П Р О Т О К О Л
№5
от 22.05.2014 година
Днес 22.05.2014 година, Общински съвет – Ситово, област Силистра
проведе тържествено заседание във връзка с предстоящия празник на
славянската писменост и българската просвета и култура – 24 -ти май.
На заседанието присъстваха кметове на населени места от Общината,
почетни граждани, директори на училища, културни дейци и председатели
на читалищни настоятелства от Общината.
От 13 общински съветника, на заседанието присъстваха 12, отсъства
един :
1. Ясен Иванов Енев
Председателят на Общински съвет – Ситово г-жа Моазес Джевдет
Мехмед предложи дневен ред.
С резултат от гласуването : общо 12 общински съветника, гласували
12 гласа „ За „
1.Валерия Петрова Пецова
2.Дженгис Рубил Ахмед
3.Донка Димитрова Янкова
4. Ервин Наил Ибрям
5.Йовка Иванова Траянова
6.Моазес Джевдет Мехмед
7.Небает Шукри Сюлейман
8.Никола Георгиев Георгиев
9.Ридван Ахмед Кязим
10.Розин Георгиев Христов
11.Сания Мустафа Юсуф
12.Станчо Борисов Арсов
0 - гласа „ въздържал се
0 - гласа „против”
и 1 отсъстващ:
1. Ясен Иванов Енев
Общинският съвет прие следния
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Д Н Е В Е Н
Р Е Д:
========================
1.Приветствия и поздрав по повод Празника на славянската
писменост и българската просвета и култура - 24 –ти май.
2.Докладна записка относно награждаване на изявени личности в
областта на образованието и културата от Община Ситово във връзка с 24ти май- Ден на славянската писменост и българската просвета и култура.
Преди работата по дневния ред бе поднесен поздрав към
присъстващите в залата от ученици на ОУ „ Г.С.Раковски „ – с. Ситово във
връзка с празника.
По първа точка от дневния ред:
Моазес Мехмед – Председател на Общ.съвет – Ситово
Уважаеми гости и съграждани,
24 май - Денят на Светите братя Кирил и Методий е найсъкровеният български празник. Днес сме заедно и се радваме на
постигнатото от нашите деца, учители, хора на науката, културата и
изкуството. Изправяме снага с гордост и самочувствие пред богатото
културно-историческо наследство, което имаме като уникален образ в
контекста на европейските ценности.
Уважаеми учители и дейци на културата,
в навечерието на 24- ти май бих искала да ви Благодаря за постиженията
през годината, за вашия труд, старание и настойчивост. Това е истинската
награда за Община Ситово. Разчитаме на вашия труд и старание.
Изразявам убеденост, че във ваше лице имаме отговорни партньори при
осъществяването на многото традиционни и нови инициативи, които
оформят духовния облик на нашата община.
Уважаеми дами и господа, поздравявам всички вас – местните
представители на българската култура, наука, образование и изкуство.
Всички, които са избрали словото, науката, баграта, музиката!
Бъдете живи и здрави, с воля и упоритост покорявайте необятните светове
на науката!
Честит празник!
Председателят на Общински съвет – Ситово даде думата за
приветствие на Кмета на Община Ситово – инж. Николай Неделчев
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Николай Неделчев – Кмет на Община Ситово
Уважаеми дами и господа,
24-май-Денят на българската просвета и култура и на славянската
писменост, е един от най-светлите и почитани празници.Празник на
духовното извисяване, на стремежа за усъвършенстване чрез постиженията
на науката и културата.
24 май е денят, който всеки от нас свързва с образованието, науката,
творчеството, съзиданието и духовността.Това е денят, в който всеки
българин отправя благодарност към своите учители, към творците, към
хората на духа и просветлението.
Благодарност към хората, които са градили и градят днес устоите на
нацията,
даващи
идентичност
на
съвремието,
крепящо
българщината,съхранявайки родния език и възпитавайки бъдещите
поколения.
Делото на Светите братя Кирил и Методий не само устоя на
изпитанието на времето, но и се запази като здрав мост в поддържането и
развитието на междукултурния и междурелигиозния диалог.
