П Р О Т О К О Л
№6
26.06.2018 година
Днес 26.06.2018 година,Общински съвет – Ситово,област Силистра проведе
заседание.
В неговото начало се регистрираха общо13 съветника, отсъстващи - няма
и на основание чл.25,ал.1 от ЗМСМА заседанието бе обявено за открито.
С.Алиибрям – Кмет на Община Ситово,оттегля докладна записка с вх.
№ 08-09-88/18.06.2018 г.;08-09-89/18.06.2018г.;08-09-95/22.06.2018 г.;08-0996/22.06.2018 г.;08-09-97/22.06.2018 г.;08-09-98/22.06.2018 г. и -8-09-99/22.06.2018
година.
Р.Кязим – Председател на Общински съвет – Ситово направи предложение
Информацията за състоянието на водопроводната мрежа и загуби на водата
по населени места в Община Ситово.
да бъде включена за разглеждане като т.18 към дневния ред.
С резултат от гласуването от общо 13 общински съветника, гласували 13
гласа „ За „
1. Ангел Йорданов Ангелов
2. Анелия Георгиева Йорданова
3. Билигин Демир Яхя
4. Деница Димитрова Цветкова
5. Дженгис Рубил Ахмед
6. Ервин Наил Ибрям
7. Мирослава Колева Тодорова
8. Николай Георгиев Неделчев
9. Ридван Ахмед Кязим
10.Розин Георгиев Христов
11.Сания Мустафа Юсуф
12.Седат Исмаил Ариф
13.Станчо Борисов Арсов
Общински съвет – Ситово прие направеното предложение и Председателят
на Общински съвет – Ситово Ридван Ахмед Кязим предложи следния
Д Н Е В Е Н Р Е Д :
========================
1.Докладна записка относно промени в Наредбата за овладяване
популацията на безстопанствените кучета и регистрацията на домашни кучета на
територията на Община Ситово.
Внася: Р.Кязим – Председател на
Общ.съвет – Ситово.
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2.Докладна записка относно утвърждаване на мрежата и щата в ДГ на
Община Ситово за учебната 2018-2019 година.
Внася: Сезгин Алиибрям – кмет на
Община – Ситово.
3. Докладна записка относно утвърждаване и дофинансиране на
самостоятелни и слети паралелки с пълняемост под задължителния минимум за
учебната 2017/2018 година.
Внася: Сезгин Алиибрям – кмет на
Община – Ситово.
4.Докладна записка относно включване на ДГ”Щастливо детство” с.Ситово
в списъка на средищните детски градини и училища за учебната 2018/2019 година.
Внася: Сезгин Алиибрям – кмет на
Община – Ситово.
5.Докладна записка относно актуализиране на списъка на средищните
детски градини и училища за учебната 2018/2019 година.
Внася: Сезгин Алиибрям – кмет на
Община – Ситово.
6.Докладна записка относно включване на групата в с.Любен в списъка на
защитените детски градини и училища за учебната 2018/2019 година.
Внася: Сезгин Алиибрям – кмет на
Община – Ситово.
7.Докладна записка относно освобождаване от такса битови отпадъци на
имоти,намиращи се в урбанизирана територия в с.Гарван.
Внася: Сезгин Алиибрям – кмет на
Община – Ситово.
8.Докладна записка относно разпореждане с общинска собственост в
с.Босна.
Внася: Сезгин Алиибрям – кмет на
Община – Ситово.
9.Докладна записка относно управление на общинска собственост в
с.Добротица.
Внася: Сезгин Алиибрям – кмет на
Община – Ситово.
10.Докладна записка относно разделяне на УПИ ХVІІ 243,кв.30 по ПР на
с.Искра,Община Ситово – публична общинска собственост на два нови УПИ.
Внася: Сезгин Алиибрям – кмет на
Община – Ситово.
11. Докладна записка относно кандидатстване на Община Ситово с проект
„Изграждане
и
обновяване
на
площи
за
широко
обществено
ползване,предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от
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общинско значение в с.Любен,с.Попина,с.Ситово и с.Искра,Община Ситово,област
Силистра” по подмярка 7.2.”Инвестиции в създаването,подобряването или
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „
Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програмата за
развитие на селските райони за периода 2014-2020
Внася: Сезгин Алиибрям – кмет на
Община – Ситово.
12.Докладна записка относно отпускане на финансови средства за ФК
„Добруджа”с.Ситово,ФК „Вихър”с.Любен и ФК „Добруджа”с.Искра за отлично
представяне на областното първенство по футбол за мъже и юноши мл.възраст
пролетен полусезон 2017/2018 година.
Внася: Сезгин Алиибрям – кмет на
Община – Ситово.
13. Докладна записка от С.Алиибрям – Кмет на Община Ситово,относно
Издаване на запис на заповед от Община Ситово в полза на ДФ „Земеделие”
обезпечаващ авансово плащане по Договор № 19/07/2/0/00728/20.04.2018 г. по
подмярка 7.2. „ Инвестиции в създаването,подобряването или разширяването на
всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка – 7 „ Оснавни услуги и
обновяване на селата в селските райони „ за Проект „ Реконструкция и
рахабилитация на път ПЪТ SLS 1111/ ІІ-21,Коларово-Силистра/ Нова ПопинаИскра-Ситово / ІІІ-216/ от км 0+000 до 9+800”.
Внася: Сезгин Алиибрям – кмет на
Община – Ситово.
14.Докладна записка относно разпореждане с общинска собственост в
с.Ситово.
Внася: Сезгин Алиибрям – кмет на
Община – Ситово.
15.Докладна записка относно придобиване право на собственост в с.Ситово.
Внася: Сезгин Алиибрям – кмет на
Община – Ситово.
16.Докладна записка относно разпореждане с общинско собственост в
с.Ситово.
Внася: Сезгин Алиибрям – кмет на
Община – Ситово.
17.Докладна записка относно кандидатстване на Община Ситово с проект с
наименование „Изграждане,реконструкция,ремонт и оборудване на спортна
инфраструктура в с.Искра,община Ситово,област Силистра по подмярка7.2.
