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Център за социална рехабилитация 
и интеграция за деца е новата 

социална услуга в Ситово
Увеличен е капацитетът на 

социалната услуга 
"Асистентска подкрепа“ 

Решения свързани с обра-
зованието и предстоящата 
2022/2023 учебна година 
прие на проведеното юл-
ско заседание Общински 
съвет-Ситово. Списъкът 
на средищните училища бе 
актуализиран с включване 
на ОУ „Отец Паисий”, с. 
Добротица, а този на сре-

дищните детски градини - с 
ДГ „Щастливо детство”, с. 
Ситово. 

Общият брой на учени-
ците в с. Добротица е 85, 
като пътуващите от села-
та Любен, Босна, Златоклас 
и Ястребна са 71. В детска-
та градина в Ситово деца-

на стр. 2

Изграден е паметник на 
загиналите във войните 

от сeло Гарван

Николай Неделчев е новият 
областен управител на Силистра

Министерският съвет 
прие решение, с което 
назначава 25-има област-
ни управители.

Николай Неделчев е 

назначен за областен 
управител на област Си-
листра. Завършил е ВТУ 
„Ангел Кънчев“, гр. Русе 
със специалност „Ин-

женер селскостопанска 
техника”.

От 1991 г. до 1999 г. 
е бил заместник-кмет 
на община Ситово, а от 
2003 до 2015 г. - кмет на 
същата община.

От 2015 г. до настоящ-
ия момент е общински съ-
ветник в община Ситово. 
Участва активно в граж-
данското общество чрез 
сдружение „Информацио-
нен център за развитие 
на община Ситово“, на 
което е председател.

От 2017 г. работи в 
частния сектор.

Почетен гражданин е 
на община Ситово.

Със същото решение 
на Министерския съвет 
се освобождават от 
длъжност съответните 
досегашни областни уп-
равители.

С традиционен за по-
следните години ритуал, 
в заседателната зала на 
Областна администрация 
Силистра, бе проведено 
предаването на властта 
в институцията „Облас-
тен управител на област 
Силистра“ от досегаш-
ния представител на 
държавното управление 
в област Силистра Катя 
Кръстева към приемника 
й на поста инж. Николай 
Неделчев.

Областният управител Николай НЕДЕЛЧЕВ

Церемонията по 
откриването му 
ще е на празника 

на селото - 

Димитровден
Паметник на загинали-

те във войните за на-
ционално обединение на 
България е военен памет-
ник, изграден в чест на 
36 войници, подофицери и 
офицери от село Гарван, 
участвали и загинали в 
Балканските, Първата 
и Втората световна 
война.

„Идеята за изгражда-
нето му е още от преди 
9-10 години и ето вече 
паметникът е готов - 
разказа кметският на-
местник на с. Гарван Ди-
митър Неделчев. - Сфор-
мирахме Инициативен 
комитет, който да ра-
боти по осъществяване 
на родолюбивата идея. 
Изпратихме писмо до 

на стр. 2
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Център за социална рехабилитация 
и интеграция за деца е новата 

социална услуга в Ситово

та са 28, а пътуващите от 
селата Босна, Добротица и 
Гарван са 5.

В списъка на защитените 
детски градини да бъде 
включена групата в с. Лю-
бен е следващото решение.

На кмета на общината 
Сезгин Алиибрям е въз-
ложено до 10 септември 
т.г. да внесе мотивирано 
предложение в образова-
телното министерство 
за включване на двете 
учебни заведения в списъка 
на средищните училища и 
детски градини, а групата 
в с. Любен - в списъка на 
защитените училища и 
детски градини.

Утвърдени са мрежата и 
щатът в детските гради-
ни, които на територията 
на общината са 2 с един 
филиал към тях. В ДГ „Мир” 
в с. Искра групите са 4, а 
в ДГ „Щастливо детство” 
в с. Ситово - 2. Детските 
градини са подготвителни-
те институции в система-
та на народната просвета, 
в които се отглеждат, 

възпитават и обучават 
деца от 3-годишна възраст 
до постъпването им в 1-ви 
клас.

За предстоящата учебна 
година, Общински съвет-
Ситово разреши формира-
нето на маломерни самос-
тоятелни паралелки в ОУ 
„Г.С.Раковски”, с. Ситово 
– 7-ми клас; ОУ „Стефан 
Караджа”, с. Искра – 5-ти 
и 6-ти клас; ОУ „Отец Па-
исий”, с. Добротица – 1-ви, 
2-ри, 4-ти, 5-т5 и 7-ми клас 
и ПГСС-Ситово – 12-ти 
клас.

Съветниците разрешиха 
и формирането на маломер-
ни слети паралелки в ОУ 
„Г.С.Раковски”, с. Ситово 
- 1-ви и 2-ри клас, 3-ти и 
4-ти клас, 5-ти и 6-ти клас.

Агенцията за социално 
подпомагане е дала одо-
брение за създаване на 
социалната услуга „Център 
за социална рехабилитация 
и интеграция за деца” в 
община Ситово, считано 
от 1 август т.г., чието 
разкриване съветниците 
приеха.

Новата социална услуга 
се финансира от държавния 
бюджет и е предназначена 
за деца до 18 години. Ка-
пацитетът на Центъра е 
20 потребители. Той ще 
предоставя комплексна и 
интегрирана индивидуална 
подкрепа, насочена към спе-
цифичните потребности на 
деца и техните семейства, 
включително и от различни 
рискови групи. За целта е 
нает специализиран персо-
нал - социален работник, съ-
трудник социални дейности, 
педагог, медицинска сестра, 
логопед, психолог и др.

На заседанието бе при-
ета Програма за опазване 
на околната среда на Об-
щина Ситово за периода 
2021 - 2028 г. с включен 
раздел "Лечебни растения" 
и Програма за управление 
на отпадъците на Община 
Ситово за периода 2021-
2028 г. Те са публикувани на 
сайта на Община Ситово, 
откъдето всеки интересу-
ващ се може да се запознае 
с конкретиката в тях. 

Сключено споразумение 
за финансиране от Раз-
плащателна агенция на 
проект „Площадка за пик-
ник и два броя екопътеки 
до Защитената местност 
с диворастящи божури в 
околностите на с. Добро-
тица” в размер на 24 448 
лв. е причината за включ-
ването в дневния ред на 

заседанието и съответно 
приемането на допълне-
ние в Поименния списък на 
капиталовите разходи за 
настоящата година.

Община Ситово има вече 
приет и План за действие 
в изпълнение Стратегията 
на област Силистра за 
равенство, приобщаване и 
участие на ромите (2021-
2030).

По време на последната 
точка - Питания, общински 
съветници поставиха на 
вниманието на кмета и об-
щинската администрация 
проблема със състоянието 
на чешмите в с. Поляна и в 
„Драгалина”, с.Искра.

Кметът Сезгин Алиибрям 
информира, че работниците 
от ОП „Общински имоти 
и услуги - 2012“ след при-
ключване с косенето на 
пасищата ще се заемат 
и с ремонтите и почист-
ването на чешмите. Той 
напомни на кметовете на 
населените места, че по 
различни програми, в се-
лата има назначени хора, 
за да почистват и когато 
се появи някакъв проблем, 
кметовете трябва да реа-
гират веднага.

В последния ден на ме-
сец юни Общински съвет-
Ситово проведе редовно 
заседание. Началото бе 
поставено с разглеждане 

на докладна записка за ак-
туализиране на Програмата 
за управление и разпореж-
дане с имоти - общинска 
собственост, след което 
бяха приети разпоредител-
ни сделки с имоти в селата 
Искра и Слатина.

Съветниците приеха 
предложената промяна на 
капацитета на социална-
та услуга „Асистентска 
подкрепа“ - от 27 на 37 по-
требители на социалната 
услуга, считано от 1 юли, 
за което има и заповед от 
директора на Агенцията 
за социално подпомагане. 
В община Ситово се пре-
доставя грижа и на лица 
с експертни решения от 
ТЕЛК без чужда помощ 
по проект „Патронажна 
грижа+”, както и за лица 
с експертно решение от 
ТЕЛК с чужда помощ, кои-
то са обгрижени от лични 
асистенти по Механизма за 
личната помощ. За социал-
ната услуга „Асистентска 
подкрепа” бенефициенти 
са лицата без експертни 
решения. Така се обхващат 

всички групи на лица в риск, 
които са в невъзможност 
да се справят сами.

