П Р О Т О К О Л
№5
от 27.04.2022 година
Днес 27.04.2022 година, Общински съвет –Ситово, област Силистра
проведе заседание.
В неговото начало се регистрираха общо 13 общински съветника.
С 13 гласа „ За „ се прие предложението.
На основание чл.28,ал.1 от ЗМСМА и чл.69,ал.1 от ПОДОС, заседанието
беше обявено за открито.
С.Алиибрям – Кмет на Община Ситово, направи предложение за
включване към т.други към дневния ред, искане на кметове за отпускане на
фин. средства за празника на селата..
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.Ангел Йорданов Ангелов
2.Аднан Мехмед Осман
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 предоставените доклади за
дейността на народните читалища на територията на Община Ситово за 2021
година и за изразходваните от бюджета средства
Община – Ситово
Внася: С. Алиибрям – Кмет на
Община Ситово.
2.Докладна записка относно Промяна в структурата на общинската
администрация - Ситово / делегирана държавна дейност / и промяна на
структурата в местни дейности.
Внася: С. Алиибрям – Кмет на
Община Ситово.
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3.Докладна записка относно Приемане отчета на общинския дълг към
31.12.2021 г.
Внася: С. Алиибрям – Кмет на
Община Ситово.
4.Докладна записка Приемане бюджета на Община Ситово по приходната
и разходната част за 2022 г. и бюджетната прогноза за месни дейности за
периода 2023г. - 2025 год. - I етап.
Внася: С. Алиибрям – Кмет на
Община Ситово.
5.Докладна записка относно Трансформиране на целева субсидия за
капиталови разходи по чл.51 от Закона за държавния бюджет на РБ за 2022 год.
в трансфер за други целеви разходи.
Внася: С. Алиибрям – Кмет на
Община Ситово.
6.Докладна записка относно Списък на длъжностите, имащи право на
транспортни разходи за сметка на Общинския бюджет
Внася: С. Алиибрям – Кмет на
Община Ситово.
7.Докладна записка относно Определяне на представител на Община
Ситово за участие в заседание на Общото събрание на Асоциацията по В и К в
област Силистра.
Внася: С. Алиибрям – Кмет на
Община Ситово.
8. Докладна записка относно, приемане на Годишен план за дейностите за
подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Ситово за
2022 г.
Внася: С. Алиибрям – Кмет на
Община Ситово.
9. Докладна записка относно, Кандидатстване на община Ситово за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по " Мярка 7.2." Инвестиции
в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по
мащаби инфраструктура " , Стратегия за Водено от общностите местно развитие
на територията на действие на " МИГ Главиница - Ситово Крайдунавска
Добруджа" , Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г." за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на процедура чрез подбор на
проектни предложения BG06RDNP001-19.159 - " Мярка 7.2." Инвестиции в
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по
мащаби инфраструктура ".
Внася: С. Алиибрям – Кмет на
Община Ситово.
10. Докладна записка относно, Кандидатстване на община Ситово за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по "Мярка 7.2"Инвестиции в
2

създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по
мащаби инфраструктура", Стратегия за Водено от общностите местно развитие
на територията на действие на "МИГ Главиница - Ситово Крайдунавска
Добруджа", Програма за развитие на селските райони 2014-2020г." за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура чрез подбор на
проектни предложения BG06RDNP001-19.159 -" МИГ Главиница - Ситово
Крайдунавска Добруджа" - Мярка 7.2. " Инвестиции в създаването
,подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби
инфраструктура.
Внася: С. Алиибрям – Кмет на
Община Ситово.
11.Устна докладна относно предоставяне на финансови средства на
с.Попина, Добротица и с.Искра за предстоящите празници през м.Май.
Внася: С. Алиибрям – Кмет на
Община Ситово.
12.Питания.
По първа точка от дневния ред:
Докладна записка от С.Алиибрям – Кмет на Община Ситово, относно,
Приемане предоставените доклади за дейността на народните читалища на
територията на Община Ситово за 2021 година и за изразходваните от бюджета
средства Община – Ситово.
С резултат от гласуването от общо 13 общински съветника, гласували 11
гласа „ За „
1.Ангел Йорданов Ангелов
2.Аднан Мехмед Осман
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.Сердар Вахдет Адем
11.Седат Исмаил Ариф
И 1 глас „ въздържал се „
1.Янко Любенов Къров
и един не участва в гласуването
1.Станчо Борисов Арсов – „ не участва“
Общински съвет – Ситово прие следното
Р Е Ш Е Н И Е №24
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На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.26а,ал.4 и ал.5
от Закона за народните читалища, Общинският съвет приема докладите за
осъществени читалищни дейности и годишен финансов отчет за
изразходваните от бюджета средства от народните читалища в Община Ситово
през 2021 година.
По втора точка от дневния ред:
Докладна записка от С.Алиибрям – Кмет на Община Ситово, относно
Промяна в структурата на общинската администрация - Ситово / делегирана
държавна дейност / и промяна на структурата в местни дейности.
