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итово днес
Националното преброяване 
на населението започна

Местният парламент
на Ситово заседава

Заради усложнената епи-
демична обстановка, с цел 
опазване на здравето на 
гражданите, заседанията 
на Постоянните комисии, 
както и заседанието на 
Общинския съвет в Ситово 
са закрити за граждани. 
Редовното заседание на 
местния парламент свика-
но от неговия председател 
Ридван Кязим в последния 
ден на м.август работи 
по дневен ред, в който са 
включени осем докладни 
записки. 

Общинските съветници 
приеха отчетите за дей-
ността на СПОХ „Незави-
сим живот“ и на Общинско 
предприятие „Общински 
имоти и услуги - 2021“ за 
първото полугодие на 2021 

на стр. 2

„Фестивал на хляба” 
в село Гарван

 „Прекланяме се пред хля-
ба на софрата,

събрал във себе си молит-
ва и магия,

свещен и древен както 
светлината,

по-силен и от разруши-
телна стихия.”

На 14 август т.г., на 
площада в село Гарван се 
проведе 13-ото издание на 
„Фестивал на хляба”. То е 
продължение на спечелен 
проект от НЧ „Димитър 
Иванов Полянов - 1870”, 
които заедно с Кметство 

Гарван са негови главни 
организатори.

Гости на фестивала бяха 
жители на габровското 
село Гарван, водени от 
секретаря на тамошно-
то читалище „Христо Бо-

на стр. 4

Пчеларят Елена Костова от с.Попина:
Много има да учат българските 
политици от пчелите

Елена и Теодор Костови 
от село Попина се грижат 
за семейно пчелно стопан-
ство. В биопчелната им 
ферма има над 1050 пчелни 
семейства. Три от пчели-
ните са в землището на 
село Гарван, а останалите 
в село Попина и около него. 
Почти всички са разполо-
жени в защитени зони от 

Натура 2000, като про-
дукцията им отговаря на 
изискванията за биологични 
продукти. 

Фамилното пчеларство 
започва преди 24 години със 
седем пчелни семейства. За 
да си пчелар днес, трябва 
да си мазохист, казва Те-
одор Костов. Без любов към 
пчелите не става, споделя 

сестра му Елена. Иска й се 
редът в кошерите да го има 
и при нас, хората.

„Започнах да обичам пче-
лите преди 4 години, кога-
то за първи път дойдох да 
помагам на семейството 
си“, разказва тя.

При пчелите има ред – 
пчела-работничка, „стра-

на стр. 3

От 7 септември до 3 октомври 2021 г. ще продължи 
18-ото поред преброяване на населението и жилищния 
фонд в Република България.

От 0:00 часа на 7 септември до 24:00 часа на 17 
септември  2021 г. ще се проведе преброяване на 
населението чрез попълване на електронна пребро-
ителна карта. Електронното преброяване ще бъде 
достъпно на територията на цялата страна.

Сайтът, на който може да се преброим онлайн е: 
www.census2021.bg. 

Там ни очакват 75 въпроса, свързани с жилището, 
което обитаваме, домакинството, хората в едно 
семейство и професиите им. Ако адресът ни по 
местоживеене е различен на стр. 3
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Решения 
на Общински съвет-Ситово 

по Протокол № 8/29.07.2021 г.
Д  Н  Е  В  Е  Н   Р  Е  Д:

1. План за работата на Общински съвет - Ситово за второто шест-
месечие на 2021 г.

Внася: Р.Кязим - Председател на Общински съвет - Ситово
2. Докладна записка относно утвърждаване и дофинансиране на 

маломерни самостоятелни и слети паралелки с пълняемост минимум 
за учебната 2021/2022 година.

Внася: С. Алиибрям - Кмет на Община Ситово
3. Докладна записка относно включване в групата на с.Любен в спи-

съка на защитените детски градини и училища за учебната 2021/2022 
година.

Внася: С. Алиибрям - Кмет на Община Ситово
4. Докладна записка относно, Актуализиране списъка на средищните 

детски градини и училища в община Ситово за учебната 2021/2022 
година.