„Инвестиции в създаването,подобряването или разширяването на всички видове
малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на
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селата в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за
периода 2014-2020 г.
Внася: Сезгин Алиибрям – кмет на
Община – Ситово.
18.Информация за състоянието на водопроводната мрежа и загуби на водата
по населени места в Община Ситово.
19.Питания.
По първа точка от дневния ред:
Докладна записка от Р.Кязим – Председател на Общински съвет Ситово с
вх.№ 08-09-76 / 08.06.2018 г. относно промени в Наредбата за овладяване
популацията на безстопанствените кучета и регистрацията на домашни кучета на
територията на Община Ситово.
С резултат от гласуването от общо 13 общински съветника, гласували 13
гласа „ За „
1.Ангел Йорданов Ангелов
2.Анелия Георгиева Йорданова
3.Билигин Демир Яхя
4Деница Димитрова Цветкова
5.Дженгис Рубил Ахмед
6.Ервин Наил Ибрям
7.Мирослава Колева Тодорова
8.Николай Георгиев Неделчев
9.Ридван Ахмед Кязим
10.Розин Георгиев Христов
11.Сания Мустафа Юсуф
12.Седат Исмаил Ариф
13.Станчо Борисов Арсов
Общински съвет – Ситово прие следното
Р Е Ш Е Н И Е № 57
На основание чл.21,ал.2 от ЗМСМА,Общински съвет – Ситово:
Приема изменение в Наредбата за овладяване на популацията на
кучетата на безстопанствените кучета на територията на Община
Ситово,както следва:
Стар текст на чл.3,ал.1,т.2 – на Наредбата – При извършване на 4-месечна
възраст или в едномесечен срок от придобиване на куче над тази възраст
собственикът регистрира кучето при ветеринарен лекар или в община Ситово
или кметствата/кметски наместничества,като представя документ за платена
в Общината такса.
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Нов текст на чл.3,ал.1,т.2 от Наредбата – При навършване на 4-месечна
възраст или в 7-дневен срок от придобиване на куче над тази възраст
собственикът регистрира кучето при ветеринарен лекар или в община Ситово
или кметствата/кметски наместничества,като представя документ за платена
в Общината такса.
Стар текст на чл.3,ал.1,т.7, б ”е” – Ловни кучета – удостоверено от
собственика с представяне копие на заверен ловен билет – СЕ ОТМЕНЯ.
Стар текст на чл.3,ал.1,т.7,б „ж” – Кучета с поставен микрочип за първата
година от неговото регистриране.Несе дължи такса за годината в която е
поставен микрочипа. – СЕ ОТМЕНЯ.
Стар текст на чл.3,ал.1,т.9 от Наредбата – Текстът по предходната
т.7,буква”а” и буква „е” се прилага при регистрация на не повече от два броя
кучета на името на едни собственик.
При регистрация на името на един собственик на повече от две домашни
кучета от категориите по буква „а” и „е”,същият заплаща такса за
притежаване на куче за всяко следващо животно.
Нов текст на чл.3,ал.1,т.9 от Наредбата – Текстът по предходната т.7, буква
„а” се прилага при регистрация на не повече от два броя кучета на името на
един собственик.При регистрация на името на един собственик на повече от
две домашни кучета от категориите по буква „а”, същият заплаща такса за
притежаване на куче за всяко следващо животно.
Стар текст на чл.3,ал.1,т.12 от Наредбата – При установяване,че
собственикът на куче не го е декларирал в съответния срок и/или има
неплатени такси за притежаване на куче за предходни години,същият се
санкционира – СЕ ОТМЕНЯ.
Стар текст на чл.3,ал.2,т.2.5 от Наредбата – Имат право при установяване
на нарушения по чл.3,ал.1 да съставят актове за нарушение и да
санкционират нарушителя.
Нов текст на чл.3,ал.2,т.2.5 от Наредбата – Имат право при установяване
на нарушения по чл.3,ал.1,т.14 да съставят актове за нарушение и да
санкционират нарушителя.
Стар текст на чл.10,ал.1,,т.6,б „б” от Наредбата – Удостоверение за
административната регистрация/пререгистрация и платена такса за
притежаване на куче за текущата или предходна година или копие от
него.Всяко издадено удостоверение от общината е валидно до 31-ви март на
следващата календарна година от издаването му. – СЕ ОТМЕНЯ.
Стар текст на чл.27,ал.4 от Наредбата – Въз основа на съставените актове
за установени административни нарушения се издават наказателни
постановления от Кмета на Община Ситово или упълномощени от него лица.
Нов текст на чл.27,ал.4 от Наредбата – Въз основа на съставените актове за
установени административни нарушения се издават наказателни
постановления от Кмета на Община Ситово или упълномощени от него
заместник кмет.
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По втора точка от дневния ред:
Докладна записка от С.Алиибрям – Кмет на Община Ситово, относно
утвърждаване на мрежата и щата в ДГ на Община Ситово за учебната 2018-2019
година.
С резултат от гласуването от общо 13 общински съветника, гласували 13
гласа „ За „
1.Ангел Йорданов Ангелов
2.Анелия Георгиева Йорданова
3.Билигин Демир Яхя
4Деница Димитрова Цветкова
5.Дженгис Рубил Ахмед
6.Ервин Наил Ибрям
7.Мирослава Колева Тодорова
8.Николай Георгиев Неделчев
9.Ридван Ахмед Кязим
10.Розин Георгиев Христов
11.Сания Мустафа Юсуф
12.Седат Исмаил Ариф
13.Станчо Борисов Арсов
Общински съвет – Ситово прие следното
Р Е Ш Е Н И Е № 58
1.На основание чл.21, ал.1 т.23 от ЗМСМА Общински съвет – Ситово
утвърждава мрежата и щата на ДГ за учебната 2017/2018 г. както следва:
• ДГ ,,МИР“ с. ИСКРА
Брой и вид на групите
БРОЙ ГРУПИ С
ЦЕЛОДНЕВНА
ОРГАНИЗАЦИЯ

