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В община Ситово е създадена 

социалната услуга 
"Асистентска подкрепа" 

27 нуждаещи се лица ще са нейни ползватели
По реда на Закона за со-

циалните услуги, в община 
Ситово e създадена нова-
та социална услуга „Асис-
тентска подкрепа“, като 
делегирана от държавата 
дейност. 

С Решение №790 от 
30.10.2020 г. Министерски 
съвет определя делегира-
ните от държавата дей-
ности, като в т. V - Функ-
ция „Социално осигуряване, 

подпомагане и грижи“ опре-
деля стандарт за социална 
услуга „Асистентска под-
крепа“ 3985 лева на лице за 
календарна година за 19 993 
потребители в страната. 
Съгласно натуралните и 
стойностни показатели за 
прилагане на стандартите 
в делегираните от държа-
вата дейности за 2021 г., 
натуралният показател за 
услугата „Асистентска 

подкрепа“ за Община Си-
тово е 27 потребители, 
а общият размер на сред-
ствата е 107 959,00 лв.

От социалната услуга 
„Асистентска подкрепа“ 
ще се възползват 27 нуж-
даещи се лица в риск, са-
мотно живеещи, лица с 
влошено здравословно със-
тояние, непопадащи в ЗЛП, 
като ще се предоставя 
почасова грижа в домашна 

среда, координирана от 
Звено за почасова грижа по 
домовете, с.Ситово.

Потребителите  ще 
получават подкрепа при 
самообслужване, битови 
и административни дей-
ности. Звеното разполага 
с медицински кабинет и 
зала за рехабилитация, зала 
за дейности по интереси, 
масажен стол, автомобил 

на стр. 2

Урал МАХМУД, Председател на Ловна дружинка, 
с.Искра пред politika.bg: 

Заек се стреля във 
формация "Подкова"

Дружинката в село Искра повали 
седем дългоухи за 3 часа

на стр. 3

Общински съвет-Ситово с първо заседание
за 2021 година

Заради усложнената епи-
демична обстановка, с цел 
опазване на здравето на 
гражданите, първото за го-
дината редовно заседание 
на Общински съвет - Сито-
во се проведе при закрити 
врати за граждани.

С едноминутно мълчание 
бе почетена паметта на 
починалия бивш кмет и по-
четен гражданин на Ситово 
- Петко Абушев.

В началото, председате-
лят на местния парламент 
Ридван Кязим представи 
отчет за дейността на 

Общинския съвет и него-
вите комисии за второто 
полугодие на 2020 г. За от-
четния период са проведени 
6 редовни закрити заседа-
ния - заради коронавирус-
ната пандемия, на които 
са гласувани 41 решения. 
Няма върнати решения от 
областния управител, сочи 
статистиката.

За периода петте Посто-
янни комисии са провели 21 
заседания.

Приет е План за работа 
през първото шестмесечие 
на настоящата година.

Съветниците приеха 
предложенията за издава-
не на запис на заповед от 
Община Ситово в полза на 
ДФ "Земеделие", обезпеча-
ващ авансово плащане по 
проект "Обновяване на пло-
щи за широко обществено 
ползване, предназначени 
за трайно задоволяване на 
обществените потребно-
сти от общинско значение 
в с.Добротица, с.Босна и 
с.Гарван".

Одобрение получиха и до-
кладните записки на кмета 

на стр. 2

Бабинденски 
традиции в 
село Искра

прАзнично ехо

Народно читалище "Бачо Киро - 1943 г." в село Искра 
спази традицията и отбеляза празника „Бабинден“, запе-
чатвайки много интересни моменти.

Един от големите народни женски празници, посветен 
на "бабите" - жените, които помагат при раждане, и на 
младите булки и невести, които са раждали. Обредност-
та през този ден е подчинена главно на желанието да 
се засвидетелстват почит и уважение към възрастните 

на стр. 4
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Решения 
на Общински съвет-Ситово 

по Протокол № 12/21.12.2020 г.
Д Н Е В Е Н  Р Е Д:

1. Докладна записка относно Отчитане и приема-
не на инвестиции в активи публична общинска соб-
ственост в Община Ситово, извършени за сметка на 
„Водоснабдяване и канализация" ЕООД - Силистра през 
2020 г.