С резултат от гласуването от общо 13 общински съветника, гласували 12
гласа „ За „
1.Ангел Йорданов Ангелов
2.Аднан Мехмед Осман
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
И 1 глас „ въздържал се „
1.Янко Любенов Къров
Общински съвет – Ситово прие следното
Р Е Ш Е Н И Е 25
I.На основание чл.21,ал.1,т.2,чл.15,ал.2 от ЗМСМА и чл.5,ал.1 от Закона
за администрацията:
1. Одобрява структурата на Общинска администрация – Ситово, съгласно
Приложение № 1А към докладната записка, считано от влизане в сила на
Решението на Общински съвет – Ситово, като:
1.1. Трансформира Длъжността Ръководител вътрешен одит – 1 щ.бр. /
незаета / от Звеното за вътрешен одит в длъжността Ст.спец. „ Проекти и
програми“ – 1 щ.бр. в Дирекция „ Специализирана администрация“.
1.2.Трансформира Длъжността Стажант – одитор – 1 щ.бр. от Звеното за
вътрешен одит в длъжността Главен специалист „ Бюджет“ – 1 щ.бр. в
дирекция „ Обща администрация“.
1.3. Извежда длъжността „ Главен архитект „ – 0,5 щ.бр. от Дирекция „
Специализирана администрация“ в Ръководни длъжности на пряко
подчинение на Кмета на община Ситово.
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1.4. Намалява числеността на персонала в Дирекция „ Специализирана
администрация“ – 2,5 щ.бр., като ги прехвърля в дейностите финансирани
от местни приходи.
II.На основание чл.21,ал.1,т.2 от ЗМСМА и чл.122,ал.1 от Закона за
публичните финанси, приема следните промени в щатната численост на
местните дейности , съгласно Приложение № 2, както следва:
1. Във функция „ Образование“, МД „ Други дейности по образованието“
увеличава числеността на персонала от 2 щатни бройки на 3 щатни
бройки.
2.Във функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално
стопанство и опазване на околната среда“, МД „ Озеленяване“ увеличава
числеността на персонала от 2 щатни бройки на 3,5 щатни бройки.
Възлага на Кмета на Община Ситово да предприеме необходимите действия във
връзка с взетите решения, като утвърди длъжностни щатни разписания за
делегираната държавна дейност „ Общинска администрация“ и местни
дейности, както и да извърши промени в Устройствения правилник на
администрацията, съгласно настоящите решения.
По трета точка от дневния ред:
Докладна записка от С.Алиибрям – Кмет на Община Ситово,относно
Приемане отчета на общинския дълг към 31.12.2021 г.
С резултат от поименно гласуване от общо 13 общински съветника,
гласували 13 гласа „ За „
1.Ангел Йорданов Ангелов – „за“
2.Аднан Мехмед Осман –„за“
3.Бейти Лютфи Мустафа –„за“
4.Галина Василева Йорданова –„за“
5.Дженгис Мюдесир Еюб –„за“
6.Димитър Маринчев Христов –„за“
7.Николай Георгиев Неделчев – „за“
8.Рашид Ахмед Абтула- „за“
9.Ридван Ахмед Кязим- „за“
10.Станчо Борисов Арсов – „за“
11.Сердар Вахдет Адем - „за“
12.Седат Исмаил Ариф – „за“
13.Янко Любенов Къров – „за“
Общински съвет – Ситово прие следното

Р Е Ш Е Н И Е №26
На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА и чл.9 от ЗОД, Общински съвет –
Ситово:
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1.Декларира, че Община Ситово не е поемала дълг и обслужвала такъв
през 2021 год.
2.Приложение № 15 към него, неразделна част от настоящото решение.
По четвърта точка от дневния ред:
Докладна записка от С.Алиибрям – Кмет на Община Ситово, относно
Приемане бюджета на Община Ситово по приходната и разходната част за 2022
г. и бюджетната прогноза за месни дейности за периода 2023г. - 2025 год. - I
етап.
Я.Къров – Здравната служба в с.Ситово да бъде включена в капиталовата
програма за ремонт, Полицейския участък в с.Ситово и Читалищата в с.Поляна
и с.Попина.
С.Алиибрям – На Здравна служба в с.Ситово у правен ремонт през 2016
г.
С резултат от поименно гласуване от общо 13 общински съветника,
гласували 9 гласа „ За „
1.Ангел Йорданов Ангелов – „за“
2.Аднан Мехмед Осман – „ за“
3.Бейти Лютфи Мустафа –„за“
4.Галина Василева Йорданова –„за“
5.Дженгис Мюдесир Еюб –„за“
6.Рашид Ахмед Абтула- „за“
7.Ридван Ахмед Кязим- „за“
8.Сердар Вахдет Адем - „за“
9.Седат Исмаил Ариф – „за“
и 3-ма“ против“
1.Димитър Маринчев Христов –„против“
2.Николай Георгиев Неделчев – „против“
3.Янко Любенов Къров – „против“
И 1 „ не гласува“
1.Станчо Борисов Арсов - „ не гласува“
Общински съвет – Ситово прие следното
Р Е Ш Е Н И Е № 27
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 52, ал.1 от ЗМСМА, във връзка с чл.
