П Р О Т О К О Л

№ 12
От 30.11.2021 година
Преди началото на заседанието на Общински съвет – Ситово с минута
мълчание бе почетена паметта на наскоро починалите Красимира Орлоева –
почетен гражданин на Община Ситово и Анелия Йорданова – общински
съветник мандат 2015 – 2019 г.
Днес 30.11.2021 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 – Направи предложение докладна записка с вх. № 08-00249/29.11.2021 г. като т. 6 от проекто дневния ред.
С.Алиибрям – Кмет на Община Ситово, направи предложение за
включване на докладна записка с Вх. № 08-00-248/25.11.2021 г. като т.7 от
проекто дневния ред.
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

1

Д Н Е В Е Н Р Е Д:
1.Докладна записка относно, Приемане на предложенията за дейността
на народните читалища на територията на Община Ситово за 2022 г.
Внася: С. Алиибрям – Кмет на
Община Ситово.
2.Докладна записка относно, Участие на Община Ситово като партньор
по проект " Дейности за смекчаване на климатичните промени като преход
към енергийно независими общини", по Открита покана № 3 " Климат" по
Резултат 4: "Повишена способност на местните общини да намаляват
емисиите и да се адаптират към променещия се климат" на Програма "
Опазване на околната среда и климатичните промени ", финансирана от
финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 20142021 г.
Внася: С. Алиибрям – Кмет на
Община Ситово.
3.Докладна записка относно Отчитане и приемане на инвестиции в
активи публична общинска собственост в община Ситово,извършени за
сметка на " В и К" ООД - Силистра през 2021 г.
Внася: С. Алиибрям – Кмет на
Община Ситово.
4.Докладна записка относно Вътрешни промени в поименния списък на
капиталовите разходи за 2021 г., по обекти и източници на финансиране към
30.11.2021 г.
Внася: С. Алиибрям – Кмет на
Община Ситово.
5.Докладна записка относно Допълнителни възнаграждения за
постигнати резултати на заместник кметовете на общината, кметовете на
кметства и кметските наместници.
Внася: С. Алиибрям – Кмет на
Община Ситово.
6. Докладна записка от Р.Кязим – Председател на Общински съвет –
Ситово, относно допълнително възнаграждение за постигнати добри
резултати на Кмета на Община Ситово.
Внася: Р.Кязим – Председател на
Общ.съвет – Ситово.
7. Докладна записка от С.Алиибрям – Кмет на Община Ситово, относно
одобряване на ПУП от „ АРИЕС – 14“ ООД.
Внася: С. Алиибрям – Кмет на
Община Ситово.
8.Питания.
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По първа точка от дневния ред:
Докладна записка от С.Алиибрям – Кмет на Община Ситово относно,
Приемане на предложенията за дейността на народните читалища на
територията на Община Ситово за 2022 г.
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 № 76
На основание Чл.21,ал.1т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.26а,ал.1 от
Закона за народните читалища, Общински съвет приема предложенията за
дейността на народните читалищата на територията на Община Ситово за
2022 година.
На основание Чл.21,ал.1т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.26а,ал.1 от
Закона за народните читалища, утвърждава Годишна програма за развитие
на читалищната дейност в Община Ситово за 2022 година.
По втора точка от дневния ред:
Докладна записка от С.Алиибрям – Кмет на Община Ситово относно,
Участие на Община Ситово като партньор по проект " Дейности за
смекчаване на климатичните промени като преход към енергийно
независими общини", по Открита покана № 3 " Климат" по Резултат 4:
"Повишена способност на местните общини да намаляват емисиите и да се
адаптират към променещия се климат" на Програма " Опазване на околната
среда и климатичните промени ", финансирана от финансовия механизъм на
Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.
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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 № 77
На основание чл.21,ал.2, във връзка с ал.1,т.23,чл.59 и чл.61,ал.1 и ал.2
от Закон за местното самоуправление и местната администрация и
Условията за кандидатстване по Програма: „ Опазване на околната среда и
климатичните промени“ по открита покана № 3 „ Климат“ по Резултат 4: „
Повишена способност на местните общности да намаляват емисиите и да се
адаптират към променящия се климат“, финансирана от Финансовия
механизъм на Европейското икономическо пространство и съфинансирана
от българската държава, Общински съвет – Ситово:
1.ДАВА СЪГЛАСИЕ за кандидатстване на Община Ситово като
партньор към проектно предложение: Природосъобразни решения за
адаптация към климатичните промени / NBS4CCA /“ по Открита покана №
3 „ Климат“ по Резултат 4: „ Повишена способност на местните общности
да намаляват емисиите и да се адаптират към променящия се климат“ на
Програма : „ Опазване на околната среда и климатични промени“.
2.ОДОБРЯВА за партньор по проекта по т.1 съгласно ЗМСМА: Община
Силистра, Община Тутракан, Община Алфатар, „ АБЕРОН“ ООД,
Асоциацията на българските градове и региони / ОБГР/ и Норвежки
партньор – В 16 Урбан Енерджи АД.
3. ДАВА СЪГЛАСИЕ за сключване на Споразумение/я за сътрудничество за
изпълнение на проектно предложения по т.1 между Община Ситово и
партньорите по проекта.
4.ОДОБРЯВА предложения проект на Споразумение за сътрудничество за
изпълнение на проектно предложение по т.1 между Община Ситово и
партньорите по проекта, приложен към настоящото решение.
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5. УПЪЛНОМОЩАВА Кмета на Община Ситово да предприеме стъпки за