След двегодишно пре-
късване заради ковидната 
пандемия, се възобновява 
традицията за честване на 
празниците на съставните 
села на община Ситово. За 
осигуряване на необходими-
те средства за съпътства-
щите мероприятия, със 
свое решение, местните 
парламентаристи приеха 
от общинския бюджет да 
бъдат отпуснати сред-
ства: за селата Гарван, 
Ирник, Нова Попина, Поляна 
и Слатина - по 500 лв., за 
с. Попина - 750 лв., за с. 
Добротица - 1300 лв., за с. 
Ситово - 3 000 лв. и за с. 
Искра - 4 000 лв.

По традиция, всяка година 
Общински съвет-Ситово 
провежда едно от заседани-
ята си извън територията 
на област Силистра или 
т.нар. изнесено заседание. 
Прието е решение до края 
на настоящата година да 
бъде проведено такова 
заседание.

Увеличен е капацитетът на 
социалната услуга 

"Асистентска подкрепа“ 
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Ученици от ПГСС-Ситово ще 
летуват в Пампорово

ПГСС - Ситово канди-
датства по НП „Отново 
заедно” на първи и на 
втори етап. Одобрени са 
две групи по 10 ученика 
с четирима ръководите-
ли и с едно медицинско 
лице по критерии, одо-
брени на Педагогически 
съвет, за летуване в к.к. 
Пампорово, за периода 
от 26.08. - 31.08.2022 г. 
Летуването е напълно 
безплатно с лицензирана 
фирма „ОРТАННА” ЕООД 
и лицензиран, организи-
ран транспорт.

Всички ученици подали 
заявления за участие са 
одобрени за летуването. 
Родителите се задължа-
ват на одобрените учени-
ци да осигурят транспорт 
до сборен пункт ПГСС 
на 26.08.2022 г. в 08:30 
ч. и при връщане на 
31.08.2022 г. от ПГСС до 

населеното място. 
Първа група:

Бет-Ашли Росицова 
Янкова

Бурчин Нурай Фехми 
Джанер Седат Асан
Радостин Ивайлов Ра-

дославов
Глеб Александрович 

Фадеев
Назар Бейхан Юзеир 
Нехир Бейтула Абидин 
Оя Орхан Редван
Eдже Орхан Редван
Андрей Андреев Драгоев 

Втора група:
Айджан Руменова Ма-

ринова 
Аккън Метин Амди 
Гюрай Юксел Хюсеин 
Анъл Джанер Исмаил 
Арзу Метин Амди
Алпер Гюнал Ахмед 
Емиркан Ергинан Сали 
Мериджан Гюлер Сюлей
Окан Бейхан Юзеир 
Леонардо Клод Дарден

По-благоприятна пътнотранспортна обстановка в 
Силистренско, жертвите наполовина по-малко

По-благоприятна е пътнотранс-
портната обстановка през първото 
полугодие на 2022 г. в област 
Силистра, показва статистическа 
справка от сектор „Пътна полиция“ 
при Областната дирекция на МВР. 
Докато за времето 01.01.2021 г. 
– 30.06.2021 г. в областта са ре-
гистрирани 156 пътнотранспортни 
произшествия, то за същия период 
на тази година те са 143. С едно 
по-малко са тежките автопроиз-
шествия – 40 за шестте месеца на 
настоящата година, 41 за същия 
период на изминалата. Броят на 
жертвите на катастрофи е намалял 
наполовина – 3 през настоящия 
период, 6 през предходния. Леко 
увеличение има при ранените лица, 
които през първото шестмесечие 
на 2022 г. са 51, с 4 повече от 
предходното.

Най-голям брой пътнотранс-
портни произшествия са реали-
зирани на територията на община 
Силистра – 71, следват община 

Дулово – 30, община Тутракан – 
22, община Главиница – 5, община 
Кайнарджа – 5, община Ситово – 8 
и община Алфатар – 2. Аналогична 
е ситуацията с тежките автопро-
изшествия, които са най-много в 
община Силистра – 21, следвана 
от община Дулово – 9, община 
Ситово – 5, община Тутракан – 3, и 
общините Главиница и Кайнарджа 
по 1. Без тежки произшествия за 
първото шестмесечие на 2022 г. и 
на 2021 г. е община Алфатар.

Катастрофите с жертви са въз-
никнали на териториите на община 
Силистра, община Ситово и община 
Тутракан, по една от вида „блъ-
скане в крайпътно съоръжение“, 
„преобръщане на МПС извън път-
ното платно“ и „сблъскване между 
МПС под ъгъл“.

Според статистическите данни 
през отчетния период най-много 
са тежките автопроизшествия от 
вида „блъскане в дърво“, „прео-
бръщане на МПС извън пътното 

платно“, „блъскане на пешеходец“, 
„сблъскване на МПС странично“, 
„сблъскване на МПС под ъгъл“ и др.

В населени места са станали 
67.13% от автопроизшествията, а 
32.87% в извън населените.

През първото полугодие на 
2022 г. в областта е регистрирана 
1 катастрофа с участието на дете 
– 16-годишен, неправоспособен, 
който в качеството си на водач 
на автомобил се е ударил в друго 
МПС, но не е пострадал.

Във възрастовата група на ли-
цата над 65-годишна възраст през 
първите шест месеца на 2022 г. при 
пътнотранспортни произшествия 
е загинал един и са пострадали 
петима граждани. През месец юни 
е реализирана катастрофата със 
загинал – мъж на 77 години, който 
в качеството си на водач е предпри-
ел неправилно изпреварване и се е 
ударил в друго МПС. Сред постра-
далите двама са били в качеството 
на водачи на мотопеди - на 65 г. и 

на 68 г., на пешеходци също двама 
– на 82 г. и на 68 г., а един /72 г./ е 
бил пътник в автомобил. 

За първото шестмесечие на 
2022 г. в Силистренска област 
контролните органи са установили 
3458 нарушения на правилата за 
движение, една трета, от които пре-
вишения на скоростните режими. 
Съставени са 348 акта, 1806 фиша 
и 1239 електронни фиша. 

В група „Моторни превозни 
средства, водачи и администра-
тивно-наказателна дейност“ са 
осъществени 9328 администра-
тивни услуги – регистриране на 
ППС, прекратяване на регистрация, 
издаване и подмяна на свиде-
телства за управление на МПС, 
контролни талони и др. Издадени 
са 2 решения за отказ на първона-
чална регистрация и 13 решения 
за спиране на производството по 
регистрация на ППС. Образувани 
са общо 61 бързи производства и 
преписки по НК и НПК.
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Решения на Общински съвет-Ситово 
по Протокол № 7/30.06.2022 г.

Населението в Силистренско намалява 
Брой и 

структури на 
населението

Към 31 декември 2021 
г. населението на об-
ласт Силистра е 104 869 

души, което представлява 1.5% 
от населението на страната. В 
сравнение с 2020 г. населени-
ето на областта намалява с 1 
983 души, или с 1.9%. Броят 
и структурите на населението 
към края на всяка година се 
изчисляват на база данните от 
предходната година и данните 
за естественото и механичното 
движение на населението през 
текущата година.

През 2021 г. се проведе пре-
брояване на населението и 
жилищния фонд в страната. По 
предварителна оценка от Пре-
брояване 2021, очаквания брой 
на населението, пребиваващо 
постоянно на територията на об-
ласт Силистра към 7 септември 
2021 г. е 91 546 души.

Разликата между данните за 
броя и структурите на населе-
нието от текущата демографска 
статистика и преброяванията се 
дължи основно на нерегистри-
раната външна миграция през 
десетгодишния период между 
преброяванията. Една от основ-
ните задачи на преброяванията 
на населението е да се установи 
реалният брой на лицата пре-
биваващи на територията на 

страната. Ето защо в годините 
след преброяванията се правят 
преизчисления на населението 
въз основа на получените резул-
тати от проведеното преброява-
не и данните за естествения и 
механичния прираст, получени 
от текущата демографска ста-
тистика за съответните години. 

След окончателното въвеж-
дане и обработка на данните от 
Преброяване 2021 броят на на-
селението ще бъде преизчислен 
на базата на преброеното на-
селение. Преизчислението ще 
обхване десетгодишен период, 
като ще бъдат ревизирани и ос-
новни демографски индикатори.

В съответствие с проекта на 
Национална статистическа про-
грама, първи окончателни данни 
от Преброяване 2021 ще бъдат 
представени и публикувани 
след 1 октомври 2022 г.

Раждаемост 

През 2021 г. в област Си-
листра са регистрирани 
791 родени деца, като от 

тях 786 (99.4%) са живородени. В 
сравнение с предходната година 
броят на живородените намаля-
ва с 10 деца, или с 1.3%. 