Внася: С. Алиибрям, Кмет на Община Ситово
2. Докладна записка относно  приемане на отчет за 

изпълнението на план-сметката за такса "Битови от-
падъци" за 2020 година и определяне размера на такса 
"Ббитови отпадъци" за 2021 година на територията на 
Община Ситово.

Внася: С. Алиибрям, Кмет на Община Ситово
 3. Докладна записка относно извършване на компен-

сиращи промени по плана за капиталовите разходи за 
2020 година, финансирани с целеви средства.

Внася: С. Алиибрям, Кмет на Община Ситово
4. Докладна записка относно извършени разходи за 

изпълнение на противоепидемичните мерки на терито-
рията на Общината по чл.63 от Закона за здравето. 

Внася: С. Алиибрям, Кмет на Община Ситово
5. Докладна записка от С.Алиибрям - Кмет на Об-

щина Ситово, относно кандидатстване на Община 
Ситово с проектно предложение по Процедура за 
директно предоставяне на безвъзмездна финансова по-
мощ BG05FMOP001-5.001-3.1- "Топъл обяд в условията 
на пандемията от COVID-19”.

Внася: С. Алиибрям, Кмет на Община Ситово
6. Питания.

Р Е Ш Е Н И Е № 89
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с 

чл. 198п, ал.1, предложение първо от Закона за води-
те, сключен Договор за стопанисване, поддържане и 
експлоатация на В и К системите и съоръженията и 
предоставяне на водоснабдителните и канализационни 
услуги по чл. 198о, ал. 1 от Закона за водите и в съот-
ветствие с указания дадени от Министерството на 
регионалното развитие и благоустройството, с изх.  
№ 91-00-87/13.10.2017 г. до Председателя на Асоциа-
цията по водоснабдяване и канализация, на обособена 
територия обслужвана от “Водоснабдяване и канализа-
ция” ООД - Силистра, Общински съвет Ситово:

I. Приема и одобрява инвестиции, извършени от „Во-
доснабдяване и канализация“ ООД - Силистра в активи 
публична общинска собственост на Община Ситово 
през 2020 г., както следва:

II. Извършените инвестиции от „Водоснабдяване и 
канализация“ ООД - Силистра през 2020 г. в публични 
активи на Община Ситово да преминат  в управление 
на Асоциация по В и К гр. Силистра, на обособена те-
ритория, обслужвана от „Водоснабдяване и канализа-
ция“ ООД - Силистра и да бъдат предадени за стопа-
нисване, поддържане и експлоатация на „Водоснабдява-
не и канализация“ ООД - гр. Силистра.

III. На основание чл. 60, ал. 1 от Административно-
процесуалния кодекс, допуска предварително изпълне-
ние на настоящото реше

на стр. 3

В община Ситово е създадена 
социалната услуга 

"Асистентска подкрепа" 
адаптиран за хора с ув-

реждания за потребите-
лите, които могат да се 
ползват при необходимост 
от медицинска грижа и 
раздвижване, както и за 
трудо- и арт терапия. 

Община Ситово беше 
отличена с първа награда 
за добро изпълнение на 
проекта за изграждане на 
Звеното.

Община Ситово ще на-

значи 11 лица на длъжност, 
от които 8,5 „Социален 
асистент" и 2,5 лица за 
администриране и управле-
ние на социалната услуга 
„Асистентска подкрепа“.

В качеството си на дос-
тавчик на нова социална 
услуга „Асистентска под-
крепа“, в изпълнение на За-
кона за социалните услуги, 
Община Ситово стартира 
приема на документи от 
кандидати за заемане на 
длъжност „Социален асис-

тент“ за предоставяне 
на социалната услуга и 
кандидат-потребители на 
самата социална услуга.