подписване на писмо/а за намерения за създаване на партньорство и
споразумение/я за партньорство.
По трета точка от дневния ред:
Докладна записка от С.Алиибрям – Кмет на Община Ситово, относно
Отчитане и приемане на инвестиции в активи публична общинска
собственост в община Ситово,извършени за сметка на " В и К" ООД Силистра през 2021 г.
С резултат от поименно гласуване от общо 13 общински съветника,
гласували 11 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.Сердар Вахдет Адем – „ за“
10.Седат Исмаил Ариф – „за“
11.Янко Любенов Къров – „ за „
1 глас „ въздържал се“
1.Николай Георгиев Неделчев – „ въздържал се „
И 1 глас „ против „
1.Станчо Борисов Арсов – „ против“
Общински съвет – Ситово прие следното
Р Е Ш Е Н И Е № 78
На основание чл.21,ал.1,т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, Общински съвет – Ситово:
1.Дава съгласие за приемане на инвестиции, описани в приложение: „
Таблица с опис на извършените инвестиции в публични активи на Община
Ситово за сметка на „ Водоснабдяване и канализация „ ООД – гр. Силистра
за 2021 година“, в размер на 8 618,11 лв. / осем хиляди шестстотин и
осемнадесет лв. и единадесет ст./, преминаване на същите за стопанисване,
поддържане и експлоатация на действащия ВиК оператор, чрез допълване
и/или актуализиране на Приложение № 1 от договора за стопанисване на
дейностите по чл.198о,ал.1 от Закона за водите.
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По четвърта точка от дневния ред:
Докладна записка от С. Алиибрям – Кмет на Община Ситово, относно
Вътрешни промени в поименния списък на капиталовите разходи за 2021 г.,
по обекти и източници на финансиране към 30.11.2021 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 № 79
На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА, във връзка с чл.27,ал.4 и ал.5
от ЗМСМА,чл.124,ал.3 от Закона за публичните финанси / ЗПФ / и
Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за
местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане,
изпълнение и отчитане на бюджета на общината, Общински съвет – Ситово:
1. Приема направените вътрешни промени но поименния списък на
капиталовите разходи за 2021 г., по обекти и източници на
финансиране, съгласно Приложение № 1.
По пета точка от дневния ред:
Докладна записка от С.Алиибрям – Кмет на Община Ситово, относно
Допълнителни възнаграждения за постигнати резултати на заместник
кметовете на общината, кметовете на кметства и кметските наместници.
Н.Неделчев – Предложението ми е за отпускане още по 100.00 лв. за
Зам.кметове, поради отговорността която носят.
Така направеното предложението от Н.Неделчев се гласува с 13 гласа
„ За“ ,
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С резултат от поименното гласуване от общо 13 общински съветника,
гласували „ 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 № 80
На основание чл.21,ал.1,т.6 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с чл.78,ал.4 от ЗДБРБ за 2021 г.,
чл.13,ал.1 от Наредбата за структурата и организацията на работната
заплата в Община Ситово се определят допълнителни възнаграждения за
постигнати резултати съгласно Приложение № 1 / неразделна част от
настоящата докладна/.
По шеста точка от дневния ред:
Докладна записка от Р.Кязим – Председател на Общински съвет –
Ситово, относно допълнително възнаграждение за постигнати добри
резултати на Кмета на Община Ситово.
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“
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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 № 81
На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА, във връзка с чл.78,ал.4 от
ЗДБРБ за 2021 година, чл.13,ал.1 от Наредбата за структурата и
организацията на работната заплата, чл.41,т.5 от Колективния трудов
договор и Вътрешните правила за работната заплата в Община Ситово, се
определя допълнително възнаграждение за постигнати резултати на Сезгин
Басри Алиибрям – Кмет на Община Ситово в размер на 1250 лв.
По седма точка от дневния ред:
Докладна записка от С.Алиибрям – Кмет на Община Ситово, относно
одобряване на ПУП от „ АРИЕС – 14“ ООД.
Внася: С.Алиибрям – Кмет на
Община Ситово.
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 № 82
На основание Чл.21,ал.1,т.11 от закона за местното
самоуправление и местната адми
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нистрация / ЗМСМА/ и във връзка с чл.129, ал.1 от ЗУТ, Общински
съвет – Ситово: ОДОБРЯВА ПУП – ПЛАН СХЕМА и ПАРЦЕЛАРЕН
ПЛАН за външно ел. захранване на обект: „ ПРИЕМНИК на
ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ“ в ПИ с идентификатор 44495.1.463 по
КК и КР на с. ЛЮБЕН, ОБЩИНА СИТОВО чрез изграждане на
подземно кабелно трасе Ср. Н 20 kV и трафопост 20/0,4 kv.
ОБХВАТ: От / ЖРС / № 14 през ПИ с идентификатор 44495.1.195, през
общински път SLS 23504 в регулационните граници на с. ЛЮБЕН,
ОБЩИНА СИТОВО до ПИ с идентификатор 444495.1.463 по КК и КР
на с. ЛЮБЕН, ОБЩИНА СИТОВО.
Решението да се изпрати в 7 – дневен срок за обнародване в
„ Държавен вестник“.
По точка осма от дневния ред:
Я. Къров – Много продължително време провеждаме закрити
заседания на Общинския съвет и мисля че е време да са открити.
Н.Неделчев -Граждани които притежават зелен сертификат или
отрицателен тест може да присъстват на заседанията на Общински съвет –
Ситово.
Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито в 11.00 часа.

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