, гласували  8  

гласа  „ За „  

 

1. Билгин Демир Яхя - „за” 

2. Деница Димитрова Цветкова – „за” 

3. Ервин Наил Ибрям – „за” 

4. Мирослава Колева Тодорова – „за” 

5. Ридван Ахмед Кязим – „за” 

6.Сания Мустафа Юсуф – „за” 

7.Седат Исмаил Ариф – „за” 

8. Станчо Борисов Арсов – „за” 

„въздържал се „ - 1 

1. Розин Георгиев Христов 

„ против „ – 2-ма 

1. Анелия Георгиева Йорданова 

2. Николай Георгиев Неделчев 
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Общински съвет – Ситово прие следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 21  

 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 27, ал.4 от 

ЗМСМА извършва следните промени: 

1. Одобрява частично изменение в структурата на общинска 

администрация, съгласно приложената Нова Структура на Общинска 

администрация Ситово /приложение 1А/ към докладната записка, 

считано от влизане на решението в сила. 

2. Запазва общата численост на персонала в Дирекция „Обща 

администрация”, както и в Дирекция „Специализирана администрация”. 

3. Възлага на кмета на общината да утвърди длъжностните разписания на 

Общинска администрация,както и да извърши промени в Устройствен 

правилник на същата, съгласно настоящото решение. 

Приложение: 1. Стара Структура на Общинска администрация Ситово/ 

приложение 1 /. 

2. Нова Структура на Общинска администрация Ситово / приложение 1 А /. 

 

По пета точка от дневния ред: 

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

приемане на Общински план за младежта за 2017 година. 

С резултат от гласуването :  общо 11 общински съветника, гласували  11  

гласа  „ За „  

 

1. Анелия Георгиева Йорданова 

2. Билгин Демир Яхя  

3. Деница Димитрова Цветкова  

4. Ервин Наил Ибрям  

5. Мирослава Колева Тодорова  

6. Георгиев Неделчев 

7. Ридван Ахмед Кязим  

8. Розин Георгиев Христов 

9.Сания Мустафа Юсуф  

10.Седат Исмаил Ариф  

11. Станчо Борисов Арсов  

„въздържал се „ - 0 

 „ против „ - 0 

 

Общински съвет – Ситово прие следното 
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Р Е Ш Е Н И Е № 22 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация,чл.16,ал.1 от Закона за младежта, Общински съвет 
– Ситово приема Общински план за младежта за 2017 година. 

 

По шеста точка от дневния ред: 

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

промени в Наредба за определяне и администриране  на местните такси и цени на 

услугите на територията на Община Ситово.  

С резултат от гласуването :  общо 11 общински съветника, гласували  11  

гласа  „ За „  

 

1. Анелия Георгиева Йорданова 

2. Билгин Демир Яхя  

3. Деница Димитрова Цветкова  

4. Ервин Наил Ибрям  

5. Мирослава Колева Тодорова  

6. Георгиев Неделчев 

7. Ридван Ахмед Кязим  

8. Розин Георгиев Христов 

9.Сания Мустафа Юсуф  

10.Седат Исмаил Ариф  

11. Станчо Борисов Арсов  

„въздържал се „ - 0 

 „ против „ - 0 

 

Общински съвет – Ситово прие следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 23 

 На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 1, ал. 2 от ЗМДТ, 
чл. 76, ал. 3 и чл. 79 от АПК, приема изменение в Наредбата за определяне и 
администриране на местните такси и цени на услугите на територията на 
Община Ситово както следва: 

1. Чл. 4, ал. 1, т. 4 СЕ ОТМЕНЯ 

2. Чл. 30, т. 20 СЕ ОТМЕНЯ 

3. Чл. 40, ал. 2 СЕ ОТМЕНЯ 

4. Чл. 49, ал. 1 се ДОПЪЛВА както следва: Който не подаде декларация по 

чл.14 от ЗМДТ, в срок…..”. 

 

 



 14 

 

По седма точка от дневния ред: 

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

предоставяне за управление, стопанисване, поддържане и експлоатация на 

Пречиствателна станция за отпадни води – Ситово. 

С резултат от гласуването :  общо 11 общински съветника, гласували  11  

гласа  „ За „  

 

1. Анелия Георгиева Йорданова 

2. Билгин Демир Яхя  

3. Деница Димитрова Цветкова  

4. Ервин Наил Ибрям  

5. Мирослава Колева Тодорова  

6. Георгиев Неделчев 

7. Ридван Ахмед Кязим  

8. Розин Георгиев Христов 

9.Сания Мустафа Юсуф  

10.Седат Исмаил Ариф  

11. Станчо Борисов Арсов  

„въздържал се „ - 0 

 „ против „ - 0 

 

Общински съвет – Ситово прие следното 

   

Р Е Ш Е Н И Е № 24 

 

 1.На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, и на основание чл. 198о, ал. 