Коефициентът на обща раж-
даемост  в област Силистра 
през 2021 г. е 7.4‰, а през 
предходните 2020 и 2019 г. той 
е бил съответно 7.4 и 8.2‰. С 
най-висок коефициент на раж-
даемост са общините Кайнарджа 
(12.3‰) и Дулово (9.2‰), а с 

най-нисък - Силистра (6.0‰) и 
Ситово (6.0‰).

Броят на живородените мом-
чета (421) е с 56 повече от този 
на живородените момичета 
(365), или на 1 000 живородени 
момчета в област Силистра се 
падат 867 живородени момичета.

В градовете и селата живоро-
дените са съответно 299 и 487 
деца. Коефициентът на ражда-
емост в градовете е 6.5‰, а в 
селата - 8.2‰.

Смъртност

Броят на умрелите през 
2021 г. е 2 712 души, а 
коефициентът на обща 

смъртност  - 25.6‰. Спрямо 
предходната година броят на 
умрелите се увеличава с 410 
случая, или с 17.8%. 

Смъртността сред мъжете 
(27.4‰) продължава да бъде по-
висока в сравнение със смърт-
ността сред жените (24.0‰). 
През 2021 г. на 1 000 жени уми-
рат 1 085 мъже. Смъртността 
сред градското и селското насе-
ление е почти равна. Коефици-
ентът на смъртност в градовете 
е 25.1‰, а в селата 26.0‰.

С най-висока смъртност се 
отличават общините Алфатар 
и Ситово (32.7‰). Най-нисък е 
този показател в община Кай-
нарджа - 15.5‰.

През 2021 г. в областта са 
починали 10 деца на възраст 
до една година, а коефициентът 
на детска смъртност  е 12.7‰.

Естествен и 
механичен при-
раст на населе-

нието

Разликата между живо-
родените и умрелите 
представлява естестве-

ният прираст на населението. 
От началото на деветдесетте 
години на миналия век демо-
графското развитие на областта 
се характеризира с отрицателен 
естествен прираст на населе-
нието. През 2021 г. в резултат 
на отрицателния естествен 
прираст населението на област 
Силистра е намаляло с 1 926 
души. 

Намалението на население-
то, измерено чрез коефициен-
та на естествения прираст, е 
минус 18.2‰ . Коефициентът 
на естествения прираст и в 
градовете (-18.6‰) и в селата 
(-17.8‰) е почти равен, или 
намалението на населението в 
област Силистра в резултат на 
естествения прираст се дължи 
на негативните демографски 
тенденции, както в градовете, 
така и в селата.

Изменението на населението 
в област Силистра в резултат на 
външната миграция, измерено 
чрез коефициента на нетна миг-
рация, е -0.5‰ . Коефициентът 
на нетна миграция в градовете е

 -1.3‰, а в селата 0.0‰.

Д Н Е В Е Н Р Е Д :
1. Докладна записка относно, Актуализиране на Програма за 

управление и разпореждане с имоти-общинска собственост на 
Община Ситово за 2022 г.

Внася: С. Алиибрям - Кмет на Община Ситово
2. Докладна записка относно Промяна на капацитета на соци-

алната услуга „Асистентска подкрепа“.
Внася: С. Алиибрям - Кмет на Община Ситово
3. Докладна записка относно, разпореждане с общинска соб-

ственост в с.Искра.
Внася: С. Алиибрям - Кмет на Община Ситово
4. Докладна записка относно ,разпореждане с общинска соб-

ственост в с.Слатина.
Внася: С. Алиибрям - Кмет на Община Ситово
5. Докладна записка относно Осигуряване на необходими 

средства за честване на официалните празници на селата от 
община Ситово.

Внася: С. Алиибрям - Кмет на Община Ситово
6. Докладна записка относно провеждане на изнесено заседа-

ние на Общински съвет - Ситово до края на 2022 г.
Внася: Р.Кязим - Председател на Общински съвет - Ситово
7. Питания.

Р Е Ш Е Н И Е № 43
На основание чл.21, ал.1, т.8 във връзка с т.12 от ЗМСМА, 

чл.8, ал.8 и ал.9 от ЗОбС и чл.4, ал.2 от НРПСУРОИ, Общински 
съвет - Ситово:

1. Актуализира Програма за управление и разпореждане с 
имоти - общинска собственост на Община Ситово за 2022 г., като 
добавя в Раздел II, т.1 „Имоти, общинска собственост, които се 
предвиждат за продажба през 2022 год., следните имоти:

1.217/1097 ид.ч. от „Дворно място“, Застроено, Урбанизирана 
територия, в с.Искра, Кв.51, УПИ №XXII-356, площ - 217 кв.м., 
1094,00 лв., депозит - 109,40 лв.

2. 1768/2562 ид.ч. от „Дворно място“, Застроено,Урбанизирана 
територия, в с. Слатина, Кв.18, УПИ №I-114, площ - 1768 кв.м., 
3890,00 лв., депозит - 389,00 лв.

2. На основание чл.60, ал.1 предложение предпоследно от АПК, 
допуска предварително изпълнение на настоящото решение.

Р Е Ш Е Н И Е № 44
На основание чл.21, ал.1,т.23 от ЗМСМА, чл.25,ал.1,т.4 от 

Закона за социалните услуги и във връзка със Заповед № РД-01-
0903 от 02.06.2022 г. на Изпълнителния директор на Агенцията 
за социално подпомагане, Общински съвет - Ситово:

1. Променя броя на потребителите на специализираната соци-
ална услуга „Асистентска подкрепа“ в община Ситово от 27 на 
37 бр., считано от 01.07.2022 г.

Възлага на Кмета на Община Ситово да извърши последващи 
действия по изпълнение на Решението и такива, съгласно чл.87, 
ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за социалните услуги.

Р Е Ш Е Н И Е № 45
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.34, ал.4, във връзка 

с чл.36, ал.1, т.2 от ЗОбС и чл.47, ал.1 от НРПСУРОИ, Общински 
съвет - Ситово, възлага на Кмета на Община Ситово да открие 
процедура по ПРОДАЖБА НА Гьоксел Нури Илияз /ликвидация 
на съсобственост/ имот - частна общинска собственост, пред-
ставляващ:

- 217/1097 идеални части от „Дворно място“ - урбанизирана 
територия с площ от 1097 кв.м., находящ се в кв.51, УПИ № XXII - 
356 по регулационния план на с.Искра с пазарна цена от 1094,00 
лева /хиляда деветстотин и четири лева/ без ДДС, по условия и 
реда на НАРЕДБА за реда на придобиване, стопанисване, упра-
вление и разпореждане с общинско имущество на Общински 
съвет - Ситово.

Р Е Ш Е Н И Е № 46
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.34, ал.4, във връзка 

с чл.36, .1,т.2 от ЗОбС и чл.47, ал.1 от НРПСУРОИ, Общински 
съвет - Ситово, възлага на Кмета на Община Ситово:

1. Да сключи предварителен договор, за продажба с цел изгот-
вяне на окончателен проект за урегулиране на парцела.

2.2. Да открие процедура за ПРОДАЖБА /за сключване на 
окончателен договор/ на Зорница Николова Георгиева /ликви-
дация на съсобственост/ имот - частна общинска собственост, 
представляващ: 1778/2562 идеални части от „Дворно място“ - 
урбанизирана територия с площ от 2562 кв.м., находящ се в кв.18, 
УПИ № I - 114 по регулационния план на с.Слатина с пазарна цена 
от 3890,00 лева /три хиляди осемстотин и деветдесет лева/ без 
ДДС, по условията и реда на НАРЕДБА за реда на придобиване, 
стопанисване, управление и разпореждане с общинско имущество 
на Общински съвет – Ситово.

Общински съвет – Ситово прие следното
Р Е Ш Е Н И Е № 47

На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.23 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, Общински 
съвет - Ситово определя лимит на средствата за провеждане на 
официалните празници по населените места от Община Ситово 
за 2022 година, както следва:

1. С. Гарван - 500 /петстотин/ лева
2. С. Добротица - 1 300 /хиляда и триста/ лева
3. С. Ирник - 500 /петстотин/ лева
4. С. Искра - 4 000 /четири хиляди/ лева/
5. С. Нова Попина - 500 /петстотин/ лева
6. С. Поляна - 500 /петстотин / лева
7. С. Попина - 750 /седемстотин/ лева
8. С. Ситово - 4 000 /Четири хиляди/ лева
9. С. Слатина - 500 /петстотин/ лева
Общо: 11 550 лева

Р Е Ш Е Н И Е № 48
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.4, ал.3 от ПОДОС- 

Ситово едно от следващите заседания на Общински съвет - Ситово 
да бъде проведено изнесено заседание до края на 2022 година.

