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итово днес
Община Ситово е с приет бюджет

В Добротица - гора вместо сметище!

Начало на осъществяване 
на съвместна инициатива 
на Кметствата на ситов-
ските села Добротица и 
Любен бе дадено на 22 април 
- световен Ден на Земята.

По идея на кмета на с. 

Добротица - Искра Геор-
гиева, бившето сметище 
край селото е на път да се 
превърне в гора. То заема 
площ от 4 декара и е за-
лесeно с тополи.

Залесяването е извър-

шено от 15 социалнослаби 
лица от двете населени 
места, които са с право 
на месечна помощ  по чл.9 
от Правилника за прилагане 
на Закона за социално под-
помагане.

С модерен надпис 
посреща всички 

село Искра 

Читалището в с.Гарван с 
одобрен проект за съхранение 
на местните традиции

Църквата „Свето Възнесение Господне" 
в село Искра тъне в разруха

Най-голямата църква в 
Доростолска митрополия 
„Свето Възнесение Гос-
подне“ тъне в разруха и 
чака своя Спасител. Тя 
се намира в село Искра, 
община Ситово, област Си-
листра.  Отдавна няма път 
към огромния православен 
храм. Обрасъл е в гъста 
растителност. Стените 
са напоени с влага, мухъл 
и плесен се шири по тях, 
а купелът за кръщенета 
събира дъждовна вода.

Няма и документирана 
на стр. 4

Ремонтират джамията в село Босна
Догодина 

мюсюлманският 
храм ще чества 

160-годишен юбилей

На 6 април т.г. започна 
дългоочакваният основен 
ремонт на покрива и на 
вътрешните помещения на 
джамията в село Босна.

Джамията е построена 
преди 159 години - през да-
лечната 1862 година. 

Средствата за ремонта 
са осигурени от Главното 
мюфтийство и от дарения, 
както и доброволен труд 
от местните жители.

на стр. 5

В много градове из България през последните години се 
монтират гигантски букви - едноцветни или многоцветни, с 
имената на съответното населено място. Поставени са на 
централна улица или на входа на градовете.

Социалните мрежи са мястото, където най-бързо могат 
да се видят фотографии на тези букви-имена. И, разбира 
се, снимка на съответното лице пред тях. Да, те остават 
за спомен, но са и една прекрасна идея, която може да се 
осъществи навсякъде. Стига да има воля и инициатива. В 
случая със снимката, която ви показваме в този брой на в.  
"Ситово Днес" иде реч за осъществената инициатива на 
Кметство Искра. Модерният надпис е вече факт и всеки жи-
тел или гост на село Искра със сигурност му се е зарадвал.

"Идеята е моя - сподели Вилдан Мемиш, кмет на село-
то. - Радвам се, че прави впечатление! Реших да вкарам 
малко колорит. След смяната на мантинелите, в двора на 
Кметството имаше захвърлени железарии, които използва-
хме. Още не всичко е завършено, ще има и градинка около 
надписа, за която ще ползваме изхвърлените бордюри".

- Най-важният момент 
в работата на Общинската 

администрация е 
обслужването на гражданите 
да е максимално експедитивно

Общински съвет - Ситово 
проведе една от най-важни-
те си сесии за настоящата 
година, на която се раз-
гледа и прие бюджета на 
общината за 2021 г. Заради 
усложнената епидемична 
обстановка, с цел опазване 
на здравето на граждани-
те, заседанието е закрито 
за граждани.

Разработването на бю-
джета на Община Ситово 
е осъществено при съб-
людаване на действаща-
та нормативна уредба в 
страната. Бюджет-2021 в 
приходната и разходната 
си част е в размер на 6 712 
843 лв., като приходите с 
държавен характер са 4 349 
614 лв., а местните приходи 
- 2 363 229 лв. Положително 
е решението и за актуали-

на стр. 2

Кметът на Община Ситово Сезгин АЛИИБРЯМ и 
Председателят на Общински съвет-Ситово  Ридван КЯЗИМ

на стр. 6
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Решения 
на Общински съвет-Ситово 

по Протокол № 3/26.02.2021 г.
Д  Н  Е  В  Е  Н   Р  Е  Д:

1. Докладна записка относно, изменение на Правилника за органи-
зацията и дейността на Общински съвет - Ситово.

Внася: Р. Кязим, Председател на Общ. съвет Ситово
2. Докладна записка относно, Представяне на сведение на Годишен 

план за дейността на Звено " Вътрешен одит" за 2021 г. при Община 
Ситово на Общинския съвет Ситово.

Внася: С. Алиибрям, Кмет на Община Ситово
3. Докладна записка относно, Отчет за дейността на обществения 

съвет по социално подпомагане и услуги за 2020 година и План за 
работа на Съвета през 2021 година.

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

участие в редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията по 
ВиК в област Силистра.

Внася: С. Алиибрям, Кмет на Община Ситово
5. Докладна записка относно, изменение на Решение № 47/30.05.2019 

г. на Общински съвет - Ситово.
Внася: С. Алиибрям, Кмет на Община Ситово
6. Докладна записка относно, стопанисване и управление на имот – 

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

в с.Искра.
Внася: С. Алиибрям, Кмет на Община Ситово
8. Докладна записка относно, разпореждане с общинска собственост 

в с.Босна. 
Внася: С. Алиибрям, Кмет на Община Ситово
9. Докладна записка относно, разпореждане с общинска собственост 

в с.Попина, с. Добротица, с. Босна,с.Ситово и с. Ирник.
Внася: С. Алиибрям, Кмет на Община Ситово
10. Питания.

Р Е Ш Е Н И Е № 14
На основание чл. 25 ал. 3 от  ЗМСМА и чл. 5 ал. 5 от  Правилника за 

организацията и дейността на Общински съвет - Ситово:
Изменя чл. 5, ал.2,  т. 5 от Правилника за организацията и дейността 

на Общински съвет - Ситово, както следва: 
т.5 - приема и изменя годишния бюджет на общината, включително 

и показателите по чл. 45  ал. 1 т. 2 от Закона за публичните финанси 
за районите, кметствата и населените места с кметски наместници, с 
изключение на тези, които са определени като второстепенни разпо-
редители с бюджет по реда на чл.11, ал. 10 от Закона за публичните 
финанси,  осъществява контрол и приема отчета за изпълнението му, с 
мнозинство повече от половината от общия брой общински съветници. 

Изменя чл. 5, ал.2,  т. 7 от Правилника,  като създава буква „а“ и  буква 
„б“ към същата, а именно: 

т.7 - приема решения за придобиване, управление и разпореждане с 
общинско имущество и определя конкретните правомощия на кмета на 
общината и кметовете на кметства с мнозинство повече от половината 
от общия брой общински съветници,   като: 

б. „а“ - при отдаването под наем, под аренда, при ползването на 
дървесина и недървесни горски продукти и при разпореждане с имоти 
и вещи – общинска собственост, които се намират на територията на 
съответното населено място извън територията  на общинския център, 
извън случаите на приватизация,  определя, не по–малко от 30 на сто  
от постъпленията от продажбата  на общински нефинансови активи   да 
се използват  за финансиране  на изграждането, за основен и текущ 
ремонт  на социалната и техническата  инфраструктура   на територията 
на съответното  населено място. 

б. „б“ - определя не по-малко от 30 на сто  от постъпленията от 
разпореждането с друго общинско имущество, извън имуществото по 
б. „а“, от наем, от аренда на земеделски  земи и горски територии и 
от ползването на дървесина и недървесни горски продукти  от горите, 
общинска собственост, да се използ- на стр. 3

Решения 
на Общински съвет-Ситово 

по Протокол № 2/08.02.2021 г.
Д  Н  Е  В  Е  Н    Р  Е  Д:

1. Докладна записка относно, Определяне на представител на Община 
Ситово в Общото събрание на съдружниците на "В и К" ООД, гр.Силистра 
на 16.02.2021 г.

Внася: С. Алиибрям, Кмет на Община Ситово
Р Е Ш Е Н И Е № 13

На основание чл.21, ал. 1, т. 9 от Закона за местното самоуправление 
и местната администрация, чл. 10 от Наредба за условията и реда за 
упражняване правата на собственост на Община Ситово в търговски 
дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината 
в граждански дружества и за сключване на договори за съвместна 
дейност, Общински съвет - Ситово:

I. Определя Сезгин Басри Алиибрям - кмет на Община Ситово, да 
представлява Община Ситово в Общото събрание на съдружниците на 
„Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Силистра.

II. При невъзможност на определения представител да присъства на 
Общото събрание  на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация“ 
ООД, гр. Силистра същият да се замества от упълномощено от него лице.

III. Дава мандат на представителя на Община Ситово в Общото събра-
ние на съдружниците на „ВиК“ ООД, гр. Силистра свикано на 16.02.2021 
г. да изрази позицията на Община Ситово по предварително обявения 
дневен ред в покана, с вх.№ 92-В-4/02.02.2021 г. и да гласува, както 
следва: 1. по първа точка от дневния ред - „за”;

2. по втора точка от дневния ред: т. 2.1. - „за“; т .2.2. - „за“
3. по трета точка от дневния ред - „Разни”, при постъпване на до-

пълнителни въпроси на общото събрание, да приеме предложенията 
към същите, както и при необходимост да гласува по негова преценка, 
с оглед запазване интересите на Община Ситово.

