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итово днес
Подписани  са договори за 
предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ по 
ОП "Развитие на човешките 

ресурси" 2014 - 2020 г.
Безвъзмездната финансова помощ се предоставя за реализи-

рането на одобрени проекти по  мярка 1.7 „Приспособяване на 
работниците, предприятията и предприемачите към промените, 
въвеждане на социални и нетехнологични иновации в предпри-
ятията” от Стратегията за ВОМР на Сдружение "МИГ Главиница - 
Ситово Крайдунавска Добруджа” на "Зафира - Бен" ООД и Районна 
потребителна кооперация "Бъдеще”.   Финансирането по процедура 
№ BG05M9OP001 - 1.061 „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска 
Добруджа” - „Приспособяване на работниците, предприятията и 
предприемачите към промените, въвеждане на социални и нетех-
нологични иновации в предприятията” на 100 %.

Проектно предложение на РПК „Бъдеще“ - Ситово е насочено 
към подобряване на условията на труд, осигуряване на средства за 
колективна защита и социални придобивки на служителите в пред-
приятието. През цялото време на съществуването си ръководството 
на организацията е отдавало значение и полагало грижа за човешкия 
ресурс, с който разполага. В организацията са осигурени изискваните 
от законодателството безопасни условия на труд, но стремежът на 
предприятието винаги е бил, те да бъдат надградени. Целевата група, 

Президентът Румен Радев
посети Ситово

Президентът на Републи-
ка България Румен Радев 
посети област Силистра 
заедно с представители на 
своя екип и съпругата си 
Десислава Радева.

По покана на ЗК „Нива 93“ 
в село Проф. Иширково пред 
тях бе осъществен ритуал 
„По жътва“ пресъздаващ 
добруджанска традиция, 
показваща начина на живот 
във връзка с поминъка и 
създадено на негова осно-
ва народно творчество, 
включително песни и танци. 
Театрализираният ритуал 
премина пред областния 
управител Ели Тодорова и 
нейния заместник Минчо 
Йорданов, пред кмета на 
общината д-р Юлиян Най-

на стр. 2

Община Ситово награди 
най-успешните ученици

За поредна година Община 
Ситово награди най-успеш-
ните ученици през учебната 
2020/2021 година. Според при-
етия регламент се награжда-
ват ученици с изявени дарби, 

за отличен успех и класирали 
се в национални и международ-
ни конкурси и състезания.

Празничното събитие се 
проведе на 29 юли, а кметът 
на Община Ситово Сезгин Али-

ибрям връчи Грамоти на млади-
те таланти, като им пожела 
да продължат да представят 
достойно общината.

на стр. 3

на стр. 3

Юлско заседание на 
Общински съвет-Ситово
Образованието бе една от важните теми на сесията 

Общински съвет - Ситово 
проведе редовно заседание, 
чийто проект за дневен ред 
съдържа девет докладни за-
писки.

Най-напред бе обсъден и 
приет План за работата на 

Общинския съвет за второто 
шестмесечие на 2021 г.

Четири от разгледаните 
докладни записки са на тема 
„Образование”. Със свои ре-
шения местните парламента-
ристи утвърдиха маломерните 

самостоятелни и слети пара-
лелки с пълняемост минимум 
за новата учебна 2021/2022 
година и тяхното дофинанси-
ране; дадоха съгласие да бъде 
направено предложение група-

на стр. 2

Съпричастие - подкрепа, 
отговорност

на стр. 4

Държавният глава 
разгледа Мандра "Ситово”
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Решения 
на Общински съвет-Ситово 

по Протокол № 7/29.06.2021 г.

Д  Н  Е  В  Е  Н   Р  Е  Д:
1. Докладна записка относно Приемане Отчета за 

дейността на СПОХ "Независим живот" за периода от 
01.01.2020 г. до 31.12.2020 г.

Внася: С. Алиибрям, Кмет на Община Ситово
2. Докладна записка относно, приемане предоставе-

ните доклади за дейността на народните читалища 
на територията на Община Ситово за 2020 год. и за 
изразходваните от бюджета средства.

