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Сезгин АЛИИБРЯМ, Кмет на Община Ситово:

Ще надграждаме постигнатото, за да
създадем по-добри условия за живот

Предстои предприемането 
на драстични мерки към 
некоректните платци на 
местни данъци и такси

- Как бихте определили първата 
година от Вашия втори кметски 
мандат, г-н Алиибрям? 

- Първата година от втория 
мандат беше трудна, с много не-
известни около коронавирусната 
пандемия.

В същото време, обаче, довери-
ето, с което ни удостоиха нашите 
съграждани за новия мандат ни 
задължаваше да работим усилено, 
без да щадим сили и енергия, а 
именно постигане на поставените 
цели. Да надграждаме постигна-
тото през годините, да върнем 

От НЧ "Бачо Киро - 1943 г.", с.Искра:

Видеорецитал посветен на 
Международния ден на майчиния език 

На 21-ви февруари бе 
отбелязан Международният 
ден на майчиния език. Той е 
обявен през ноември 1999 г. 
на Генерална конференция 
на ЮНЕСКО  и признат през 
2002 г. от Организацията на 
обединените нации. 

Ежегодно от февруари 
2000 г. този ден се отбелязва 
с цел опазването на езиково-
то многоезичие и културно 
многообразие по света. По-
настоящем в света същест-
вуват около 7000 езика.

Майчин език, още наричан 
роден, първи език, е езикът, 
който човек научава първо, 
и който човек обикновено 
започва да усвоява още от 
раждането си. Родният език 
на даден човек е основата на 
неговата социолингвистична 
идентичност.

Тази година, Междуна-
родният ден на майчиния 
език в село Искра, община 
Ситово бе отбелязан с ви-
деорецитал организиран от 
Народно читалище "Бачо 

Киро - 1943 г.", който бе пред-
ставен онлайн на страницата 
на културната институция в 
социалната мрежа Фейсбук. 
Произведения на майчин 
език четоха 15-годишната 
Дамла Юмер и десетгодиш-
ните Ямур Мухаремова и 
Ямур Юмер.

На 26 февруари, на трите 
момичета, секретарят на Чи-
талището Нериман Мустафа 
връчи Грамоти, а от ДПС-Си-
тово осигуриха подаръци за 
младите рецитатори.

на стр. 2 на стр. 3

на стр. 3

Заради усложнената епидемична обстановка, с цел 
опазване на здравето на гражданите, заседанията на 
Постоянните комисии, както и на Общински съвет - 
Ситово се проведоха при закрити врати за граждани 
и през м. февруари.

Редовното заседание на местния парламент се про-
веде на 26 февруари от 10:00 часа.
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Решения 
на Общински съвет-Ситово 

по Протокол № 1/28.01.2021 г.
Д  Н  Е  В  Е  Н   Р  Е  Д:

1. Отчет за дейността на Общински съвет - Ситово и неговите комисии 
за периода 01.07.2020 - 31.12.2020 г. от Ридван Ахмед Кязим - Предсе-
дател на Общински съвет - Ситово.

Внася: Р. Кязим, Председател на ОбС-Ситово
2. План за работата на Общински съвет - Ситово за първото шест-

месечие на 2021 г.
Внася: Р. Кязим, Председател на ОбС-Ситово
3. Докладна записка относно освобождаване на физически и юриди-

чески лица от такса сметосъбиране и сметоизвозване за 2021 г.
Внася: С. Алиибрям, Кмет на Община Ситово
4. Докладна записка относно Издаване на запис на заповед от Община 

Ситово в полза на ДФ "Земеделие", обезпечаващ авансово плащане на 
ДДС по Административен договор № Издаване на запис на заповед 
от Община Ситово в полза на ДФ "Земеделие",обезпечаващ авансово 
плащане на ДДС по Административен договор № BG06RDNP001-19.159-
0007-C01/10.09.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова по-
мощ по Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 
г. по Подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за 
Водено от общностите местно развитие" на мярка 19"Водено от общно-
стите местно развитие"№ BG06RDNP001-19.159 за Проект "Обновяване 
на площи за широко обществено ползване,предназначени за трайно 
задоволяване на обществените потребности от общинско значение в 
с.Добротица, с.Босна и с.Гарван, Община Ситово, област Силистра".