IV. Общински съвет Ситово допуска предварително изпълнение на 
настоящото Решение на основание чл. 60, ал. 1 от Административно 
процесуалния кодекс.

Председател на ОбС-Ситово:
Ридван КЯЗИМ

Община Ситово е с приет бюджет
зираната бюджетна прог-
ноза за местните дейности 
за периода 2021-2024 г. 

Общинският съвет даде 
съгласие кметът на Об-
щината Сезгин Алиибрям 
да внесе във финансовото 
министерство предложение 
за трансформиране на 466 
487 лв. от целева субсидия 
за капиталови разходи в 
трансфер за финансиране 
разходи на Общината за 
извършване на неотложни 
текущи  ремонти, поради 
доказани потребности за 
ремонт на общински пъти-
ща, улична мрежа, общински 
сграден фонд, финансира-
нето на които Общината 
не може да осигури други 
източници. 

Общинските съветници 
приеха отчета за дей-
ността на Общинската 
администрация през 2020 г. 
Като цяло Администрация-
та осигурява изпълнението 
на законовите и подзаконо-
вите нормативни актове, 

решенията на местния 
парламент, като подпомага 
и общинския кмет при осъ-
ществяването на негови-
те правомощия, осигурява 
технически дейността му, 
извършва административ-
ното обслужване на граж-
дани и юридически лица. В 
отчета се посочва още, 
че най-важният момент в 
работата на Общината е 
обслужването на граждани-
те - то да е експедитивно, 
максимално да ги улеснява и 
да съдейства за защита на 
техните права и интереси. 
Във време на пандемия, на 
входа на сградата на Общи-
на Ситово е изнесено бюро, 
където всеки гражданин е 
обслужен. Добро е обслуж-
ването и в Кметствата и 
Кметските наместниче-
ства на територията на 
общината. На съветниците 
бе представена и справка 
за конкретно извършените 
от тях административни 
услуги през годината.

"Независимо от трудно-
стите, които сме срещали, 
във всеки един момент сме 
били в услуга на хората. 
- категоричен е кметът 
Сезгин Алиибрям. - Критич-
ни сме към служителите 
ни, но си даваме сметка, 
че те са изцяло отдадени 
на работата. Пропуски не 
сме констатирали, а ако 
има такива, те са въпрос 
на градивна самокритика. 
Към днешна дата трябва 

да се подчертае, че няма 
депозирани жалби срещу 
действие или бездействие 
на администрацията ни."

Приет е и отчетът за 
дейността на ОП „Общин-

ски имоти и услуги - 2012“ 
и финансовата план-сметка 
за изтеклата 2020 година.

На сесията бяха разгле-
дани и приети решения по 
отчета за изпълнението на 
Общинската програма за 
опазване на околната среда 
на територията на Община 
Ситово и Общинската про-
грама за управление на от-
падъците през 2020 година.

Местните парламента-
ристи възложиха на об-
щинския кмет да подпише 

тристранно споразумение с 
министъра на земеделието 
и финансовия министър за 
намаляване с 80% на глав-
ницата по наложена финан-
сова корекция издадена от 

ДФ "Земеделие".
Кметът на община Сито-

во бе упълномощен също да 
подпише и Запис на заповед 
за обезпечаване стойност-
та на авансово плащане 
в размер на 27 436,30 лв. 
по подмярка 19.4 "Текущи 
разходи и популяризиране 
на Стратегия за водено от 
общностите местно разви-
тие" сключено между МИГ 
"Главиница Ситово Крайду-
навска Добруджа" и Минис-
терство на земеделието.

В края на м.април Общин-
ски съвет - Ситово проведе 
редовното си заседание 
свикано от председателя 
Ридван Кязим. И този път, 
заради коронавирусната 
пандемия, то се прове-
де при закрити врати за 
граждани.

Най-напред бе предста-
вена на информация за 
дейността на служителите 
от Участъка на МВР - Си-
тово за 2020 г., след което 
общинските съветници 
приеха отчет за касовото 
изпълнение на бюджета и 
средствата от Европей-
ския съюз на Община Си-
тово и отчет на общинския 
дълг за 2020 година.

Положителни са реше-
нията по предложените 
Общинска стратегия за 
личностно развитие на де-
цата и учениците в Община 
Ситово, Годишен план на 
дейностите за подкрепа на 
личностното развитие на 
децата и учениците за 2021 
г., Отчет по изпълнение на 
Общинската програма за 
детето през 2020 г. и Об-
щинска програма за закрила 
на детето за настоящата 
2021 година.

Със съответното ре-
шение, Община Ситово 
получи съгласие да канди-
датства по процедура чрез 
директно предоставяне на 
безвъзмездна финансова 
помощ "Патронажна грижа" 
по Оперативна програма 
"Развитие на човешките 
ресурси".

от стр. 1
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Решения 

на Общински съвет-Ситово 
по Протокол № 3/26.02.2021 г.

ват   за изпълнение на дейност от 
местно значение в съответното  
населено място.

Създава се нова т. 25  към чл. 5, ал.2 от Правилника 
т.25 -  по предложение на кмета  на община  утвърждава показатели 

по чл. 45  ал. 1 т. 2 от Закона за публичните финанси  за кметствата и 
населените места с кметски наместници, с изключение на тези, които 
да определени като второстепенни разпоредители  на  бюджет  по реда  
на чл.11,  ал. 10 от Закона за публичните финанси, с мнозинство повече 
от половината от присъстващите общински съветници.                                                

Р Е Ш Е Н И Е № 15
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.34, ал.5 от Закона 

за вътрешен одит в публичния сектор:
1. Приема за сведение - Годишния план за дейността на звено „ Въ-

трешен одит“, съдържащ конкретни одитни ангажименти при Община 
Ситово за 2021 г.

2. Възлага на Кмета последващите, съгласно закона, действия.
Р Е Ш Е Н И Е № 16

1. На основание чл.21, ал.1, т.24 от Закона за местното самоупра-
вление и местната администрация, приема Отчета за работата на 
Обществения съвет по социално подпомагане и услуги за 2020 година.

2. На основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправле-
ние и местната администрация приема План за работата на Обществения 
съвет по социално подпомагане и услуги за 2021 година.

Р Е Ш Е Н И Е № 17
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 пред-
ставлява 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 събра-
ние на Асоциацията по ВиК – Силистра,свикано на 12.03.2021 г. или на 
15.03.2021 г. да изрази позицията на Община Ситово по предварително 
обявения дневен ред от Областния управител на област Силистра в 
писмо № АВК-02-13/08.02.2021 г. и да гласува както следва:

1. по първа точка от дневния ред - „за“;
2. по втора точка от дневния ред - „за“;
3. по трета точка от дневния ред - „ за“;
4. по четвърта точка от дневния ред - „за“
5. по пета точка от дневния ред -  „Други“, при постъпване на до-

пълнителни въпроси на заседанието, да приеме предложенията към 
същите, както и при необходимост да гласува по негова преценка, с 
оглед запазване интересите на Община Ситово.

Р Е Ш Е Н И Е № 18
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.19 от Наредбата за уп-

равление на горските територии,собственост на Община Ситово, във 
връзка с чл.50, ал.16 от Наредба № 8/05.08.2011 г. за сечите в горите, 
Общински съвет - Ситово променя Решение № 47/30.05.2019 г. в частта 
му по т.4, като досегашният текст:

4. Незапочнатите и недовършени сечища от годишния план за 2019 
година да бъдат завършени през 2020 година.

се изменя така:
1. Незапочнатите и недовършени сечища от годишния план за 2019 

година да бъдат завършени през 2021 година.
Р Е Ш Е Н И Е № 19

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.12, ал.3 от ЗОС и чл.26, 
ал.1, от НРПУРОИ, Общински съвет - Ситово възлага на Кмета на 
Община Ситово да сключи с Областна Дирекция „Земеделие“ - град 
Силистра договор за безвъзмездно ползване на имот -общинска 
собственост,представляващ:

- Една Стая с площ от 32 кв.м. на I етаж и една стая с площ от 16 кв.м. 
на III етаж в сградата на Общинска Администрация Ситово, с иденти-
фикатор № 66665.501.256 по КККР на с.Ситово за срок до 10 години, 
считано от 01.02.2021 година; по условията и реда на НАРЕДБА за реда 
на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество 
на Общински съвет - Ситово.