ОБЩО

БИЛО

СТАВА

БИЛО

СТАВА

4

4

0

0

4

4

0

0

Численост на персонала
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БРОЙ ГРУПИ С
ПОЛУДНЕВНА
ОРГАНИЗАЦИЯ

ДИРЕКТОР

ПЕДАГОГИЧЕСКИ НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ
ПЕРСОНАЛ
ПЕРСОНАЛ

БИЛО СТАВА

ОБЩО

БИЛО

СТАВА

БИЛО

СТАВА

1

1

8

8

8

8

1

1

8

8

8

8

• ДГ,,ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО“ с. СИТОВО
Брой и вид на групите
НАСЕЛЕНО
МЯСТО

БРОЙ ГРУПИ С
ПОЛУДНЕВНА
ОРГАНИЗАЦИЯ

БРОЙ ГРУПИ С
ЦЕЛОДНЕВНА
ОРГАНИЗАЦИЯ
БИЛО

СТАВА

БИЛО

СТАВА

с. СИТОВО

1

1

0

0

с. ЛЮБЕН

1

1

0

0

ОБЩО

2

2

0

0

Численост на персонала
НАСЕЛЕНО
МЯСТО

ДИРЕКТОР
БИЛО

СТАВА

ПЕДАГОГИЧЕСКИ НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ
ПЕРСОНАЛ
ПЕРСОНАЛ
БИЛО

СТАВА

БИЛО

СТАВА

/Директор
с група/
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с. СИТОВО