Внася: С. Алиибрям, Кмет на Община Ситово       
5. Докладна записка относно Издаване на запис на заповед от Община 

Ситово в полза на ДФ " Земеделие", обезпечаващ авансово плащане на 
Административен договор № BG06RDNP001-19.159-0007-C01/10.09.2020 
г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма 
за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. по Подмярка 
19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от 
общностите местно развитие" на мярка 19 " Водено от общностите 
местно развитие" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие", 
№BG06RDNP001-19.159 за Проект "Обновяване на площи за широко 
обществено ползване,предназначени за трайно задоволяване на об-
ществените потребности от общинско значение в с.Добротица, с.Босна 
и с.Гарван, Община Ситово, област Силистра."

Внася: С. Алиибрям, Кмет на Община Ситово
6. Докладна записка относно, отпускане на средства за гориво на 

автомобили, общинска собственост, предоставени за стопанисване и 
управление на Участък Ситово.

Внася: С. Алиибрям, Кмет на Община Ситово
7. Докладна записка относно, създаване на социална услуга "Асис-

тентска подкрепа", като делегирана от държавата дейност, по реда на 
Закона за социалните услуги.

Внася: С. Алиибрям, Кмет на Община Ситово
8. Докладна записка относно приемане на Общински план за мла-

дежта за 2021 г.
Внася: С. Алиибрям, Кмет на Община Ситово
9. Докладна записка относно приемане Програма за управление и раз-

пореждане с имоти общинска собственост на Община Ситово за 2021 г.
Внася: С. Алиибрям, Кмет на Община Ситово
10. Докладна записка относно отреждане на терен за разширяване 

на гробищен парк - Ситово. 
Внася: С. Алиибрям, Кмет на Община Ситово
11. Докладна записка относно предоставяне на стаи за ползване за 

нуждите на ПГСС - Ситово.
Внася: С. Алиибрям, Кмет на Община Ситово
12. Докладна записка относно прекратяване на съсобственост с РПК 

„Бъдеще“.
Внася: С. Алиибрям, Кмет на Община Ситово
13. Питания.

Р Е Ш Е Н И Е № 1
На основание чл.27, ал.6 от ЗМСМА, Общински съвет - Ситово при-

ема Отчета на Председателя на Общински съвет - Ситово за периода 
01.07.2020 г. - 31.12.2020 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 2
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет приема Плана 

за работата на Общински съвет - Ситово за първото шестмесечие на 
2021 г. С така направеното предложение.

Р Е Ш Е Н И Е № 3
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 от Наредбата 

за определянето и администрирането на местните такси и цени на 
услуги на територията на Община Ситово, във връзка с протокол № 
15/16.12.2020 г. на комисията назначена със Заповед № 368/04.12.2020 
г., Общински съвет - Ситово 

I. Освобождава от такса за сметосъбиране и сметоизвозване за 2021 
г. собственици на имоти от Община Ситово.

II. Не освобождава от такса за сметосъбиране и сметоизвозване за 
2021 г. собственици на имоти от Община Ситово.

/Списъците са публикувани на интернет страницата на Община Си-
тово - www.sitovo.bg/

Р Е Ш Е Н И Е № 4
На основание чл.21, ал.1, т.10 и т.24 и чл.27, ал.4 и ал.5 от  Закона 

за местното самоуправление и местната администрация и администра-
тивен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
№BG06RDNP001-19.159-0007-C01/10.09.2020 г. по Подмярка 19.2 
„Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общно-
стите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно 
развитие“,  №BG06RDNP001-19.159 за Проект „Обновяване на площи за 
широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване 
на обществените потребности от общинско значение в с.Добротица, с. 
Босна и с. Гарван, Община Ситово, област Силистра“сключен между ДФ 
"Земеделие” и Община Ситово, Общински съвет Ситово:

1. Упълномощава кмета на Община Ситово да подпише Запис на 
заповед, без протест и без разноски, платима на представяне в полза 
на ДФ "Земеделие” в размер на 63 850,54 лева /шестдесет и три хиляди 
осемстотин и петдесет лева и петдесет и четири стотинки/ за обезпеча-
ване на 100% /сто процента/ от заявения размер на авансово плащане по 
административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ №BG06RDNP001-19.159-0007-C01/10.09.2020г. по Подмярка 19.2 
„Прилагане на операции в рамките 

на стр. 3

Сезгин АЛИИБРЯМ, Кмет на Община Ситово:

Ще надграждаме постигнатото, за да
създадем по-добри условия за живот

хората по селата, като създадем 
по-добри условия на живот, да 
бъдем в помощ на бизнеса. В 
тази връзка искам да кажа едно 
огромно БЛАГОДАРЯ на всички 
работодатели в нашата община, 
които задържаха своите работ-
ници в тези трудни времена и 

така осигуриха спокойствие по 
домовете им.