Р Е Ш Е Н И Е № 20
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.5, ал.1, т.7 от НРПУРОИ, 

чл.34, ал.4 и чл.35, ал.1 от ЗОС и чл.47, ал.1 от НРПУРОИ, Общински 
съвет - Ситово възлага на Кмета на Община Ситово да открие проце-
дура - ПРОДАЖБА чрез търг с явно наддаване на следните поземлени 
имоти - частна общинска собственост, представляващи:

- „ДВОРНО МЯСТО“ - урбанизирана територия с площ от 1198 кв.м. 
с идентификатор 21693.501.471 по КККР в землище на с.Добротица с 
пазарна цена от 3510 лева без ДДС;

- „ДВОРНО МЯСТО“ - урбанизирана територия с площ от 1208 кв.м. 
с идентификатор № 21693.501.470 по ККР в землище на с.Добротица 
с пазарна цена от 3539 лева без ДДС;

- „ДВОРНО МЯСТО“ - урбанизирана територия с площ от 1334 кв.м. в 
кв.13, УПИ № II – 191по регулационния план на с.Босна с пазарна цена 
от 5029 лева без ДДС;

- ДЕГРАДИРАЛА ОРНА ЗЕМЯ“ – земеделска земя 3 категория с 
площ от 14,632 дка в местността „З-ще на с.Босна“ с идентификатор 
№ 05757.14.54 по КККР в землище на с.Босна с пазарна цена от 23802 
лева без ДДС;

- „ЗА ЖИВОТНОВЪДЕН КОМПЛЕКС“ - земеделска земя 0 категория 
с площ от 6,974 дка, в местността „З-ще на с.Босна“ с идентификатор 
№ 05757.25.15 по КККР в землище на с.Босна с пазарна цена от 11327 
лева без ДДС;

- „ЗА СТОПАНСКИ ДВОР“ – земеделска земя 0 категория с площ от 
8,947 дка в местността „Гиджикли“ с идентификатор № 05757.25.111 
по КККР в землище на с.Босна с пазарна цена от 24 962 лева без ДДС;

- „ЛОЗЕ“ - земеделска земя 3 категория с площ от 0.937 дка в 
местността „ Старите лозя“ с идентификатор № 66665.63.13 по КККР в 
землище на с.Босна с пазарна цена от 1004 лева без ДДС, по условията 
и реда на НАРЕДБА за реда на придобиване, управление и разпореждане 
с общинско имущество на Общински съвет - Ситово.

Председател на ОбС-Ситово:
Ридван КЯЗИМ

от стр. 2

Трети март - паметна дата 
в нашата хилядолетна история!

Празнично ехо

С тържествена церемо-
ния бе отбелязан Национал-
ният празник на България в 
Ситово.

Под звуците на химна 
"Мила Родина" бяха издигна-
ти българският трикольор, 
знамената на Европейския 
съюз и на Община Ситово. 
Ученици от Основно учи-
лище "Георги С. Раковски" 
рецитираха стихове и при-
помниха на присъстващите 
граждани за събитията от 
преди 143 години.

Приветствени слова под-
несоха общинският кмет 
Сезгин Алиибрям и народни-
ят представител Алексан-
дър Сабанов.

Тържеството уважиха 
също председателят на 
Общински съвет-Ситово 
Ридван Кязим, заместник-
кметът Севджан Адем, 
секретарят на Община 
Ситово Адриан Андреев, 
полк. от запаса Димитър 
Трендафилов, общински съ-
ветници.

В края на церемония бяха 

поднесени венци и цветя 
пред паметника на заги-
налите във войните от 

името на Община Ситово, 
Общински съвет-Сито-
во, Съюза на ветераните, 

от политическите партии 
ГЕРБ, ДПС, БСП, ВМРО и 
гражданите.

Традиция е в селото ни 
тази незабравима за бъл-
гарите дата - 3 март, 
да се празнува, инфор-
мира секретарят на НЧ 
"Никола Вапцаров - 1940 
г." в село Попина - Катя 
Драганова.

Началото на празника 
е поставено с кратко 
слово от служител на 
Кметството, последва-
но от рецитал посветен 
на празника и загиналите 
за свободата предста-
вен от местни ученици, 
поднасяне на венци на 
паметните плочи и фи-
нал с общоселско хоро.
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Д  Н  Е  В  Е  Н   Р  Е  Д :
1. Докладна записка относно Отчет за дейността на Общинска адми-

нистрация – Ситово за 2020 година.
Внася: С. Алиибрям – Кмет на Община Ситово
2. Докладна записка относно Приемане Отчет на ОП „Общински имоти 

и услуги – 2012“ за периода 01.01.2020 – 31.12.2020 година.
Внася: С. Алиибрям – Кмет на Община Ситово
3. Докладна записка относно, Приемане бюджета на Община Ситово 

по приходната и разходната част за 2021 г. и актуализирана бюджетна 
прогноза за месни дейности за периода 2021-2024 год. - първи етап.

Внася: С. Алиибрям – Кмет на Община Ситово
4. Докладна записка относно Трансформиране на целева субсидия 

за капиталовите разходи по чл.50 от Закона за държавния бюджет на 
РБ за 2021 г. в трансфер за други целеви разходи.

Внася: С. Алиибрям – Кмет на Община Ситово
5. Докладна записка относно, Актуализиране списъка на длъжностите, 

имащи право на транспортни разходи за сметка на Общинския бюджет.
Внася: С. Алиибрям – Кмет на Община Ситово
6. Докладна записка относно Издаване на запис на заповед от Об-

щина Ситово в полза на ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция, 
обезпечаваща авансово финансово плащане за календарната 2021 г. 
към Сдружение „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“, по 
подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Воде-
но от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите 
местно развитие“ от ПРСР 2014-2020 г., във връзка със Споразумение 
за изпълнение на стратегия за Водено от общностите местно развитие 
№ РД 50-34 от 20.04.2018 г., Допълнително споразумение № РД 50-34 
от 29.11.2018 г, Допълнително споразумение № РД 50-34 от 19.08.2019 
г. и Допълнително споразумение № РД 50-35 от 20.09.2020 г., сключено 
между „МИГ Главиница – Ситово Крайдунавска Добруджа“ и Министер-
ство на земеделието, храните и горите.

Внася: С. Алиибрям – Кмет на Община Ситово
7. Докладна записка относно, Приемане на Отчет за изпълнение на 

Общинската програма за опазване на околната среда на територията на 
Община Ситово и Общинската програма за управление на отпадъците 
през 2020 година.

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

в с.Ирник.
Внася: С. Алиибрям – Кмет на Община Ситово
9. Докладна записка относно, разпореждане с общинска собственост 

в с.Поляна. 
Внася: С. Алиибрям – Кмет на Община Ситово
10. Докладна записка относно, разпореждане с общинска собственост 

в с.Босна.
Внася: С. Алиибрям – Кмет на Община Ситово
11. Докладна записка относно Подписване на тристранно споразуме-

ние за намаляване с 80 на сто на неразплатено задължение на Община 
Ситово по наложена финансова корекция по Мярка 214 "Агроекологични 
плащания", Направление "Възстановяване и поддържане на затревени 
площи с Висока природна стойност /ВПС - 1/ от Програмата за развитие 
на селските райони за периода 2007-2013 г. 

Внася: С. Алиибрям – Кмет на Община Ситово.
 12. Питания.

Р Е Ш Е Н И Е № 21
На основание чл.21, ал.1, т.24 от ЗМСМА, Общински съвет-Ситово 

приема Отчета за дейността на Общинска администрация - Ситово.
Р Е Ш Е Н И Е № 22

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА в изпълнение на чл.13 от 
Правилника за устройство и дейността на ОП „Общински имоти и услуги 
- 2012“, с.Ситово, Общински съвет Ситово:

1. Приема отчета за дейността на ОП „Общински имоти и услуги - 2012“ 
за периода 01.01.2020 - 31.12.2020 година.

2. Приема изпълнение на финансовата план-сметка за периода 
01.01.2020 - 31.12.2020 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 23 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 52, ал.1 от ЗМСМА, във връзка 

с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 39 и чл. 94 от Закона за публич-
ните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2021 г., ПМС 
№ 408/23.12.2020 г. за изпълнение на ЗДБРБ за 2021 и Наредбата за 
условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните 
дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение 
и отчитане на бюджета на общината, предлагам на Общински съвет - 
Ситово да вземе следните

I. Приема бюджета на Община Ситово за 2021 година по пълна бю-
джетна класификация, както следва:

1. По приходната част - в размер на 6 712 843 лв.
(разпределени по параграфи, съгласно Таблица 1)в т.ч.: 
1.1. Приходи с държавен характер = 4 349 614 лв.
в т.ч: приходи в училищата
1.1.1. Обща субсидия за делегираните от държавата дейности = 

3 851 871 лв.
1.1.2. Преходен остатък = 428 326 лв.
1.1.3. Целева субсидия за капиталови разходи  = 0 лв.
1.1.4. Собствени приходи в училищата = 109 546 лв.
1.1.5. Средства на разпореждане(чужди) =  - 57 129 лв.
1.1.6. Дофинансиране на ДД-ОУ Ситово = 17 000 лв.
1.2. Приходи с общински характер = 2 363 229 лв.
в т.ч.:
1.2.1. Данъчни приходи = 267 100 лв.
1.2.2. Неданъчни приходи = 528 500 лв.
1.2.3. Обща изравнителна субсидия = 748 600 лв.
 (в т.ч трансфер за зимно поддържане и снегопочистване = 129 600 лв.)
1.2.4. Целева субсидия за капиталови разходи = 503 500 лв.
1.2.5. Преходен остатък = 359 098 лв.
1.2.6. Дофинансиране ДД-от собствени приходи = - 17 000 лв.
1.2.7. Предоставени заеми и трансфери = - 26 569 лв.
По разходната част - в размер на 6 712 843 лв.
(разпределени по функции и групи разходи, съгласно Таблици 8, 9 

и 10) в т.ч.:
2.1. Държавни дейности = 4 349 614 лв.
 В т.ч.: дофинансиране на държ.