Внася: С. Алиибрям – Кмет на Община Ситово
5. Докладна записка относно утвърждаване на мрежата и щата в ДГ 

на Община Ситово за учебната 2021/2022 г.
Внася: С. Алиибрям - Кмет на Община Ситово
6. Докладна записка относно, Определяне на представител на Общи-

на Ситово в Общото събрание на съдружниците на " Водоснабдяване 
и канализация" ООД гр.Силистра.

Внася: С. Алиибрям - Кмет на Община Ситово
7. Докладна записка относно Вътрешни промени в поименния списък 

на капиталовите разходи за 2021 г., по обекти и източници на финанси-
ране към 30.06.2021 г. и плана за текущите ремонти.

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

имащи право на транспортни разходи за сметка на Общинския бюджет.
Внася: С. Алиибрям - Кмет на Община Ситово
9. Докладна записка относно, Промяна предназначението на общин-

ски земеделски територии с характеристики на гора, с цел устройването 
им като горски територии и изготвяне на задание и горскостопански план.

Внася: С. Алиибрям - Кмет на Община Ситово
10. Питания.

Р Е Ш Е Н И Е №55
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет приема Плана 

за работата на Общински съвет - Ситово за второто шестмесечие на 
2021 година.

Р Е Ш Е Н И Е №56
1. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.68, ал.1, ал.2, ал.4 от 

Наредба за финансиране на институциите в системата на предучилищ-
ното и училищното образование на Министерството на образованието и 
науката. Общински съвет – Ситово разрешава формиране на маломерни 
самостоятелни паралелки през учебната 2021/2022 година, както следва:

ОУ „Г.С.Раковски“, с.Ситово - VI клас;
ОУ „Стефан Караджа”, с.Искра - V и VII клас;
ОУ „Отец Паисий“, с.Добротица - I, III,V,VI  и VII клас;
ПГСС - Ситово - XII клас.
2. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.68, ал.1, т.3, ал.2, ал.6 

и ал.8 от Наредбата за финансирането на институциите в системата на 
предучилищното и училищното образование на Министерство на обра-
зованието и науката, Общински съвет - Ситово разрешава формирането 
на маломерни слети паралелки през учебната 2021/2022 година, в ОУ 
„Г.С.Раковски“, с.Ситово, както следва:

- I и IV клас; II и III клас; V и VII клас;
3. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.68, ал.2, ал.5 от 

Наредба за финансирането на институциите в системата на предучи-
лищното и училищното образование, Министерство на образованието 
и науката да не се осигуряват допълнителни средства за обезпечаване 
на учебния процес извън определените стандарти за училища с брой 
ученици над 80;

4. Допълнителни средства за обезпечаване на работния процес извън 
определените за 2022 г. да се предвидят при изготвянето на Бюджет 
2022 г. на Община Ситово, определени съобразно изискванията на 
Наредбата за финансирането в системата на предучилищното и учи-
лищно образование.

Р Е Ш Е Н И Е №57
1. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.5, ал.1 и  ал.2 от 

ПМС № 121/23.06.2017 г. за приемане на критерии за определяне на 
защитените детски градини и училища и на условия и ред за тяхното 
допълнително финансиране, Общински съвет - Ситово предлага в спи-
съка на защитените детски градини и училища за 2021/2022 година от 
Община Ситово да бъде включена групата в с.Любен на ДГ „Щастливо 
детство“, с.Ситово.

2. Възлага на Кмета на Община Ситово до 10 септември 2021 година 
да внесе мотивирано предложение в МОН за включване на групата в 
с.Любен на ДГ „Щастливо детство“, с.Ситово в списъка  на защитените 
детски градини и училища.