Документите по обра-
зец за социалната услуга 
„Асистентска подкрепа“ 
могат да бъдат изтеглени 
от официалната интернет 
страница на Община Сито-
во на адрес: www.sitovo.bg 

„Асистентската подкре-
па“ е специализирана соци-
ална услуга, която включва 
ежедневна почасова подкре-

па в домашна среда на деца 
и лица с трайни увреждания 
и на лица в надтрудоспособ-
на възраст в невъзможност 
за самообслужване, предос-
тавяна от лице назначено 
на длъжност „Социален 
асистент“.

На януарското заседание 
на Общински съвет-Ситово 
бе прието решение по този 
повод, с което се дава съ-
гласие да бъде създадена 
новата социална услуга.

от стр. 1

Пор.№ Наименование на актива Инвентарен 
номер 

Обща 
стойност, 

лв. 

1 Водомер DN100 ВНМ с. Гарван 00025 С 836,52 
2 Автоматичен въздушник DN65, улична 

мрежа Ф100-1924 м, Нова Попина, 
инв.№010609 

010609-1 618,73 

3 Пожарен хидрант надземен, улична мрежа  
Ф100-1924 м, Нова Попина, инв.№010609 

010609-2 858,27 

4 Водомерна зона Нова Попина 00026 С 3 634,52 
5 Помпен агрегат SAER S 152X/14, ТК СК-

1-ПС Поляна - ВиКСилистра - Поляна 
00027 С 6 709,33 

6 Тръбна колона ТК СК-1-ПС Поляна-
ВиКСилистра- Поляна 

00028 С 3 936,88 

7 Ел. таблодвигателно ТК СК-1-ПС Поляна-
ВиКСилистра- Поляна 

00030 С 2 635,60 

8 Спирателен кран DN80, ул."Втора", 
улична мрежа етернит Ф80-2532 м, 
инв.010550, с. Гарван 

010550-1 695,15 

9 Връзка ТК Поляна-ДренажПоляна, улична 
мрежа етернит ф.150-616м, инв.№010747 

010747-1 660,70 

10 Водомер DN80 ТК СК-1-ПС Поляна-ВиК 
Силистра-Поляна 

00029 С 713,86 

11 Реконструкция на улична мрежа етернит 
Ф125-1270 м, ул."Образцова", инв. 
№010754, с.Искра 

010754-1 22 453,30 

12 Реконструкция на улична мрежа етернит 
Ф100-1045 м, ул."Г.С.Раковски", 
инв.№010633, с.Ситово 

010633-1 17 244,92 

13 СВО ул."З1-ВИ ПОЛК", улична мрежа 
етернит Ф80-2000 м, инв.№ 012296, 
с.Добротица 

СВО 012296-1 1 253,02 

14 Помпа сондажна SAER S151A/14, ТК1/87-
ИРНИК 

00031 С 9 695,85 

15 Диафрагменадозиращапомпа ПС Слатина 00032 С 762,00 

16 Спирателен кран DN80 в ПС Поляна на 
водопровод ПЕВП ф110-62м, инв.Н080069 

Н080069-1 589,26 

 17 Реконструкция ул."Добруджа" улична 
мрежа етернит Ф80-130 м, инв.№012301, 
с.Добротица 

012301-1 2 716,48 

18 Ел. задвижка с клапа DN100, ТК СК1-ПС 
Поляна-ВиК Силистра- Поляна 

00033 С 1 531,88 

     77 546,27 
 

Общински съвет-Ситово с първо заседание
за 2021 година

на община Ситово Сезгин 
Алиибрям за отпускане 
на средства за гориво на 

автомобили, общинска соб-
ственост, предоставени за 
стопанисване и управление 
на Полицейски участък 
Ситово, за отреждане на 

терен за разширяване на 
гробищен парк - Ситово, 
както и за предоставяне 
на стаи за ползване за 
нуждите на ПГСС - Ситово.