Решения 
на Общински съвет-Ситово 

по Протокол № 4/31.03.2021 г.

на стр. 5

Църквата „Свето Възнесение Господне" 
в село Искра тъне в разруха

история за неговото съ-
ществуване, защото ар-
хивите са били отнесени 
от румънците през 1940 
година.

"Първият камък е поло-
жен през 1914 г., но започва 
Първата световна война и 
строежът е осуетен. След 
окупацията на Южна Доб-
руджа от Румъния, храмът 
е довършен през 1926 г. от 
майстори, докарани от Ма-
кедония и Албания, разказа 
отец Стефан Димитров. 

Отец Стефан поел село 
Искра като енория едва 
преди месец време. В спи-
съка му са още миряните 
в селата Гарван, Попина, 
Поляна, Сребърна и Ветрен. 
Но въпреки това този храм 
е вече в сърцето му и пали 
искрата на желанието му 

той да бъде възстановен. 
Сформирано е и ново цър-
ковно настоятелство.

"Взех иконите от тук, 

защото тази влага е запо-
чнала да ги разрушава. Тъй 
наречените царски икони 
ги прибрах на сигурно, на 
сухо място с надеждата 
да даде Господ да можем 
да я възстановим, защото 
е прекрасна", допълни отец 
Стефан Димитров.

Храмът представлява 
трикуполна базилика и е 
изградена по каноните 
на византийските черк-
ви. Поемайки грижата за 
него отец Стефан поканил 
Негово Високопреосве-
щенство Доростолския 
митрополит Яков, за да я 
види. "Дойде човекът и се 
разтрепери като видя..."

В село Искра от 2400 
жители едва 50-60 са хрис-
тияни, но храмът трябва 
да бъде възстановен, заяви 
своята подкрепа и кметът 

на селото - Вилдан Мемиш: 
"За мен е болно да видя та-
кава сграда, дано се наме-

рят доброжелатели да по-
могнат, да се направи един 
основен ремонт, защото 
тя е с почти 100-годишна 
история и е най-голямата в 
област Силистра. Всевиш-
ният е един, дали сме мю-
сюлмани или православни 
християни всеки има нужда 
от Божия закрила, да дойде 
да пречисти душата си, да 
се моли, да благодари на 
Всевишния. За мен това е 
кощунство - нещо, което е 
изградено преди 100 години 
с много труд и с оскъдни 
средства, да се руши и 
да не се обръща внима-
ние. Отправила съм този 
проблем и към общинско-
то ръководство, събирали 
сме се, но капиталовите 
средства в Общината са 

оскъдни, тъй като ние сме 
малка община, а за ремон-
та на този храм са нужни 
доста средства".  

Последната литургия в 
този храм е била преди 
около петнайсет години, 
разказа Даниел Станчев. 
Той се грижи за църквата 
от 20 години и е член на 
новото Църковно настоя-
телство. Помни, че в пър-
вите му години в селото е 
имало трийсет български 
къщи, но на служба са хо-
дели десетина човека.

Лошото стопанисване и 
частичните некачествени 
ремонти допълнително 
утежняват състоянието 
на църквата в Искра. Оказ-
ва се, че за последните 20 
години веднъж били от-
пуснати пари от Дирекция 
"Вероизповедания" и с тях 
бил направен частичен ре-

монт на покрива, но явно 
некачествен, тъй като 
няма и следа от него. Сто 
декара са църковните земи, 
отдадени под аренда, като 
нито лев не е бил отделян 
за храма, при все, че спо-
ред писаните правила 1/3 
е за него, а останалите 
за Епархията. Този въпрос 
отец Стефан е поставил 
на вниманието на дядо 
Владика. 

"Ако поне малко бяха 
давани на църквата, то 
нямаше да е може би в 
чак такова окаяно състо-
яние - коментира Даниел 
Станчев. - За 20 години по 
1/3 от рентата, досега 
смятай колко пари трябва 
да са влезли в църквата. 
Някой трябва да го потър-

си това нещо. Няма как аз 
да го потърся". 

Тепърва строителни 
специалисти ще правят 
оглед на състоянието с 
цел обезопасителни дей-
ности по храма. След това 
ще се мисли за общ про-
ект за основен ремонт и 
възстановяване на право-
славната обител. Колко 
ще струва той е трудно 
да се предвиди, но се пред-
полага, че ще са необхо-
дими 1 милион лева. Преди 
време е правен проект за 
европейско финансиране, 
но е свършила мярката. А 
според новите изисквания 
черквата трябва да бъде 
паметник на културата, 
но това няма как да ста-
не, тъй като е строена 
след Освобождението през 
1878 година.

Незабравка ХРИСТОВА

от стр. 1

Добра дейност във време на пандемия 
отчете Читалището в с. Добротица

Отчетно годишно събрание 
на членовете на Народно чи-
талище "Йордан Йовков-1899“ 
в село Добротица бе прове-
дено на основание чл.15 от 
Закона за народните чита-
лища и Устава на културната 
институция.

Събитието се проведе спо-
ред противоепидемичните 
указания на РЗИ-Силистра.

Отчет за работата Чита-
лищното настоятелство беше 
направен от неговия предсе-
дател Галина Йорданова, коя-
то акцентира върху дейността 
на читалището и самодейците 
през 2020 г. в условията на 
пандемията от COVID-19.

"Изминалата 2020 г. е раз-
лична заради ситуацията, 
в която попадна България 
и светът - пандемия от ко-
ронавирус. Предприеха се 
крути мерки на територията 
на цялата страна, за да се 

предотврати предаването на 
заболяването и запазването 
здравето на хората. Отме-
ниха се публичните изяви 
на читалищните групи. В да-
дени моменти се наложи да 
преминем към дистанционна 
подготовка и онлайн изяви - 
отчете Галина Йорданова. - За 
обогатяване на библиотечния 
фонд закупихме нови книги. 
Получихме и дарения на 
книги от Община Ситово, от 
град Шумен, Емил Гойчев и 
ученическа литература оси-
гурена от Мария и Димитър 
Димитрови жители на село 
Добротица".

През годината към Читали-
щето в с. Добротица са функ-
ционира пет самодейни групи: 
Женска група за автентичен 
фолклор „Росен здравец“, 
Детска театрална формация 
„Хаскьойци“, Клуб „Приятели 
на книгите“, Клуб „Природо-

любители“ и Клуб „Работил-
ничка за сръчни ръце".

„Бащино огнище не забра-
вяй, стари обичаи не прези-
рай“ е името на проекта, с кой-
то Читалището кандидатства 
пред МИГ "Главиница - Сито-
во Крайдунавска Добруджа”. 
"За изключително кратък срок 
успяхме да подготвим всички 
необходими документи, за да 
отговорим на изискванията 
по отворения прием за кан-
дидатстване по Мярка 19.05 
за предоставяне на безвъз-
мездна финансова помощ 
по Програма за развитие на 
селските райони за периода 
2014 - 2020 г., съфинансирана 
от Европейския земеделски 
фонд за развитие на селските 
райони", информира още Га-
лина Йорданова. Проектното 
предложение е одобрено и 
включва закупуване на музи-
кално-сценично оборудване, 

както и 15 броя носии за 
фолклорните състави към 
НЧ „Йордан Йовков - 1899”, 
обезпечаващи провеждането 
на различни културно-ин-
формационни събития, а 
също и ремонт на залата за 
репетиции.

Читалището е кандидат-
ствало и с проект в конкурс-
ната сесия на програма „Бъл-
гарските библиотеки - съвре-
менни центрове за четене и 
информираност” към Минис-
терство на културата.

Очаква се през този про-
летен сезон да се реализира 
проектът на Община Ситово 
„Обновяване на площи за ши-
роко обществено ползване, 
предназначени за трайно за-
доволяване на обществените 
потребности от общинско зна-
чение в с. Добротица, Община 
Ситово, област Силистра“.

Кметът на с.Искра - Вилдан МЕМИШ

Отец Стефан ДИМИТРОВ
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дейности с общински приходи = 
17 000 лв.

2.2. Общински дейности (вкл. 
капиталови разходи) = 2 363 229 лв.

Инвестиционна програма на Община Ситово и поименно разпреде-
ление на капиталовите разходи =  798 856 лв.

(разпределени по обекти и дейности, съгласно Таблица 11)
II. Определя второстепенните разпоредители с бюджетни кредити и 

приема техните бюджети, отразени в Таблица 9.
III. Приема разпределението на преходния остатък от 2020 г. на 

стойност 787 424 лв., съгласно Таблица 5.
IV. Определя следните лимити за разходи:
Лимит за представителни разходи в размер до 7 248, в т.ч.:
- за дейност “Общинска администрация” в  размер до 4 832 лв.;
- за дейност  “Общински съвет” в  размер до 2 416 лв.
Разходи за финансиране на общински вестник в размер до 4500 лева.
Социално-битови разходи в размер на 3% от начислените трудови 

възнаграждения.
V. Приема разчет за целевите разходи и субсидии, както следва:
За членски внос и участие в НПО - 5 000 лв.
Помощи по решение на общинския съвет – 15 900 лв. (в т.ч. 1000 лв. 