Р Е Ш Е Н И Е №58
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.53 от Закона за преду-

чилищното и училищно образование и чл.3, ал.1 от ПМС № 128 на МС 
от 29.06.2017 г. за определяне на критерии за включване в Списъка 
на средищните детски градини и училища, Общински съвет - Ситово 
предлага в Списъка на средищните детски градини и училища за 
2021/2022 г. от Община Ситово да бъдат включени и следните училища 
и детска градина:

 1.1. ОУ „Отец Паисий”, с.Добротица;
1.2. ОУ „Г.С.Раковски”, с.Ситово;
1.3. ДГ „Щастливо детство”, с.Ситово.
2. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.53 от закона за пре-

дучилищното и училищно образование и чл.3, ал.2 от ПМС № 128 на 
МС от 29.06.2017 г. за определяне на критерии за включване в Списъка 
на средищните детски градини и училища възлага на Кмета на Община 
Ситово до 10 септември 2021 г. да внесе мотивирано предложение в 
МОН за включване на ОУ „Отец Паисий“, с.Добротица, ОУ „Г.С.Раковски“, 
с.Ситово и ДГ „Щастливо детство”, с.Ситово в Списъка на средищните 
детски градини и училища за учебната 2021/2022 година.

Р Е Ш Е Н И Е №59
1. На основание чл.21, ал.1 т.23 от ЗМСМА Общински съвет – Ситово 

утвърждава мрежата и щата на ДГ за учебната 2021/2022 г.  както следва:
- ДГ „МИР“, с. ИСКРА
Брой и вид на групите на стр. 3

Местният парламент
на Ситово заседава

година.
Приети са също Годишен 

план за социалните услуги 
в общината за 2022 г., План 
за интегрирано развитие 
на Община Ситово за пе-
риода 2021 - 2027 година, 
както и предложения за 
разпореждане с общинска 
собственост в с.Гарван и 
с.Ситово. Предоставени 
са права за управление на 
Директора на ПГСС-Сито-
во на обект „Физкултурен 
салон”, който досега се е 
управлявал от Директора 
на ОУ „Г.С.Раковски“.

Разходването на месечни-
те обезпечения и отчисле-
ния за 2020 година по чл.60, 
ал.2, т.1 и 2 и чл.64, ал.1 
от Закона за управление 
на отпадъците, събрани 
за периода 01.03.2020 г. - 
31.12.2020 г. също бе част 
от дневния ред на сесията 
с прието положително ре-
шение. Общинските съвет-
ници възложиха на Кмета на 
Община Ситово Сезгин Али-
ибрям да открие процедура 

за закупуване на съдове за 
отпадъци, включително за 
разделно събиране на от-
падъци, а също и да открие 

процедура за закупуване на 
сметопочистваща машина, 
машина за дезинфекция и 
„БОБ КАТ“. Ангажимент 

на кмета е изготвянето 
на Общинска програма за 
управление на отпадъците 
за периода 2021 - 2028 г. 

от стр. 1

Националното преброяване на населението започна
от постоянния, то трябва да 
се регистрираме от този, на 
който се намираме, тъй като 
целта е да се установи реал-
ният брой жители на дадена 
територия.

Относно възрастните, от 
НСИ уточняват, че техен 
роднина може да попълни въ-
просите в електронната кар-
та. „Можете да преброите 
родителите си, например, с 
втора регистрация. Имейлът, 
от който се прави, трябва да 
е различен”, уточняват още 
от НСИ.

Ако не го направим през 
специалния сайт, в дома ни ще 
дойдат преброители.

От 8:00 часа на 18 септем-
ври до 20:00 часа на 3 октом-
ври ще се проведе преброяване 
с преброители и посещение на 
жилищата и домакинствата.

Глобата при отказ да участ-
ваме в преброяването е 160 лв.

Преброяването на население-
то и жилищния фонд е част от 

дейността на Националната 
статистическа система и 
Европейската статистическа 
система, осигурява надеждна 
и изчерпателна информация за 
броя и характеристиките на 
населението и жилищния фонд 
на страната към определен мо-
мент, но резултатите от него 
се използват през целия период 
до следващото преброяване.

Преброяването е източник 
на информация по определени 
социални, демографски и ико-
номически признаци на ниско 
териториално ниво, както и 
за различни подгрупи от насе-
лението. То е единственият 
изчерпателен източник на 
данни за домакинствата и се-
мействата в страната.

Получените от преброяване-
то данни ще бъдат основа за 
вземане на информирани упра-
вленски решения, разработване 
на стратегии и конкретни 
национални и регионални се-
кторни политики от централ-
ните и местните органи на 
управление в страната.