- Как работи Общината във 
време на пандемия? 

- Във време на пандемия Об-
щина Ситово се справя със за-
дачите поставени за изпълнение. 
Направили сме организация още 
от първия ден на пандемията - 13 
март 2020 г., като първата ни 
грижа е запазване на здравето на 
нашите съграждани и служители-
те в администрацията. Забранили 
сме провеждането на сборове 
по населени места, на сватбени 
тържества /допуснахме три, с 

напълно спазване на изисквани-
ята/. Нямаме случай, в който наш 
служител да не е обслужил или да 
е отказал да работи в тези трудни 
условия.

- Кои са най-успешните реали-
зирани проекти? 

- Реализирахме няколко проек-

ти от изключително значение за 
населението на община Ситово, 
които са финансирани от Про-
грамата за развитие на селските 
райони 2014-2020, Подмярка 7.2 
„Инвестиции в създаването, подо-
бряването или разширяването на 
всички видове малка по мащаби 
инфраструктура“.

Единият проект е "Реконструк-
ция на водоснабдителната мрежа 
за с.Искра и с.Ситово за инди-
кативни улици" на стойност 1 
398 694,85 лв., другият - "Рекон-
струкция и рехабилитация на път 
Нова Попина - Искра - Ситово" на 
стойност 5 373 923.88 лв., а тре-
тият - за изграждане на спортна 
площадка в село Искра.

Освен това сме извършили 
асфалтиране на улици във всич-
ки населени места, санирани са 
административни сгради в село 
Ситово и село Искра, изграден е 

и външен асансьор в село Ситово.
- Кой е най-належащия проблем 

в община Ситово, който трябва 
най-напред да се разреши?

- Належащи проблеми за ре-
шаване има, както във всяко 
нормално семейство. Желанието 
ни е да увеличим социалните ус-
луги на територията на общината, 

грижата за възрастните хора ни е с 
приоритет. Въпросът за  нормален 
автобусен транспорт в някои наши 
села е болезнен. Ще се стремим да 
разрешим тези въпроси. 

- Какво споделят с Вас хората, 
когато се срещате с тях в общин-
ния център или по населените 
места?

- Срещите с хората протичат 
много емоционално, всеки казус 

е индивидуален, специфичен. 
Хората по населените места най-
точно ни подсказват проблемите и 
задачите, с които трябва да се за-
нимаваме през годината. Битовите 
въпроси са най-често срещани.

- На какво ниво е събираемостта 
на местните данъци и такси? Как 
се справяте с нередовните платци?

- Събираемостта на местните 
данъци и такси е над 60%, като в 
тези проценти са включени и стари 
задължения от преди 5 години. 
Нашите съграждани не осъзнават, 
че всички дейности в администра-

цията зависят от тези данъци. По-
чистването на нерегламентирани 
сметища, много често извозването 
на отпадъци, строителни дейности 
на територията на нашата община 
са обвързани със събираемостта. 
До месец ще предприемем драс-
тични мерки към некоректните 
платци, без изключение.

- Колко проекта реализира 
Община Ситово в изпълнение 
Стратегията на МИГ "Главиница - 
Ситово Крайдунавска Добруджа"?

- Към днешна дата, по МИГ 
"Главиница-Ситово, Крайдунавска 
Добруджа", Община Ситово е на 
фаза приключване на един проект 

по мярка 2.1 "Социално трудова 
здравна интеграция - приобщава-
не на представителите на уязвими, 
етнически и маргинални групи".

Много скоро ще започнат стро-
ителните дейности по мярка 7.2 - 
паркове в селата Босна, Добротица 
и Гарван.

По мярка 3.9 "Уча се, за да спо-
луча" имаме също одобрен проект. 
Той е насочен към подобряване на 

образованието в училищата и ще 
стартира тази година. 