Председател на Общински съвет-Ситово:
Ридван КЯЗИМ

Изграден е паметник на 
загиналите във войните 

от сeло Гарван
Военния архив във Велико 
Търново, откъдето полу-
чихме част от имената 
на загиналите от нашето 
село. Много ни помогна 
Радослав Симеонов, който 
тогава бе уредник на Воен-
ното гробище в гр. Добрич. 
Той допълни списъка със 
загиналите.

Кметът на Община Сито-
во - Сезгин Алиибрям, прие 
присърце нашата идея и съ-
действа за осигуряването 
на 10 хил.лв. от общинския 
бюджет. За изграждане на 
паметника има и решение 
на Общински съвет - Си-
тово.

Радослав Симеонов и тук 
много ни помогна. Той от 
няколко години вече е гла-
вен експерт „Военни па-
метници“ в Министерство 
на отбраната. Подготви-
хме необходимите писма 
и документи и Военното 
министерство ни отпусна 
7 хил.лв. Освен това, автор 
на монумента е скулпто-
рът Христо Илиев от гр. 
Добрич, с който ни свърза 
също Радослав Симеонов. 
Строителната част на па-
метника много качествено 
извършиха работниците от 
Общинското предприятие 
„Общински имоти и услуги 
- 2012”.

Областната комисия по 
военните паметници към 
Областно управление – Си-
листра е информирана с 
предложение за включване 
на новия пометник в Об-
ластния регистър на воен-

ните паметници.
Предстои паметникът 

на загиналите във войни-
те от село Гарван да бъде 
официално открит. Това ще 
се случи на 26 октомври - 
Димитровден, когато е и 
празникът на селото.

Загинали във войните от с. Гарван
Балкански войни 1912-1913 г.

Младши подофицер Иван Жеков Бонев
Редници: Атанас Василев Тодоров
Георги Братулов
Георги Маринов Крайнедков
Дяко Ганев Драганов
Енчо Кулев
Иван Е. Апостолов
Иван Д. Тодоров
Иван Добрев
Иван Ненчев Янчев
Йордан Илиев
Марин М. Неков
Петър Георгиев
Стоян Киров
Стоян Стойков Недков
Тодор Иванов Тонков

Първа световна война 1915 - 1918 г.
Ефрейтори: Атанас Димитров Иванов
Георги Драганов Йоргов
Еню Тодоров Фотинов
Редници: Димо Нейков Димов
Иван Йорданов Бойчев
Иван Мирчев Тодоров
Иван Тодоров Фотинов
Игнат Тодоров Василев
Кудин Великов Германски
Митю Георгиев Стоев
Петко Флоров Кулчев
Слави Великов Славов
Тодор Димитров Фотинов

Втора световна война 1941 - 1945 г.
Загинали български войни от Девети конен полк 

между селата Попина и Гарван на 5 септември 1916 г.:
Майор Александър Ник. Ценович
Поручик Светослав Йонов Йонков
Вахм. Сотир Цонев
Ефрейтори: Димитър Пенев Кънев
Пенчо Пенев Гъдев
Конници: Енчо Йорданов Лазаров
Йосиф Пенев Ангелов

от стр. 1
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От ОУ "Отец Паисий“ с.Добротица:

През учебната 2021-2022 
година ОУ „Отец Паисий“, 
с.Добротица, община Ситово 
сключи договор и работи по 
НП „Иновации в действие“. 
Националната програма дава 
възможност за обмен на идеи 
и иновативни училищни прак-
тики чрез посещение на място 
на учители и ученици от ино-
вативни училища-партньори 
от цялата страна. Групата 
от четири училища, в която 
се намира нашето училище, 
включва също Основно учи-
лище "Свети Климент Охрид-
ски” - иновативно, гр. Попово, 
област Търговище, 2-ро сред-
но училище "Никола Йонков 
Вапцаров" - иновативно, гр. 
Монтана и Основно училище 
"Васил Левски", гр. Хисаря, 

област Пловдив.
В периода от 14 март 2022 

г. до 17 март 2022 г. учители и 
ученици от Основно училище 
„Отец Паисий“ с. Добротица, 
съвместно с колеги и учени-
ци от 2-ро средно училище 
"Никола Йонков Вапцаров", 
гр. Монтана и Основно учи-
лище "Васил Левски", гр. 
Хисаря, посетихме Общин-
ско иновативно училище ОУ 
"Свети Климент Охридски" в 
гр.Попово. Целта на програ-
мата е споделяне на добри 
иновативни практики по раз-
личните учебни дисциплини.

Гостувахме и във 2-ро сред-
но училище "Никола Йонков 
Вапцаров" гр. Монтана в пе-
риода от 31.05 до 02.06.2022 
година. Възпитаниците от 

четвърти и пети клас са част 
от иновациите, а предметите 
с различен метод на препо-
даване са Български език и 
литература, Математика, Чо-
векът и обществото, Геогра-
фия и икономика и История и 
цивилизации. Иновативните 
уроци се реализираха в много 
добре оборудвани кабине-
ти, които предразполагат 
учениците, за да обогатяват 
своите знания. Създадените 
контакти и обмяна на опити 
между училищата партньори 
са добро начало за бъдеща 
съвместна работа и прия-
телства. Емоциите изживени 
по време на гостуването ще 
се запечата в съзнанието на 
всички.

Гюнсел АЙХАН

Учениците от група "В 
света на книгите" с ръко-
водител Нейлян Еюб пред-
ставиха приказката "Хитър 
Петър". Той е един от лю-
бимите герои в българския 
фолклор - беден, но умен, 
хитър и справедлив, той 
направи за смях всеки алчен 
богаташ, завистлив съсед 
или високомерен скъперник.

След тях група "Фолклор-
на плетеница" с ръководи-

тел Ангелинка Русева пред-
ставиха "Еньовден - празник 
на билките”.

Училището за поредна 
година спази традицията 
и не пропусна да отбележи 
празниците. Отново деца-
та подобаващо представи-
ха вярванията и обичаите.

Приветствие и поздрав-
ление за публичните изяви, 
поднесе директорът на учи-
лището Златан Вълчев. Той 

подчерта, че спазването 
на традициите подпомага 
младите хора да опознаят 
своята родина и допълни: 
„Вие ученици, непрекъсна-
то се развивате заедно с 
вашите учители.”

 По такъв забавен и ин-
тересен начин децата от 
4-ти, 5-ти и 6-ти клас от-
белязаха края на учебната 
година.

Местни творци

Силистра, Дунав и залезът на слънцето

Ако черноморският град 
Каварна се слави с изгрева 
на слънцето, то нашият 
- Силистра, се слави със 
залеза на слънцето по Ду-
нава. По този повод искам 
да споделя една случка.

През седемдесетте-осем-
десетте години на миналия 
век в Крайдунавска Добру-
джа се експериментираше 
окрупняването на селско-
стопанските единици. За 
целта дори беше създаден 
единен АПК (Аграрно-про-
мишлен комплекс). България 
будеше интерес не само в 
тогавашния соцлагер, но и 
по другите страни на све-

та в това отношение.
Така, точно по жътва-

та, тогавашното Минис-
терство на Земеделие-
то посреща делегация от 
Финландия. Начело на ви-
сокопоставената група 
бе правнук на един от 
войниците участвали в Ру-
ско-Османската война през 
1877/78 година. Делегация-
та била настанена в Русе.

На вторият ден от по-
сещението направили оби-
колка по нивите на Силис-
тренски окръг. Надвечер 
трябвало да се прибират 
в Русе. Но финландският 
министър се обърнал към 

българския си колега:
- Моля, да останем да 

проследим залеза на слън-
цето по Дунава и тогава 
да продължим за Русе!

Всички били изненадани. 
Българският министър от-
говорил:

- Но колега, и Русе е ду-
навски град и там може да 
проследим явлението.

Финландецът със спокоен 
глас започнал да изрежда 
своята правота за искане-
то си да проследи явление-
то именно в Силистра.

- Прадядо ми преди да се 
помине ми поръча, ако ми 
се удаде случай, да посетя 

вашата страна, непремен-
но да се отбия именно в 
Силистра и да проследя 
чудното явление - залеза на 
слънцето над Дунава. Той 
след войната останал за 
късо тук в Комендантство-
то. И аз желая да изпълня 
неговата повеля и да се 
уверя, че казаното от него 
за неповторимостта по 
красота на явлението, е 
именно тук.

След тези думи всички се 
съгласили и останали да се 
радват на чудесната при-
родна красота в Силистра 
над Дунава!

