П Р О Т О К О Л

№ 10
От 30.09.2021 година
Днес 30.09.2021 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.
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, приемане на Отчета за касовото изпълнение на
бюджета и средствата от Европейския съюз на Община Ситово към 30.06.2021 г.
Внася: С. Алиибрям – Кмет на
Община Ситово.
2.Докладна записка относно, приемане на направеното актуализирано
разпределение на променените показатели по плана за разходите по бюджета на
Община Ситово към 30.06.2021 г.
Внася: С. Алиибрям – Кмет на
Община Ситово.
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3.Докладна записка относно, разпределение на средствата от преизпълнение
на § 40-00 – Постъпление от продажба на нефинансови активи към. 31.08.2021 год.
Внася: С. Алиибрям – Кмет на
Община Ситово.
4.Докладна записка относно, Актуализиране на Програмата за управление и
разпореждане с имоти-общинска собственост на Община Ситово.
Внася: С. Алиибрям – Кмет на
Община Ситово.
5.Докладна записка относно, изменение и допълнение на Решение № 53 от
29.06.2021 г. на Общински съвет – Ситово.
Внася: С. Алиибрям – Кмет на
Община Ситово.
6.Питания.
По първа точка от дневния ред:
Докладна записка относно, приемане на Отчета за касовото изпълнение на
бюджета и средствата от Европейския съюз на Община Ситово към 30.06.2021 г.
Н. Неделчев – По справките нищо не можем да анализираме. Искаме
справки от предходната година, за да имаме база за сравняване, нищо не можем
да съпоставим.
Я.Къров – Издръжката на с.Искра – 42,220 лв. Има преизпълнение ли?
Двойно за храна, 100% горива. Става въпрос само за с.Искра.
Преди 3-4 месеца питах дали са увеличени заплатите на служителите. На
Клуб „ Еделвайс „ защо не са преведени все още парите?
Алиибрям – Превеждат се на с.Добротица. За тази година заплатите на
Общинската администрация няма да има увеличение на заплатите.
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 № 71
На основание Чл.21,ал.1,т.6, във връзка с чл.27,ал.4 и ал.5 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация / ЗМСМА/, чл.137,ал.2 от
Закона за публичните финанси / ЗПФ / и чл.54,ал.4 от Наредбата за условията и
реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите
три години, за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение, актуализиране и
отчитане на бюджета на Община Ситово, Общински съвет Ситово:
1. Приема уточнения план на бюджета към 30.06.2021 г. по приходната и
разходната част по функции и дейности, както следва:
1.1. По прихода
- 7 295 107 лв.
Разпределени по видове приходи, съгласно Таблица № 1.
1.2. По разхода
- 7 183 137 лв.
Разпределени по видове разходи, съгласно Таблица № 2 и по второстепенни
разпоредители, съгласно Таблица № 3.
2.Одобрява окончателен поименен списък на капиталовите разходи за 2021
г., по обекти и източници на финансиране, съгласно Таблица № 4.
3.Приема Отчета за изпълнение на бюджета към 30.06.2021 г., както следва:
3.1. По прихода
- 4 366 064 лв.
Разпределени по видове приходи, съгласно Таблица № 1.
3.2. По разхода
- 3 004 627 лв.
Разпределени по функции и видове разходи, съгласно Таблица № 2.
4. Приема банковата наличност по бюджета към 30.06.2021 г., в размер на
1 361 437 лв., както следва:
4.1. За делегираните от държавата дейности
- 786 079 лв;
4.2.За местните дейности
- 575 358 лв;
Съгласно Таблица № 1.
5.Приема отчета на поименния списък на текущите ремонти и капиталовите
разходи към 30.06.2021 год., по обекти, съгласно Таблица № 4.
6. Приема остатъка от набирателната сметка към 30.06.2021 г. в размер на
71 013 лв., както следва:
- наем за непотърсена обработваема земя
- 14 911 лв;
- временни депозити и гаранции за изпълнение по договори – 56 102 лв.;
7. Приема отчета за изпълнението на сметките за средствата от Европейския
съюз, съгласно Таблица № 10.
По втора точка от дневния ред:
Докладна записка относно, приемане на направеното актуализирано
разпределение на променените показатели по плана за разходите по бюджета на
Община Ситово към 30.06.2021 г.
3