При обсъждането на до-
кладната записка за осво-
бождаване на физически и 
юридически лица от такса 
"Битови отпадъци" за 2021 
г. общинският съветник 
Николай Неделчев направи 
предложение да се предви-
дят средства от бюджета 
за настоящата година и 
да се предприемат мерки 
от администрацията за 
частично изменение на 
плановете за регулация на 
селата Ирник, Ястребна и 
Гарван, в противен случай 
тези собственици ще про-
дължат да трупат задъл-
жения. Предложението бе 
прието.

На сесията, съветниците 
приеха също Програма за 
управление и разпореждане 
с имоти общинска собстве-
ност и Общински план за 
младежта за 2021 г.

Създаването на нова 
социална услуга "Асис-
тентска подкрепа", като 
делегирана от държавата 
дейност, също е с положи-
телно решение.

от стр. 1

Месец февруари може и да е 
по-кратък, но е изпълнен с дълго 
чакани от фермерите плащания. 
От една страна са животновъдите, 
които вече могат да подават заяв-
ления по de minimis за изхранване 
на животните. От друга страна са 
производителите на плодове и 
зеленчуци, за които обвързаната 
подкрепа тази година идва по-рано.

До 15 февруари се отваря прием 
по de minimis за стопаните, отглеж-
дащи крави, юници, биволи, овце-
майки и кози-майки. Бюджетът по 
схемата е 22 262 000 лв. Крайният 
срок за изплащане на помощта е 
1 март.

От 8 февруари до 5 март земе-
делските производители заявяват 
помощ по схемата „Помощ за ком-
пенсиране разходите на земедел-
ски стопани, свързани с изпълнение 
на мерки по Националната програ-
ма за контрол на вредителите по 
трайните насаждения през зимния 
период”. Срокът за отчитане на 
дейностите е до 14 май, а до 30 юни 

ще бъдат изплатени средствата.
След 20 февруари ще запо-

чнат плащанията по мярка 10 
„Агроекология и климат“, сочи 
индикативният графика на ДФЗ. 
Бенефициентите може да очакват 
финансово подпомагане в двете 
направления „Опазване на застра-
шени от изчезване местни породи, 
важни за селското стопанство“ и 
„Традиционни практики за сезонна 
паша – пасторализъм“.

Между 20 и 28 февруари ще 
бъдат направени преводите по 
7-те отделни схеми. Важно е обаче 
към 15 февруари да бъде утвърден 
окончателният слой „Площи, допус-
тими за подпомагане“, уточняват от 
Фонда. Специално за картофи, лук 
и чесън плащанията са планирани 
в периода 10-20 март.

Между 10 и 20 февруари ДФЗ 
трябва да изплати преходната на-
ционална помощ за тютюн за Кам-
пания 2020 г. Финансовият ресурс 
е в размер до 72 млн. лв. Право на 
подпомагане имат стопани, които 

са отглеждали тютюн през поне 
една от годините, включени в ре-
ферентния период 2007 – 2009 г.

До 5 май тече прием по подмярка 
5.1 „Подкрепа за инвестиции в 
превантивни мерки, насочени към 
ограничаване на последствията 
от вероятни природни бедствия, 
неблагоприятни климатични яв-
ления и катастрофични събития“. 
Одобреният финансов ресурс е 
23,5 млн. лв.

До 12 март зеленчукопроизводи-
телите и овощарите кандидатстват 
за нисколихвени кредити от ДФЗ за 
семена и торове. Предоставянето 
им ще бъде направено до 9 април.  
Утвърденият финансов ресурс е 6 
млн. лв. за зеленчуци и 6 млн. лв. 
за трайни насаждения, или общо 
12 млн. лв.

От 15 до 24 февруари е първият 
прием по мярка „Информиране в 
държавите членки“ от Национал-
ната програма за подпомагане в 
лозаро-винарския сектор 2019-
2023 г. Предвиденият бюджет за 
финансовата 2021 г. е малко над 
3 млн. лв.