Внася: С. Алиибрям, Кмет на Община Ситово
3. Докладна записка относно, отмяна на Наредбата за 

условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза 
за местните дейности за следващите три години, за 
съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бю-
джета на Община Ситово, приета с Решение № 110 от 
17.12.2013 година и приемане на нова Наредба.

Внася: С. Алиибрям, Кмет на Община Ситово
4. Докладна записка относно, Определяне представител 

на Община Ситово за участие в редовно неприсъствено 
заседание на Общото събрание на Асоциацията по В и 
К в област Силистра.

Внася: С. Алиибрям, Кмет на Община Ситово
5. Докладна записка относно, разпореждане с общинска 

собственост в с.Искра.
Внася: С. Алиибрям, Кмет на Община Ситово
6.Докладна записка относно, ПУП-ПЛАН СХЕМА и ПАРЦЕ-

ЛАРЕН ПЛАН за външно ел. захранване на обект: „ПРИЕМ-
НИК на ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ” в ПИ с идентификатор 
44495.1.463 по КК и КР на с. ЛЮБЕН, Община СИТОВО 
чрез изграждане на подземно кабелно трасе СрН 20 кv и 
трафопост 20/0,4 кv .

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

Р Е Ш Е Н И Е № 49
На основание чл.21, ал.1,т.23 от ЗМСМА и в изпълнение 

на Чл.10, ал.2 от Правилника за устройството и дейност-
та на СПОХ „Независим живот“, с.Ситово:

1. Приема Отчета за дейността на СПОХ „ Незави-
сим живот“ с.Ситово за периода от 01.01.2020 г. до 
31.12.2020 г., съгласно Приложение № 1.

2. Приема Актуализиран годишен финансов план съ-
гласно Приложение № 1, който е неразделна част от 
настоящото решение.

Р Е Ш Е Н И Е № 50
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка 

с чл.26а, ал.4 и ал.5 от Закона за народните читалища, 
Общинският съвет приема предоставените доклади за 
дейността на народните читалища на територията 
на Община Ситово и за изразходваните от бюджета  
средства за 2020 година.

Р Е Ш Е Н И Е № 51
1. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, във 
връзка с чл.82, ал.1 от Закона за публичните финанси /
ЗПФ/, Общински съвет приема:

1. Отменя до сега действащата Наредба за условията 
и реда за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане 
на бюджета на Община Ситово, приета с Решение № 
110 от 17.12.2013 година, поради съществени промени 
в текстовете на Наредбата и приложените мотиви за 
отмяната и.

2. Приема нова Наредба за условията и реда за съста-
вяне на бюджетна прогноза за местните дейности за 
следващите три години, за съставяне, обсъждане, прие-
мане, изпълнение, актуализиране и отчитане на бюджета 
на Община Ситово.

3. Наредбата влиза в сила от 01.07.2021 година. В 
частта за бюджетния процес влиза в сила от датата 
на приемането и.

Р Е Ш Е Н И Е № 52
На основание чл.21, ал.1,т.15 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл.198е, ал.3 
и ал.5 от Закона за водите, Общински съвет - Ситово:

I. Определя Сезгин Басри Алиибрям - Кмет на Община 
Ситово, да представлява Община Ситово в Общото 
събрание на Асоциацията по ВиК.

II. При невъзможност на определения представител да 
присъства на Общото събрание на Асоциацията по ВиК 
да се замества от Севджан Адем, зам.-кмет на Община 
Ситово.

III. Дава мандат на представителя на Община Ситово 
в Общото събрание на Асоциацията по ВиК - Силистра, 
свикано на 27.07.2021 г.  или на 30.07.2021 г. да изрази 
позицията на Община Ситово  по предварително обя-
вения дневен ред от Областния управител на Област 
Силистра в писмо № АВК-02-59/16.06.2021 г. и да гласува, 
както следва:

1. по първа точка от дневния ред - „за“
2. по втора точка от дневния ред - „ Други“, при пос-

тъпване на допълнителни въпроси на заседанието, да 
приеме предложенията към същите, както и при необхо-
димост да гласува по негова преценка, с оглед запазване 
интересите на Община Ситово. 