Хабил Мюмюн КУРТ

По приятелски
Млади ми приятели,
и ние някога имахме проблеми.
Горяхме в блянове и мечти!
Решавахме безброй дилеми…
Но неусетно се спуснаха
в галоп дните и годините,
обсебвайки ни младостта,
оставяйки само мъдростта.
Вече настъпва старостта!
И една ни е задачата:
Да запазим до последно духа,
а вие да сте ни като стряха.

Прилика
Последните дни на есен
на един клон вече оголен
видях да виси плод - самотен,
съвсем узрял и приведен
вече за земен поклон...
Поиска ми се в този миг
да свия тъжна песен,
но спря ме мисълта,
че такава участ и за мен
ще настъпи някой ден...
Или от старост,
или по канон - божествен, 
ще бъда сломен
и пристана - вечен,
ще получи и от мен
мълчалив поклон!

Хабил Мюмюн КУРТ

Меланхолия
Пристъпвайки с походка свенлива
загърнат в радост топла
или понякога в необяснима тъга
вървя по килими от сага
между Добруджа и Делиормана...
между две епохи и два века.
Спирам се понякога
на старата межда,
между младостта и старостта
да направя 
равносметка на живота,
обръщайки се в далечината,
дълбока, мътна и страшна,
очаквайки деня на листопада,
но нещо все  ми се  забравя
или не искам да си спомня...
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Феерия от песни и танци представиха в
Одрин самодейците от НЧ "Възраждане - 2017”

Фолклорният състав при 
НЧ „Възраждане - 2017”, с. 
Ситово взе участие във 

II-я Балкански фолклорен 
фестивал, който се проведе 
в Одрин, Република Турция. 

В събитието се включиха 
над 500 танцьори, певци 
и инструменталисти от 

България, Турция и дpyги 
бaлкaнcки cтpaни. Цeлтa нa 
cъбитиeтo e дa ce paзвивa 
кyлтypния oбмeн мeждy 
бaлкaнcкитe дъpжaви, дa 
ce пooщpявaт твopчecкитe 
cпocoбнocти нa личнocттa, 
дa ce пpeдcтaвят фoлклop-
нитe и кyлтypни тpaдиции 
нa бaлкaнcкитe нapoди, 
както и дa ce пoпyляpизиpa 
бaлкaнcкия фoлклop.

Фестивалът се органи-
зира от Община Одрин, 
СНЦ „Общности, традиции, 
култура“ – Варна, Турско-
Българско дружество за 
обучение, култура, вза-
имопомощ и солидарност 
от град Одрин, Варненска 
туристическа камара.

Танцьорите и певците от 
ситовския състав изнесоха 
впечатляващ концерт и 
покориха публиката в Одрин 
със своето представяне.

Фолклорът, танцът и 
музиката винаги радват и 
сближават хората - учас-
тието на самодейците от 
НЧ „Възраждане - 2017” е 
доказателство за това.

Бaлкaнcкият фoлклopeн 
фecтивaл в гpaд Oдpин 

e cъпътcтвaщo cъбитиe 
нa 661-тo издaниe нa нaй-
гoлeмия в Typция Фecтивaл 
нa мaзнитe бopби, кoитo 
ca включeни в cпиcъкa нa 
ЮHECKO зa oпaзвaнe нa 

cвeтoвнoтo нeмaтepиaл-
нo кyлтypнo нacлeдcтвo, 
чpeз пpoвeждaщия ce вcякa 
гoдинa в Oдpин тypниp пo 
пexливaнcки бopби „Kъpк-
пънap“.

Празнично ехо
Еньовден - един от най-

красивите празници в ка-
лендара на българина. На 
Еньовден в ранно утро се 
берат лековити билки, от 
които се правят китки за 
всеки член от семейство-
то. И тази година тра-
дицията бе спазена в НЧ 
"Никола Вапцаров-1940", 
с.Попина. В деня на праз-
ника   Дария, Петя, Михаил  
и техните баби и близки, 
събраха билки, свиха китки  
и венчета, които отнесо-
ха в къщи. Събраните  на 
Еньовден в ранно утро бил-
ки имат магическа сила. 
Затова и ние изплетохме  
Еньовски венец от много 
билки и всички дошли на 
празника преминаха през 
него за  здраве. 

Катя ДРАГАНОВА

Фолклорна емоция за самодейците от с. Гарван

Самодейните състави към НЧ „Димитър Иванов Полянов - 1870”, с. Гарван участваха във 
„Фолклорен празник”, който се проведе в с. Голеш. Организатори на събитието бяха Община 
Кайнарджа, Кметство Голеш и НЧ „Родина - 1941”, с. Голеш. „Женска фолклорна група” и 
„Танцовата група за автентични хора” се представиха отлично и заслужено получиха апло-
дисменти и грамоти. 

След представянето си самодейците направиха малка разходка, като посетиха истори-
ческата чешма - паметник на културата в с. Кайнарджа, която е построена през 1892 г. На 
това място на 21 юли 1774 г. завършва първата Екатеринина война с подписването на Кючук 
Кайнарджанския мирен договор между Русия и Турция.

П
овече от месец 
няма капчица дъжд в 
с. Ситово и земята 

е изгоряла, реколтата от 
зеленчуци, плодове, слън-
чоглед, царевица, грозде 
е зажадняла за дъжд. И в 
търсене как да се омилос-
тиви природата, всички 
ситовци, се обърнаха към 
старите обичаи и пове-
рия, за да измолят от 
Господ и природата дъжд.

На нивата край селото, 
отец Иван и отец Николай 
прочетоха молитвите, а 
всички се прекръстиха с 
една молба - за дъжд.

Всичко необходимо за 
осъществяване на съби-
тието осигуриха Венко 
Великов и Станчо Арсов. 

Молитва 
за дъжд



Танцова група при На-
родно читалище "Никола 
Вапцаров-1940", село По-
пина участва в Нацио-
налния танцов фестивал 
"Танцът на българина" в 
село Калипетрово. Ком-
петентно жури в състав: 
д-р Данислав Кехайов - 
фолклорист, доц. д-р Ивай-
ло Иванов - хореограф и 
доц. д-р Катя Кайрякова, 
оцениха представянето 
на самодейките като им 
присъдиха второ място в 
раздел "Автентичен тан-
цов фолклор” -   Грамота 
и Диплом  за отлично 
представяне и материална 
награда. Това бе първото 
участие  за годината във  
фестивал с конкурсен ха-
рактер и представянето 
бе отличено достойно.
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Решения на Общински съвет-Ситово 
по Протокол № 8/28.07.2022 г.

Д Н Е В Е Н Р Е Д:
1. Приемане на План за работата на Общински съвет – Ситово за второто шестмесечие на 2022 година.
Внася: Р.Кязим - Председател на Общ.съвет - Ситово
2. Докладна записка относно, включване на групата в с.Любен в списъка на защитените детски градини 

и училища за учебната 2022/2023 година.
Внася: С. Алиибрям – Кмет на Община Ситово
3. Докладна записка относно, актуализиране списъка на средищните детски градини и училища в Община 

Ситово за учебната 2022-2023 г.
Внася: С. Алиибрям - Кмет на Община Ситово
4. Докладна записка относно, утвърждаване на мрежата и щата в ДГ на Община Ситово за учебната 2022/2023 г.
Внася: С. Алиибрям – Кмет на Община Ситово
5. Докладна записка относно, утвърждаване и дофинансиране на маломерни самостоятелни и слети 

паралелки с пълняемост под задължителния минимум за учебната 2022/2023 г.
Внася: С. Алиибрям – Кмет на Община Ситово
6. Докладна записка относно. създаване на социална услуга - "Център за социална рехабилитация и 

интеграция за деца" в Община Ситово.
Внася: С. Алиибрям - Кмет на Община Ситово
7. Докладна записка относно, приемане на Програма за опазване на околната среда на Община Ситово за периода 2021 - 2028 

г. с включен раздел "Лечебни растения" и "Програма за управление на отпадъците на Община Ситово за периода 2021-2028 г.
Внася: С. Алиибрям - Кмет на Община Ситово
8. Докладна записка относно, Промени в поименния списък на капиталовите разходи за 2022 г. по обекти 

и източници на финансиране към 30.06.2022 г.
Внася: С. Алиибрям – Кмет на Община Ситово
9. Докладна записка относно, Приемане План за действие на община Ситово в изпълнение на Стратегия 

на област Силистра за равенство, приобщаване и участие на ромите /2021-2030 г./.
Внася: С. Алиибрям - Кмет на Община Ситово
10. Питания.