27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 39 и чл. 94 от Закона за публичните финанси,
във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2022 г., ПМС № 31/17.03.2022 г., за
изпълнение на ЗДБРБ за 2022 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 общината,
Общински съвет – Ситово:
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І. Приема бюджета на Община Ситово за 2022 година по пълна бюджетна
класификация, както следва:
1. По приходната част – в размер на
7 680 605 лв.
(разпределени по параграфи, съгласно Приложение № 1)
в т.ч.:
1.1. Приходи с държавен характер
= 4 829 228 лв.
в т.ч: приходи в училищата
1.1.1. Обща субсидия за делегираните от държавата
дейности
=
4 269 484 лв.
1.1.2.Преходен остатък
=
327 418 лв.
1.1.3. Целева субсидия за капиталови разходи = 122 039 лв.
1.1.4. Собствени приходи в училищата
=
110 287 лв.
1.1.5. Средства на разпореждане(чужди) =
0 лв.
1.1.6. Дофинансиране на ДД-ОУ Ситово =
0 лв.
1.2. Приходи с общински характер
= 2 851 377 лв.
в т.ч.:
1.2.1. Данъчни приходи
=
311 400 лв.
1.2.2. Неданъчни приходи
=
641 500 лв.
1.2.3. Обща изравнителна субсидия
=
813 600 лв.
(в т.ч трансфер за зимно поддържане и снегопочистване = 129 700
лв.)
1.2.4. Целева субсидия за капиталови разходи = 526 861 лв.
1.2.5. Преходен остатък
=
748 016 лв.
1.2.6. Дофинансиране ДД-от собствени приходи =
0 лв.
1.2.7. Предоставени заеми и трансфери =
- 190 000 лв.

2. По разходната част – в размер на
7 680 605 лв.
(разпределени по поделения, функции и групи разходи, съгласно Таблици 8, 9 и
10)
в т.ч.:
2.1. Държавни дейности
= 4 269 484
лв.
В т.ч.: дофинансиране на държ.дейности с общински приходи=
0 лв.
2.2. Общински дейности (вкл. капиталови разходи) = 2 851 377
лв.
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Инвестиционна програма на Община Ситово и поименно
разпределение на капиталовите разходи
= 832 376 лв.
(разпределени по обекти и дейности, съгласно Таблица 11)
II. Определя второстепенните разпоредители с бюджетни кредити и
приема техните бюджети, отразени в Таблица 9.
ІІI. Приема разпределението на преходния остатък от 2021 г. на стойност
1 075 434 лв., съгласно Приложение № 5.
IV. Определя следните лимити за разходи:
1. Лимит за представителни разходи в размер до 11 433 лв., в т.ч.:
- за дейност “Общинска администрация” в размер до 7 622 лв.;
- за дейност “Общински съвет” в размер до 3 811 лева.
2. Разходи за финансиране на общински вестник в размер до 18 000
лева.
3. Социално-битови разходи в размер на 3% от начислените
трудови възнаграждения.
V. Приема разчет за целевите разходи и субсидии, както следва:
1. За членски внос и участие в НПО – 1 200 лв.
2. Помощи по решение на общинския съвет – 12 200 лв. (в т.ч. 1000
лв. за деца с изявени способности).
3. Разходи за подпомагане на погребения в размер на 1 000 лв., при
съблюдаване на следните изисквания: за самотни, без близки и
роднини, бездомни, безпризорни, настанени в заведения за
социални услуги и регистрирани в Дирекция “Социално
подпомагане” лица в размер до 500 лева. Сумата включва: ковчег
или закупуване на тензух до 60 лв.; изкопаване на гроб – 20 лв.
и превоз на покойника – 20 лева.
4. Субсидии за футболните клубове на територията на община
Ситово –общо – 24 000 лева.
5. Субсидии за сдруженията с нестопанска цел на територията на
община Ситово - общо – 3 000 лева.
VI. Утвърждава списък на педагогическия персонал в делегираните от
държавата дейности по образованието, които имат право на заплащане на
транспортните разходи до размера на получените от МФ трансфери, съгласно
Таблица 4.
VІI. Утвърждава размера на възстановяемите разходи за транспорт на
лицата по т.VI в съответствие с чл. 219, ал. 5 от ЗПУО.
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VIII. Утвърждава бюджета на общинския съвет в размер на 189 500 лв.,
съгласно Таблица 13.