за деца с изявени способности).
Разходи за подпомагане на погребения в размер на 1 000 лв., при 

съблюдаване на следните изисквания: за самотни, без близки и роднини, 
бездомни, безпризорни, настанени в заведения за социални услуги и 
регистрирани в Дирекция  “Социално подпомагане” лица в размер до 
500 лева. Сумата включва: ковчег или закупуване на тензух до 60 лв.; 
Изкопаване на гроб - 20 лв. и  превоз на покойника - 20 лева.

Субсидии за футболните клубове на територията на община Ситово 
- общо - 24 000 лева.

Субсидии за сдруженията с нестопанска цел на територията на община 
Ситово - общо – 5 000 лева.

VI. Утвърждава списък на педагогическия персонал в делегираните от 
държавата дейности по образованието, които имат право на заплащане 
на транспортните разходи до размера на получените от МФ трансфери, 
съгласно Таблица 4.

VII. Утвърждава размера на възстановяемите разходи за транспорт 
на лицата по т.VI в съответствие с чл. 219, ал. 5 от ЗПУО.

VIII. Утвърждава бюджета на общинския съвет в размер на 154 000 
лв., съгласно  Таблица 13.

IX. Утвърждава субсидирана численост на организациите с нестопан-
ска цел – читалища – 11 бройки плюс 3 бройки по „Фондация глобални 
библиотеки“.

Х. Утвърждава разчета за субсидии на организациите с нестопанска 
цел – читалища на територията на общината в размер на 160 776 лева 
(Приложение № 10).

XI. Упълномощава Кмета на общината да договори условията за 
използването на средствата по т.Х, при съблюдаване разпоредбите на 
чл.9, ал.1 и чл.10, ал.1 от ЗНЧ, както и чл. 26, ал. 2 от ЗНЧ.

XII. Определя 54 бройки численост на персонала в дейност „Общинска 
администрация, със средства за заплати по § 01 в размер на 632 283 лв. 
за сметка на трансфера по единния разходен стандарт.

XIII. Задължава кмета на общината да състави длъжностно разписа-
ние за делегираната от държавата дейност в рамките на средствата за 
заплати, посочени в предходната точка.

XIV. Определя 2 бройки численост на персонала в дейност „Други 
дейности по образованието” за шофьори на автобусите, като след полу-
чаване на целевата субсидия за тях, разходите за цялата дейност бъдат 
отразени в държавна дейност 389 „Други дейности по образованието”.

XV. Определя числеността на персонала по дейности в Бюджет 2021, 
както следва:

ХVI. Определя извънбюджетните сметки, които ще функционират 
през 2021 г., както следва:

1. Сметки за средства от Европейския съюз на ДФ”Земеделие”.
2. Сметки за средства от Европейския съюз на Националния фонд.
XVII. Общински съвет - Ситово определя и утвърждава приоритети-

те, по които да се изразходват постъпилите по бюджета на Общината 
средства, както следва:

1. Заплати и задължителни осигурителни плащания.
2. Храна, отопление, осветление и текуща издръжка на общинските 

дейности.
3. Дължимите суми за лихви и погашения на главниците по общин-

ския дълг. 
4. Текущ ремонт на обекти от общинските дейности.
5. Капиталови разходи за обекти включени в инвестиционната про-

грама на общината.
ХVIII. При спазване на общия размер по бюджета и разделението му 

на държавни и общински дейности, предоставя следните правомощия 
на Кмета на Общината за бюджетната 2021 година:

1. Да извършва компенсирани промени в частта за делегираните 
от държавата дейности - между 

от стр. 4

на стр. 6

Решения 
на Общински съвет-Ситово 

по Протокол № 4/31.03.2021 г.

№ 
по 
ред 

Д Е Й Н О С Т И 

Численост 
на 
персонала-
брой 

1 ДД “Общинска администрация” 54 
2 ДД «ОМП, подд.запаси и мощности» 6  
3 ДД «Други дейности по образованието» 2 
4 МД “Столове” 5 
5 МД “Чистота” 7,5 
6 МД “Озеленяване” 2  

7 
Дейност «Пречистване на отпадъчни води 
от населените места» 4 

8 
МД ''Управление,контрол и регулиране на 
д-стите по опазване на околната среда'' 16 

9 МД ''Домашен социален патронаж'' 12  
10 Социална Услуга »Асистентска подкрепа» 9,5 

 

Ремонтират джамията в село Босна
Догодина мюсюлманският храм ще чества 

160-годишен юбилей

Жителите на с. Босна 
изказват своята благо-
дарност към директора на 
Дирекция "Вероизповедания" 
- Емил Велинов, на Главно 
мюфтийство и главния мю-
фтия Мустафа Хаджи - за 

светкавичната реакция и 
осигурено финансиране за 
течащия покрив на джами-
ята, на районния мюфтия 
Муддесир Мехмед, на кмета 
на с. Босна Дениз Рюстем, 
на имам Мухсин Бошнак и 

за съдействието на Джа-
мийското настоятелство.

Благодарности и на всич-
ки дарители, които даряват 
средства за довършване 
на ремонта. Босненци са 
изключително доволни от 
работата на групата на 

Айхан Идриз -  работят 
бързо и качествено.

Илхан Назми безвъзмездно 
е изработил и монтирал 
олуци и водосточни тръби 
на сградата на джамията. 
Майсторът е босненец, 

който от години живее в гр. 
Варна, но виждайки публика-
циите на Рашид Абтула - 
общински съветник и препо-
давател в ПГСС-Ситово, в 
социалната мрежа Фейсбук 
по темата, решава да се 

включи благотворително.
"При ремонт или строеж 

на джамия трябва да се 
даде възможност на хората 
да помагат, да се обединят 
около благородната кауза" е 
мнението на Рашид Абтула.

от стр. 1

Маратон на четенето в с.Искра
Във връзка с 23 април, 

обявен от ЮНЕСКО за Меж-
дународен ден на книгата 
и авторското право, в 
Народно читалище "Бачо 
Киро - 1943 г.", с. Искра се 
проведе “Маратон на че-
тенето“, информираха от 
културната институция.

Учениците от Основно 
училище "Стефан Караджа" 
прочетоха откъси от люби-
ми приказки.

"Нека на този ден не 
забравяме, че четенето е 
наистина важен ключ към 
успеха и че качествените 
книги са един безкрайно 
достъпен начин за духовно 
развитие, извисяване на 
интелекта и знанието, 
човешкия стремеж към 
самоусъвършенстване" - 
напомнят от Читалището.

Великденска работилница

По случай Великден-
ски празници и тради-
цията боядисване на 
яйца, с децата на с. 
Попина си направихме 
Великденска работил-

ница, наречена "Шарено 
яйце", информират от 
местното читалище. 

Първо, с няколко въ-
проси и отговори по-
говорихме за традици-

ята, за първото боя-
дисано яйце в червено 
и след това показахме 
как се боядисва яйце в 
памук, яйце с листенце 

и други. 
Макар и с изцапани 

от боята ръце, де-
цата останаха много 
доволни!
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Довиждане, вълшебно приказно лято!

утвърдените показатели за разхо-
дите в рамките на една дейност, с 

изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие че не се 
нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма 
просрочени задължения в съответната делегирана дейност.

2. Да извършва компенсирани промени в частта за местните дейности 
- между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една 
дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите.

3. Да се разпорежда с резервния бюджетен кредит.
4. Да разработи бюджета на общината по пълна бюджетна класи-

фикация.
5. Да кандидатства за средства по структурни и други фондове на ЕС, 

по национални програми и др. източници за реализиране на годишните 
цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие.

6. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източ-
ници за съфинансиране на общински програми и проекти.

7. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и 
проекти за осигуряване на алтернативни източници на средства за 
реализиране на определените годишни цели на общината.

ХIX. Задължава Кмета на Общината:
1. Да определи конкретните правомощия и отговорности на второ-

степенните разпоредители с бюджетни кредити.
2. Да ограничава или спира финансирането на бюджетни организации 

и звена при нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина и при 
неспазване на приетите приоритети. 

XX. Възлага на кмета на общината да отразява служебно промените 
по общинския бюджет с размера на постъпилите и разходвани средства 
от дарения и спонсорства в съответствие с волята на дарителя, донора.

ХXI. При възникване на временен недостиг на средства за финан-
сиране на местните дейности в процеса на изпълнение на общинския 
бюджет за 2021 г. дава право на кмета на общината да ползва вътрешен 
безлихвен заем от сметки за средства от ЕС на общината.

XXII. Дава съгласие временният недостиг на средства за разплащане 
на разходи по проекти финансирани от сметки за средства от ЕС и други 
международни програми да се покрива от временни безлихвени заеми 
от бюджетни и сметки за средства от ЕС до възстановяването им от 
Управляващия орган, като се спазват изискванията на чл.126 от ЗПФ.

XXIII. Дава съгласие за ползване на временни безлихвени заеми от ЦБ 
и/или заеми от други лица от сектор "Държавно управление", във връзка 
с разходи по одобрени проекти по ОП на ЕС и други донорски програми, 
преди получаване на междинните и окончателни плащания от общината.