от стр. 1

Звеното за почасова 
грижа по домовете орга-
низира Ден на таланта, 
който се проведе в го-
лемия парк на с. Ситово. 
Освен потребителите 
на социалната услуга, в 
партито взеха участие 
техните асистенти и 
много гости сред ко-
ито зам.-кметът Еда 
Самиева.

В празничния Ден на 
таланта всички учас-
тници, възрастни и 
деца, показаха своите 
дарби - звучаха песни на 
Лили Иванова, народни 
песни, стихотворения.

„Прекарахме един чуде-
сен ден с нашите потре-
бители” - категорични 
са от екипа инициирал 
любопитното събитие.
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на Общински съвет-Ситово 
по Протокол № 8/29.07.2021 г.

Численост на персонала

- ДГ,,ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО“, с. СИТОВО
Брой и вид на групите

Численост на персонала

Р Е Ш Е Н И Е №60
На основание чл.21, ал.1, т.9 от Закона за Местното Самоуправление 

и Местната Администрация, чл.20, т.1 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:

1. Определя за представител на Община Ситово в Общото събрание 
на съдружниците на „ Водоснабдяване и канализация“ ООД - гр.Силистра 
г-н Сезгин Басри Алиибрям - Кмет на Община Ситово.

2. При невъзможност за участие на определения по т.1 представител в 
заседание на Общото събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и 
канализация” ООД, гр.Силистра, същият да се замества от г-н Севджан 
Джелил Адем - Зам.-кмет на Община Ситово.

3. Представителите на Община Ситово в Общото събрание на съдружни-
ците на „Водоснабдяване и канализация“ ООД - гр.Силистра се определят 
за периода на мандат 2019 - 2023 год.

Р Е Ш Е Н И Е №61
На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 

от ЗМСМА, чл.124, ал.3 от Закона за публичните финанси /ЗПФ/ и Наред-
бата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни 
дейности за следващите три години за съставяне, приемане, изпълнение 
и отчитане на бюджета на общината, Общински съвет - Ситово:

1. Приема направените вътрешни промени на поименния списък на 
капиталовите разходи за 2021 год., по обекти и източници на финансиране, 
съгласно Приложение № 1.

2. Приема направените вътрешни промени на плана за текущи ремонти 
за 2021 г. по обекти съгласно Приложение № 2.

Р Е Ш Е Н И Е №62
1. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет - Ситово 

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

Прилагам: Поименен списък на длъжностите, имащи право на транс-
портни разходи за сметка на Общинския Бюджет.

2. Общински съвет - Ситово 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 №63

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.81, ал.2, т.2 от 
закона за горите, Общински съвет Ситово приема:

I. Дава съгласие за промяна предназначението на общински земеделски 
територии в горски на поземлени имоти или части от тях, с характеристики 
на гора по смисъла на чл.2, ал.1 от Закона за горите, описани в Приложение 
№ 4, неразделна част от настоящото решение.

II. Възлага на Кмета на Община Ситово 
1. Да открие процедура за промяна трайно предназначение на терито-

рията на имотите по т. I, като подаде заявление до Регионална дирекция 
по горите по реда на чл.81, ал.2, т.2 от Закона за горите.

2. Да извърши  делба на имотите по т.I, части от обща площ на които са 
придобили характеристиките на гора по смисъла на чл.2, ал.1 от Закона 
за горите.

Р Е Ш Е Н И Е №64
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация, във връзка с чл.13, ал.1, ал.4, чл.14, ал.1 от 
Закона за горите и чл.5, чл.63, ал.1, ал.4 от Наредба № 18/07.10.2015 г. за 
инвентаризация и планиране в горски територии, след извършена промяна 
на предназначението на земеделски територии, придобили характеристики 
на гора, в горски територии, Общински съвет - Ситово:

1. Дава съгласие за изготвяне на задание за изработване на 
горскостопански план за стопанисване на общински горски тери-
тории, собственост на Община Ситово за десетгодишен период 
2021 г. - 2030 г.

2. Дава съгласие за изготвяне на горскостопански план за сто-
панисване на общинските гори на Община Ситово за десетгодишен 
период 2021 г. - 2030 г.

3. Възлага на Кмета на Община Ситово да организира изпълнени-
ето на решението на Общински съвет - Ситово.