Р Е Ш Е Н И Е № 53
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.53а, т.2 от 

ЗКИР /Закон за кадастъра и имотния регистър/, чл.6, ал1, 
т.2 от НРПСУРОИ, Общински съвет Ситово:

1. Одобрява проект за разделяне /делба/ на поземлен 
имот с идентификатор № 32839.51.959 по кадастрална-
та карта и кадастралния регистър /КККР/ в землище 
на с.Искра, община Ситово и обособяване на два са-
мостоятелни парцела с про- на стр. 3

Президентът Румен Радев
посети Ситово

Държавният глава разгледа Мандра "Ситово”

денов и зам.-кмета Мария 
Недялкова, както и пред 
представители на други 
регионални и местни ин-
ституции.

По инициатива на област-
ния управител Ели Тодорова 
посещението на президен-
та Румен Радев продължи в 
град Силистра, където той 
проведе работна среща с 
представители на различни 
видове бизнес от област 
Силистра, както и с учас-
тието на ръководители 
на общини от областта. 
Пред всички тях гостът 
сподели своите виждания по 
политически, икономически 
и други важни теми, някои 
от които отнасящи се до 
възможностите за разви-
тие на област Силистра, 
на р. Дунав като свързващ 
речен коридор и др.

Участниците в срещата 
имаха възможност да общу-
ват с държавния глава, за 
да споделят проблеми, успе-
хи, намерения и очаквания.

Местни производители, 
като „Мероне“-Алфатар, 
Мандра „Ситово“, „Актуал“, 
„Месони“, изба „Пинк Пели-
кан“ и фирма „Каладан“ се 
представиха с продукти, 
произведени в региона, и 
с които Силистренският 

край се гордее.
Визитата на президента 

продължи с посещение в Си-
тово - в Мандра „Ситово“ с 
управител Муса Мусов (на 
снимката), която е една от 
най-добре развиващите се в 
бранша в регион Силистра. 
Там той бе посрещнат и от 
ръководството на Община 

Ситово в лицето на кмета 
Сезгин Алиибрям и предсе-
дателя на Общински съвет-
Ситово Ридван Кязим.  

Посещението на държав-
ния глава Румен Радев е 
второ по рода си през по-
следните години в област 
Силистра в рамките на 
неговия настоящ мандат, 

след участието му мина-
лата година в празника на 
Тутракан - 21 септември, 
когато бе честванeто на 
80-ата година на възвръ-
щането на Южна Добруджа 
към майката родина Бълга-
рия, в резултат на Крайов-
ския договор от 1940 г.

от стр. 1

Юлско заседание на Общински съвет-Ситово
Образованието бе една от важните теми на сесията 

та в с.Любен да бъде включена 
в списъка на защитените 
детски градини и училища; 
актуализиран е списъкът на 
средищните детски градини 
и училища в община Ситово, 
както и мрежата и щата в 
Детските градини на тери-
торията на община Ситово 
за учебната 2021/2022 г.

Представител на Община 
Ситово в Общото събрание 
на съдружниците на "Водо-
снабдяване и канализация" 
ООД, гр.Силистра ще бъде 
кметът Сезгин Алиибрям.

Съветниците приеха въ-
трешни промени в Поимен-
ния списък на капиталовите 
разходи за 2021 г., по обекти 

и източници на финансиране 
към 30.06.2021 г. и плана 
за текущите ремонти. Ак-
туализиран е списъкът на 
длъжностите, имащи право 
на транспортни разходи за 
сметка на общинския бю-
джет.

Общинският съвет не даде 
съгласие за промяна пред-
назначението на общински 
пасища с характеристики на 
гора, да придобият официално 
статут на гора с цел устрой-
ването им като горски тери-
тории и изготвяне на задание 
и горскостопански план.

Заради усложнената епи-
демична обстановка, с цел 
опазване на здравето на 
гражданите, заседанието на 
Общински съвет - Ситово бе 
закрито за граждани.

от стр. 1
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Решения 

на Общински съвет-Ситово 
по Протокол № 6/27.05.2021 г.

ект на идентификатори № 
32839.51.965, № 32839.51.966 

по кадастралната карта и кадастралния регистър /
КККР/ в землище на с.Искра.