XXIV. Определя максимален размер на дълга, както следва:
- Максимален размер на новия общински дълг за 2021 г. в размер 

на 0 лева.
- Общинските гаранции, които могат да бъдат издадени през 2021 г. 

в размер на 0 лева.
- Максимален размер на общинския дълг и общинските гаранции към 

края на 2021 година в размер на 0 лева.
XXIVa. Одобрява намерения за поемане на нов общински дълг за 2021 

г. в съответствие с Приложение 6 г. от Прогнозата.
ХXV. Определя максимален размер на новите задължения за раз-

ходи, които могат да бъдат натрупани през 2021 г. в размер на 5 % от 
средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири 
години, в размер до 158 066 лв., като ограничението не се прилага за 
задължения за разходи, финансирани за сметка на помощи и дарения 
/чл. 94, ал. 3, т. 1 от ЗПФ/.             

ХXVI. Определя максимален размер на ангажиментите за раз-
ходи, които могат да бъдат поети през 2021 г. в размер на 30% 
от средногодишния размер на отчетените разходи за последните 
четири години, в размер до 948 398 лв., като ограничението не 
се прилага за ангажименти за разходи, финансирани за сметка 
на помощи и дарения /чл. 94, ал. 3, т. 2 от ЗПФ/.

XXVII. Одобрява годишен индикативен разчет на сметките 
за средства от Европейския съюз, съгласно Таблица № 15 към 
бюджета на община Ситово за 2021 година.

XXVIII. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за мест-
ните дейности за периода 2022-2024 г. – 1 етап, съгласно Таблица 
№ 17 към бюджета на община Ситово за 2021 година.

XXIX. Определя просрочените задължения от минали години, 
които да бъдат разплатени от бюджета за 2021 г. в размер на 0 
лв. и просрочените вземания, които да бъдат събрани през 2021 
г. в размер на 55 266  лв., съгласно Таблица 14 /чл. 94, ал. 3, т. 
3 и т. 4 от ЗПФ/.

ХXX. Утвърждава размера на общинските средства за съфи-
нансиране на проекти от бюджета на община Ситово за 2021 г. в 
размер на 20 000 лв. /Таблица № 1, § 62-02/

ХXXI. Задължава ръководителите на бюджетните звена, финан-
сирани от общинския бюджет да разработят и представят в срок 
до 30.04.2021 г. конкретни мерки за изпълнение на гласувания 
от Общински съвет – Ситово бюджет.

Р Е Ш Е Н И Е № 24
На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл.89 от Закона за 

държавния бюджет на Република България /ЗДБРБ/ за 2021 год., 
Общински съвет - Ситово дава съгласието си кмета на Община 
Ситово да внесе в Министерството на финансите предложение 
за трансформиране на 466487 лв. от целевата субсидия за ка-
питалови разходи по чл.50 от ЗДБРБ за 2021 год. В трансфер за 
финансиране разходи на общината за извършване на неотложни 
текущи ремонти, поради доказани потребности за извършване на 
ремонти на общински пътища, улична мрежа и общински сграден 
фонд, финансирането на които общината не може да осигури 
от други източници на средства. Поименното разпределение по 
обекти и средства е посочено в справка – Приложение № 4.

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

на длъжностите и лицата, имащи право на транспортни разходи 
за сметка на Общинския Бюджет, от датата на назначаването – за 
новоназначените служители.

Прилагам:
1. Поименен списък на длъжностите, имащи право на транс-

портни разходи за сметка на Общинския бюджет.
2. Общински съвет – Ситово на стр. 7

от стр. 5

Решения 
на Общински съвет-Ситово 

по Протокол № 4/31.03.2021 г.Читалището в с.Гарван с одобрен 
проект за съхранение на местните традиции

Подписан е Договор за 
предоставяне на безвъз-
мездна финансова помощ 
по Програма за развитие 
на селските райони за 
периода 2014 - 2020 г., 
съфинансирана от Евро-
пейския земеделски фонд 
за развитие на селските 

райони.
Безвъзмездната финан-

сова помощ се предоста-
вя за реализирането на 
одобрен проект по  мярка 
19.05 „Проучване, съхра-
няване и оползотворяване 
на природните ресурси и 
културното наследство 

на територията на общи-
ните Главиница и Ситово 
“ от Стратегията за 
ВОМР на Сдружение „МИГ 
"Главиница - Ситово Край-
дунавска Добруджа”.

Проектното предложе-
ние включва закупуване 
на автентични фолклорни 
костюми, озвучителна, 
мултимедийна и  копирна 
техника за изготвяне на 
информационни материа-
ли към Народно читалище 
"Димитър Иванов Полянов 
- 1870", с. Гарван,  обезпе-
чаващи провеждането на 
различни културно-инфор-
мационни събития.

Почти 150 години Чита-
лището е единствената 
културна институция в 
селото. От него се ор-
ганизират и провеждат 
културни, образователни 
и други събития, пресъзда-
ват се обичаи и се съхра-
няват традиции и култура 

през вековете.  С цел 
инвестиции в развитието 
и обогатяването на кул-
турната идентичност и 
традиции на с. Гарван, за 
повишаване качеството на 
живот и духовно развитие 
на населението, закупени-
те активи ще допринесе 
за съхраняване и развитие 
на селското културно на-
следство и укрепване на 
селските общности като 
уникален социален и кул-
турен актив в населените 
места от територията 
на МИГ.

Целта на проекта е да 
се  съхрани това, което ни 
отличава от останалите 
народи - уникалността на 
традициите, богатство-
то на песенното твор-
чество, красотата на бъл-
гарските носии и ритъма 
на танците.

Стойността на проекта 
е 15 447 лева.

Баба Марта отново зарадва малки и големи в китното 
село Добротица. Заедно с лъчезарната си помощничка 
Мартеничка, рано сутринта на 1 март те посрещнаха 
подрастващите отиващи на училище и детска градина. 
С много настроение и с благопожелания за здраве, успех 
в образованието, да помагат вкъщи ги закичиха с мар-
тенички изплетени със златни ръце и въображение от 
самодейките на НЧ "Йордан Йовков - 1899". 

Изделията са продукт от творческата работилница „Бели 
и червени, като слънцето засмени“ към НЧ "Йордан Йов-
ков-1899", с. Добротица за участие в изложбата на шевици 
организирана от НЧ "Пробуда-1940", с. Калипетрово. Сръчната 
ръкоделка Еленка Георгиева Атанасова показа своите умения 
в инициативата "Посланията на шевиците"!

Всички изработени шевици бяха представени на изложба 
във фоайето на читалището на 3 март - Национален празник 
на България. 

От НЧ "Й. Йовков-1899", с. Добротица информират: Първи отличия за 
попинските самодейци

Първо за годината учас-
тие във фестивал ре-
гистрира Народно читали-
ще "Никола Вапцаров - 1940" 
от ситовското село Попина, 
което донесе и първите от-
личия, съобщи секретарят 
на културната институция 
Катя Драганова.

Макар и онлайн обявен и 
виртуално проведен, Фес-
тивалът "Среди Зима на 
мегдана - Радилово 2021", 
в който от цялата страна 
бяха представени зимни 
традиции и обичаи.

"След виртуалното ни 
участие с традиционната 
за селото ни  Бразая - 
причудливо, фантастично, 
ритуално животно, което 
гони "злите сили" от къщи-
те, и Женската фолклорна 

група "Дунавски бисери", 
получихме грамоти за учас-
тие и плакет. Трудът на 
самодейците и момчетата-
пазители на традициите  
отново бе оценен!" - каза 
още Драганова.
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дава право на кмета на община 
Ситово да определи реда и начина за отчитане и изплащане на 
разходите за транспорт на пътуващите работници и служители 
от Община Ситово от местоживеене до месторабота и обратно.

3. При организиран превоз възстановяване на разходите не 
се извършва.

Р Е Ш Е Н И Е № 26
На основание чл.21, ал.1,т.10, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, 

чл.7, ал.2, т.2 и ал.3,4,6 и 7 от Наредба № 1 от 22.януари 
2016 г. за прилагане на подмярка 19.4 „Текущи разходи и 
популяризиране на стратегия за Водено от общностите 
местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите 
местно развитие“ от ПРСР 2014-2020 г., Споразумение 
за изпълнение на стратегия за Водено от общностите 
местно развитие № РД 50-34 от 20.04.2018 г., Допълни-
телно споразумение № РД 50-34 от 29.11.2018 г., Допъл-
нително  Споразумение № РД 50-34 от 19.08.2019 г., и 
Допълнително споразумение № РД 50-34 от  20.09.2020 
г., Общински съвет – Ситово:

1.Упълномощава Кмета на Община Ситово да подпише 
запис на Заповед /Приложение №1/, без протест и без 
разноски, платима за предявяване в полза на Държавен 
фонд „Земеделие“ в размер на 27 436.30 лв. /двадесет 
и семед хиляди, четиристотин и тридесет стотинки/, 
което е 33% от 83 140.30 лв. /осемдесет и три хиляди, 
сто и четиридесет лева и тридесет стотинки/ за обез-
печаване на 100% от стойността на авансовото плащане 
по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на 
стратегия за водено от общностите местно развитие" 
на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ 
от ПРСР 2014-2020 г, Споразумение за изпълнение на 
стратегия за Водено от Общностите местно развитие 
№ РД 50-34 от 20.04.2018 г., сключено между

 Сдружение „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Доб-
руджа“ и Министерството на земеделието и храните 
по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на 
стратегия за водено от общностите местно развитие“ 
за календарната 2021 г.