IX. Утвърждава субсидирана численост на организациите с нестопанска
цел – читалища – 11 бройки, плюс 3 бройки по „Фондация глобални
библиотеки“.
Х. Утвърждава разчета за субсидии на организациите с нестопанска цел –
читалища на територията на общината в размер на 173 229 лева(Приложение №
10).
XI. Упълномощава Кмета на общината да договори условията за
използването на средствата по т.Х, при съблюдаване разпоредбите на чл.9, ал.1
и чл.10, ал.1 от ЗНЧ, както и чл. 26, ал. 2 от ЗНЧ.
XII. Определя 51,5 щатни бройки численост на персонала в дейност
„Общинска администрация, със средства за заплати по § 01 в размер на 727 386
лв. за сметка на трансфера по единния разходен стандарт и преходния остатък
от 2021 година.
XIII. Задължава кмета на общината да състави длъжностно разписание за
делегираната от държавата дейност в рамките на средствата за заплати,
посочени в предходната точка.
XIV. Определя 3 бройки численост на персонала в дейност „Други
дейности по образованието” за шофьори на автобусите, като след получаване
на целевата субсидия за тях, разходите за цялата дейност бъдат отразени в
държавна дейност 389 „Други дейности по образованието”.
XV. Определя числеността на персонала по дейности в Бюджет 2022,
както следва:
№
по Д Е Й Н О С Т И
ред
1
2
3
4
5
6
7

ДД “Общинска администрация”
ДД «ОМП, подд.запаси и мощности»
ДД «Други дейности по образованието»
МД “Столове”
МД “Чистота”
МД “Озеленяване”
Дейност «Пречистване на отпадъчни води от
населените места»

Численост
на
персоналаброй
51,5
6
3
5
7,5
3,5
4
9

МД ''Управление,контрол и регулиране на д8 стите по опазване на околната среда''
9 МД ''Домашен социален патронаж''
10 Социална Услуга »Асистентска подкрепа»
11 Здравеопазване

16
12
11
2

ХVI. Определя извънбюджетните сметки, които ще функционират през
2022 г., както следва:
1.
Сметки за средства от Европейския съюз на
ДФ”Земеделие”.
2.
Сметки за средства от Европейския съюз на Националния
фонд.
XVII. Общински съвет – Ситово определя и утвърждава приоритетите, по
които да се изразходват постъпилите по бюджета на Общината средства, както
следва:
1. Заплати и задължителни осигурителни плащания.
2. Храна, отопление, осветление и текуща издръжка на
общинските дейности.
3. Дължимите суми за лихви и погашения на главниците по
общинския дълг.
4. Текущ ремонт на обекти от общинските дейности.
5. Капиталови разходи за обекти включени в инвестиционната
програма на общината.
ХVIII. При спазване на общия размер по бюджета и разделението му на
държавни и общински дейности, предоставя следните правомощия на Кмета на
Общината за бюджетната 2022 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.
3. Да се разпорежда с резервните бюджетни средства.
4. Да разработи бюджета на общината по пълна бюджетна
класификация.
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5. Да кандидатства за средства по структурни и други фондове на
ЕС, по национални програми и др. източници за реализиране на годишните цели
на общината за изпълнение на общинския план за развитие.
6. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други
източници за съфинансиране на общински програми и проекти.
7. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и
проекти за осигуряване на алтернативни източници на средства за реализиране
на определените годишни цели на общината.
ХIX. Задължава Кмета на Общината:
1. Да определи конкретните правомощия и отговорности на
второстепенните разпоредители с бюджет.
2. Да ограничава или спира финансирането на бюджетни
организации и звена при нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина
и при неспазване на приетите приоритети.
XX. Възлага на кмета на общината да отразява служебно промените по
общинския бюджет с размера на постъпилите и разходвани средства от дарения
и спонсорства в съответствие с волята на дарителя, донора.
ХXI. При възникване на временен недостиг на средства за финансиране
на местните дейности в процеса на изпълнение на общинския бюджет за 2022 г.
дава право на кмета на общината да ползва вътрешен безлихвен заем от сметки
за средства от ЕС на общината.
XXII. Дава съгласие временният недостиг на средства за разплащане на
разходи по проекти финансирани от сметки за средства от ЕС и други
международни програми да се покрива от временни безлихвени заеми от
бюджетни и сметки за средства от ЕС до възстановяването им от Управляващия
орган, като се спазват изискванията на чл.126 от ЗПФ.
XXIII. Дава съгласие за ползване на временни безлихвени заеми от ЦБ
и/или заеми от други лица от сектор "Държавно управление", във връзка с
разходи по одобрени проекти по ОП на ЕС и други донорски програми, преди
получаване на междинните и окончателни плащания от общината.
XXIV. Определя максимален размер на дълга, както следва:
- Максимален размер на новия общински дълг за 2022 г. в размер на 0
лева.
- Общинските гаранции, които могат да бъдат издадени през 2022 г. в
размер на 0 лева.