2. Възлага на Кмета на Община Ситово да открие 
процедура за промяна начина на трайно ползване /НТП/ 
от „Полски път“ в „Нива“ с промяна на статута от 
публична общинска собственост в частна общинска 
собственост на новообразуван ПИ с идентификатор 
№ 32839.51.966 с проектна площ от 285 кв.м. по КККР 
в землище на с. Искра.

3. Възлага на Кмета на Община Ситово да открие 
процедура за замяна на ПИ с № 32839.51.966 с площ 
от 285 кв.м, собственост на Община Ситово с ПИ с 
№ 32839.1.9914 с площ от 284 кв.м. собственост на 
Аднан Мехмед Осман по условията и реда на НАРЕДБА-
ТА за реда на придобиване, стопанисване, управление 
и разпореждане с общинско имущество на Общински 
съвет - Ситово.

Р Е Ш Е Н И Е № 54
На основание чл.21, ал.1,т.11 от Закона за местното са-

моуправление и местната администрация /ЗМСМА/ и във 
връзка с чл.124а, ал.1 от ЗУТ, РАЗРЕШАВА  на „АРИЕС - 14“ 
ООД, представлявано от управителя Иван Василев Берберов

ПУП-ПЛАН СХЕМА и ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН за външно 
ел.захранване на обект: „ПРИЕМНИК на ЕЛЕКТРИЧЕСКА 
ЕНЕРГИЯ“  в ПИ с идентификатор 44495.1.463 по КК и КР 
на с.ЛЮБЕН, община Ситово чрез изграждане на подземно 
кабелно трасе СрН 20 кv и трафопост 20/0,4 кv .

ОБХВАТ: От /ЖРС/ № 14 през ПИ с идентификатор 
44495.1.195, през общински път SLS 23504 в землището 
на с.ЛЮБЕН, ОБЩИНА СИТОВО до ПИ с идентификатор 
44495.1.463 по КК и КР на с.ЛЮБЕН, ОБЩИНА СИТОВО.

Проектът да се представи в съответствие с изисквани-
ята на Наредба № 8 на ММРБ за обема и съдържанието 
на устройствените схеми и планове. ПУП-ПЛАН СХЕМА И 
ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН да се изготви върху актуална извадка 
от КК и КР на с.ЛЮБЕН и да се представи: един оригинал на 
недеформеруема основа, едно копие на хартиен носител и 
цифров вид върху технически носител cad* формат.

Председател на ОбС-Ситово:
Ридван КЯЗИМ

от стр. 2

Община Ситово награди 
най-успешните ученици

За отличен успех са награ-
дени:

Инджихан Басри Низам - уче-
ничка от 7-ми клас, ОУ „Отец 
Паисий“, с.Добротица

Иляйда Ашкън Неждет - уче-
ничка от 7-ми клас, ОУ „Отец 
Паисий“, с.Добротица

Глеб Александрович Фаде-
ев - ученик от 7-ми клас, ОУ 
„Г.С.Раковски“, с.Ситово

Даная Йовкова Йовчева - 
ученичка от 7-ми клас, ОУ 
„Г.С.Раковски“, с.Ситово

Селяй Сунай Селадин - уче-
ничка от 7-ми клас, ОУ „Сте-
фан Караджа“, с.Искра

Керем Кенан Рашид - ученик 
от 7-ми клас, ОУ „Стефан Ка-
раджа“, с.Искра

Назар Бейхан Юзеир - ученич-

ка от 7-ми клас, ОУ „Стефан 
Караджа“, с.Искра

Емре Ердинч Вадет - ученик 
от 7-ми клас, ОУ „Стефан Ка-
раджа“, с.Искра

Айсу Сунаева Лютфиева 
- ученичка от 12-ти клас, 
Природоматематическа гим-
назия „Св. Климент Охридски“, 
гр.Силистра

Ханде Билгин Вежди - уче-
ничка от 12-ти клас, Приро-
доматематическа гимназия 
„Свети Климент Охридски“, 
гр.Силистра

Виктория - Рая Сертанова 
Бошнакова - за отлично пред-
ставяне в проведени състе-
зания в Република България 