До 15 февруари организациите 
на производители на плодове и 

зеленчуци, сключили договори за 
финансово подпомагане и изпъл-
няващи одобрени оперативни про-
грами, могат да подадат заявки за 
окончателно плащане в Областните 
дирекции на ДФЗ.

До 19 февруари се приемат 
заявления по мярка „Инвестиции 
в предприятия“ от Националната 
програма за подпомагане на ло-
заро-винарския сектор. Общият 
бюджет по мярката за целия период 
е над 34,4 млн. лв. Максималната 
стойност на един проект не може 
да надхвърля 800 000 евро, а 
максималният размер на общо до-
пустимите разходи за целия период 
на програмата за един кандидат е 2 
000 000 евро.

До 26 февруари животновъди 
могат да заявят разсрочване на 
кредитите си от ДФЗ, отпуснати 
в периода 2008 – 2012 г. От тази 
възможност могат да се възползват 
само кредитополучатели, които 
са подали заявление по схема за 
държавна помощ за осигуряване 
на ликвидност. Размерът на лихвата 
по отсрочването на задълженията е 
в размер на 2%, а общият бюджет 
е 56,6 млн. лв.

Важни срокове за фермерите
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Решения 

на Общински съвет-Ситово 
по Протокол № 12/21.12.2020 г.

ние, тъй като се налага 
да се защитят особено 

важни държавни и обществени интереси, касаещи го-
дишното приключване на счетоводната 2020 година до 
31.12.2020 г. от страна на Община Ситово, „Водоснаб-
дяване и канализация” ООД  - Силистра и Министер-
ство на регионалното развитие и благоустройството 
и невъзможност от влизане в сила на настоящия акт в 
този срок.

Р Е Ш Е Н И Е №90
На основание чл.21, ал.1,т.7 от ЗМСМА, във връзка с 

чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.6, ал.2, чл.8, ал.б, чл.62, чл.66 и 
чл.68 от ЗМДТ, Общински съвет - Ситово:

Т.1. Приема Отчет - сметката на такса "Битови 
отпадъци" за 2020 г. съгласно Приложение № 1.

Т.2. Приема План-сметката на такса "Битови от-
падъци" за необходимите средства за финансиране на 
трите вида услуги за 2021 г. съгласно Приложение№ 2.

Т.3. Утвърждава размера на такса "Битови отпадъ-
ци" за 2021 г. съгласно Приложение № 3:

Таксата се определя пропорционално върху основа - 
данъчна оценка.

Т.4. На основание чл.8, ал.6 от ЗМДТ, допълнение 
за определяне и приемане на ред за освобождаване 
на гражданите от ТБО към Наредба за определянето 
и администрирането на местните такси и цени на 
услуги на територията на Община Ситово прието с 
решение на Общински съвет, освобождава от такса 
битови отпадъци лица подали декларация по образец 
до Кмета на Община Ситово в срок до 31.12.2020 г., 
както следва:

4.1. Собственици на недвижим имот находящ се в 
регулация, който не е основно жилище, не се обработ-
ва и не се ползват услугите на Общината през кален-
дарната година.

4.2. Наследници на недвижим имот, находящ се на 
населеното място, който не е основно жилище, не се 
обработва и не се ползват услугите на Общината 
през календарната година.

Т.5. Задължава Кмета на Община Ситово:
- Да организира и обезпечи дейност „Сметосъбиране 

и сметоизвозване до Регионалното депо гр.Силистра“, 
като закупи необходимите съдове /контейнери - втора 
употреба и/или нови/ за целта.

- дейност „Сметосъбиране и сметоизвозване до 
регионално депо гр.Силистра“ продължава да се осъ-
ществява като собствена общинска дейност считано  
и през 2021 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 91
На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл.124 от 

ЗДБРБ за 2020 г., Общински съвет – Ситово:
1. Приема компенсираща промяна по плана на капита-

ловите разходи за 2020 г. на Община Ситово.
2. Наличният неусвоен лимит в изпълнение на т.16, 

буква „ж“ от ДДС № 08/25.11.2020 г. на МФ да се из-
тегли по сметката на Общината.