1

1

2

1

3,5

3,5

с. ЛЮБЕН

0

0

2

2

2,5

2,5

ОБЩО

0

1

4

3

6

6

По трета точка от дневния ред:
Докладна записка от С.Алиибрям – Кмет на Община Ситово, относно
утвърждаване и дофинансиране на самостоятелни и слети паралелки с пълняемост
под задължителния минимум за учебната 2018/2019 година.
С резултат от гласуването от общо 13 общински съветника, гласували 10
гласа „ За „
1.Ангел Йорданов Ангелов
2.Анелия Георгиева Йорданова
3.Билигин Демир Яхя
4.Дженгис Рубил Ахмед
5.Ервин Наил Ибрям
6.Николай Георгиев Неделчев
7.Ридван Ахмед Кязим
8.Розин Георгиев Христов
9.Сания Мустафа Юсуф
10.Седат Исмаил Ариф
3-ма „ Въздържали се „
1.Мирослава Колева Тодорова
2.Деница Димитрова Цветкова
3.Станчо Борисав Арсов
Общински съвет – Ситово прие следното
Р Е Ш Е Н И Е № 59
1.На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА,чл.68,ал.2,ал.4 от Наредба за
финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищно
образование на Министерството на образованието и науката.Общински съвет –
Ситово разрешава функционирането на маломерни самостоятелни паралелки през
учебната 2018/2019 година, както следва:
-ПГСС с.Ситово – ХІ клас;
-ОУ „ Отец Пайсиий” с.Добротица – ІІ,ІІІ,ІV,VІ клас;
-ОУ „ Г.С.Раковски” с.Ситово – VІІ клас;
-ОУ „Стефан Караджа” с.Искра – VІ клас;
2.На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА,чл.68,ал.2,т.6 от Наредба за
финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищно
образование на Министерство на образованието и науката.Общински съвет –
Ситово разрешава функионирането на маломерни слети паралелки през учебната
2018/2019 година в ОУ „ Г.С.Раковски” с.Ситово,както следва:
- І и ІІ клас;ІІІ и ІV клас;V и VІІ клас;
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3.На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА и чл.68,ал.2,ал.5 от Наредба за
финансирането на институциите в системата на предучилищното и
училищното образование на Министерството на образованието и науката
да не се осигуряват допълнителни средства за обезпечаване на учебния
процес извън определените стандарти за училища с брой ученици над 80;
4.Допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес извън
определените за 2019 г. да се предвидят при изготвяне на Бюджет на
Бюджет 2019г. на Община Ситово,съобразно изискванията на съответните
подзаконови нормативни актове,произтичащи от Закона за
предучилищното и училищно образование.
По четвърта точка от дневния ред:
Докладна записка от С.Алиибрям – Кмет на Община Ситово, относно
включване на ДГ”Щастливо детство” с.Ситово в списъка на средищните детски
градини и училища за учебната 2018/2019 година.
С резултат от гласуването от общо 13 общински съветника, гласували 13
гласа „ За „
1.Ангел Йорданов Ангелов
2.Анелия Георгиева Йорданова
3.Билигин Демир Яхя
4Деница Димитрова Цветкова
5.Дженгис Рубил Ахмед
6.Ервин Наил Ибрям
7.Мирослава Колева Тодорова
8.Николай Георгиев Неделчев
9.Ридван Ахмед Кязим
10.Розин Георгиев Христов
11.Сания Мустафа Юсуф
12.Седат Исмаил Ариф
13.Станчо Борисов Арсов
Общински съвет – Ситово прие следното
Р Е Ш Е Н И Е № 60
1.На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА и чл.3,ал.1 и ал.2 от ПМС
№ 128/29.06.2017 г. за определяне за включване в Списъка на средищните детски
градини и училища.Общински съвет Ситово предлага в списъка на средищните
детски градини и училища за 2018/2019 от Община Ситово да бъде включена
ДГ „ Щастливо детство” с.Ситово.
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2.Възлага на Кмета на Община Ситово до 10 септември 2018 г. да внесе
мотивирано предложение в МОН за включване ДГ „ Щастлива детство” с-Ситово в
списъка на средищните детски градини и училища.
По пета точка от дневния ред:
Докладна записка от С.Алиибрям – Кмет на Община Ситово, относно
актуализиране на списъка на средищните детски градини и училища за учебната
2018/2019 година.
С резултат от гласуването от общо 13 общински съветника, гласували 13
гласа „ За „
1.Ангел Йорданов Ангелов
2.Анелия Георгиева Йорданова
3.Билигин Демир Яхя
4Деница Димитрова Цветкова
5.Дженгис Рубил Ахмед
6.Ервин Наил Ибрям
7.Мирослава Колева Тодорова
8.Николай Георгиев Неделчев
9.Ридван Ахмед Кязим
10.Розин Георгиев Христов
11.Сания Мустафа Юсуф
12.Седат Исмаил Ариф
13.Станчо Борисов Арсов
Общински съвет – Ситово прие следното
Р Е Ш Е Н И Е № 61
1.На основание чл.2,ал.1,т.23 от ЗМСМА и чл.3,ал.1 и ал.2 от ПМС № 128 на
МС от 29.06.2017 г., Общински съвет – Ситово предлага в списъка на средищните
детски градини и училища за 2018/2019 г. от Община Ситово да бъде включено ОУ
„ Отец Паисий” с.Добротица.
2.Възлага на Кмета на Община Ситово до 10 септември 2018 г. да внесе
мотивирано предложение в МОН за включване на ОУ „ Отец Паисий” с.Добротица
в списъка на средищните детски градини и училища.
По шеста точка от дневния ред:
Докладна записка от С.Алиибрям – Кмет на Община Ситово, относно
включване на групата в с.Любен в списъка на защитените детски градини и
училища за учебната 2018/2019 година.
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С резултат от гласуването от общо 13 общински съветника, гласували 13
гласа „ За „
1.Ангел Йорданов Ангелов
3.Билигин Демир Яхя
4.Деница Димитрова Цветкова
5.Дженгис Рубил Ахмед
6.Ервин Наил Ибрям
7.Мирослава Колева Тодорова
8.Николай Георгиев Неделчев
9.Ридван Ахмед Кязим
10.Розин Георгиев Христов
11.Сания Мустафа Юсуф
12.Седат Исмаил Ариф
13.Станчо Борисов Арсов
Общински съвет – Ситово прие следното
Р Е Ш Е Н И Е № 62
1.На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА и чл.3,ал.1 и ал.2 от ПМС
№ 128/29.06.2017 г. за определяне за включване в Списъка на средищните детски
градини и училища.Общински съвет Ситово предлага в списъка на средищните
детски градини и училища за 2018/2019 от Община Ситово да бъде включена
ДГ „ Щастливо детство” с.Ситово.
2.Възлага на Кмета на Община Ситово до 10 септември 2018 г. да внесе
мотивирано предложение в МОН за включване ДГ „ Щастлива детство” с-Ситово в
списъка на средищните детски градини и училища.
По седма точка от дневния ред:
Докладна записка от С.Алиибрям – Кмет на Община Ситово, относно
освобождаване от такса битови отпадъци на имоти,намиращи се в урбанизирана
територия в с.Гарван.
Н.Неделчев – Ще мотивирам отрицателния си вот,тъй като засегнати са
селата Ирник,Ястребна и Гарван.Ние ги освобождаваме от ТБО,но има 3
компонента,тия хора и наследниците им си плащат данък недвижим имот,за
почистването на селото те също участват.Питам какво им е задължението 5 години
назад?
Адв.И.Русчева – Тези територии не попадаха там като дворни места,тези
ниви – общите части не се поддържат,Тази докладна записка сме я изготвили за
хората подали молба за освобождаване от ТБО.
С.Алиибрям - Това за 3-те села може да се направи следващата година.
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Н.Неделчев – Проблема е общ, не е единичен.
С резултат от гласуването от общо 13 общински съветника, гласували 13
гласа „ За „
1.Ангел Йорданов Ангелов
2.Билигин Демир Яхя
3.Дженгис Рубил Ахмед
4.Ервин Наил Ибрям
5.Ридван Ахмед Кязим
6.Сания Мустафа Юсуф
7.Седат Исмаил Ариф
1 глас „ Против” – Николай Георгиев Неделчев
И 5 гласа „Въздържали се”
1. Анелия Георгиева Йорданова
2. Деница Димитрова Цветкова
3. Мирослава Колева Тодорова
4. Розин Георгиев Христов
5. Станчо Борисов Арсов
Общински съвет – Ситово прие следното
Р Е Ш Е Н И Е № 63
На основание чл.21,ал.1,т.19 от ЗМСМА,чл.8,ал.6 от ЗМДТ и чл.18,ал.5,
предложение 1 от НОАМТЦУ на територията на Община Ситово,
ОСВОБОЖДАВА ОТ ЗАПЛАЩАНЕ ТБО собствениците на имот – УПИ 486,кв.79
и 80 в с.Гарван,Община Ситово, считано от 2013 година.
По осма точка от дневния ред:
Докладна записка от С.Алиибрям – Кмет на Община Ситово,относно
разпореждане с общинска собственост в с.Босна.
С резултат от гласуването от общо 13 общински съветника, гласували 13
гласа „ За „
1.Ангел Йорданов Ангелов –„за”
3.Билигин Демир Яхя – „за”
4.Деница Димитрова Цветкова –„за”
5.Дженгис Рубил Ахмед – „за”
6.Ервин Наил Ибрям -„за”
7.Мирослава Колева Тодорова –„за”
8.Николай Георгиев Неделчев –„за”
9.Ридван Ахмед Кязим –„за”
12