Председател на ОбС-Ситово,
Ридван КЯЗИМ

 

 БРОЙ ГРУПИ С 
ЦЕЛОДНЕВНА 
ОРГАНИЗАЦИЯ 

БРОЙ ГРУПИ С 
ПОЛУДНЕВНА 
ОРГАНИЗАЦИЯ 

 БИЛО СТАВА БИЛО СТАВА 
 4 4 0 0 

ОБЩО 4 4 0 0 
 

ДИРЕКТОР ПЕДАГОГИЧЕСКИ 
ПЕРСОНАЛ 

НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ 
ПЕРСОНАЛ 

 

БИЛО СТАВА БИЛО СТАВА БИЛО СТАВА 
 1 1 8 8 8 8 
ОБЩО 1 1 8 8 8 8 

 

НАСЕЛЕНО 
МЯСТО 

БРОЙ ГРУПИ С 
ЦЕЛОДНЕВНА 
ОРГАНИЗАЦИЯ 

БРОЙ ГРУПИ С 
ПОЛУДНЕВНА 
ОРГАНИЗАЦИЯ 

 БИЛО СТАВА БИЛО СТАВА 
с. СИТОВО 2 2 0 0 
с. ЛЮБЕН 1 1 0 0 

ОБЩО 3 3 0 0 
 

ДИРЕКТОР ПЕДАГОГИЧЕСКИ 
ПЕРСОНАЛ 

НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ 
ПЕРСОНАЛ 

НАСЕЛЕНО 
МЯСТО 

 БИЛО 
 

СТАВА 
 

БИЛО СТАВА БИЛО СТАВА 

с. СИТОВО 1 1 4 4 4,5 4,5 
с. ЛЮБЕН 0 0 2 2 3 3 

ОБЩО 1 1 6 6 7,5 7,5 
 

Пчеларят Елена Костова от с.Попина:
Много има да учат българските 

политици от пчелите
жари“, търтеи. Всяка пчела 
има задължения и този ред 
не се нарушава, подчертава 
Елена Костова.

„Много има да учат бъл-
гарските политици от пче-
лите. Има какво да научат. 
Когато отвориш кошера, 
няма спряла пчела. Те ра-
ботят денонощно. Като се 
приберат от паша вечер, 
продължава работата в 
кошера. Чуваш жуженето 
на пчеличките в кошера. 
Уникално е на място да 
го изпиташ. Няма как да 
обичаш нещо, ако не си се 
докоснал до него.“

За разлика от човешкия 
свят, търтеите в пчелни-
те кошери са полезни. Ин-
тересно е това, че пчелите 
сменят царицата-майка, 
когато спре да ръководи ко-
шера правилно. Наблюдава 
се и приемственост - нещо 
непознато за нашите гео-
графски ширини.

„Пчелите сами решават 
кога трябва да си отгле-
дат нова майка. Смяната 
на пчелата-майка става 
не днеска, махаме старата 
майка и слагаме нова. Това 
е т.нар. самосмяна – пчели-

те усещат кога вече майка-
та не е достатъчно добра, 
за да поддържа семейство-
то в брой, какъвто трябва 
да е. Правят едни специални 
килийки - маточни килийки, 
принуждават пчелата да 
снесе яйце в тези маточни 
килийки и оттам нататък 
започва отглеждането на 
това яйце по специален 
начин“, описва част от смя-
ната на властта Теодор 
Костов.

Има период, в който в 
семейството работят и 
двете майки - старата и 
новата, уточнява той.

„В момента, в който мла-
дата майка заработи добре 
- започне да снася, тогава 
пчелите убиват старата 
майка.“

Разбира се, не всичко е по 
мед и масло при пчеларите. 
Като че ли проблемите в 
годините си остават едни 
и същи - пръсканията с 
препарати за растителна 
защита, бюрокрацията и 
бумащината, изкупната 
цена на меда.