Р Е Ш Е Н И Е № 92
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински 

съвет - Ситово:
Дава съгласие Община Ситово да кандидатства по 

Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ BG05FMOP001-5.001- 3.1- "Топъл обяд 
в условия на пандемията от COVID-19“ по Оперативна 
програма за храни и/или основно материално подпома-
гане, съфинансирана от Фонд за европейско подпомага-
не на най нуждаещите се лица 2014-2020 г. и Управля-
ващ орган Агенция за социално подпомагане към МТСП, 
да реализира предоставянето на топъл обяд, като 
местна дейност пи смисъла на Закона за публичните 
финанси. Храната да се приготвя в Общинско предпри-
ятие СПОХ „Независим живот“, с.Ситово.

Председател на ОбС-Ситово:
Ридван КЯЗИМ

от стр. 2

Наименование План сметка 
2020 

Отчет 
сметка 
2020 

I.Приходи 254524 231127 
1.Такса битови отпадъци 206743 178800 
   

 

Урал МАХМУД, Председател на Ловна дружинка, 
с.Искра пред politika.bg: 

Заек се стреля във формация "Подкова"
Дружинката в село Искра повали седем дългоухи за 3 часа

София СИМЕОНОВА
politika.bg
Формация с формата на 

подкова е ключът към ус-
пешния лов на див заек. 
Това каза председателят 
на ловната дружинка в село 
Искра, Силистренско, Урал 
Махмуд.

Дружинката, която се 
слави като най-добрата 
в този вид лов в Крайду-
навска Добруджа, провела 
последния си ловен излет 
за дългоухи през декември. 
16-те авджии успели да по-
валят общо седем заека по 
време на 3-часовия излет. 
За по-добър резултат по-
пречило само лошото време 
и разкаляният терен.

Млади
“Седем заека бе слуката 

ни, което е радостното 
обаче, че всичките жи-
вотни бяха млади, родени 
през 2020 година, което 
ни навява на мисълта за 
добра популация в ловища-
та на дружинката в село 
Искра, където традицията 
се е утвърдила вече много 
години и това се дължи на 
грижите на местните ло-
вци, доброто регулиране на 
хищниците, за да се опазва 
дребният дивеч”, каза Ор-
лин Николов, председател 
на ЛРС “Сокол 1”, който 
също е част от дружинка-

та в село Искра.
Не можахме да минем 

повечето райони, калта ни 
пречеше да вървим, обясни и 
Урал Махмуд. По сухо време 
авджиите минавали три 
пъти повече места.

Председателят на дру-
жинката обясни и какви са 
спецификите при този вид 
лов. „Нареждаме се на изо-
рани ниви във формата на 
буквата С. Вървим напред 
и чакаме заекът да се вди-
гне“, обяснява Урал Махмуд.

Посока
Винаги трябва да се вър-

ви срещу вятъра, за да 
не подушват дългоухите 
миризмите. Ако се движат 
ловците в посоката на 
вятъра, заекът усеща уха-
нието на сапуни и омекоти-
тели и се вдига отдалеч. А 
тогава пушките не могат 
да го стигнат. Освен това, 
ако ловците се движат 
в посока на вятъра, дори 
стъпките им може да ги из-
дадат. В обратната посока 
пък може да си говорят и 
да разменят някоя приказка 
помежду си, без това да 
подплаши заека.

Разстояние
Дългоухите се улучват 

на разстояние максимум 
80 до 100 метра. Стреля 
се с гладкоцевно оръжие 
и муниции 12-и калибър. 

Да удариш заек на повече 
от 100 метра си е чист 
късмет, обяснява Махмуд. 
Много важно е животното 
да заходи странично. Това 
е и смисълът ловците да 
оформят буквата С – за да 
може тези по фланговете 
да го ударят отстрани. 
Така има шанс животното 
да бъде уцелено в сърцето 
и да падне на място. Ако 
заекът бяга пред теб, има 
опасност ловецът да го 
удари в бутовете и само да 
го рани. Раненото животно 
може да избяга и по-късно 
да стане плячка на хищни-
ците.