10.Розин Георгиев Христов –„за”
11.Сания Мустафа Юсуф –„за”
12.Седат Исмаил Ариф – „за”
13.Станчо Борисов Арсов –„за”
Общински съвет – Ситово прие следното
Р Е Ш Е Н И Е № 64
На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА,чл.34,ал.4 и чл.35,ал.1 от ЗОС и
чл.47,ал.1 от НРПУРОИ,Общински съвет – Ситово възлага на кмета на Община
Ситово да открие процедура – ПРОДАЖБА чрез търг с явно наддаване на следните
имоти – частна общинска собственост,представляващи:
„НИВА” – земеделска земя V и ІІ категория с площ от 2.493 дка в местността
„ З-ще с.Босна” с кад.№ 025068 по КВС в землище на с.Босна с пазарна цена от
3608.00 лв. без ДДС;
„НИВА” – земеделска земя V и ІІ категория с площ от 2.844 дка в местността
„ З-ще на с.Босна” с кад.№ 025065 по КВС в землище на с.Босна с пазарна цена от
3004.00 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 с вх.№ 08-0977/11.06.2018 г. относно управление с общинска собственост в с.Добротица.
И.Йорданова – Кмет на с.Добротица – Има искане от населението да
риболува.
Н.Неделчев – Собственик е общината.Да се включи още една услуга или
елемент за сформиране на оценката.Инвестициите за бъдещия наемател да са:
- пътя на дигата;
- на спускателя;
- сигурността на жителите;
Гласува се предложението на Н.Неделчев
С резултат от гласуването от общо 13 общински съветника, гласували 6
гласа „ За „
1Анелия Георгиева Йорданова
2.Деница Димитрова Цветкова
3.Мирослава Колева Тодорова
4.Николай Георгиев Неделчев
5.Розин Георгиев Христов
6.Станчо Борисов Арсов
7 гласа „ Въздържали се „
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1.Ангел Йорданов Ангелов
2.Билигин Демир Яхя
3.Дженгис Рубил Ахмед
4.Ервин Наил Ибрям
5.Ридван Ахмед Кязим
6.Сания Мустафа Юсуф
7.Седат Исмаил Ариф
С резултат от гласуването от общо 13 общински съветника, гласували 13
гласа „ За „
1.Ангел Йорданов Ангелов – „за”
3.Билигин Демир Яхя –„за”
4.Деница Димитрова Цветкова- „за”
5.Дженгис Рубил Ахмед –„за”
6.Ервин Наил Ибрям –„за”
7.Мирослава Колева Тодорова –„за”
8.Николай Георгиев Неделчев –„за”
9.Ридван Ахмед Кязим –„за”
10.Розин Георгиев Христов –„за”
11.Сания Мустафа Юсуф- „за”
12.Седат Исмаил Ариф –„за”
13.Станчо Борисов Арсов –„за”
Общински съвет – Ситово прие следното
Р Е Ш Е Н И Е № 65
На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА,чл.14,ал.7 във връзка с ал.2 от ЗОС и
чл.26,ал.1, и ал.1 и ал.2 от НРПУРОИ, Общински съвет – Ситово възлага на кмета
на Община Ситово да открие процедура – публично оповестен КОНКУРС ,за
ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ на имот – публична общинска
собственост,представляващ:
- „Язовир Добротица 1” – публична общинска собственост, с АОС №
014/27.01.1999 година,с площ от 25.693 дка, в местността „Чардаклиите” с
кад.№ 21693.42.6 по КК в землището на с.Добротица,с ЕКАТТЕ 21693,
при граници и съседи: кад.№ 21693.41.11,кад.№ 21693.42.5,кад.№
21693.42.4, с начин на трайно ползване „Язовир”,за срок от 10 години с
месечна наемна цена от 77,10 / седемдесет и седем лева и 10 стотинкки/
лева без ДДС, при спазване условията и по реда на НАРЕДБА за реда на
придобиване,управление и разпореждане с общинско имущество на
Общински съвет Ситово.
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По десета точка от дневния ред:
Докладна записка от С.Алиибрям – Кмет на община Ситово относно
разделяне на УПИ ХVІІ 243,кв.30 по ПР на с.Искра,Община Ситово – публична
общинска собственост на два нови УПИ.
С резултат от гласуването от общо 13 общински съветника, гласували 13
гласа „ За „
1.Ангел Йорданов Ангелов
3.Билигин Демир Яхя
4.Деница Димитрова Цветкова
5.Дженгис Рубил Ахмед
6.Ервин Наил Ибрям
7.Мирослава Колева Тодорова
8.Николай Георгиев Неделчев
9.Ридван Ахмед Кязим
10.Розин Георгиев Христов
11.Сания Мустафа Юсуф
12.Седат Исмаил Ариф
13.Станчо Борисов Арсов
Общински съвет – Ситово прие следното
Р Е Ш Е Н И Е № 66
На основание чл.21,ал.1,т.11 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация / ЗМСМА/ и във връзка с чл.8, от ЗОС РАЗРЕШАВА
Разделяне на УПИ ХVІІ 243,кв.30 по ПР на с.Искра,Община Ситово –
публична общинска собственост на два нови УПИ:
УПИ ХVІІ 243 за читалище
УПИ ХVІІІ 243 за озеленяване.
По единадесета точка от дневния ред:
Докладна записка от С.Алиибрям – Кмет на Община Ситово,относно
кандидатстване на Община Ситово с проект „Изграждане и обновяване на площи
за широко обществено ползване,предназначени за трайно задоволяване на
обществените потребности от общинско значение в с.Любен,с.Попина,с.Ситово и
с.Искра,Община Ситово,област Силистра” по подмярка 7.2.”Инвестиции в
създаването,подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби
инфраструктура” от мярка 7 „ Основни услуги и обновяване на селата в селските
райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020
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С резултат от гласуването от общо 13 общински съветника, гласували 13
гласа „ За „
1.Ангел Йорданов Ангелов
3.Билигин Демир Яхя
4.Деница Димитрова Цветкова