- Какви проекти се подготвят 
сега в Общината, с които да се 
кандидатства за финансиране по 
различните оперативни програми? 

- Много често задаван въпрос 
от всички, но нашата цел е да 
кандидатстваме по мерки, по 
които да няма съфинансиране. Не 
само да изготвиш проект, но и да 
намериш финансиране е важно. 
Бяхме се наслушали на проектанти 
в нашата Община... Приоритет ще 
е екологията, изграждане на Пре-

чиствателна станция в село Искра, 
инфраструктурата в цялата общи-
на, както и социалните услуги. 

 - Използва ли Община Ситово 
възможностите, които дава ПУ-
ДООС, за реализация на малки 
проекти?

- В община Ситово повечето 
села имат спечелени проекти по 
ПУДООС. В селата Добротица, 
Любен, Ирник, Искра, Поляна, 
Попина и Гарван са изградени 
кътчета за отдих и детски пло-
щадки. Кметствата по населени 
места имат възможност да кан-
дидатстват самостоятелно по 
тази програма.

от стр. 1
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Решения 

на Общински съвет-Ситово 
по Протокол № 1/28.01.2021 г.

на стратегии за Водено от общно-
стите местно развитие” на мярка 
19 „Водено от общностите местно 

развитие", №BG06RDNP001-19.159 за Проект „Обновяване на площи за 
широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване 
на обществените потребности от общинско значение в с.Добротица, с. 
Босна и с. Гарван, Община Ситово, област Силистра“.

2. Възлага на кмета на Община Ситово да подготви необходимите 
документи за получаване на авансовото плащане по административен 
договор №BG06RDNP001-19.159-0007-C01/10.09.2020 г. и да ги пред-
стави пред ДФ "Земеделие”.

Р Е Ш Е Н И Е № 5
На основание чл.21,ал.1,т.10 и т.24 и чл.27,ал.4 и ал.5 от  Закона за 

местното самоуправление и местната администрация и администра-
тивен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
№BG06RDNP001-19.159-0007-C01/10.09.2020 г. по Подмярка 19.2 
„Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общно-
стите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно 
развитие“,  №BG06RDNP001-19.159 за Проект „Обновяване на площи за 
широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване 
на обществените потребности от общинско значение в с.Добротица, с. 
Босна и с. Гарван, Община Ситово, област Силистра“ сключен между 
ДФ "Земеделие” и Община Ситово, Общински съвет Ситово:

1. Упълномощава кмета на Община Ситово да подпише Запис на 
заповед, без протест и без разноски, платима на представяне в полза на 
ДФ "Земеделие” в размер на 13 374,80 лева /тринадесет хиляди триста 
седемдесет и четири лева и осемдесет стотинки/ за обезпечаване на 
100% /сто процента/ от заявения размер на авансово плащане на ДДС по 
административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ №BG06RDNP001-19.159-0007-C01/10.09.2020г. по Подмярка 
19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общ-
ностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно 
развитие", №BG06RDNP001-19.159 за Проект „Обновяване на площи за 
широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване 
на обществените потребности от общинско значение в с.Добротица, с. 
Босна и с. Гарван, Община Ситово, област Силистра“.

2. Възлага на кмета на Община Ситово да подготви необходимите 
документи за получаване на авансовото плащане по административен 
договор №BG06RDNP001-19.159-0007-C01/10.09.2020г. и да ги пред-
стави пред ДФ "Земеделие”.

Р Е Ш Е Н И Е № 6
На основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация, Общински съвет Ситово:
1. Дава съгласие за отпускане на гориво за предоставените на Участък 

Ситово автомобили /собственост на Община Ситово/ и обслужващи 
територията на Община Ситово, както следва:

- с рег.№ СС 3865 АК / Ауди/ - 20 л. бензин и 150 л. автогаз месечно;
- с рег.№ СС6095 РВ / Нисан Терано/ - 100 л. дизелево гориво месечно, 

за периода 01.01.2021 г. до 31.12.2021 г.
2. Възлага на Кмета на Община Ситово да сключи договор за дарение 

на предоставяното гориво и с вътрешни компенсирани промени да 
осигури необходимите средства в бюджета на общината до 31.12.2021 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 7
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.15, т.10, чл.25, ал.1 и 

чл.93 от Закона за социалните услуги и чл.83 и чл.84 от Правилника за 
прилагане на Закона за социалните услуги, Общински съвет - Ситово

1. Дава съгласие, считано от 07.01.2021 г. да бъде създадена нова 
социална услуга „ Асистентска подкрепа“, като делегирана от държавата 
дейност, съгласно Закона за социалните услуги.