За да няма наранявания, 
ловците се разполагат 
така, че между двата флан-
га да има разстояние от 
около 500 метра. Когато 
са повече, авджиите се 
нареждат по-нагъсто, през 
20-30 метра.

Има моменти, когато 
зайците се притаяват и се 
вдигат чак когато ловците 
отминат. Ако животното е 
зад нас и е на достатъчно 
близко разстояние, така 
че да може да падне, се 
стреля. Но ако е далеч, не 
си заслужава, казва още 
Махмуд.

Дивеч
Освен зайци дружинка-

та, която е част от ЛРС 
“Сокол 1” в град Силист-

ра, стреля и по фазани 
и хищници. Пъдпъдъците 
пък рязко намалели заради 
пръсканията на нивите с 
препарати. В актива си за 
2020-а дружинката има 31 
отстреляни чакали и десе-
тина лисици, а миналата 
година били разселени 300 
броя фазани. По думите на 
Урал Махмуд заешкият лов 
се провежда обикновено в 
средата на декември. След 
това идва размножителни-
ят период, а малките зай-
чета се чакат през март.

Стрелят и по фазани
Ловната дружинка в село 

Искра се е утвърдила със 
своята добра популация 
при дивите зайци и фаза-
ните. В четирите ловни 
полета има много добри 
местообитания за тези 
видове дивеч, тъй като 
се отглеждат различни 
селскостопански култури – 
есенници, овощни градини и 
трайни насаждения, където 
животните намират не 
само храната си, но и добри 
укрития. Ловците полагат 
много грижи за дивеч, за да 
се обогатяват районите, 
като в последните години 
се увеличи разселването на 
фазаните, което води до 
успешната слука по време 
на излетите.

Млади творци от 
Ситово отличени в 

национални конкурси

Активистите от клуб 
"Родинолюбие" към НЧ "Хрис-
то Смирненски - 1940 г.", 
с.Ситово Алекс Станисла-
вов Димитров и Мелиса 
Веселинова Илиева участ-
ваха в Първия национален 
конкурс “Коледна звезда” 
организиран от НЧ “Христо 
Ботев “, с.Белица и Община 
Тутракан.

Алекс Димитров е класи-
ран на първо място в раздел 
"Изработка на коледна и 
новогодишна картичка" и 
на трето място в раздел 
"Моята коледна приказка”.

Мелиса Илиева се класира 
на трето място в катего-
рия "Моята Коледна песен". 
Двамата млади творци 
участваха и в Националния 
конкурс за изработване на 
коледна картичка, коледна 
рисунка и коледна песен 
под мотото "Моята въл-
шебна Коледа", обявен от 
НЧ "Христо Ботев-1894", 

с. Гостилица, община Дря-
ново.

Ръководството на чита-
лището им благодари за 
достойното представяне, 
като им пожелава много 
нови творчески успехи.

Нови книги за библиотеките

В село Гарван
Библиотеката към НЧ "Димитър Иванов Полянов - 

1870", село Гарван, община Ситово спечели отново 
проект по програмата "Българските библиотеки - 
съвременни центрове за четене и информираност - 
2020", финансиран от Министерство на културата. 

За обогатяване на библиотеката са отпуснати 
1213,84 лева. 

„Онлайн прегледахме множество книги и подбрах-
ме най-четените от тях. Съобразихме се също и 
с желанията и интересите на нашите читатели. 
Чрез проекта обогатихме литературния си фонд 
с актуални на пазара заглавия. Посредством фи-
нансирането закупихме 112 тома нова съвременна 
българска и чужда литература романи, приказки, 
книги за ученика, научна литература” - информира 
библиотекарят Гинка Макриева. 