на СБНУ И СБУ - ученичка от 
3-ти клас в ОУ "Отец Паисий", 
с. Добротица

Емир Мехмед Ахмед - за от-
лично представяне в проведени 
състезания в Република Бълга-
рия на СБНУ И СБУ - ученик от 
2-ри клас, ОУ "Отец Паисий", с. 
Добротица

Тугай Бюлент Фахредин 
- за отлично представяне в 
национален кръг на Национал-
ното състезание „Най-добър 
млад автомонтьор и водач на 
моторно превозно средство 
(МПС)“, ученик в Професио-
нална гимназия по механоте-
хника „Владимир Комаров“, гр. 
Силистра

Джерен Мюмюн Ариф - за от-
лично представяне в Национал-
ното състезание „Озеленяване 
и цветарство”, Категория 
„Букет Микс” - 2021 г., Профе-
сионална гимназия по селско 
стопанство, с.Ситово

Мейлин Мерал Асан - за от-
лично представяне в Национал-
ното състезание „Озеленяване 

и цветарство”, Категория 
„Букет Микс” - 2021 г., Профе-
сионална гимназия по селско 
стопанство, с.Ситово

Бет-Ашли Росицова Янко-
ва - за отлично представяне 
в Националното състезание 

„Озеленяване и цветарство”, 
Категория „Букет Микс” - 2021 
г., Професионална гимназия по 
селско стопанство, с.Ситово

Миряна Йорданова Дими-
трова - за отличен успех, 
ученичка в 12-ти клас, Профе-
сионална гимназия по стопан-
ско управление, администра-
ция и услуги „Атанас Буров“, 

гр.Силистра
Петър Пламенов Петров 

- отличен успех, ученик от 
12-ти клас, Природоматема-
тическа гимназия „Св.Климент 
Охридски“, гр.Силистра
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Подписани  са договори...
към която е насочен проекта са 
работещите в предприятието. 

За постигане на максимално добри резултати, водещо при избора 
на дейностите са идентифицираните проблеми и потребности на 
целевите групи по проекта, както и целите на настоящата процедура.

В проектното предложение са предвидени следните дейности: 
Осигуряване на средства за колективна защита, свързани с по-
добряване условията на труд; Подобряване на социалния климат 
в предприятието чрез предоставяне на възможности за отдих, 
почивка и улесняване на служителите по време на работния процес 
в предприятието. 

В следствие на реализиране на проекта ще бъдат постигнати 
следните резултати: Подобрени здравословни и безопасни условия 
на труд в РПК "Бъдеще” - Ситово, Осигурени  социални придобивки 
за служителите на предприятието - оборудване на помещение за 
отдих и хранене, което ще подобри социалния климат и управле-
нието на човешките ресурси в предприятието, Осигурени средства 
за колективна защита. Основната цел на настоящото проектно 
предложение е да се подобри работната среда в РПК „Бъдеще“ - 
Ситово чрез осигуряване на добри и безопасни условия на труд, 
както и чрез осигуряване на социални придобивки за служителите 
на предприятието.