4 от Закона за водите и Договор за стопанисване,поддържане и експлоатация на 

ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и 

канализационни услуги, чл. 8, ал. 1 от Закон за общинската собственост и чл. 63, 

ал. 5 от Наредба за реда за придобиване, стопанисване, управление и 

разпореждане с общинско имущество на Община Ситово, област Силистра, 

ДАВА СЪГЛАСИЕ ВиК системите и съоръженията, изградени в периода 2004-

2013 г. със средства от Държавния бюджет, Кохезионния фонд и програмите на 

ЕС, а именно: Пречиствателна станция за отпадни води /ПСОВ/ на с. Ситово – ул. 

„Трети март” – 1118, 46м;ул. ” Юрий Гагарин” – 1327,63м;  ул. ”Детелина” – 410 

м;ул. ”Христо Ботев” – 720 м; ул. ”Нов живот” – 428,40 м;  ул. ”Младост” – 734,30 

м;ул.”Васил Левски” – 964,30 м;ул.”Д.Михайлов” – 372,70 м; ул.”Н. П. 

Караджата” – 395 м; довеждащ водопровод до ПСОВ -593 м – новоизграден, 

канализация за отпадни води на с. Искра – главен канализационен клон по ул. 

”Образцова” – 408,71 м;  главен канализационен клон по ул. ”Дръстър”- 716,08, 

канализационен клон 1 по ул. ”Преселци” – 608,91 м;  канализационен клон 2 по 

ул. ”Преселци” – 315,56 м;  ул. ”Образцова „- 627 м;  ул. ”Златна нива” – 1034 м; 
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ул. ”Вятърни мелници” – 112 м; ул. ”Дръстър” – 296 м; ул. ”Чехлари” – 469 м; и 

ул. ”Пламък” – 436 м; реконструиран водопровод в с. Добротица по ул. 

”Добруджа”, ”Божурите”, ”Айдемирска” до пътя на с. Ирник ;реконструиран 

напорен водопровод от БПС „Раней” 1 до ПС 

 „ Втори подем” с. Попина, както и рехабилитирана съществуваща водопроводна 

мрежа в Община Ситово по населени места – Ситово, Искра, Попина, Любен, 

Босна, Гарван, Добротица и Слатина, изградени с договори, съгласно приложения 

списък към настоящата докладна записка, да бъдат ПРЕДОСТАВЕНИ ЗА 

УПРАВЛЕНИЕ  на Асоциацията по ВиК на територията на област Силистра, за 

възлагане на дейностите по стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК – 

оператор, а именно „ ВиК” ООД – гр.Силистра, при спазване изискванията на 

Закона за водите и Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК 

системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни 

услуги. 

 2 .След влизане в сила на настоящото решение, възлага на кмета на Община 

Ситово да уведоми писменно Асоциацията по ВиК на територията на област 

Силистра за същото и да предаде всички необходими документи за извършване на 

последващите правни и фактически действия по предоставяне на управлението на 

горепосочените активи. 

 

По осма точка от дневния ред: 

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

определяне на представител на Община Ситово за участие в Общото събрание на 

Асоциацията по В и К в област Силистра. 

 С. Алиибрям – Аз присъствах на това събрание без право на глас поради 

липсата на упълномощаване. 

 Ст. Арсов – предвид факта, че кмета вече е присъствал на посоченото общо 

събрание без право на глас предлагам точката да отпадне като подлагам на 

гласуване предложението. 

С резултат от гласуването :  общо 11 общински съветника, гласували  11  

гласа  „ За „  

1. Анелия Георгиева Йорданова 

2. Билгин Демир Яхя  

3. Деница Димитрова Цветкова  

4. Ервин Наил Ибрям  

5. Мирослава Колева Тодорова  

6. Георгиев Неделчев 

7. Ридван Ахмед Кязим  

8. Розин Георгиев Христов 

9.Сания Мустафа Юсуф  

10.Седат Исмаил Ариф  

11. Станчо Борисов Арсов  

„въздържал се „ - 0 

          „ против „ - 0 
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Общински съвет – Ситово прие следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 25 

 

 На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА разглеждането на точка осма от 

дневния ред отпада поради липса на необходимост от упълномощаване предвид 

датата на общото събрание на Асоциацията на В и К в област Силистра. 

 

По девета точка от дневния ред: 

 

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

утвърждаване списъка на длъжностите, имащи право на транспортни разходи за 

сметка на общинския бюджет. 

 С. Алиибрям – От списъка отпада главния архитект. 

 Й. Костадинова – кмет на с. Поляна – За кметовете ще има ли средства за 

гориво? 