2. Натуралният показател да се определя съгласно Решение на Минис-
терски съвет за приемане на Стандарти за делегираните от държавата 
дейности за натурални и стойностни показатели - 27 потребители за 
2021 г.

3. Дава съгласие услугата да се администрира от Звено за почасова 
грижа по домовете и включва 2,5 щатни бройки.

4. Възлага на Кмета на Община Ситово да утвърди правилата, про-
цедурите и образците на документи във връзка с предоставянето на 
услугата и осъществяването на контрола и мониторинга.

Р Е Ш Е Н И Е № 8
На основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация, чл.16, ал.1 от Закона за младежта, Общински 
съвет - Ситово:

1. Приема Общински план за младежта на Община Ситово за 2021 г.
Р Е Ш Е Н И Е № 9

Общински съвет - Ситово на основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, 
чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост и чл.4, ал.1 от Наредба 
за придобиване, стопанисване, управление и разпореждане с общинско 
имущество, приема Годишна програма за управление и разпореждане 
с имотите общинска собственост за 2021 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 10
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.53а, т.2 от Закона за 

кадастъра и имотния регистър, Общински съвет - Ситово:
1. Одобрява проект на разделяне /делба/ на поземлен имот с иден-

тификатор 66665.81.431 по Кадастралната карта и кадастралните ре-
гистри на с.Ситово, община Ситово, област Слистра и обособяване на 
два самостоятелни парцела с проектни идентификатори 66665.81.600 
ш 6665.81.601 по Кадастралната карта и Кадастралните регистри на 
с.Ситово. - Приложение № 1.

2. Възлага на Кмета на Община Ситово да открие процедура за 
промяна начина на трайно ползване от „Изоставено трайно насажде-
ние“ в „Гробищен парк“ на новообразуван поземлен имот с проектен 
идентификационен № 66665.81.600 и с проектна площ от 3755 кв.м. 
по Кадастралната карта и Кадастралните регистри на с.Ситово, частна 
общинска собственост, представляващ част от отдел, подотдел 447х1, 
съгласно одобрения през 2012 г. Горскостопанския план на Община 
Ситово, след което да бъде приобщен към съществуващият гробищен 
парк за ползване по предназначение.

3. Дава съгласие за сеч и почистване на дървесната растителност 
върху площ от 3755 кв.м. от новообразуван поземлен имот с проектен 
идентификатор 66665.81.600 по КККР на с.Ситово, във връзка с изпъл-
нение на процедурата по т. 2.

4. Провеждане на сечта, коренежа и почистването на дървесната 
растителност да се възложи на ОП на стр. 4

от стр. 2

Общински съвет - Ситово заседава

Памет за Апостола
на свободата

Дългът, преди всичко, съ-
бра членове на Читалищно-
то настоятелство и активни 
самодейци към ГАФ „Росен 
здравец“ в НЧ „Йордан 
Йовков - 1899“ в село До-
бротица на 19 февруари, 
за да се преклонят пред 
паметта на Апостола на 
свободата Васил Левски, 
обесен преди 148 години 
в София. Изпълнявайки 
вечните български патрио-
тични песни читалищните 
дейци изплетоха венец, 
който поставиха на специ-
ално подреденото от тях 
табло, отразяващо събития 
от бурния революционен 
устрем на Дякона.

Всеки участник развъл-

нувано рецитира стихо-
творение за безсмъртния 
герой и сподели как чете 
заветите му днес, защото 
връщането към миналото 
е необходимост, за да мо-
жем правилно да оценим 
нашето бъдеще. В получи-
лата се дискусия учителят 
по история в местното ОУ 
“Отец Паисий“ - Ангелинка 
Русева отговори на въпро-
си относно настъпилата 
промяна в отдаването на 
почит и признателност на 
най-великия сред българи-
те - Дякон Левски и него-
вата саможертва за Майка 
България!