5.Дженгис Рубил Ахмед
6.Ервин Наил Ибрям
7.Мирослава Колева Тодорова
8.Николай Георгиев Неделчев
9.Ридван Ахмед Кязим
10.Розин Георгиев Христов
11.Сания Мустафа Юсуф
12.Седат Исмаил Ариф
13.Станчо Борисов Арсов
Общински съвет – Ситово прие следното
Р Е Ш Е Н И Е № 67
На основание чл.21,ал.1,т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление
местната администрация, Общински съвет Ситово:
1.Дава съгласие Община Ситово да кандидатства с проектно предложение
за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Процедура чрез подбор
BG06RDNP001-7.006 – Площи „ Изграждане и/или обновяване на площи за широко
обществено ползване,предназначени за трайно задоволяване на обществените
потребности от общинско значение4 ПО ПОДМЯРКА 7.2 „ Инвестиции в
създаването,подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби
инфраструктура” от марка 7 „ Основни услуги и обновяване на селата в селските
райони” от Програма за развитие на селските райони 2014-2020”.
2.Определя като приоритетен проект „ Изграждане и обновяване на площи
за широко обществено ползване,предназначени за трайно задоволяване на
обществените потребности от общинско значение в с.Любен,с.Попина,с.Ситово и
с.Искра,Община Ситово,област Силистра”.
3.Потвърждава, че дейностите по проекта отговарят на приоритетите на
Общинския план за развитие на Община Ситово за периода 2014-2020 година и
съответстват на:
Приоритет3: Подобряване на жизнената среда,изграждане и възстановяване
на техническата инфраструктура,опазване на околната среда и природното
богатство.
Специфична цел 3.1: Доизграждане и модернизация на техническата
инфраструктура и подобряване на качествата на средата.
Мярка 3.1.: Подобряване условията на жизнената среда.
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Дейности:
- Ремонт и обновяване на площади на селата;
- Ремонт и обновяване на сгради на кметства;
- Благоустрояване на паркове,зелени площи и зони за отдих в селата;
- Насърчаване на частните инвестиции за подобряване на жилищната среда.
4.Упълномощава кмета на Община Ситово да предприеме всички
необходими фактически и правни действия във връзка с кандидатстването на
Община Ситово с проект по подмярка 7.2 „ Инвестиции в създаването,
подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби
инфраструктура „ по мярка 7 „ Основни услуги и обновяване на селата в селските
райони” по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 година”.
По дванадесета точка от дневния ред:
Докладна записка от С.Алиибрям – Кмет на Община Ситово,относно
отпускане на финансови средства за ФК „Добруджа”с.Ситово,ФК „Вихър”с.Любен
и ФК „Добруджа”с.Искра за отлично представяне на областното първенство по
футбол за мъже и юноши мл.възраст пролетен полусезон 2017/2018 година.
Н.Неделчев – Желателно беше да има разлика от по 500 лв., за да има
минимален стимул за заелите призови места
С резултат от гласуването от общо 13 общински съветника, гласували 13
гласа „ За „
1.Ангел Йорданов Ангелов
3.Билигин Демир Яхя
4.Деница Димитрова Цветкова
5.Дженгис Рубил Ахмед
6.Ервин Наил Ибрям
7.Мирослава Колева Тодорова
8.Николай Георгиев Неделчев
9.Ридван Ахмед Кязим
10.Розин Георгиев Христов
11.Сания Мустафа Юсуф
12.Седат Исмаил Ариф
13.Станчо Борисов Арсов
Общински съвет – Ситово прие следното
Р Е Ш Е Н И Е № 68
На основание чл.21,ал.1,т.23 и ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет Ситово:
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1.Дава съгласие да бъдат отпуснати по 2000 / две хиляди / лева на ФК „ Добруджа”
с.Ситово,ФК „ Вихър” с.Любен и ФК „ Добруджа „ с.Искра;
2.Средствата да бъдат отпуснати от бюджета на Община Ситово за 2018 година.
По тринадесета 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”
обезпечаващ авансово плащане по Договор № 19/07/2/0/00728/20.04.2018 г. по
подмярка 7.2. „ Инвестиции в създаването,подобряването или разширяването на
всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка – 7 „ Оснавни услуги и
обновяване на селата в селските райони „ за Проект „ Реконструкция и
рахабилитация на път ПЪТ SLS 1111/ ІІ-21,Коларово-Силистра/ Нова ПопинаИскра-Ситово / ІІІ-216/ от км 0+000 до 9+800”.
С резултат от поименното гласуване от общо 13 общински съветника,
гласували 12 гласа „ За „
1.Ангел Йорданов Ангелов – „ за”
3.Билигин Демир Яхя-„за”
4.Деница Димитрова Цветкова –„за”
5.Дженгис Рубил Ахмед –„ за”
6.Ервин Наил Ибрям - „ за”
7.Мирослава Колева Тодорова – „ за”
8.Николай Георгиев Неделчев – „ за”
9.Ридван Ахмед Кязим – „ за”
10.Розин Георгиев Христов – „за”
11.Сания Мустафа Юсуф – „за”
12.Седат Исмаил Ариф –„за”
13.Станчо Борисов Арсов – „за”
и 1 глас „ Въздържал се „
1.Деница Димитрова Цветкова
Общински съвет – Ситово прие следното
Р Е Ш Е Н И Е № 69
На основание чл.21,ал.1,т.10 и т.24 и чл.27,ал.4 и ал.5 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация и договор за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 19/07/2/0/00728/20.04.2018 г.