 С. Алиибрям – не, това отпада. 

 С. Юсуф – предлагам да е 50% от сумата160.00 лв. или 80 лв. иначе да ги 

премахнем въобще.  

 С. Алиибрям – Не сме задължени по договор да плащаме пътни разходи. 

Още миналата година казах,че от м. март тази година няма да има транспорт. В 

тежки и екстремни ситуации ще помагам. 

 И. Йорданова – Защо колата возеше служители само до Ситово, а не и по 

другите населени места ? 

 Н. Неделчев – Разходите ще са в повече в сравнение с извозването. 

 С. Алиибрям – Затова правим тази схема сега. 

С резултат от гласуването :  общо 11 общински съветника, гласували  7  

гласа  „ За „  

1. Билгин Демир Яхя  

2. Деница Димитрова Цветкова  

3. Ервин Наил Ибрям  

4. Мирослава Колева Тодорова  

5. Ридван Ахмед Кязим  

6.Седат Исмаил Ариф  

7. Станчо Борисов Арсов  

„въздържал се „ - 1 

1. Розин Георгиев Христов 

„ против „ – 3-ма 

1. Анелия Георгиева Йорданова 

2. Николай Георгиев Неделчев 

3. Сания Мустафа Юсуф  

 

 Общински съвет – Ситово прие следното 
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Р Е Ш Е Н И Е № 26  

 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 3 от ЗМСМА,Общински съвет – Ситово 

утвърждава списък на длъжностите и лицата,имащи право на транспортни 

разходи за сметка на общински бюджет и определя поименно на всеки както 

следва: 

С П И С Ъ К  

на пътуващите служители в ОБЩИНА СИТОВО  

към 01.01.2017 г.  
       

№ Име Презиме Фамилия Длъжност Дестинация 
Сума 
лв. 

Общинска администрация       

1 МАРИЯ АНГЕЛОВА ИЛИЕВА Зам.кмет Силистра-Ситово-Силистра 50.00  

2 ХРИСТИНА ИВАНОВА АТАНАСОВА Ст.експерт "Финанси Силистра-Ситово-Силистра 50.00  

3 СВЕТЛАНА МИТКОВА ТЕПЕЛИЕВА Ст.счетоводител Айдемир-Ситово-Айдемир 50.00  

4 СЕВИЛ ТАЛЯД ХАЛИМ Гл.спец"ЧР" Силистра-Ситово-Силистра 50.00  

       

5 ЖЕНЯ МИЛКОВА 
МАРИНОВА-
ГЕОРГИЕВА Директор дирекция СА Силистра-Ситово-Силистра 50.00  

6 ЮМЮХАН НАЗЪМ РАСИМ Гл.спец. МДТ Силистра-Ситово-Силистра 50.00  

7 МИГЛЕНА ДИМОВА ДИМИТРОВА Ст.спец. МДТ Силистра-Ситово-Силистра 50.00  

8 ЕЛИСАВЕТА ГЕОРГИЕВА КЪРОВА 
Спец. "Проекти и 
програми" Силистра-Ситово-Силистра 50.00  

Кметство Любен       

1 СЕВИЯ НАЗМИ МЕХМЕД Ст.спец. МДТ Силистра-Любен-Силистра 50.00  

Кметство Попина       

1 ЮЛИЯ ТИХОМИРОВА АПОСТОЛОВА Ст.спец. "СД и архив" Айдемир-Попина-Айдемир 50.00  

Кметство Добротица       

1 АНДРЕАНА ИВАНОВА КАЛУДОВА Ст.спец. "СД и архив" Силистра-Добротица-Силистра 50.00  

Стол в ОУ-Ситово       

1 ИНДЖИГЮЛ РЕДЖЕБ УЗУН Домакин Искра-Ситово-Искра 20.00 

СПОХ "Независим живот"       

1 НУРГЮЛ МАХМУД МЕХМЕД Работник в СП Искра-Ситово-Искра 20.00 

2 СЕМРА БАСРИЕВА ХАМИДОВА Работник в СП Любен-Ситово-Любен 20.00 

3 МЕРДИЕ ЗАИД ШЕРИФ Работник в СП Искра-Ситово-Искра 20.00 

ОП "Общински имоти и услуги-2012"       

1 ДЖЕВАТ САЛИМОВ ЯКУБОВ Изпълнител Искра-Ситово-Искра 20.00 

2 ЕРДЖАБИ АХМЕД КУРД Изпълнител Искра-Ситово-Искра 20.00 

3 ДЖАНЕР ИСМАИЛ АХМЕД Изпълнител Искра-Ситово-Искра 20.00 

Проект "СПО"       

1 СИБЕЛ БЕЙНАБИ ЕЮБ 
Сътрудник социални д-
ти Искра-Ситово-Искра 20.00 

2 ЯСЕМИН ЯФЕС ХЮСЕИН Социален асистент Искра-Ситово-Искра 20.00 
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платими ежемесечно, за компенсиране  на транспортните разходи  на служители 

от населеното място  по местоживеене до  населеното място по месторабота и 

обратно. 