Реализацията на проекта на "Зафира - Бен" ООД има за цел до-
пълнително да повиши производителността на труда, посредством 
подобряване на здравословното състояние и създаване на по-добри 
условия за почивка, отдих и хранене на работещите в дружеството. 
Чрез дейност  „Подкрепа за практики за въвеждане на иновативни, 
по-производителни и „по-зелени” модели за организация на труда 
в предприятията в т.ч. за осигуряване на безопасни и здравословни 
условия на труда, подобряване професионалния и здравния статус 
на работниците и служителите, както и за подобряване на социал-
ния климат. Чрез дейност „Осигуряване на средства за колективна 
защита , включително модернизация и/или реконструкция и/или 
обезопасяване на съществуващи обекти, технологични процеси, 
машини и съоръжения, свързани с подобряване условията на труд в 
Зафира- Бен ООД“ ще се замени част от  луминесцентното осветле-
ние със свето диодно- тип LED осветление. Чрез дейност "Закупуване 
на ЛПС и специално работно облекло", използваните до момента 
лични предпазни средства и специално работно облекло ще бъдат 
заменени с по-ефективни, осигуряващи по-добра индивидуална 
защита за здравето на работещите. Чрез дейност  „Подобряване на 
социалния климат в предприятието чрез предоставяне на възмож-
ности за отдих, почивка, спортуване и улесняване на служителите 
по време на работния процес в предприятията“ ще се подобрят 
условията за почивка, отдих и хранене на работниците и служителите 
в дружеството, чрез оборудване и обзавеждане с редица социални 
придобивки на две помещения за преобличане, почивка и отдих в 
производствената база в с. Зафирово. Част от проекта са и задъл-
жителните дейности за публичност и визуализация и организация 
и управление. Проект има за цел да подобри работната среда в "За-
фира-Бен" ООД, чрез осигуряването на добри и безопасни условия 
на труд, както и посредством осигуряване на социални придобивки, 
което от своя страна ще подобри качеството на живот и труд и ще 
рефлектира положително върху  производителността на труда.
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От НЧ „Н.Й.Вапцаров - 1940 г.” в с. Попина:

Лятна библиотека на открито На село е весело!

„Открихме сезона на летните занимания с деца в с.Попина! - 
информира секретарят на читалището Катя Драганова. - След 
отправена покана към децата на селото, събрахме се и поиграха 
на някои позабравени игри - скачане с чували, прескачане на 
въже, игра с федербал. Заваля  дъжд и продължихме в залата. 
Макар и малко, децата се забавляваха и останаха доволни. 
Пожелахме си  - ваканцията да продължим с игрите”.

По повод годишнина от разстрела на Никола Йонков Вапцаров библиотеката на НЧ „Н.Й.Вапцаров - 1940 г.” в с. Попина 
бе изнесена на открито. За целта са подготвени табла със стихове и снимки от живота на поета подредени в беседка.

Децата четоха стихотворения на Вапцаров. Лятната библиотека на открито привлече не само деца, но и техните 
баби, които си спомниха колко много негови стихотворения са учени наизуст, някои, от които още знаят.

НЧ "Никола Вапцаров - 1940", с.Попина се включи в бла-
готворителното събиране на пластмасови капачки под 
мотото "От любов към децата и Земята - дари капачка".

Във фоайето на читалището са поставени големи бутилки за 
събиране на капачки. По този начин хората от селото, идвайки 
в читалището, са имали възможност да донесат събраните в 
къщи капачки и да се включат в тази благородна инициатива.

Участието на самодейци-
те при НЧ "Никола Вапца-
ров-1940", с.Попина в VIII-я 
Еньовски събор "Край язовир 
Дрян", с.Красен бе възнагра-

дено. В раздел "Представяне 
на автентични носии" те се 
класираха на първо място и 
получиха Грамота, Диплом и 
златен медал за представени-

те всекидневна женска носия, 
мъжка всекидневна носия и 
носия на жетварка.

В раздел  "Автентични на-
родни танци" самодейците 

завоюваха второ място, Гра-
мота, Диплом и сребърен 
медал за представените ав-
тентични за попинския район, 
"Данец" и "Право хоро".

Групова супервизия и психологическа подкрепа на всички 
асистенти по проект "Патронажна грижа + в Община 
Ситово" и социална услуга "Асистентска подкрепа". 
Освен асистенти, бяха поканени и потребителите на 
тези услуги.

„Благодарим за съдействието на Кмета на Община 
Ситово - Сезгин Алиибрям!” - казват участниците в 
срещата. 

Екипът на Звеното за почасова грижа по домовете към 
Община Ситово проведе работна среща с екипа на Общинска 
администрация и звената предоставящи социални услуги в 
Община Стражица.

,,Еньовден'' празнуваха потребителите на социалната 
услуга „Почасова грижа по домовете” организирана от 
Нели Маринова, която е ръководител на Звеното, и соци-
алните работници Цветелина Маринова и Ясемин Кадир.

Потребителите рецитираха стихотворения и пяха 
песни, а психологът Рашид Абтула проведе с тях тренинг 
на тема ,,Аз и моят талант".

Съпричастие - подкрепа, отговорност