- Максимален размер на общинския дълг и общинските гаранции към
края на 2022 година в размер на 0 лева.
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XXIVa. Одобрява предложението за не поемане на нов общински дълг за
2022 г. в съответствие с Приложение 6 г. от Прогнозата.
ХXV. Определя максимален размер на новите задължения за разходи,
които могат да бъдат натрупани през 2022 г. в размер на 15 % от
средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години, в
размер до 486 111 лв., като ограничението не се прилага за задължения за
разходи, финансирани за сметка на помощи и дарения /чл. 94, ал. 3, т. 1 от ЗПФ/,
съгласно Приложение № 1а.
ХXVI. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които
могат да бъдат поети през 2022 г. в размер на 50% от средногодишния размер
на отчетените разходи за последните четири години, в размер до 1 620 370 лв.,
като ограничението не се прилага за ангажименти за разходи, финансирани за
сметка на помощи и дарения /чл. 94, ал. 3, т. 2 от ЗПФ/, съгласно Приложение
№ 1а.
XXVII. Одобрява годишен индикативен разчет на сметките за средства от
Европейския съюз, съгласно Таблица № 15 към бюджета на община Ситово за
2022 година.
XXVIII. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните
дейности за периода 2023-2025 г. – 1 етап, съгласно Таблица № 17.
XXIX. Определя просрочените задължения от минали години, които да
бъдат разплатени от бюджета за 2022 г. в размер на 0 лв. и просрочените
вземания, които да бъдат събрани през 2022 г. в размер до 41 536 лв., съгласно
Таблица 14 /чл. 94, ал. 3, т. 3 и т. 4 от ЗПФ/.
ХXX. Утвърждава размера на общинските средства за съфинансиране на
проекти от бюджета на община Ситово за 2022 г. в размер на 20 000 лв. /Таблица
№ 1, § 62-02/
ХXXI. Задължава ръководителите на бюджетните звена, финансирани от
общинския бюджет да разработят и представят в срок до 30.04.2022 г.
конкретни мерки за изпълнение на гласувания от Общински съвет – Ситово
бюджет.
По пета точка от дневния ред:
Докладна записка от С.Алиибрям – Кмет на Община Ситово, относно
Трансформиране на целева субсидия за капиталови разходи по чл.51 от Закона
за държавния бюджет на РБ за 2022 год. в трансфер за други целеви разходи.
Н.Неделчев – Предложението ми е да бъде включена Ул. „ Стефан
Караджа „ с.Ситово и държа това предложение да се гласува.
Р.Кязим – Гласува се предложението на Н.Неделчев.
С резултат от гласуването от 13 общински съветника гласували 5 гласа
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„ За „
1.Бейти Лютфи Мустафа –„за“
2.Галина Василева Йорданова –„за“
3.Димитър Маринчев Христов –„ за“
4.Николай Георгиев Неделчев – „ за“
5.Янко Любенов Къров – „за“
6.Станчо Борисов Арсов – „за“
3-ма „ против“
1. Дженгис Мюдесир Еюб –„против“
2. Ридван Ахмед Кязим- „против“
3. Седат Исмаил Ариф – „против“
И 3 гласа „ въздържал се „
1.Ангел Йорданов Ангелов – „въздържал се „“
2.Рашид Ахмед Абтула- „ въздържал се „
3.Сердар Вахдет Адем - „въздържал се““
Предложението не се приема.
Р.Кязим – Предложи поименно гласуване на цялата докладна записка.
С резултат от поименно гласуване от общо 13 общински съветника,
гласували 8 гласа „ За „
1.Ангел Йорданов Ангелов – „за“
2.Бейти Лютфи Мустафа –„за“
3.Галина Василева Йорданова –„за“
4.Дженгис Мюдесир Еюб –„за“
5.Рашид Ахмед Абтула- „за“
6.Ридван Ахмед Кязим- „за“
7.Сердар Вахдет Адем - „за“
8.Седат Исмаил Ариф – „за“
И 4 гласа „ против“
1.Димитър Маринчев Христов –„против“
2.Николай Георгиев Неделчев – „против“
3.Станчо Борисов Арсов – „против“
4.Янко Любенов Къров – „против“
И 1 - излязъл
1.Аднан Мехмед Осман – излязъл
Общински съвет – Ситово прие следното
Р Е Ш Е Н И Е № 28
На основание Чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА и Чл.55 от Закона за държавния
бюджет на Република България / ЗДБРБ/ за 2022 год., Общински съвет –
Ситово дава съгласието си Кмета на Община Ситово да внесе в Министерство
на финансите предложение за трансформиране на 445 493 лв. от целевата
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субсидия за капиталови разходи по чл.51 от ЗДБРБ за 2022 година в трансфер
за финансиране на разходи на общината за извършване на неотложни текущи
ремонти, поради доказани потребности за извършване на ремонти на
общински пътища, улична мрежа и общински сграден фонд, финансирането на
които общината не може да осигури от други източници на средства.