2. Възлага на Кмета на Община Ситово да подготви 
необходимите документи за получаване на авансово 
плащане в размер на 27 436.30 лв. /двадесет и седем 
хиляди, четиристотин тридесет и шест лева и три-
десет стотинки/, по подмярка 19.4 „Текущи разходи и 
популяризиране на стратегия за водено от общностите 
местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите 
местно развитие“ от ПРСР 2014-2020 г., Споразумение 
за изпълнение на стратегия за Водено от общностите 
местно развитие № РД 50-34 от 20.04.2018 г., сключено 
между Сдружение „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска 
Добруджа“ и Министерство на земеделието и храните 
за одобрение на дейности и разходи по подмярка 19.4 
„Текущи разходи и популяризиране на стратегия за водено 
от общностите местно развитие“ за календарната 2021 
г. и да ги представи пред Държавен фонд „Земеделие“.

Р Е Ш Е Н И Е № 27
На основание чл.21, ал.1,т.24 от ЗМСМА, чл.7, ал.5 от 

Закона за опазване на околната среда и чл.52,ал.9 от 
Закона за управление на отпадъците, Общински съвет – 
Ситово приема Отчет за изпълнението на Общинската 
програма за опазване на околната среда и на Общинската 
програма за управление на отпадъците през 2020 година.

Р Е Ш Е Н И Е № 28
На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, чл.8, ал.8 

и ал.9 от ЗОС и чл.4, ал.2 от НРПУРОИ, Общински 
съвет Ситово актуализира Програма за управление 
и разпореждане с имоти - общинска собственост на 
Община Ситово, като добавя в Раздел II, т.2 „Имоти, 
общинска собственост, които се предвиждат за 
продажба през 2021 г.“ следният имот:

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.34, 
ал.4, чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС и чл.47, ал.1, чл.52, ал.1 
от НРПУРОИ, Общински съвет Ситово възлага на 
Кмета на Община Ситово да инициира процедура 
за ПРОДАЖБА  на „Троя Транс“ ЕООД ,гр.Силистра 
на следния имот – частна общинска собственост, 
а именно:

1. „Дворно място“ /застроено/ - урбанизирана те-
ритория с площ от 1225 кв.м., намираща се в кв.3, 
УПИ № -II-177 по регулационния план на с.Ирник, с 
пазарна цена от 2928.00 лева без ДДС, по услови-
ята и реда на НАРЕДБА за реда на придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество 
на Общински съвет - Ситово.

Р Е Ш Е Н И Е № 29
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.5, 

ал.1, т.7 от НРПУРОИ, чл.36, ал.1 т.1 от ЗОС /За-
кон за общинската собственост/, чл.47, ал.1, т.6 
от НРПСУРОИ, Общински 

от стр. 6

на стр. 8

Решения 
на Общински съвет-Ситово 

по Протокол № 4/31.03.2021 г.
Лазарско утро в село Добротица

„Сини ми, бели голуби,
по къде сте ми фъркали...“
Традицията за Велик-

денския празнично-обреден 
цикъл се пази и предава в 
село Добротица. Сутринта 
на Лазаровден, с празнична 
погача, Искра Георгиева, 
кмет на селото, заедно с 
група самодейци към На-
родно читалище „Йордан 
Йовков - 1899“ посрещнаха 
дружинката на малките 
„моми"-лазарки. Облечени 
в народни носийки, развя-
вайки поли, потропвайки 
с крачета и с кошнички в 
ръце, те изпълниха лазарска 
композиция. Стопаните ги 
дариха с яйце, лакомства, 
плодове и от обредния хляб, 
за да има берекет. 

„Къде ние заминале,
родило се, преродило,
та на земня натегнало:
от два класа кутел жито,
от два грозда бъчва 

вино.“
Галина ЙОРДАНОВА 

Ниска раждаемост, висока 
смъртност в Силистренско

Раждаемост 
През 2020 г. в област Силистра са 

регистрирани 803 родени деца, като 
от тях 796 (99.1%) са живородени. В 
сравнение с предходната година броят 
на живородените намалява със 100 
деца, или с 11.2%. 

Коефициентът на обща раждаемост  
в област Силистра през 2020 г. е 7.4‰, 
а през предходните 2019 и 2018 г. той 
е бил съответно 8.2 и 7.5‰. С най-
висок коефициент на раждаемост са 
общините Кайнарджа (11.5‰) и Ду-
лово (9.0‰), а с най-нисък - Силистра 
(6.1‰) и Тутракан (6.6‰).

Броят на живородените момчета 
(425) е с 54 повече от този на жи-
вородените момичета (371), или на 
1 000 живородени момчета в област 
Силистра се падат 873 живородени 
момичета. В градовете и селата жи-
вородените са съответно 308 и 488 
деца. Коефициентът на раждаемост в 
градовете е 6.5‰, а в селата - 8.1‰. 
През 2019 г. тези коефициенти са били 
съответно 7.3 и 9.0‰.

Броят на жените във фертилна 
възраст към 31.12.2019 г. е 20 022, 
като спрямо предходната година той 
намалява с 228 жени.

Съществено значение за намалени-
ето на раждаемостта оказват и изме-
ненията във възрастовата структура 
на родилните контингенти. От всички 
раждания 73.5% се осъществяват от 
жените на възраст от 20 до 34 години. 

През 2020 г. броят на живородените 
деца, родени от майки под 18 години, 
е 56, а тези родени от жени на възраст 
над 40 години - 26.

Тоталният коефициент на плодови-
тост  е един от основните показатели, 
характеризиращи плодовитостта на 
жените. През 2020 г. средният брой 
живородени деца от една жена е 1.58 
и намалява спрямо 2019 г. (1.76 деца).

Средната възраст на жените при 
раждане на първо дете се увеличава от 
25.1 години през 2019 г. на 25.4 години 
през 2020 година. 

От началото на деветдесетте години 
на миналия век се наблюдава трайна 
тенденция на увеличаване на извън-
брачните раждания. Техният относи-
телен дял нараства от 29.4% през 1995 
г. на 49.8% през 2001 г. и на 53.0% 
през 2019 година. През 2020 г. броят 
на живородените извънбрачни деца в 
областта е 403, или 50.6% от всички 
живородени. Относителният дял на 
живородените извънбрачни деца в 
градовете (49.0%) и селата (51.6%) е 
почти еднакъв.

Смъртност
Броят на умрелите през 2020 г. е 

2 302 души, а коефициентът на обща 
смъртност  - 21.4‰. Спрямо предход-
ната година броят на умрелите се 
увеличава с 375 случая, или с 19.5%. 
Смъртността сред мъжете (24.1‰) 
продължава да бъде по-висока в 
сравнение със смъртността сред же-
ните (18.9‰). През 2020 г. на 1 000 
жени умират 1 218 мъже. Смъртността 
сред градското (21.6‰) и селското 
население  (21.3‰) е почти равна. 
С най-висока смъртност се отличава 
община Алфатар (27.7‰). Най-нисък 
е този показател в община Кайнарджа 
- 16.9‰.

Показателят за преждевременната 
смъртност  през 2020 г. продължава 
да е висок - 21.6% и е с 1.7 процентни 
пункта по-висок спрямо 2019 година. В 
стойностите на показателя за прежде-
временна смъртност има съществени 
разлики при мъжете и жените. Докато 
умрелите жени на възраст до 64 годи-
ни включително са 15.7% от всички 
умрели жени, то при мъжете този 
относителен дял е - 26.4%.

През 2020 г. в областта са починали 

7 деца на възраст до една година, а кое-
фициентът на детска смъртност  е 8.8‰.

Естествен прираст на 
населението

Разликата между живородените и 
умрелите представлява естественият 
прираст на населението. От началото 
на деветдесетте години на миналия век 
демографското развитие на областта 
се характеризира с отрицателен ес-
тествен прираст на населението. През 
2020 г. в резултат на отрицателния 
естествен прираст населението на 
област Силистра е намаляло с 1 506 
души. Намалението на населението, 
измерено чрез коефициента на ес-
тествения прираст, е минус 14.0‰ . 
Коефициентът на естествения прираст 
и в градовете (-15.1‰) и в селата 

(-13.2‰) е почти равен, или намалени-
ето на населението в област Силистра 
в резултат на естествения прираст се 
дължи на негативните демографски 
тенденции, както в градовете, така и 
в селата.

През 2020 г. във всички общини 
на областта естественият прираст е 
отрицателен. С най-нисък отрицателен 
естествен прираст е община Кайнар-
джа (-5.4‰). С най-голямо намаление 
на населението вследствие на високия 
отрицателен естествен прираст е об-
щина Алфатар (-20.0‰). Останалите 
общини са с отрицателен естествен 
прираст, както следва: Главиница 
(-12.6‰), Дулово (-11.5‰), Силистра 
(-15.7‰), Ситово (-13.1‰) и Тутракан 
(-17.2‰).