В този смисъл Солунските братя са и първите вдъхновители и
радетели на съвременна Обединена Европа, в която България заема
достойно място.
Днес на този светъл ден, се обръщам към Вас, с молба да отдадем
заслужено уважение и почит за тези, които и през годините, и в момента,
неуморно се трудят в община Ситово за нашето образование, духовно
развитие и културна идентичност. Поклон пред вас - уважаеми учители,
възпитатели, просветители, самодейци, културни и читалищни дейци - за
Вашата енергия, постоянство и професионализъм в името на
интелектуалното развитие на децата ни и на всички нас.От сърце ви
пожелавам да се радвате на живота и да творите онова красиво изкуство,
което изпълва сърцата ни с възхищение и гордост.Запазете бодрия дух и
голямата си всеотдайност и знайте, че в мое лице може да разчитате на
подкрепа в благородната си мисия.
Честит празник!
По втора точка от дневния ред :
Председателят на Общински съвет даде думата на Розин Георгиев
Христов – Председател на комисия по символиката в Община Ситово,
който запозна присъстващите с предложенията на Комисията относно
награждаване на изявени личности в областта на образованието и
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културата в навечерието на Празника на славянската писменост и
българската просвета и култура – 24 –ти май.
С резултат от гласуването : общо 12 общински съветника,
гласували 12 гласа „За”
1.Валерия Петрова Пецова
2.Дженгис Рубил Ахмед
3.Донка Димитрова Янкова
4. Ервин Наил Ибрям
5.Йовка Иванова Траянова
6.Моазес Джевдет Мехмед
7.Небает Шукри Сюлейман
8.Никола Георгиев Георгиев
9.Ридван Ахмед Кязим
10.Розин Георгиев Христов
11.Сания Мустафа Юсуф
12.Станчо Борисов Арсов
0 - гласа „ въздържал се
0 - гласа „против”
и 1 отсъстващ:
1. Ясен Иванов Енев
Общинският съвет прие следното
Р Е Ш Е Н И Е № 47
====================
На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА и чл.53, ал. 2 от
Наредбата за символиката и отличията на Община Ситово и във връзка с
Празника на славянската писменост и българската просвета и култура – 24
– ти май Общински съвет - Ситово награждава с Грамота на Община
Ситово, както следва:
• Надя Иванова Георгиева – за съществен принос в издигане
духовното развитие на Община Ситово и развитие на
образователното дело;
• Виолета Николова Карпова – за развитието на образователното
дело в Община Ситово;
• Галина Борисова Панайотова – за постигнати високи резултати на
държавните зрелостни изпити по български език и литература за
2012 – 2013 година и принос за призово участие на учениците от
ПГСС в националния ученически празник «За хляба наш»Благоевград, организатор на общински и училищни тържества,
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свързани с патриотичното и духовно развитие на учениците;
• Даниела Христова Георгиева – за постигната висока успеваемост
на държавните изпити за придобиване на професионална
квалификация и съществен принос в ежегодните национални
състезания «Млад фермер» и «Панорама на професиите»;
• СНЦ» Сдружение на жените» - с. Искра - за съществен принос за
подобряване на материално-техническата база на училището и
работата с учениците по различни проекти в образователната сфера.
• Минка Колева Стоева – за дългогодишна дейност, за
популяризиране на фолклора и развитие на самодейното певческо
изкуство в с. Гарван, Община Ситово и страната;
• Иван Добрев Иванов – за съществена подкрепа на читалищната
дейност в с.Гарван и ежегодна дарителска дейност за развитие на
самодейността в с.Гарван;
• Красимира Цанева Орлоева – за дългогодишна професионална
дейност в областта на културно-масовите изяви на читалището,
подготовка на изложби по повод бележити годишнини, основател и
ръководител на детски клуб «Родинолюбие» и дарителска дейност.
Под аплодисментите на гостите в залата, кметът на Община Ситово –
Николай Неделчев връчи отличията на наградените лица.
Председателят на Общински съвет – Ситово благодари на присъстващите ,
че са уважили тържественото заседание на Общински съвет – Ситово и
закри заседанието, след което присъстващите бяха поканени на празничен
коктейл .
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩ.СЪВЕТ: _____________
/ М. МЕХМЕД /
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