Р Е Ш Е Н И Е № 49
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет приема Плана за работата на Общински съвет - Ситово 

за второто шестмесечие на 2022 година.
Р Е Ш Е Н И Е № 50

1. На основание чл.21, ал.1 т.23 от ЗМСМА и чл.5, ал.1 и ал.2 от ПМС № 121/23.06.2017 г. за приемане на 
критерии за определяне на защитените детски градини и училища и на условия и ред за тяхното допълни-
телно финансиране. Общински съвет Ситово предлага в списъка на защитените детски градини и училища 
за 2022/2023 г. от община Ситово да бъде включена групата в с. Любен на ДГ „Щастливо детство“, с. Ситово.

2. Възлага на Кмета на Община Ситово до 10 септември 2022 г. да внесе мотивирано предложение в МОН за включ-
ване на групата в с. Любен на ДГ „Щастливо детство“, с. Ситово в списъка на защитените детски градини и училища.

Р Е Ш Е Н И Е № 51
1. На основание чл.21, ал.1 т.23 от ЗМСМА, чл.53 от Закона за предучилищното и училищно образование и чл.1, 2, 

3 от ПМС № 128 на МС от 29.06.2017 г. за определяне на критерии за включване в Списъка на средищните 
детски градини и училища Общински съвет - Ситово предлага в:

1.1. Списъкът на средищни училища в община Ситово за учебната 2022/2023 година да бъде актуализиран, както следва:
- ОУ,,Отец Паисий“ с. Добротица.;
1.2. Списъкът на средищни детски градини в община Ситово за учебната 2022/2023 година да бъде ак-

туализиран, както следва:
- ДГ „Щастливо детство“, с.Ситово.
2. На основание чл.21, ал.1 т.23 от ЗМСМА, чл.53 от Закона за предучилищното и училищно образование 

и чл.3, ал.2 от ПМС № 128 на МС от 29.06.2017 г. за определяне на критерии за включване в Списъка на 
средищните детски градини и училища възлага на Кмета на Община Ситово до 10 септември 2022 г. да внесе 
мотивирано предложение в МОН за включване на ОУ ,,Отец Паисий“, с. Добротица и ДГ „Щастливо детство“, 
с.Ситово в Списъка на средищните детски градини и училища за учебната 2022/2023 година.

Р Е Ш Е Н И Е № 52
1. На основание чл.21, ал.1 т.23 от ЗМСМА Общински съвет – Ситово утвърждава мрежата и щата на ДГ 

за учебната 2022/2023 г. както следва:
- ДГ ,,МИР“, с. Искра - 4 групи, целодневна организация
Численост на персонала - 1 директор, 8 педагогически персонал, 8 непедагогически персонал
- ДГ,,ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО“, с. Ситово - общо 3 групи, целодневна организация. От тях 2 групи в с. Ситово и 1 група в с. Любен.
Численост на персонала
с. СИТОВО - 1 директор, 4 педагогически персонал, 4,5 непедагогически персонал
с. Любен - 2 педагогически персонал, 3 непедагогически персонал

Р Е Ш Е Н И Е № 53
1. На основание чл.21, ал.1 т.23, чл. 17, ал.1, т. 3 от ЗМСМА, чл. 68, ал.1, т. 2, чл.11, ал.2 и ал.8 от Наредба за финансирането 

на институциите в системата на предучилищното и училищното образование на Министерство на образованието и науката, 
Общински съвет - Ситово разрешава формиране на маломерни самостоятелни паралелки през учебната 2022/2023 година в:

- ОУ,,Г. С. Раковски“, с. Ситово - VII клас;
- ОУ,,Стефан Караджа“, с.Искра - V и VI клас;
- ОУ,,Отец Паисий“, с. Добротица - I, II, IV, V, VI и VII клас;
- ПГСС - Ситово - XII клас.
2. На основание чл.21, ал.1 т.23 от ЗМСМА, чл. 68, ал.1, т.3, ал.2, aл.6 и ал.8 и чл. 69, ал.1 от Наредба за 

финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование на Министерство 
на образованието и науката, Общински съвет - Ситово разрешава формиране на маломерни слети паралелки 
през учебната 2022/2023 година в ОУ „Г. С. Раковски”, с. Ситово, както следва:

- I и II клас; III и IV клас; V и VI клас;
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 Министерство на образованието и науката да не се осигуряват  допъл-
нителни средства за обезпечаване на учебния процес извън определените стандарти за училища с брой ученици над 80. 

Р Е Ш Е Н И Е № 54
На основание чл.21, ал.1 т.23 и чл.17, ал.1,т.7 от ЗМСМА, чл.18 от ЗСП, чл.81, ал.1, във връзка с ал.2 на ППЗСУ и Заповед 

№ РД 01-0903 от 02.06.2022 г. на Изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане, Общински съвет - Ситово:
1. Разкрива от 01.08.2022 г. социална услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция за деца“ 

в община Ситово, като делегирана от държавата дейност, съгласно Заповед № РД 01-1221/08.07.2022 г. с 
капацитет 20 потребители /деца до 18 години/;

2. Възлага на Кмета на Община Ситово да извърши последващи действия по изпълнение на Решението и 
такива, съгласно чл.81, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за социалните услуги.

Р Е Ш Е Н И Е № 55
На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, във връзка с чл.79, ал.4 от Закона за опазване на околната среда 

и чл.52,ал.8 от Закона за управление на отпадъците, Общински съвет - Ситово приема:
1. Програма за опазване на околната среда на Община Ситово за периода 2021 - 2028 г. с включен към 

нея раздел „Лечебни растения“.
2. Програма за управление на отпадъците за периода 2021-2028 година.

Р Е Ш Е Н И Е № 56
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 следва-
щите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на общината, Общински съвет - Ситово:

1. Приема направените допълнения на поименния списък на капиталовите разходи за 2022 год., в размер на 24 448 лв.
Р Е Ш Е Н И Е № 57

На основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и в 
изпълнение на Националната стратегия на Република България за равенство, приобщаване и участие на 
ромите /2021 - 2030 г./ приета с Решение №278/05.05.2022 г., приема „План за действие на Община Ситово в 
изпълнение на Стратегията на област Силистра за равенство, приобщаване и участие на ромите /2021- 2030 г./

Председател на Общински съвет-Ситово: Ридван КЯЗИМ

З А П О В Е Д
На основание чл. 63, ал. 11 и 14 от Закона 

за здравето, чл. 73 от Административ-
нопроцесуалния кодекс и в съответствие 
с Националния оперативен план за спра-
вяне с пандемията от COVID-19, приет с 
Решение № 474 на Министерския съвет 
от 14.07.2022 г., съгласувано с главния 
държавен здравен инспектор,

Н А Р Е Ж Д А М:
I. Въвеждам временни противоепиде-

мични мерки на територията на област 
Силистра  за срок от  21.07.2022 г. до 
21.08.2022 г., както следва:

1. Всички лица, когато се намират в 
лечебни заведения, аптеки, оптики, дро-
герии, специализирани институции за 
предоставяне на социални услуги и на мес-
тата за социални услуги от резидентен 
тип за деца и възрастни, са длъжни да 
имат поставена защитна маска за лице 
за еднократна или многократна употреба, 
която се използва съгласно препоръките 
в приложение № 1.

2. Всички лица, които не са от едно се-
мейство/домакинство, когато се намират 
на открити обществени места, на които 
има струпване на хора да спазват физи-
ческа дистанция от 1,5 м.

3. Работодателите и органите по на-
значаване да организират провеждането 
на противоепидемични мерки в работните 
помещения, както следва:

а) редовно проветряване и дезинфекция 
съгласно алгоритъм, посочен в Приложе-
ние № 2;

б) недопускане до работните помещения 
на лица с прояви на остри респираторни 
болести (температура, главоболие, хрема, 
кашлица, затруднено дишане и други);

в) провеждат инструктаж на персонала 
за правилна хигиена на ръцете, съгласно 
посоченото в Приложение № 3 и осигуря-
ват необходимите консумативи за хигиена 
и децинфекция на ръцете.

4. По преценка на работодателите да се 
създаде възможност за работа в дистан-
ционна форма (надомна работа/работа от 
разстояние) или да се установи работно 
време с променливи граници или работа 
на смени.

5. Всички физически и юридически лица, 
които са собственици или управляват 
обекти с обществено предназначение, 
търговски или други обекти, които пре-
доставят услуги на гражданите органи-
зират дейността си по начин, който да 
осигурява:

а) спазването на дистанция най-малко 
от 1,5 м. между лицата, на които се пре-
доставят съответните услуги в поме-
щенията и прилежащите към тях площи 

на открито;
б) осигуряват дезинфектант за ръце на 

входа на обекта.
6. Провеждане на задължителен сутре-

шен филтър в детски заведения за недо-
пускане на деца с клинични симптоми за 
COVID-19, както и за други остри заразни 
болести.