Кандидатстудентска 
кампания за прием в 
Академията на МВР 
за учебната 2021/2022 г.

Кандидатите за курсанти по-
дават документи в областните 
дирекции на МВР по местоживе-
ене, а за град София в Столична 
дирекция на МВР (СДВР) в срок 
до 03.06.2021 г.

Специалностите за придобиване 
на образователно-квалификацион-
на степен „бакалавър“ в редовна 
форма на обучение във факултет 
„Полиция“ и факултет „Пожарна 
безопасност и защита на насе-
лението“ са: „Противодействие 
на престъпността и опазване на 
обществения ред“, „Гранична 
полиция“ и „Пожарна и аварийна 
безопасност“. Кандидатите подле-
жат на специализиран подбор - ме-

дицинско изследване, проверка на 
физическата годност, психологи-
ческо изследване, състоящо се от 
тест за интелигентност и личностен 
въпросник.

Срокът на обучение е четири 
години. Приетите курсанти са 
освободени от такси и получават 
държавно гарантирана стипендия 
за целия срок на обучение. Завър-
шилите специалностите в двата 
факултета се назначават на работа 
в структурните звена на МВР. 

Информация, свързана с канди-
датстудентската кампания, е пуб-
ликувана на интернет страницата 
на Академията на МВР: www.mvr.
bg/academy.
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съвет - Ситово:
1. Разрешава делба на съсобствен поземлен имот 

ПИ № 309 по КП на с.Поляна. Делбата да се извърши 
в съответствие с притежаваните идеални части 
290 кв.м. от 1800 кв.м. за  „Търговия на едро-СС“ 
ЕООД и 1510 кв.м от 1800 кв.м за Община Ситово.

2. Възлага на Кмета на Община Ситово да от-
крие процедура за изработване на изменение на 
кадастралния и регулационния план на с.Поляна, 
Община Ситово.

Р Е Ш Е Н И Е № 30
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.5, 

ал.1, т.7 от НРПУРОИ и чл.63а, т.2 от ЗКИР (За-
кон за кадастъра и имотния регистър/, Общински 
съвет - Ситово:

1. Одобрява проект на разделяне /делба/ на по-
землен имот с идентификатор № 05757.25.27 по 
кадастралната карта и кадастралния регистър 
/КККР/ в землище на с.Босна, Община Ситово и 
обособяване на три самостоятелни парцела с 
проект на идентификатори №05757.25.9903, № 
05757.25.9904, №05757.25.9905 по кадастралната 
карта и кадастралния регистър /КККР/ в землище 
на с.Босна.

2. Възлага на Кмета на Община Ситово да 
открие процедура за промяна начина на трайно 
ползване /НТП/ от „Пасище“ в „Полски път“ на но-
вообразуван ПИ с идентификатор № 05757.25.9904 
с проектна площ от 0,499 дка по КККР в землище 
с.Босна.

Р Е Ш Е Н И Е № 31
На основание чл.21, ал.1, т.10 и ал.2, чл.27, ал.4 

и ал.5 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация и във връзка с чл.82, 
ал.3 от Закона за държавния бюджет на Република 
България за 2021 г. Общински съвет – Ситово:

1. Възлага на кмета на Община Ситово да по-
дпише тристранно споразумение д министъра на 
земеделието, храните и горите и министъра на 
финансите, за намаляване с 80 /осемдесет / на сто 
главницата по наложената финансова корекция с 
АУПДФ № 01-0800/2143#4 от 14.11.2019 г., издаден 
от директора на ДФ „Земеделие“, гр.София във 
връзка с Мярка 214 - „Агроекологични плащания“, 
Направление „Възстановяване и поддържане на 
затревени площи с Висока природна стойност /
ВПС-1/ от Програмата за развитие на селските 
райони за периода 2007-2013 г.

Председател на Общински съвет – Ситово:
Ридван КЯЗИМ

от стр. 7

Решения 
на Общински съвет-Ситово 

по Протокол № 4/31.03.2021 г.

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:

„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

Община Ситово ус-
пешно реализира про-
ект „Изграждане, ре-
конструкция, ремонт и 
оборудване на спорт-
на  инфраструкту -
ра в с.Искра, Община 
Ситово, Област Си-
листра“ към договор 
№BG06RDNP001-7.007-
0094-С01 от 08.05.2019 
г . на стойност 95 
511.80 лева, сключен с 
Държавен Фонд „Земе-
делие“, финансиран по 
подмярка 7.2. „Инвес-
тиции в създаването, 
подобряването или раз-
ширяването на всички 
видове малка по мащаби 
инфраструктура“ от 
мярка 7 „Основни услуги 
и обновяване на селата 
в селските райони“ от 
Програмата за разви-

тие на селските райони 
за периода 2014-2020 
г., съфинансирана от 
Европейския земеделски 
фонд за развитие на 
селските райони.

Изграденото мини-
футболно игрище на-
ходящо се в двора на 
училище „Стефан Кара-
джа“ на територията 
на с. Искра, община Си-
тово е с размер 18х31 
метра на игралното 
поле и по 1.00 м., сво-
бодна зона от всич-
ки страни или 660 м2, 
положена е настилка 
- изкуствена трева 40 
мм в два цвята (тъмно 
зелено - светлозелено 
рае). Положен е квар-
цов пясък и каучуков 
гранулат, еластичен, 
ударопоглъщащ слой 

от черни SBR грану-
ли и полиуретанова 
смола с дебелина 25 
мм, както и външни 
кабелни трасета и 
осветление.

С реализирането на 
проекта се създадоха 
условия за подобря-
ване качеството на 
обществените площи, 
повишаване привлека-
телността на района, 
качеството и ком-
форт на обитаване.

От началото на месец 
април Народно читалище 
"Димитър Иванов Полянов" 
- село Гарван, вече има 
собствен канал в YouTube. 
Там всеки може да разгледа 

публикуваните в интернет 
видеоклипове, като по този 
начин се представят някои 
от дейностите през насто-
ящата година.

Легенда за мартеницата

Първи март - ден в който 
си връзваме и подарява-
ме червено бели мартеници 
Знаете ли защо? Ето каква е 
легендата...

"Към края на своя живот 
владетелят на българите 
Кан Кубрат повикал петте си 
сина и им заръчал да не се 
разделят, да бъдат единни, 
за да бъдат силни и да не 
ги пречупят, както става с 
пръчките, ако ги вадят една 
по една от сноп.

Минало време, ханът почи-
нал. Тогава хазарите напад-
нали българите и успели да 

пленят дъщерята на Кубрат 
- Хуба. Водачът на хуните Хан 
Ашина предложил на сино-
вете да го признаят за техен 
владетел. Само така щял 
да освободи сестра им и да 
им остави земите. Канските 
синове били поставени пред 
трудно изпитание.

Най-големият син Баян 
признал хазарското влади-
чество и останал при плене-
ната си сестра. Другите не 
спазили заръката на стария 
Кан и се разделили, търсей-
ки свободна земя за своите 
племена. Единият от братята 

тръгнал на север, а други-
те - Аспарух, Кубер и Алцек 
потеглили на юг по различни 
пътища. Преди да се разде-
лят, братята се уговорили с 
Хуба и Баян да останат при 
хан Ашина, докато намерят 
нова земя.

След това Аспарух щял да 
им изпрати птица, вързана 
със златна нишка на крачето, 
която ще бъде знак да избягат 
от Ашина и да ги последват. 
Четиримата братя потеглили 
и оставили пленената девой-
ка и Баян в ръцете на врага.

Не след дълго при Хуба 

долетяла очакваната птица, 
която имала златен конец на 
крачето. Като получили тази 
радостна вест, Хуба и Баян 
избягали от плен и достигнали 
земите около Дунав. Не зна-
ели точно накъде да поемат, 
само птицата можела да им 
покаже пътя. Баян взел бял 
конец, който Хуба вързала на 
крачето й. Пуснали птицата 
да полети, но в този момент 
се появили преследвачи от 
хазарското племе, които запо-
чнали да ги обстрелват.

Баян бил ранен от стрела 
и началото на конеца, който 
държал, почервенял от кръвта 
му. В този момент на другия 
бряг на реката се появил 
Аспарух с неговите войници. 
Хуните като го видели, по-
бягнали.

Аспарух посрещнал Хуба и 
Баян и ги отвел при своите. 
Взел конеца от Баян и белия 
му край завързал с червения. 
Закичил всеки един от своите 
войни с късче от този свещен 
конец.

Така с победоносната си 
войска дал началото на нова-
та българска държава.

Заръчал червено-белият 
конец никога да не се разкъс-
ва, защото тази окървавена 
нишка завинаги ще свързва 
българите.

Нарекли червено-белия 
конец "мартеница", по името 
на месеца, когато това се 
случило. Тя станала символ 
на късмет, любов и щастие...!"

Учениците от Клуб 
„Арт работилница“,

ПГСС - Ситово

Свой канал в YouTube 
вече имат самодейците 

от село Гарван