По десета точка от дневния ред:  

 

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

изменение на решение № 16 от Протокол № 2/21.02.2017 г. за създаване на нова 

локализационна единица на територията на с.Ситово.  

С резултат от гласуването :  общо 11 общински съветника, гласували  11  

гласа  „ За „  

 

1. Анелия Георгиева Йорданова 

2. Билгин Демир Яхя  

3. Деница Димитрова Цветкова  

4. Ервин Наил Ибрям  

5. Мирослава Колева Тодорова  

6. Георгиев Неделчев 

7. Ридван Ахмед Кязим  

8. Розин Георгиев Христов 

9.Сания Мустафа Юсуф  

10.Седат Исмаил Ариф  

11. Станчо Борисов Арсов  

„въздържал се „ - 0 

 „ против „ - 0 

 

Общински съвет – Ситово прие следното 

   

 

Р Е Ш Е Н И Е № 27 

 

На основание чл.21,ал.1,т.18 и ал.2 от ЗМСМА,ИЗМЕНЯ РЕШЕНИЕ № 16 

от протокол № 2/21.02.2017 год. като същото от „ Създава нова локализационна 

единица в Класификатора на локализационните единици в землището на с. 

Ситово,община Ситово,област Силистра с име „ Сват кола”,Комплекс „ 

Слатински” се променя на: 

Регистрацията на Комплекс Слатински да бъде – в землището на с. Ситово,в 

местността „ Сват Кола”,КОМПЛЕКС „СЛАТИНСКИ”. 
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По единадесета точка от дневния ред: 

 

 Докладна записка от Сезгин Алиибрям  – кмет на Община Ситово, относно 

допълнително възнаграждение за постигнати резултати на Севджан Джелил Адем 

– зам.кмет на Община Ситово. 

С резултат от гласуването :  общо 11 общински съветника, гласували  11  

гласа  „ За „  

 

1. Анелия Георгиева Йорданова 

2. Билгин Демир Яхя  

3. Деница Димитрова Цветкова  

4. Ервин Наил Ибрям  

5. Мирослава Колева Тодорова  

6. Георгиев Неделчев 

7. Ридван Ахмед Кязим  

8. Розин Георгиев Христов 

9.Сания Мустафа Юсуф  

10.Седат Исмаил Ариф  

11. Станчо Борисов Арсов  

„въздържал се „ - 0 

 „ против „ - 0 

 

Общински съвет – Ситово прие следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 28 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет – 
Ситово приема да се изплати допълнително възнаграждение за постигнати 
резултати на Севджан Джелил Адем в качеството му на ръководител по 
проект „Съпричастие-подкрепа,отговорност” – Договор № BG05M9OP001-
2.002-0118-C001, в размер на 474.40 лв. 

   

 

По дванадесета точка от дневния ред: 

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

отпускане на финансова помощ на пострадалите жители на с. Хитрино,област 

Шумен. 

С резултат от гласуването :  общо 11 общински съветника, гласували  7  

гласа  „ За „  

1. Билгин Демир Яхя  

2. Деница Димитрова Цветкова  

3. Ервин Наил Ибрям  

4. Мирослава Колева Тодорова  

5. Ридван Ахмед Кязим  
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6. Сания Мустафа Юсуф  

7. Седат Исмаил Ариф  

8. Станчо Борисов Арсов  

„въздържал се „ – 0  

„ против „ – 3-ма 

1. Анелия Георгиева Йорданова 

2. Николай Георгиев Неделчев 

3. Розин Георгиев Христов  

 

Общински съвет – Ситово прие следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 29 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 5, ал. 1 от 

Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Ситово изменя 

Решение № 121/2016 г. като допълва същото, а именно: ДАВА СЪГЛАСИЕ 

Община Ситово да осигури средства в размер на 4000.00 лв. за пострадалите 

жители на с. Хитрино, които да бъдат преведени по нарочна дарителска банкова 

сметка с титуляр Община Хитрино, която изрично да се посочи от кмета на 

Община Хитрино в писмен вид,по искане на кмета на Община Ситово. 

Задължава кмета на Община Ситово да предприеме необходимите действия 

за осигуряване и предоставяне по посочения начин на гласуваните финансови 

средства.  

 

Час на закриване 11.00 ч. 
 

 

      ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – С И Т О В О  

      ПРЕДСЕДАТЕЛ: __________________ 

                / СТ. АРСОВ  / 

 

         
 