Галина ЙОРДАНОВА,
Председател на ЧН

Дискусията и решенията 
на общинските съветници 
бяха върху девет докладни 
записки формиращи дневния 
ред на сесията. 

Най-напред бяха разгле-
дани предложенията за 
изменение на Правилника за 

организацията и дейност-
та на Общинския съвет, 
след което бе представено 
сведение на Годишен план 
за дейността на Звено 
"Вътрешен одит" за 2021 г.

Съветниците приеха от-
чета за дейността на 
Обществения съвет по 
социално подпомагане и 

услуги за 2020 година и План 
за работа на Съвета за 
настоящата година. 

Представител на Община 
Ситово за участие в редов-
но заседание на Общото съ-

брание на Асоциацията по 
ВиК в област Силистра ще 

бъде кметът на общината 
Сезгин Алиибрям.

Приети са решения и по 
разпоредителни сделки с 
имоти общинска собстве-
ност в с.Искра, с.Попина, 

с. Добротица, с. Босна, 
с.Ситово и с. Ирник.

от стр. 1

Успех в междУнароден конкУрс 
на самодейци от с. искра 

В периода 22-25 януари 
т.г. НЧ "Бачо Киро - 1943 
г.", с.Искра взе участие 
в онлайн конкурса "Зовът 
на зимата" организиран 
от град Бишкек - столица 
на Република Киргизстан. 
Журито, в което от бъл-
гарска страна участваха 
читалищните дейци Не-
риман Мустафа и Стефан 
Станчев, класира на второ 
място Неше Осман в кате-
гория "Солово изпълнение" 

и на трето място - Емре 
Серхат, в категория "Фо-
тография". 

"От сърце благодарим на 
самодейците към читали-
щето, за труда, желанието 
и доброто представяне. 
Искрено се надяваме, че 
и в бъдеще ще продължим 
съвместната си дейност с 
организаторите от азиат-
ската страна" - казват от 
ръководството на култур-
ната институция.

Поредни награди за 
Читалището в с.Гарван

От НЧ „Димитър Иванов Полянов - 1870”, с. Гарван 
информират за нови награди, спечелени от участието 
си във Фолклорния фестивал на хумора "Който се смее, 
не старее" организиран в с.Паламарца. Самодейците са 
удостоени с Грамота и златен медал за първото място, 
Грамота и специалната награда на Община Попово, как-
то и Диплом за Мъжката и женската фолклорни групи и 
танцовата група.

Кулинарният конкурс "С аромат на вкусна сготвено, 
на фолклор и изкуство" донесе също Грамота и златен 
медал за първо място, Грамота и сребро за второ място, 
както и диплом.
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Решения 
на Общински съвет-Ситово 

по Протокол № 1/28.01.2021 г.
„Общински имоти и услуги-2012“ 
с.Ситово.

5. Добитата дървесина да бъде разпределена и предоставена безвъз-
мездно на всеки иден от членовете на доброволното формирование по 
равно на всеки.

Р Е Ш Е Н И Е № 11
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.12, ал.3 от ЗОС и чл.25, 

ал.1 от НРПСУРОИ, Общински съвет - Ситово ДАВА СЪГЛАСИЕ  за пре-
доставяне за безвъзмездно ползване на следните помещения:

Кабинет № 109 на 1 етаж в учебен корпус с идентификатор № 
6666.501.73.6;

Стая № 203 на 2 етаж в административен блок с идентификатор № 
6666.501.73.3;

Р Е Ш Е Н И Е № 12
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.34, ал.2 от ЗОС във връзка 

с чл.46, ал.3, чл.47, ал.2, т.2 във връзка с чл.47,ал.1,т.2 от НРПСУРОИ
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ ЗА ЗАМЯНА НА 15.50% ИД ЧАСТИ - собственост 

на Община Ситово на стойност 30 068.00 лв. /тридесет хиляди шестдесет 
и осем лв./ без ДДС от Търговска сграда /Комплекс от сгради с обща ЗП 
от 692 кв.м./, с идентификатор № 66665.501.255 по КККР в землището 
на с.Ситово със 29.41% ИДЧАСТИ, собственост на РПК „Бъдеще на 
стойност 29 520 лв. /двадесет и девет хиляди петстотин и двадесет лв./ 
без ДДС от "Бивша фурна за хляб" /Масивна сграда със ЗП 386 кв.м./ 
с идентификатор № 66665.501.447 по КККР землището на с.Ситово. 
Разликата от 548 лв. /петстотин четиридесет и осем лв./ без ДДС да се 
плати от РПК „Бъдеще“, като Община Ситово. „Бившата фурна за хляб“ 
става еднолична собственост на Община Ситово, а „Търговска сграда“ 
еднолична собственост на РПК „Бъдеще“, като Общината си запазва 
правата на собственост на дворно място, върху която е изградена 
търговската сграда.