„Докато нарасне стопан-
ството за тия 24 години 
сме видели много цени. При 
цена преди 20 години 3 лева 

на килограм мед, тогава 
тая цена беше много висока 
предвид какво е можело да 
се купи с 3 лева. Миналата 
година, 2020-а, цената на 
меда се срина отново поч-
ти до 3.20 - 3.40 - 3.60. Съ-
поставена цената с тази 
отпреди 18 години е почти 
катастрофално ниска“, ко-
ментира пчеларят.

Основния проблем за бъл-
гарския пчелар Теодор Кос-
тов формулира категорично 
-  внос на мед от страни 
извън Европейския съюз.

„В ЕС цените са други. 
Няма как европейски мед да 
влиза на ниска цена в Бълга-
рия и после да се предлага 
като български.“

Незабравка ХРИСТОВА

от стр. 1

Юношеската танцова група 
при Народно читалище "Бачо 
Киро - 1943 г." l село Искра, 
община Ситово, взе участие във 
фестивала "Балкан Фолк Фест", 
който се проведе в град Варна. 

За отличното представяне 
групата получи златен плакет и 
Грамота.

Балкан Фолк Фест е утвърден 
фестивал, който се провежда 
през целия летен сезон. Множе-
ството концерти през месеците 
юни, юли и август са в различни 
жанрове и се провеждат на раз-
лични сцени, но най-често във 
Фестивалния и конгресен център 
Варна. Фолклор, хорове, духови 
оркестри, танци, мажоретки 
и певци - това е малка част от 
програмата на този елитен му-
зикален фестивал.

Лятна ваканция в библиотеката

През това лятото библиоте-
ката на село Гарван посрещна 
най-малките си посетители. 
Организирани бяха занима-
телни и образователни игри, 
информират от културната 

институция. 
Децата рисуваха и оцветя-

ваха принтирани картинки. 
Някои от учениците участваха 
в кръжок „Креативност”, като 
изработиха дамски чанти и 

оформиха мини бележници. 
По време на ваканцията 

се четоха произведения от 
задължителната учебна ли-
тература. Част от малките 
посетители редиха пъзели в 

интернет. 
Занимания имаше и с настол-

ни игри, като най-интересна 
от тях за децата се оказа „Не 
се сърди, човече!”, констати-
рат още от библиотеката.
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Решения 
на Общински съвет-Ситово 

по Протокол № 9/31.08.2021 г.
Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Докладна записка относно приемане на Отчета за дейността на СПОХ 
„Независим живот“ за периода от 01.01.2021 г. до 30.06.2021 г. 

Внася: С. Алиибрям - Кмет на Община Ситово
2. Докладна записка относно приемане Отчета на ОП „Общински имоти 

и услуги - 2021“ за периода от 01.01.2021 г. до 30.06.2021 г.
Внася: С. Алиибрям - Кмет на Община Ситово
3. Докладна записка относно приемане на План за интегрирано разви-

тие на Община Ситово за периода 2021 - 2027 година. 
Внася: С. Алиибрям - Кмет на Община Ситово
4. Докладна записка относно разходване на месечните обезпечения 

и отчисления за 2020 година по чл.60, ал.2, т.1 и 2 и чл.64, ал.1 от 
Закона за управление на отпадъците, събрани за периода 01.03.2020 
г. - 31.12.2020 г.

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

в с.Гарван. 
Внася: С. Алиибрям - Кмет на Община Ситово
6. Докладна записка относно, предоставяне за безвъзмездно ползване 

на физкултурен салон на ПГСС - с.Ситово. 
Внася: С. Алиибрям - Кмет на Община Ситово
7. Докладна записка относно, приемане на Годишен план за социалните 

услуги на Община Ситово за 2022 година. 
Внася: С. Алиибрям - Кмет на Община Ситово
8. Питания. 

Р Е Ш Е Н И Е № 65 
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и в изпълнение на чл.10, 

ал.2 от Правилника за устройството и дейността на СПОХ „Независим 
живот“, с.Ситово: 

1. Приема Отчета за дейността на СПОХ „Независим живот“, с.Ситово 
за периода от 01.01.2021 г. до 30.06.2021 г., съгласно приложение № 1. 

2. Приема Актуализиран годишен финансов план съгласно Приложение 
№ 1, неразделна част от настоящото решение. 