Поименното разпределение по обекти и средства е посочено в справка –
Приложение № 4.
По шеста точка от дневния ред:
Докладна записка от С.Алиибрям – Кмет на Община Ситово, относно
Списък на длъжностите, имащи право на транспортни разходи за сметка на
Общинския бюджет.
С резултат от гласуването от общо 13 общински съветника, гласували 12
гласа „ За „
1.Ангел Йорданов Ангелов
2.Бейти Лютфи Мустафа
3.Галина Василева Йорданова
4.Дженгис Мюдесир Еюб
5.Димитър Маринчев Христов
6.Николай Георгиев Неделчев
7.Рашид Ахмед Абтула
8.Ридван Ахмед Кязим
9.Станчо Борисов Арсов
10.Сердар Вахдет Адем
11.Седат Исмаил Ариф
12.Янко Любенов Къров
и 1“ излязъл“
1.Аднан Мехмед Осман
Общински съвет – Ситово прие следното
Р Е Ш Е Н И Е № 29
1.На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Ситово :
Утвърждава списък на длъжностите и лицата, имащи право на транспортни
разходи за сметка на Общинския Бюджет, от датата на назначението – за
новоназначените служители.
Прилагам:
Поименен списък на длъжностите, имащи право на транспортни разходи
за сметка на Общинския бюджет.
2.Общински съвет - Ситово дава право на Кмета на Община Ситово, да
определи реда и начина за отчитане и изплащане на разходите за транспорт на
пътуващите работници и служители от Община Ситово от местонахождението
да месторабота и обратно.
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3.При организиран превоз възстановяване на разходите не се извършва.
По седма точка от дневния ред:
Докладна записка относно Определяне на представител на Община
Ситово за участие в заседание на Общото събрание на Асоциацията по В и К в
област Силистра.
С резултат от поименно гласуване от общо 13 общински съветника,
гласували 10 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.Рашид Ахмед Абтула- „за“
7.Ридван Ахмед Кязим- „за“
8.Сердар Вахдет Адем - „за“
9.Седат Исмаил Ариф – „за“
10.Янко Любенов Къров – „за“
и 3-ма“ излезли“
1.Аднан Мехмед Осман
2.Николай Георгиев Неделчев
3.Станчо Борисов Арсов
Общински съвет – Ситово прие следното
Р Е Ш Е Н И Е № 30
На основание Чл.21,ал.1,т.15 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.198е, ал.3 и ал.5 от Закона за водите, Общински
съвет – Ситово:
I.Определя Сезгин Басри Алиибрям – Кмет на Община Ситово, да
представлява Община Ситово в Общото събрание на Асоциацията по ВиК.
II.При невъзможност на определения представител да присъства на
Общото събрание на Асоциацията по ВиК да се замества от Севджан Джелил
Адем – зам. кмет на Община Ситово.
1. Дава мандат на представителя на Община Ситово в Общото събрание на
Асоциацията по ВиК, гр. Силистра свикано на 05.05.2022 г. или на
09.05.2022 г. да изрази позицията на Община Ситово по предварително
обявения дневен ред от Областния Управител на област Силистра в писмо
№ АВК-02-14/01.04.2022 г. и да гласува, както следва:
1. по първа точка от дневния ред – „за“;
2. по втора точка от дневния ред – „за“;
3. по трета точка от дневния ред - „за“
4. по четвърта точка от дневния ред – „за“;
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5. по пета точка от дневния ред – „ Други „, при постъпване на допълнителни
въпроси на заседанието, да приеме предложенията към същите, както и при
необходимост да гласува по негова преценка, с оглед запазване интересите на
Община Ситово.
По осма точка от дневния ред:
Докладна записка от С.Алиибрям – Кмет на Община Ситово, относно
приемане на Годишен план за дейностите за подкрепа за личностно развитие на
децата и учениците в Община Ситово за 2022 г.
С резултат от поименно гласуване от общо 13 общински съветника,
гласували 10 гласа „ За „
1.Ангел Йорданов Ангелов
2.Бейти Лютфи Мустафа
3.Галина Василева Йорданова
4.Дженгис Мюдесир Еюб
5.Димитър Маринчев Христов
6.Рашид Ахмед Абтула
7.Ридван Ахмед Кязим
8.Сердар Вахдет Адем
9.Седат Исмаил Ариф
10.Янко Любенов Къров
и 3-ма“ излезли“
1.Аднан Мехмед Осман
2.Николай Георгиев Неделчев
3.Станчо Борисов Арсов
Общински съвет – Ситово прие следното
Р Е Ш Е Н И Е № 31
На основание чл.17,ал.1,т.3 и чл.21,ал.1,т.12 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и чл.197,ал.3 от Закона за
предучилищното и училищното образование, Общински съвет – Ситово:
Приема Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие
на децата и учениците в Община Ситово за 2022 г.