2. Упълномощава Кмета на общината, ДА СКЛЮЧИ ДОГОВОР ЗА 
ЗАМЯНА на посочените по-горе идеални части по двата имота.

Председател на ОбС-Ситово:
Ридван КЯЗИМ

от стр. 3

Читалищата участваха в 
конкурс за мартеница гигант

Творческата работилница 
„Бели и червени, като слънцето 
засмени“ към НЧ „Йордан Йов-
ков-1899“, с. Добротица участва 
в конкурс „Мартеници гигант“, 
който според регламента е в две 
части: виртуален и действителни 
елементи.

Във виртуалния вариант пред-
ставиха композиция изработена 
от естествени материали имащи 
конкретна символика. Кошнич-
ките, с размер: височина 34 см и 

22 см широчина, са изплетени от 
лозина. Тя е растителен символ на 
висшето, плодородието, доброто, 
благополучието.  Има магическа 
сила, защото ще направи човека 
жилав и здрав. Пресуканите конци 
пазят къщата да не влезе в нея 
злото - болести и немотия. Мар-
тениците са така усукани, както 
момите се усукват около момците.

В действителния вариант пред-
ставят мартеничката с гълъбчето 
от легендата за хан Аспарух.

Това е една от мартениците, изработени от уче-
ниците в Клуб "Арт работилница" с ръководител 
Невяна Петкова в ПГСС-Ситово. Мартенски торбички, 
изработени от филц, декорирани с бял и червен конец, 
българска шевица, детелина с калинка от филц и парич-
ка. Дължина на мартеницата 45 сантиметра. 

Автор: Теодора Стефанова Иванова, ученичка от 
11 клас

Мартенското предложение на Народно Читалище "Възражда-
не 2017", с. Ситово в конкурса за мартеници  гигант организиран 
от РЕКИЦ - Силистра със съдействието на Областна админи-
страция Силистра и в партньорство с Ротари клуб Силистра.

В Областния конкурс "Мартеници гигант" с 4 мар-
теници участва НЧ "Христо Смирненски - 1940 г.", с. 
Ситово. Те са изработени от Калинка Ангелова, Иванка 
Бобева и Елена Кърова.

Секретарят на НЧ "Бачо Киро - 1943 г.", с. Искра Нериман 
Мустафа и библиотекарят Гюлджихан Мухарем са автори на 
тази мартеницата-гигант.

Размери: червен и бял воал - 3 метра дължина, мартеница-мо-
миче с височина 180 см и мартеница-момче с височина 170 см.

Уникални мартеници представи в конкурса НЧ "Никола Вапца-
ров-1940 г.", с.Попина. Една от тях е слънце-мартеница с височина 
78 см и ширина 78 см. Изработено е от картон, лъчите са шишове, 
омотани с бял конец, символ на чистотата и искреността, и червен 
конец - символ на топлотата, на приятелството и взаимната обич.

Първомартенски празник в с.Искра

И тази година на 1-ви март 
посрещането на Баба Марта в НЧ 
"Бачо Киров - 1943г.", с. Искра се 
превърна в прекрасен празник. 
По традиция и за здраве тя закичи 
малки и големи с чудни марте-
нички, информира секретарят 
Нериман Мустафа. 

Децата от ОУ "Стефан Караджа" 
посрещнаха празника щастливи, 
усмихнати и лъчезарни. Те бяха 

подготвили поздрав за всички, а 
Баба Марта ги зарадва със сладка 
питка и пъстри мартенички. 

"Така премина този хубав бъл-
гарски празник в нашето читали-
ще. Пожелаваме настъпващата 
пролет да донесе на всички много 
здраве, жизненост, надежда, слън-
чеви усмивки, ведрост и топлина. 
Бъдете румени и засмени!" - доба-
ви още Нериман Мустафа.

Първомартенски
празник в с.Искра