Р Е Ш Е Н И Е № 66 
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:

1. Приема отчета за дейността на ОП „Общински имоти и услуги - 2012“ 
за периода 01.01.2021 г. - 30.06.2021 г. 

2. Приема изпълнение на финансова план-сметка за периода 01.01.2021 
г. до 30.06.2021 г. 

Р Е Ш Е Н И Е № 67 
На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, в изпълнение на чл.23, т.1, 

ал.24, т.1 от Закона за регионално развитие и чл.21,ал.1 от Правилника за 
прилагане на Закона за регионално развитие, Общински съвет - Ситово: 

1. Приема План за интегрирано развитие на Община Ситово за периода 
2021 - 2027 година.

2. Възлага на Кмета на Община Ситово да предприеме необходимите 
действия в изпълнение на нормативните изисквания на чл.21 ал.2 и ал.3 
от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие. 

Р Е Ш Е Н И Е № 68 
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, §58 на Закона за управление 

на отпадъците от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за 
изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, 
Общински съвет - Ситово: 

1. Дава съгласие месечните обезпечения и отчисления по чл.60, ал.2, 
т.1 и 2 и чл.64, ал.1 от Закона за управление на отпадъците, натрупани за 
периода от 01.03.2020 г. до 31.12.2020 г., да се разходват чрез вътрешни 
компенсирани промени за закупуване на съдове за отпадъци, включител-
но за разделно събиране на отпадъци и изготвяне на Общинска програма 
за управление на отпадъците за 2021 - 2028 година. 

2. Възлага на Кмета на Община Ситово да открие процедура за закупува-
не на съдове за отпадъци, включително за разделно събиране на отпадъци. 

3. Възлага на Кмета на Община Ситово да открие процедура за закупу-
ване на сметопочистваща машина, машина за дезинфекция и „БОБ КАТ“. 

4. Възлага на Кмета на Община Ситово да изготви Общинска програма 
за управление на отпадъците за 2021 - 2028 г. 

Р Е Ш Е Н И Е № 69 
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.26, ал.1 от НРПСУРОИОС 

и във връзка с чл.11, ал.1 от Закона за пчеларството, при спазване 
разпоредбите на чл.15 и чл.16 от Закона за пчеларството, при спазване 
разпоредбите на чл.15 и чл.16 от Закона за пчеларството, Общински 
съвет - Ситово възлага на кмета на Община Ситово да открие процедура 
относно отдаване под наем на Йордан Любомиров Йорданов, гр. Варна, 
регистриран по реда на чл.8 от Закона за пчеларството и чл.137 от Закон 
за ветеринарномедицинската дейност, за отглеждане на пчели с капацитет 
200 бр. пчелни семейства /кошери/ за срок от 5 години с наемна цена 
10 лв./дка на годината на имот общинска собственост, представляващ 
„Пасище, мера“ с площ от 1,000 дка, реално обособени, от общо 107,951 
дка с идент. № 14547.99.7 по КККР в землище на с.Гарван, по условията 
и реда на НАРЕДБА за реда за придобиване, стопанисване, управление 
и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет - Ситово, 
като неразделна част от настоящото решение е и схема, установяваща 
точните параметри. 

Р Е Ш Е Н И Е № 70 
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1, чл.8, ал.3, във връзка 

с чл.11, ал.1 от ЗОС и чл.24, ал.2 от НРПСУРОИ, Общински съвет - Ситово: 
1. ОТМЕНЯ Решение № 108/15.10.2000 г. за предоставени права за 

управление на Директора на ОУ „Г.С.Раковски“ относно Физкултурен 
салон с идентификатор 66665.501.73.5. 

2. Предоставя право на управление на същия обект на Директора на 
ПГСС с.Ситово с предназначение - за физкултурен салон. 

3. Възлага на Кмета на Община Ситово и Директора на ПГСС - Ситово 
да извършат предвидените в закона правни и фактически действия по 
изпълнение на решението. 

Р Е Ш Е Н И Е № 71 
На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, чл.38 от Закона за социал-

ните услуги и Наредба за планиране на социалните услуги, Общински 
съвет - Ситово: 

1. Приема и утвърждава Годишен план за развитие на социалните 
услуги в Община Ситово за 2022 година.