По девета точка от дневния ред:
Докладна записка от С.Алиибрям – Кмет на Община Ситово относно,
Кандидатстване на община Ситово за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ по " Мярка 7.2." Инвестиции в създаването, подобряването или
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура " ,
Стратегия за Водено от общностите местно развитие на територията на
действие на " МИГ Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа" , Програма за
развитие на селските райони 2014-2020 г." за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ на процедура чрез подбор на проектни предложения
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BG06RDNP001-19.159 - "
Мярка 7.2." Инвестиции
в създаването,
подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби
инфраструктура ".
С резултат от поименно гласуване от общо 13 общински съветника,
гласували 10 гласа „ За „
1.Ангел Йорданов Ангелов
2.Бейти Лютфи Мустафа
3.Галина Василева Йорданова
4.Дженгис Мюдесир Еюб
5.Димитър Маринчев Христов
6.Рашид Ахмед Абтула
7.Ридван Ахмед Кязим
8.Сердар Вахдет Адем
9.Седат Исмаил Ариф
10.Янко Любенов Къров
и 3-ма“ излезли“
1.Аднан Мехмед Осман
2.Николай Георгиев Неделчев
3.Станчо Борисов Арсов
Общински съвет – Ситово прие следното
Р Е Ш Е Н И Е № 32
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет - Ситово
1. Дава съгласие Община Ситово да кандидатства за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ по „Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването,
подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби
инфраструктура“ Стратегия за Водено от общностите местно развитие на
територията на действие на „МИГ Главиница - Ситово Крайдунавска
Добруджа“, Програма за развитие на селските райони 2014-2020г“, с проект:
-„Реконструкция на съществуваща открита спортна площадка за мини
футболно игрище към Основно училище „Отец Паисий“, с.Добротица, Община
Ситово“.
2. Общинският съвет на Ситово одобрява дейностите, включени в проектното
предложение, като същевременно същите съответстват на приоритетите на
общинския план за развитие на Община Ситово.
3. Определя, като приоритетен проект:
3.1 „Реконструкция на съществуваща открита спортна площадка за мини
футболно игрище към Основно училище „Отец Паисий“, с.Добротица, Община
Ситово“
в съответствие със Специфична цел: 1: „Създаване, разширяване и подобряване
на малка по мащаби публична инфраструктура“ на Мярка 7.2. Инвестиции в
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създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по
мащаби инфраструктура.
4. Община Ситово да се задължи да спазва законодателството в областта на
държавните помощи при сключване на договор за предоставяне на финансова
помощ по проект:
-„Реконструкция на съществуваща открита спортна площадка за мини
футболно игрище към Основно училище „Отец Паисий“, с.Добротица, Община
Ситово“
5. Упълномощава кмета на община Ситово да предприеме всички необходимите
фактически и правни действия във връзка с кандидатстването на община
Ситово с проект:
- „Реконструкция на съществуваща открита спортна площадка за мини
футболно игрище към Основно училище „Отец Паисий“, с.Добротица, Община
Ситово“
по Процедура BG06RDNP001-19.159 - „МИГ Главиница - Ситово Крайдунавска
Добруджа“ - Мярка 7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура.
6. Изпълнението на настоящото решение възлага на кмета на Община Ситово.
По десета точка от дневния ред
Докладна записка от С.Алиибрям – Кмет на Община Ситово относно,
Кандидатстване на община Ситово за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ по "Мярка 7.2"Инвестиции в създаването, подобряването или
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура", Стратегия
за Водено от общностите местно развитие на територията на действие на "МИГ
Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа", Програма за развитие на
селските райони 2014-2020г." за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ по процедура чрез подбор на проектни предложения BG06RDNP00119.159 -" МИГ Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа" - Мярка 7.2. "
Инвестиции в създаването ,подобряването или разширяването на всички видове
малка по мащаби инфраструктура.
С резултат от поименно гласуване от общо 13 общински съветника,
гласували 10 гласа „ За „
1.Ангел Йорданов Ангелов
2.Бейти Лютфи Мустафа
3.Галина Василева Йорданова
4.Дженгис Мюдесир Еюб
5.Димитър Маринчев Христов
6.Рашид Ахмед Абтула
7.Ридван Ахмед Кязим
8.Сердар Вахдет Адем
9.Седат Исмаил Ариф
10.Янко Любенов Къров
и 3-ма“ излезли“
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1.Аднан Мехмед Осман
2.Николай Георгиев Неделчев
3.Станчо Борисов Арсов
Общински съвет – Ситово прие следното
Р Е Ш Е Н И Е № 33
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет - Ситово
1. Дава съгласие Община Ситово да кандидатства за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ по „Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването,
подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби
инфраструктура“ Стратегия за Водено от общностите местно развитие на
територията на действие на „МИГ Главиница - Ситово Крайдунавска
Добруджа“, Програма за развитие на селските райони 2014-2020г“, с проект:
„Реконструкция на улици в населените места в Община Ситово:
- ул. „Нов живот – от о.т. 50 до о.т. 53“ с.Ситово
- ул. „Горна махала – от о.т. 157 до о.т. 158“ с.Искра
- ул. „Камчия – от о.т. 182 до о.т. 189“ с.Попина”.