В село Искра
Книжният фонд на библиотеката в Народно чи-

талище "Бачо Киро - 1943 г." в село Искра, вече е 
обогатен с нови издания.

129 книги на стойност 1212,36 лева са осигурени 
по проект "Българските библиотеки - съвременни 
центрове за четене и информираност 2020", финан-
сиран от Министерство на културата.

От библиотеката информират своите читате-
ли, че книгите вече са обработени и подредени в 
библиотеката.

 „Книгите са най-тихите и най-верните приятели, 
те са най-откритите и най-мъдрите съветници и в 
същото време най-търпеливите учители“ - е казал 
Чарлз Елиът.
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Бабинденски традиции в 
село Искра

прАзнично ехо

жени, които са "бабували" на 
родилките.

Още преди изгрев слънце 
майките с деца от 1 до 3 го-
дишна възраст отиват на чеш-
мата да налеят прясна вода. В 
котлето с водата пускат стрък 
босилек или здравец. Вземат 
калъп сапун и една нова кър-
па и се отправят към дома 
на бабата да и "полеят". Об-
редното поливане на бабата 
- акушерка се извършва под 
плодно дърво в градината, 
върху дръвника или отпред на 
стълбите. Всяка жена подава 
на бабата сапуна, полива и 
вода да се измие и я дарява 
с пешкира, който е донесла. 
Често при поливането, бабата 
хвърля с шепите си вода на 
горе и подскача три пъти, като 
изрича: "Да рипкат децата 
и да станат бели и червени! 
Колкото капки, толкоз берекет 
и здраве!"

Над 20 крайно нуждаещи се 
семейства от с. Искра получиха 
новогодишни пакети с хранителни 
продукти от първа необходимост.

Хранителните пакети бяха раз-
дадени лично на адресите на 
получателите, като доброволци-
те и служители на Кметството 

доставиха радост и надежда на 
възрастните хора в навечерието 
на Нова година. 

Целта на инициативите е да под-
крепи самотно живеещи и крайно 
нуждаещи се жители на селото, 
които да прекарат спокойни и 
щастливи празницитe.

от стр. 1

"Бабинден - по стара традиция на този ден се посещават бабувалите баби и 
акушерките израждали децата, но тъй като в село Попина няма медицинско лице, 
ние го изпълнихме както повелява традицията - информира Катя Драганова, се-
кретар на НЧ "Никола Йонков Вапцаров - 1940 г." - Най-младата булка отиде за 
вода с менците, накладе се огъня, бебето беше изкъпано с вода и сапун. Ритуалът 
изпълнихме спазвайки всички противоепидемични мерки".

прАзнично ехо

Коледари и сурвакари от клуб "Родинолюбие" при НЧ "Христо Смирненски" с ръководител 
Атанаска Ченева поднесоха поздрав в Община Ситово по повод Коледа и Нова година. 

нч „Димитър иванов полянов - 1870“ 
в с.Гарван с издаден DVD-диск 

Самодейните колективи 
към Народно читалище 
„Димитър Иванов Поля-
нов - 1870“ в село Гарван 
издадоха видео музикален 
диск с популярни гар-
вански песни и хора, ин-
формира секретарят на 
културната институциь 
Гинка Макриева. В него са 
включени десет песни от 
изворния гарвански фолк-
лор и четири автентични 
гарвански хора, предавани 
през годините.

Телевизия „Сънрайз Ма-
ринов“ и кабелни телеви-
зии в България излъчват 
видеоклиповете на Жен-
ската фолклорна група 
за автентичен фолклор, 
Мъжката фолклорна група 
за автентичен фолклор и 
Смесената танцова група 
за автентични хора.

Председателят на Чи-
талищното настоятел-
ство Веселин Неков и 
ръководството на чита-
лището благодарят на 
всички участници за от-
деленото време и упори-
та работа за запазване, 
съхранение и предаване 
на автентичния гарван-
ски фолклор с пожелание 
за здраве, удовлетво-
рение, повече сценични 
изяви и успехи.