по подмярка 7.2. „ Инвестиции в създаването,подобряването или разширяването на
всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка – 7 „ Оснавни услуги и
обновяване на селата в селските райони „ за Проект „ Реконструкция и
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рахабилитация на път ПЪТ SLS 1111/ ІІ-21,Коларово-Силистра/ Нова ПопинаИскра-Ситово / ІІІ-216/ от км 0+000 до 9+800” сключен между ДФ „ Земеделие” и
Община Ситово,Общински съвет Ситово:
1. Упълномощава Кмета на Община Ситово да подпише Запис на
заповед,без протест и без разноски,платива на представяне в полза на ДФ
„ Земеделие” в размер на 2 686 961,94 лв./ два милиона шестстотин
осемдесет и шест хиляди деветстотин шестдесет и един лев и деветдесет
и четири стотинки/ за обезпечаване на 100 % / сто процента / от заявения
размер на авансово плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ № 19/07/2/0/00728/20.04.2018 г. по подмярка 7.2. „
Инвестиции в създаването,подобряването или разширяването на всички
видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка – 7 „ Оснавни услуги
и обновяване на селата в селските райони „ за Проект „ Реконструкция и
рахабилитация на път ПЪТ SLS 1111/ ІІ-21,Коларово-Силистра/ Нова
Попина-Искра-Ситово / ІІІ-216/ от км 0+000 до 9+800”.
2. Възлага на Кмета на Община Ситово да подготви необходимите
документи за получаване на авансово плащане по договор
№ 19/07/2/0/00728/20.04.2018 г. и да ги представи пред ДФ „ Земеделие „.
По четиринадесета точка от дневния ред:
Докладна записка от С.Алиибрям – Кмет на Община Ситово, относно
разпореждане с общинска собственост в с.Ситово.
С резултат от поименното гласуване от общо 13 общински съветника,
гласували 7 гласа „ За „
1.Ангел Йорданов Ангелов –„за”
2.Билигин Демир Яхя –„за”
3.Дженгис Рубил Ахмед – „за”
4.Ервин Наил Ибрям - „за”
5.Ридван Ахмед Кязим –„за”
6.Сания Мустафа Юсуф –„за”
7.Седат Исмаил Ариф – „за”
2-ма „ против”
1.Анелия Георгиева Йорданова
2.Николай Георгиев Неделчев
4-ма „ Въздържали се „
1.Деница Димитрова Цветкова
2.Мирослава Колева Тодорова
3.Розин Георгиев Христов
4.Станчо Борисов Арсов
Общински съвет – Ситово прие следното
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Р Е Ш Е Н И Е № 70
На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА,чл.14,ал.5 от ЗОС и чл.28,ал.1 от
НРПУРОИ,Общински съвет Ситово възлага на кмета на Община Ситово да открие
процедура – ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ чрез търг с явно наддаване на 165 кв.м./
едно хале/ в „ Работилници,Корпус „Е”- идеална част от имот – частна общинска
собственост,представляващ:
„Работилници” с.Ситово- Корпус „Е” със застроена обща площ от 285 кв.м. в
кв.36,УПИ №ІV-588 по регулационния план на Ситово за срок до 10 години с
месечна наемна цена 115,50 лв. без ДДС, по условията и реда на НАРЕДБА за реда
на придобиване,управление и разпореждане с общинско имущество на общински
съвет Ситово.
По петнадесета точка от дневния ред:
Докладна записка от С.Алиибрям – Кмет на Община Ситово,относно
придобиване право на собственост в с.Ситово.
С резултат от поименото гласуване от общо 13 общински съветника,
гласували 13 гласа „ За „
1.Ангел Йорданов Ангелов –„за”
3.Билигин Демир Яхя –„за”
4.Деница Димитрова Цветкова –„за”
5.Дженгис Рубил Ахмед –„за”
6.Ервин Наил Ибрям - „за”
7.Мирослава Колева Тодорова- „за”
8.Николай Георгиев Неделчев –„за”
9.Ридван Ахмед Кязим – „за”
10.Розин Георгиев Христов – „за”
11.Сания Мустафа Юсуф –„за”
12.Седат Исмаил Ариф – „за”
13.Станчо Борисов Арсов – „за „
Общински съвет – Ситово прие следното
Р Е Ш Е Н И Е № 71
На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА,чл.34,ал.1 от ЗОС и чл.46,ал.1 от
НРПУРОИ,Общински съвет Ситово възлага на кмета на Община Ситово да открие
процедура - ПРИДОБИВАНЕ ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ чрез правна сделка
върху имот – частна собственост на „Първи Май” АД, представляващ:
- „ПОЛСКИ ПЪТ” – земеделска земя с площ от 2,411 дка с кад. № 022035
по КВС в землище на с.Ситово за сумата от 2400 лева без ДДС, по
условията и реда на НАРЕДБАТА за реда на придобиване,управление и
разпореждане с общинско имущество на общински съвет Ситово.
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По шестнадесета точка от дневния ред:
Докладна записка от С.Алиибрям – Кмет на Община Ситово,относно
разпореждане с общинска собственост в с.Ситово.
С резултат от поименото гласуване от общо 13 общински съветника,
гласували 12 гласа „ За „
1.Ангел Йорданов Ангелов – „за”
3.Билигин Демир Яхя –„за”
4.Деница Димитрова Цветкова –„за”
5.Дженгис Рубил Ахмед – „за „
6.Ервин Наил Ибрям – „за”
7.Мирослава Колева Тодорова – „за”
8.Николай Георгиев Неделчев –„за”
9.Ридван Ахмед Кязим – „за”
10.Сания Мустафа Юсуф – „За”
11.Седат Исмаил Ариф – „за”
12.Станчо Борисов Арсов – „за”
и 1 глас „ въздържал се „
1.Розин Георгиев Христов
Общински съвет – Ситово прие следното
Р Е Ш Е Н И Е № 72
На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.6,ал.1 от ЗОС, Общински съвет