7. Провеждане на ежедневен филтър в 
специализираните институции за предос-
тавяне на социални услуги и в местата 
за социални услуги от резидентен тип за 
деца и възрастни за наличие на потреби-
тели и персонал с клинични симптоми за 
COVID-19 и отстраняване на персонала от 
работа до установяване на диагнозата и 
клинично оздравяване. Да се организира 
контрол на свижданията със спазване 
на противоепидемични мерки (носене на 
защитна маска за лице, дезинфекция на 
ръце на входа, бърз антигенен тест за 
посетителите при лежащо болни).

8. Да се организира контрол на входа за 
външни посетители в болничните струк-
тури, със спазване на противоепидемични 
мерки (носене на защитна маска за лице 
и дезинфекция на ръце на входа).

II. Заповедта да се съобщи на област-
ния управител на област Силистра и на 
кметовете на общини в област Силистра, 
за сведение и създаване на необходимата 
организация за контрол по спазване на 
противоепидемичните мерки на терито-
рията на област Силистра.

III. Кметовете на общини и ръководите-
лите на териториални структури с кон-
тролни функции (ОДМВР-Силистра, ОДБХ-
Силистра и ДИТ-Силистра) да създадат 
необходимата организация за контрол по 
изпълнение на противоепидемичните мер-
ки на територията на област Силистра, 
в рамките на функционалната си компе-
тентност и контролни правомощия.

IV. Заповедта да се публикува на интер-
нет страницата на РЗИ-Силистра. Чрез 
АИС „Eventis“ да се съобщи на главния 
секретар за контрол по изпълнението и 
на служителите от ДОЗ, ДНЗБ, ДМД в 
РЗИ-Силистра, за сведение и контрол на 
мерките.

V. Въведените противоепидемични мерки 
могат да бъдат променени в зависимост 
от динамиката на епидемичния процес на 
територията на област Силистра.

 Заповедта подлежи на обжалване в 
едномесечен срок от публикуването й на 
интернет страницата на РЗИ-Силистра 
пред Административен съд – Силистра,  
по реда на АПК.

Заповедта подлежи на предварително 
изпълнение.

 Д-р Теодора НАЧЕВА, 
Директор на РЗИ - Силистра

Инструкция за правилно носене на защитна маска за лице
1. Защитната маска трябва да покрива изцяло носа и устата - от основата на 

носа до брадичката.
2. Преди поставяне на маската ръцете се измиват със сапун и вода или се обтри-

ват с дезинфектант за ръце на алкохолна основа.
3. Защитната маска за лице се сваля отзад напред като се хванат връзките (лас-

тиците) й и се избягва докосването на предната й страна.
4. След сваляне на маската ръцете незабавно се измиват със сапун и вода или се 

обтриват с дезинфектант за ръце.
5. Защитната маска за лице за еднократна употреба се изхвърля в кош за отпадъци, 

веднага след сваляне.
6. Защитните маски от текстил за многократна употреба е необходимо да се 

обработват по следния начин:
а) чрез изпиране с гореща вода (термодезинфекция) и перилен препарат (детергент) 

при температура на водата 60-90 °С за не по-малко от 20 минути; или
б) чрез изпиране с хладка вода при температура под 60°C с препарати с дезинфек-

циращо действие (биоциди) с концентрация съгласно указанията на производителя 
(химио-термодезинфекция).

7. Защитната маска се сменя с нова веднага щом се навлажни.
8. Защитните маски за еднократна употреба не се носят повторно.
Алгоритъм на дезинфекционните мероприятия на работните места, в обекти с 

обществено предназначение или в търговски и други обекти, които предоставят 
услуги на гражданите в условията на епидемично разпространение на COVID-19

Инструкции за правилна хигиена на ръцете
1. Ръцете се мият винаги:
а) когато са видимо замърсени;
б) след кихане или кашляне;
в) преди, по време на и след приготвяне на храна;
г) преди хранене;
д) след ползване на тоалетна;
е) след досег с животни или техни изпражнения;
ж) при непосредствена грижа за болен.
2. Ръцете се мият 20 секунди с вода и сапун.
3. При невъзможност за измиване, се използва дезинфектант за ръце с вирусоцидно 

или частично/ограничено вирусоцидно действие за обтриване на сухи ръце с продължи-
телност съгласно указанията за употреба на производителя, като се обръща специално 
внимание на палците, между пръстите, върховете на пръстите, гърба на дланите).

4. Ръцете се оставят да изсъхнат след изтичане на необходимото време за контакт 
за обработка на кожата, посочено на етикета на дезинфектанта.
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О Б Я В А
„МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГЛАВИНИЦА-СИТОВО КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА“ ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО „МЯРКА 7.2. „ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО 

НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА“
Сдружение „Местна инициативна група Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа” открива трети 

прием по процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.159 по Мярка 7.2. „Инвестиции 
в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“

Оперативна програма: ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 -2020Г.
Мярка: 19 ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ
Основната цел на процедурата:
Основната цел е: да допринесе за преодоляване на изостаналостта и териториалния дисбаланс, да 

насърчи социалното приобщаване, намаляването на бедността и подобряване на условията и средата за 
икономическото развитие на територията на МИГ.

Мярка 7.2. от СВОМР отговаря за заявените потребности на местната общност от създаване, развитие 
или подобряване на състоянието на местната инфраструктура като среда за живот, труд и икономически 
дейности на населението.Публичните инвестиции по мярката са планирани с цел подобряване на облика 
и физическата среда в част от населените места, ограничаване обезлюдяването на територията, нама-
ляването на риска от социално изключване и подобряване на качеството на живот. Подмярката предос-
тавя подкрепа за инвестиции в обществени сгради с образователно, историческо, културно и социално 
предназначение, както и прилежащите им пространства, зелени площи за обществено ползване, улици, 
тротоари, площади и улично осветление в населените места на територията на МИГ. Чрез инвестициите 
в образователна инфраструктура се улеснява достъпа и качеството на предоставяното образование и 
се намалява броя на преждевременно напусналите процеса на обучение. Чрез инвестиции в културната 
инфраструктура се създават нови възможности за оживление на селата и територията. Подкрепата за 
инвестиции в малка по размер инфраструктура създава основни услуги на населението в селския район.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския 
земеделски фонд за развитие на селските райони.

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА МЯРКАТА ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР
„МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа” - Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобря-

ването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“
2. ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ
По мярка 7.2. допустими кандидати са:
• Община Главиница и Община Ситово;
• Юридически лица с нестопанска цел за дейности, свързани със социалната инфраструктура и кул-

турния живот;
• Читалища за дейности, свързани с културния живот;
• Кандидатите трябва да имат седалище на територията на община Главиница или община Ситово.
3. ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ
Допустими са само дейности на територията на МИГ за:
По мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка 

по мащаби инфраструктура" се предоставя финансова помощ за следните допустими за подпомагане 
дейности:

1. строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и 
съоръженията и принадлежностите към тях;

2. строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи общински пътища и 
съоръженията и принадлежностите към тях;

3. изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно 
задоволяване на обществените потребности от общинско значение;

4. изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на социална инфраструктура 
за предоставяне на услуги, които не са част от процеса на деинституционализация на деца и възрастни, 
включително транспортни средства;

5. реконструкция и/или ремонт на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел 
подобряване на тяхната енергийна ефективност.;

6. изграждане, реконструкция, ремонт, реставрация, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на 
обекти, свързани с културния живот, включително мобилни такива, включително и дейности по верти-
калната планировка и подобряване на прилежащите пространства;

7. реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура 
с местно значение в селските райони.

4. ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ:
1. строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и 

съоръженията и принадлежностите към тях;
2. строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи общински пътища и 

съоръженията и принадлежностите към тях;
3. изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно 

задоволяване на обществените потребности от общинско значение;
4. изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на социална инфраструктура 

за предоставяне на услуги, които не са част от процеса на деинституционализация на деца и възрастни, 
включително транспортни средства;

5. реконструкция и/или ремонт на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел 
подобряване на тяхната енергийна ефективност.;

6. изграждане, реконструкция, ремонт, реставрация, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на 
обекти, свързани с културния живот, включително мобилни такива, включително и дейности по верти-
калната планировка и подобряване на прилежащите пространства;

7. реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура 
с местно значение в селските райони

8. разходи, свързани с проекта, в т.ч. разходи за хонорари за архитекти, инженери и консултанти, консул-
тации за икономическа и екологична устойчивост на проекта, извършени както в процеса на подготовка на 
проекта преди подаване на заявлението за подпомагане, така и по време на неговото изпълнение, които не 
могат да надхвърлят 12 на сто от общия размер на допустимите разходи по проект, включени в т. 1, 2 и 3.