Председател на ОбС-Ситово:
Ридван КЯЗИМ

„Фестивал на хляба” 
в село Гарван

тев - 2008” - Маргарита 
Стоянова, Галина Ангелова 
- Кметски наместник на с. 
Малък Преславец, община 
Главиница и председател на 
НЧ „Йордан Йовков - 1946” 
в селото, Анчо Ангелов - 
председател на ЗК „Дунав 
93” в с. Малък Преславец.

В началото на празника 
приветствия към всички 
участници и присъства-
щи отправиха кметският 
наместник на ситовското 
село Гарван - Димитър 
Неделчев и секретарят на 
читалището в габровското 
село Гарван - Маргарита 
Стоянова.

Съгласно предварител-

но обявен регламент на 
„Фестивал на хляба” учас-
тниците трябваше да пред-
ставят тестени изделия, 
които са направени са-
моръчно, по рецепти на 
баби и майки, а жури в 
състав: Маргарита Сто-
янова, Димитър Неделчев 
и Анчо Ангелов отличиха 
победителите в четирите 
категории - „Пита”, „Бани-
ци”, „Сладки изкушения” и 
„Солени изделия”.

Във всяка категория бяха 

присъдени по три призови 
места, а всички участници 
в конкурса получиха грамо-
ти и награди.

Подредени на дълги маси 
- пити - солена, с шарена 
сол и сирене, със сирене, с 
масло, погача, пръснец, до-
машен хляб на тиган; бани-
ци - със сирене, със спанак, 
с жълта лимонада; соленки, 
сладки попчета, дунапренен 
кекс, гевреци, сладкиш със 
сини сливи, сладкиш с ябъл-
ки, ореховки, баклава, руло, 
козунак, курабии, тутманик, 
маджунена халва и други 
кулинарни творения граб-
наха вниманието на всички 
присъстващи.

Самодейците от женска-

та и мъжка фолклорни групи 
към НЧ „Димитър Иванов 
Полянов - 1870” и акорде-
онистът Георги Недков 
допринесоха с песните си 
за още по-приятната праз-
нична атмосфера.

На събитието присъства 
и фирма „Традиция Бълга-
рия” ООД, гр. Силистра, 
които спечелиха общест-
вена поръчка и сключиха 
договор за изработване на 
автентични народни носии 

- мъжка и женска, за само-
дейците към читалището 
в с. Гарван. Спечеленият 
проект осигурява на НЧ 
„Димитър Иванов Полянов 
- 1870” безвъзмездна финан-
сова помощ по мярка 19.05 
„Проучване, съхраняване и 
оползотворяване на природ-
ните ресурси и културното 
наследство на територия-
та на общините Главиница 
и Ситово” от Стратегия 
за Водено от общностите 
местно развитие на МИГ 
„Главиница и Ситово - Край-
дунавска Добруджа”.

Ръководството на чита-
лището отправя благодар-
ности към Галина Даска-
лова - управител на фир-
ма „Даскалова Колсултинг 
7193”, ЕООД, гр. Силистра 
и към ЕТ „Жени 07 - Евгения 
Некова”, с. Гарван с управи-
тел Евгения Некова. 

Организаторите благода-
рят и на всички самодейци 
от НЧ „Димитър Иванов По-
лянов - 1870”, на всички гос-
ти и жители на село Гарван 
присъствали на празника, 
като им пожелават много 
здраве, много щастие и 
много късмет.

Хлябът е дар! Хлябът е 
жертва! Хлябът е живот! 
Никой не е по-голям от 
хляба!

Веселин НЕКОВ, 
Председател на 

НЧ „Димитър Иванов По-
лянов - 1870”, с. Гарван

Гинка МАКРИЕВА, 
Секретар на Читалището

Вестник "СИТОВО Днес"
Издател: Община Ситово

Адрес: 7630 с. Ситово, ул. “Трети март” № 72

тел.:  +359 86 882 213, +359 86 632 711
e-mail: sitovo@sitovo.bg

www.sitovo.bg
Броя подготви: Калина ГРЪНЧАРОВА

Печат: “КОВАЧЕВ ПРЕС”, гр. Силистра

от стр. 1