Ситово възлага на кмета на Община Ситово да открие процедура по ПРОМЯНА на
СТАТУТА / от публична в частна / на :
- Имот-публична общинска собственост, представляващ: - „ПОЛСКИ ПЪТ”
– ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ С ПЛОЩ ОТ 2,328 ДКА В МЕСТНОСТТА „
Тюркмалез” с кад.№ 000518 по КВС в землището на с.Ситово,като
новообразувания имот да бъде с начин на трайно ползване: „ Нива „, по
условията и реда на НАРЕДБАТА за реда на придобиване,управление и
разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Ситово.
По седемнадесета точка от дневния ред:
Докладна записка от С.Алиибрям – Кмет на Община Ситово,относно
Кандидатстване на Община Ситово с проект с наименование „Изграждане,
реконструкция, ремонт и оборудване на спортна инфраструктура в с. Искра,
Община Ситово, Област Силистра” по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването,
подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби
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инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските
райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
С резултат от гласуването от общо 13 общински съветника, гласували 13
гласа „ За „
1.Ангел Йорданов Ангелов
3.Билигин Демир Яхя
4.Деница Димитрова Цветкова
5.Дженгис Рубил Ахмед
6.Ервин Наил Ибрям
7.Мирослава Колева Тодорова
8.Николай Георгиев Неделчев
9.Ридван Ахмед Кязим
10.Розин Георгиев Христов
11.Сания Мустафа Юсуф
12.Седат Исмаил Ариф
13.Станчо Борисов Арсов
Общински съвет – Ситово прие следното
Р Е Ш Е Н И Е № 73
На основание чл. 21, ал. 1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация,Общински съвет – Ситово:
1. Дава съгласие Община Ситово да кандидатства с проектно предложение
за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Процедура чрез подбор BG
06RDNP001-7.007 – СПОРТ ,,Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване
и/или обзавеждане на спортна инфраструктура” по подмярка 7.2 „Инвестиции в
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби
инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските
райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020.
2. Определя като приоритетен проект ,,Изграждане, реконструкция,
ремонт и оборудване на спортна инфраструктура в с. Искра, Община Ситово,
Област Силистра”.
3. Потвърждава, че дейностите по проекта отговарят на приоритетите на
Общинския план за развитие на Община Ситово за периода 2014 – 2020 година и
съответстват на:
Приоритет 4: Подобряване на качеството и достъпа до административни,
здравни, образователни, социални и културни услуги.
Специфична цел 4.5: Развитие на културата, спорта и младежките дейности.
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Мярка 4. 5. 2: Подобряване условията за спорт и отдих в общината.
Дейности:
• Създаване на ефективна и систематизирана програма за развитие на
физическото възпитание и спорта;
• Подкрепа за развитие на местни спортни клубове;
• Създаване на условия за пълноценно използване на свободното време
на младите хора;
• Превенция на рисковото поведение сред децата и младите хора;
• Реконструкция и рехабилитация на спортен комплекс в с. Ситово,
стадион в с. Искра и доизграждане на стадион в с. Любен;
3. Упълномощава кмета на Община Ситово да предприеме всички
необходими фактически и правни действия във връзка с
кандидатстването на Община Ситово с проект,,Изграждане,
реконструкция, ремонт и оборудване на спортна инфраструктура в с.
Искра Община Ситово, Област Силистра”. по подмярка 7.2 „Инвестиции
в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка
по мащаби инфраструктура“ по мярка 7 „Основни услуги и обновяване
на селата в селските райони“ по Програма за развитие на селските райони
2014 – 2020 г.
По осемнадесета точка от дневния ред:
Информацията за състоянието на водопроводната мрежа и загуби на водата
по населени места в Община Ситово.
С резултат от гласуването от общо 13 общински съветника, гласували 13
гласа „ За „
1.Ангел Йорданов Ангелов
3.Билигин Демир Яхя
4.Деница Димитрова Цветкова
5.Дженгис Рубил Ахмед
6.Ервин Наил Ибрям
7.Мирослава Колева Тодорова
8.Николай Георгиев Неделчев
9.Ридван Ахмед Кязим
10.Розин Георгиев Христов
11.Сания Мустафа Юсуф
12.Седат Исмаил Ариф
13.Станчо Борисов Арсов
Общински съвет – Ситово прие следното
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Р Е Ш Е Н И Е № 74
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА Общински съвет – Ситово приема
Информацията за състоянието на водопроводната мрежа и загуби на водата по
населени места в Община Ситово за сведение.
Питания:
Ст.Арсов - Отменено е решението с асфалтирането.Сумата от 3 700
лв.Общината ще трябва ли да ги плати?
- На какво ниво е делото с „ Одесос „?
- Как стоят нещата с „ Агроплащанията?
Поради изчерпване на дневния заседанието бе закрито в 11.30 часа.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СИТОВО:
ПРЕДСЕДАТЕЛ:_______________
/ Р.КЯЗИМ/
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