9. разходи, за разработване на бизнес план, включващ предпроектни изследвания и маркетингови 
стратегии или попълване на анализ „разходи-ползи” (финансов анализ), извършване на предпроектни 
проучвания и окомплектоване на пакета от документи и консултантски услуги, свързвани с изпълнени-
ето, и отчитане на дейностите по проекта до изплащане на помощта, не следва да надхвърля 5 на сто от 
стойността от допустимите разходи.

5. ПЕРИОД ЗА ПРИЕМ И МЯСТО ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
Настоящата обява предвижда няколко срока на кандидатстване:
Трети прием: 
Начален срок за прием на проектни предложения:от 21.04.2022 г.
Краен срок за прием на проектни предложения: до 17:30 часа на 30.05.2022 г.
  Удължен краен срок на трети прием: до 17:30 часа на 31.10.2022 г.
Място на подаване на проектните предложения: Подаването на проектно предложение по настоящата 

процедура се извършва по изцяло електронен път чрез Информационната система за управление и 
наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на 
Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: 
https://eumis2020.government.bg.

6. БЮДЖЕТ НА ПРИЕМА
Бюджетът по настоящият прием е: 815 351,28  лева.
7. МИНИМАЛЕН И МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА ФИНАНСОВАТА ПОМОЩ ЗА ПРОЕКТ 
Минимален размер на допустимите разходи за проект: левовата равностойност на 5 000 евро - 9779 лева
Максимален размер на допустимите разходи за проект: левовата равностойност на 200 000 евро – 391 

160 лева
Размер на финансовата помощ: Не повече от левовата равностойност на 100 000 евро за един проект 

– 195 580 лева
Интензитет на финансовата помощ: До 100% от допустимите разходи.
- Финансовата помощ е в размер 100 на сто от общия размер на допустимите за финансово подпомагане 

разходи за проекти, които след извършване на инвестицията не генерират нетни приходи. Размерът на 
финансовата помощ за проекти, които след извършване на инвестицията ще генерират нетни приходи, се 
определя въз основа на анализ „разходи - ползи" (финансов анализ), с изключение на случаите за проекти, 
по които размерът на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекта не надхвърля левовата 
равностойност на 50 000 евро, и за проекти за изграждане, реконструкция, ремонт, реставрация, закупуване 
на оборудване и/или обзавеждане на обекти, свързани с културния живот, включително мобилни такива, 
включително и дейности по вертикалната планировка и подобряване на прилежащите пространства;

- Финансовата помощ е в размер 100 на сто от общия размер на допустимите за финансово подпомагане 
разходи за проекти, които след извършване на инвестицията ще генерират нетни приходи, установени въз 
основа на анализ „разходи - ползи" (финансов анализ), но общият размер на допустимите за финансово 
подпомагане разходи за проекта не надхвърля левовата равностойност на 100 000 евро.

- Разликата между пълния размер на допустимите за финансово подпомагане разходи и размера на 
финансовата помощ, определен въз основа на анализ „разходи - ползи" се осигурява от кандидата, като 
участието на кандидата може да бъде само в парична форма.

8. КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ТЯХНАТА ТЕЖЕСТ:

5. ЛИЦЕ/А ЗА КОНТАКТ И МЯСТО ЗА ДОСТЪП ДО ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ:
Лице за контакт:
Данка Милчева – изпълнителен директор, тел. 0884 459 599;
е-mail: mig_glavinitsa_sitovo@abv.bg
адрес: гр.Главиница, обл.Силистра, ул.”Дунав” 13а
Пълният пакет документи за кандидатстване са публикувани на следните интернет адреси:
- на сайта на Сдружение „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа”– www.mig.glavinitsa-

sitovo.org.;
- на сайта на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските 

структурни и инвестиционни фондове (ИСУН 2020) в модула за електронно кандидатстване: http://
eumis2020.government.bg/

6. НАЧИН ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
Подаването на проектно предложение по настоящата процедура се извършва по изцяло електронен 

път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на 
ЕС в България (ИСУН 2020) в модула за електронно кандидатстване: http://eumis2020.government.bg/

№ Критерии за избор Точки 
1 Проектът се реализира в населено място извън общинския център 15 
2 Проектът се реализира в град/село център на община 5 
3 Проектът е с обхват на дейностите повече от едно населено място 10 
4 Проектът предвижда изпълнение на мерки за енергийна ефективност 15 

5 
Проектът включва подобряване на социална или образователна инфраструктура 
на територията 

15 

6 Проектът е ориентиран към създаване на нови услуги за населението 15 
7 Проектът включва повече от един вид от допустимите дейности 15 
8 Проектът включва създаване на достъпна среда за хора с увреждания 10 

 Общо 100 
 

За да бъде предложено за финансиране едно проектно предложение, общата крайна оценка на 
етап техническа и финансова оценка трябва да е равна на или по-голяма от 10 т. 

В случай, че две или повече проектни предложения имат еднакви общи крайни оценки, 
проектите ще бъдат подреждани в низходящ ред и ще се дава предимство на проекта/ите, 
получил/и по-висока оценка/и по следния критерий: 

 Крайната оценка по критерий „1. Проектът се реализира в населено място 
извън общинския център“ 
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Нова спортна площадка в с. Искра

Футбол на изкуствена трева - смислена инвестиция на Община Ситово в село Искра, която се използва пълноценно от младите хора в населеното място

От НЧ "Димитър Иванов Полянов - 1870”, село Гарван:
И това лято за децата от 

село Гарван са осигурени ин-
тересни забавления, с които 
те разнообразяват ежедневи-
ето си. И не само - научават 
много нови неща, които могат 
да прилагат при необходи-
мост. Изработването на апли-
кации с природни материали 
е сред тях. Четене на любими 
детски книжки, оцветяване 
на принтирани картинки и 
различни компютърни игри 
са също част от летните за-
нимания осъществени от 
служителите на читалището.

Секретарят на културната 
институция Гинка Макриева 
информира и за успешни 
участия на самодейците в 
различни фестивали и кон-
курси.

Читалището в с. Гарван 
участва в няколко фотокон-
курса. То бе единственият 
участник от област Силистра 
във фотоконкурса „Моето 
любимо цвете“, организи-
ран от НЧ „Ахинора - 2006“, 
село Яворово, община Ста-
ра Загора. Бронзов медал, 
удостоверение и две грамоти 
за отлично представяне са 
завоюваните награди.

Фотоконкурсът "Моята цвет-
на градинка” е организиран 
от Кметство Хрищени и НЧ 
„Стефан Генчев - 1901 г.”, 
село Хрищени, община Стара 
Загора. От участието в него 
са грамотите на НЧ „Димитър 
Иванов Полянов - 1870”, село 
Гарван, Гинка и Юлиян Ма-
криеви, Татяна Иванова Не-
делчева, Славянка Добрева 
Стоянова и Стефка Кръстева 
Янкова.

От фотоконкурса "Моята 
цветна градинка", организи-
ран от НЧ "Възраждане 1927", 
село Калояновец, област Ста-
ра Загора, грамоти получиха 
Гинка и Юлиян Макриеви, 
Татяна Иванова Неделчева, 
Славянка Добрева Стоянова 
и Росица Димитрова Тодо-

рова.
Грамота и книга за НЧ 

„Димитър Иванов Полянов 
- 1870”, село Гарван са награ-
дите от втория фотоконкурс 
„Моята цветна градинка” орга-
низиран от Кметство Сулица и 
НЧ „Пробуда - 1928”, село Су-
лица, община Стара Загора.

Читалището е отличено с 
грамоти и във фотоконкурс 
„Моята цветна градинка - 2022 
г.” на НЧ „Наука - 1905 г.”, село 
Шаново, област Стара Заго-
ра със следните участници: 
Гинка и Юлиян Макриеви в 
категория „Красива цветна 

градинка”, Татяна Иванова 
Неделчева в категория „Мно-
гообразие от цветя и други 
растения”, Славянка Добрева 
Стоянова в категория „Краси-
ва цветна градинка” и Стефка 
Кръстева Янкова в категория 
„Интересни идеи и декорация 
в градината”.

През м.юли самодейците 
към НЧ „Димитър Иванов По-
лянов - 1870” взеха участие 
във фолклорен фестивал „На 
раздумка, песен и почивка в 
Горещниците", който се про-
веде в село Средище.
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