2. Общинският съвет на Ситово одобрява дейностите, включени в проектното
предложение, като същевременно същите съответстват на приоритетите на
общинския план за развитие на Община Ситово.
3. Определя, като приоритетен проект:
„Реконструкция на улици в населените места в Община Ситово:
- ул. „Нов живот – от о.т. 50 до о.т. 53“ с.Ситово
- ул. „Горна махала – от о.т. 157 до о.т. 158“ с.Искра
- ул. „Камчия – от о.т. 182 до о.т. 189“ с.Попина”.
в съответствие със Специфична цел: 1: „Създаване, разширяване и подобряване
на малка по мащаби публична инфраструктура“ на Мярка 7.2. Инвестиции в
създаването,подобряването или разширяването на всички видове малка по
мащаби инфраструктура.
4. Община Ситово да се задължи да спазва законодателството в областта на
държавните помощи при сключване на договор за предоставяне на финансова
помощ по проект:
„Реконструкция на улици в населените места в Община Ситово:
- ул. „Нов живот – от о.т. 50 до о.т. 53“ с.Ситово
- ул. „Горна махала – от о.т. 157 до о.т. 158“ с.Искра
- ул. „Камчия – от о.т. 182 до о.т. 189“ с.Попина”.
5. Упълномощава кмета на община Ситово да предприеме всички необходимите
фактически и правни действия във връзка с кандидатстването на община
Ситово с проект: „Реконструкция на улици в населените места в Община
Ситово:
- ул. „Нов живот – от о.т. 50 до о.т. 53“ с.Ситово
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- ул. „Горна махала – от о.т. 157 до о.т. 158“ с.Искра
- ул. „Камчия – от о.т. 182 до о.т. 189“ с.Попина”
по Процедура BG06RDNP001-19.159 - „МИГ Главиница - Ситово
Крайдунавска Добруджа“ - Мярка 7.2. Инвестиции в създаването,
подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби
инфраструктура.
6. Изпълнението на настоящото решение възлага на кмета на Община Ситово.
По единадесета точка от дневния ред:
Докладна записка от С.Алиибрям – Кмет на Община Ситово, относно
Отпускане финансови средства за селата Попина, Добротица и Искра.
С.Алиибрям – Предлагам на с.Искра – 4 000лв., за с.Попина – 1000 лв. и
за с.Добротица – 1 000 лв. за предстоящите празници на трите села.
Я.Къров – Предлагам да се увеличат с по 1 000 лв. сумите за трите села.
Р.Кязимод – Подложи на гласуване предложението на Я.Къров и
С резултат от гласуването с 2 гласа „ За “
1.Димитър Маринчев Христов
2.Янко Любенов Къров
3-ма „ Въздържали се „
1.Ангел Йорданов Ангелов
2.Галина Василева Йорданова
3.Бейти Лютфи Мустафа
И 5 гласа „против „
1.Дженгис Мюдесир Еюб
2.Рашид Ахмед Абтула
3.Ридван Ахмед Кязим
4.Седат Исмаил Ариф
5.Сердар Вахдет Адем
Предложението на г-н Я.Къров не се приема.
Р.Кязим – Предложи за гласуване предложението на г-н С.Алиибрям.
С резултат от поименно гласуване от общо 13 общински съветника,
гласували 8 гласа „ За „
1.Ангел Йорданов Ангелов – „за“
2.Бейти Лютфи Мустафа –„за“
3.Галина Василева Йорданова –„за“
4.Дженгис Мюдесир Еюб – „за“
5.Рашид Ахмед Абтула – „за“
6.Ридван Ахмед Кязим – „за“
7.Сердар Вахдет Адем –„за“
8.Седат Исмаил Ариф –„за“
2-ма „ въздържали се „
1.Димитър Маринчев Христов – „въздържал се „
2.Янко Любенов Къров - „ въздържал се „
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и 3-ма“ излезли“
1.Аднан Мехмед Осман
2.Николай Георгиев Неделчев
3.Станчо Борисов Арсов
Общински съвет – Ситово прие следното
Р Е Ш Е Н И Е №34
На основание Чл.21,Ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА, Общински съвет –
Ситово приема следните лимити за провеждане на празниците на селата:
1. За празника на с.Искра – 4 000 лв. / четири хиляди лева/.
2.За празниците на селата Попина и Добротица – по 1000 лв./ по хиляда
лева/.
По дванадесета точка от дневния ред:
Питания.

Поради изчерпване на дневния ред, заседание бе закрито в 11.15 часа

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