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 № 72
На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА, във връзка с чл.27,ал.4 и ал.5 от
ЗМСМА, чл.125,ал.4 от закона за публичните финанси / ЗПФ/ и Наредбата за
условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за
следващите три години, за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение,
актуализиране и отчитане на бюджета на общината, Общински съвет – Ситово:
1. Приема направеното актуализирано разпределение на променените
показатели по плана за разходите по бюджета на Община Ситово за
периода:
01.01.2021 г. до 30.06.2021 година, съгласно Приложение № 1.
По трета точка от дневния ред:
Докладна записка относно, разпределение на средствата от преизпълнение
на § 40-00 – Постъпление от продажба на нефинансови активи към. 31.08.2021 год.
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“
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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 № 73
На основание чл.21, ал.1,т.6 от ЗМСМА, във връзка с чл.27,ал.4 и ал.5 от
ЗМСМА и чл.127,ал.2 от Закона за публичните финанси / ЗПФ/, Общински съвет
– Ситово:
1.Приема актуализация на плана на бюджета както следва:
П Р И ХО Д И
§§ 40-22 „ Постъпления от продажби на сгради“ в размер на 548 лв;
§§ 40-40 „ Постъпления от продажба на земя „ в размер на 40 571 лв;
РАЗХОДИ
§ 51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи – 15 160 лв.
§ 10-30 Текущ ремонт - 25 959 лв.
Съгласно Приложение № 1 / неразделна част от настоящата докладна/.
По четвърта точка от дневния ред:
Докладна записка относно, Актуализиране на Програмата за управление и
разпореждане с имоти-общинска собственост на Община Ситово
С резултат от гласуването от общо 13 общински съветника, гласували 13
гласа
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
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12.Седат Исмаил Ариф
13.Янко Любенов Къров
Общински съвет – Ситово прие следното
Р Е Ш Е Н И Е № 74
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 НРПСУРОИ ,
1. Актуализира Програма за управление и разпореждане с имоти –
общинска собственост на Община Ситово, като добавя в раздел II.1. „
Имоти – общинска собственост, които се предвиждат за продажба през
2021 год.“, следните имоти:
№

Наименование
на обекта

Описание на имота

Нас.място

Адрес,идент.№

Площ
в кв.
м.

1.

УПИ“Дворно
място“
УПИ“Дворно
място“
УПИ“Дворно
място“

Незастроено,урбанизирана
територия
Незастроено,урбанизирана
територия
Незастроено,урбанизирана
територия

Поляна

Кв.10,УПИ №
I-263
Кв.10,УПИ №
II-263
Кв.10,УПИ №
XII-264

2.

Поляна
Поляна

Депозит
в лева

1280

Тръжна
цена в
лева без
ДДС
2816,00

1290

2838,00

283,00

900

1980,00

198,00

281,60

По пета точка от дневния ред:
Докладна записка относно, изменение и допълнение на Решение № 53 от
29.06.2021 г. на Общински съвет – Ситово:
С резултат от поименно гласуване от общо 13 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.Димитър Маринчев Христов –„за“
6.Николай Георгиев Неделчев – „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 „не участва“
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1.Аднан Мехмед Осман – „не участва“
Общински съвет – Ситово прие следното
Р Е Ш Е Н И Е № 75
На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.53а,т.2 от ЗКИР / Закон за
кадастъра и имотния регистър /, чл.34,ал.2 от ЗОС, чл.47,ал.1,т.1 и т.2 от
НРПСУРОИ, Общински съвет – Ситово:
1.Възлага на Кмета на Община Ситово да открие процедура за замяна на
ПИ с № 32839.51.966 с площ от 285 кв.м. собственост на Община Ситово с ПИ с
№ 32839.1.9914 с площ от 201 кв.м., собственост на Аднан Мехмед Осман и да
открие процедура за продажба на 84 кв.м. от ПИ с № 32839.51.966 по условията
и реда на НАРЕДБА за реда на придобиване, стопанисване, управление и
разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Ситово.
По шеста точка от дневния ред:
Я.Къров – Бездомните кучета станаха много. Да се предприемат мерки,
трябва действия.
С.Алиибрям – За прибирането им няма как да стане. Само да има къде, ще
ги приберем.
Н.Неделчев – По отношение на битовите отпадъци, поне си направете
графиците за по често почистване на контейнерите и извозването им.
С.Алиибрям –Графика се спазва и сме на 3-то място по тонаж в областта.
И.Георгиева – Относно бездомните кучета, не е ли време и в Община
Ситово да има приют. Да се помисли и по този въпрос.
Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито в 11.00 часа.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СИТОВО
ПРЕДСЕДАТЕЛ:_______________
/ Р.КЯЗИМ /
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