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итово днес
Община Ситово и община Картал, 
Република Турция със съвместен проект 

за побратимяване
Редовно заседание прове-

де Общински съвет-Ситово 
в последния ден на м. фев-
руари. Общинските съвет-
ници и общинското ръко-
водство бяха посрещнати 

с мартеници и с пожелания 
за здраве. Червено-белите 
символи бяха подарък от 
самодейците към Народно 
читалище ”Възраждане - 
2017 г.”- Ситово.

Сесията започна с раз-
глеждане на предложение 
и приемане на решение за 
приемане на нова Наредба 
за издаване на карти за 

Работна сРеща на областния 
упРавител Катя КРъстева с 

РъКоводителите на 
община ситово

Областният управител 
Катя Кръстева проведе 
работна среща с екипа на 
кмета на община Ситово 
Сезгин Алиибрям и с Рид-
ван Кязим – председател 
на Общински съвет Сито-
во. Тя бе поредната след 
вече проведените подобни 
разговори с представите-
ли на местните власти в 
общините Тутракан, Дуло-
во, Главиница, Алфатар и 
Кайнарджа.

Целта на диалога с ор-
ганите на изпълнителната 
власт и на местното са-
моуправление е да бъдат 
откроени специфични по 

места проблеми, които да 
влязат във вниманието на 
държавната власт в об-
ласт Силистра. И особено 
да се сложи ударение върху 
тези от тях, за които има 
необходимост от конкрет-
на санкция на областния 
управител, както още на 
съветите и на специализи-
раните комисиите, които 
той ръководи на областно 
ниво.

Темите, във връзка с ко-
ито ще се търсят прагма-
тични решения в полза на 
община Ситово, са в някол-
ко направления. Съдействие 
е необходимо за осигуря-

ване на обществен превоз 
в района „Гарван – Попина 
– Поляна“, с уговорката, че 
ще работи в „конкуренция“ 
с нерегламентиран пре-
воз. Според процедурите 
трябва да бъде изготвено 
предложение до институ-
циите, от които зависи 
съответното разрешение. 
Поискано бе формиране на 
т.нар. спирки по желание по 
направлението на автобус-
на линия София - Силистра 
- София на разклоните за 
селата Ситово, Поляна 
и Искра (както още при 
разклона за село Зафирово 

на стр. 2

на стр. 2

Традицията за честването 
на 3-ти март

На 3 март се отбелязва 
националният празник на 
България. Този ден е познат 
и като денят на възкре-
сението на българската 
държава. Тогава е подпи-
сан Санстефански мирен 
договор. Той е сключен 
между Русия и Османската 
империя. Този важен доку-
мент, с който се узаконява 
свободата на България, е 
подписан около 17:00 часа 

на 3 март. По стар стил 
обаче датата е друга - 19 
февруари 1878 г. Договорът 
е сключен в Сан Стефано. В 
днешни дни това е квартал 
Йешилкьой, който е част 
от предградието Бакър-
кьой. То е разположено на 
10 километра от истори-
ческия център на Истанбул. 
Подписват го граф Николай 
Игнатиев и Александър Не-
лидов - представители от 

руска страна, а от страна 
на Османската империя 
е подписан от външния 
министър Савфет Мехмед 
паша и посланика в Герма-
ния Садулах бей.

Именно 3 март е обявен 
за национален празник на 
Република България. На 
този ден по установена 
вече традиция се вдига 
националното знаме. Също 

на стр. 3
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Община Ситово и община Картал, 
Република Турция със съвместен проект 

за побратимяване

безплатно паркиране на 
моторни превозни сред-

ства, обслужващи хора 
с трайни увреждания и 
използване на улеснения 

при паркиране от Община 
Ситово.

Общинските съветници 

приеха положителни ре-
шения по докладни записки 
относно Годишен отчет 
за дейността на Звено 
"Вътрешен одит" за 2021 
г., отпускане на средства 
за гориво на автомобили, 
общинска собственост, 
предоставени за стопанис-
ване и ползване на Участък 
Ситово, както и три разпо-
редителни сделки с имоти 
общинска собственост в 
селата Ситово, Поляна, 
Слатина и Искра.

В края на заседанието 
общинският кмет Сезгин 
Алиибрям представи пред 
съветниците предложе-
нието за съвместно кан-
дидатстване на Община 
Ситово и Община Картал, 
Република Турция по про-
ектно предложение на Об-
щина Картал по схема за 
безвъзмездна помощ TTGS-
II чрез побратимяване на 

градове между Турция и 
ЕС-II (Побратимяване за зе-
лено бъдеще). Общинският 
съвет даде своето съгла-
сие и упълномощи кмета да 
предприеме необходимите 
действия по изпълнение на 

решението.
Заради усложнената епи-

демична обстановка, с цел 
опазване на здравето на 
гражданите, заседанието 
на Общински съвет - Сито-
во бе закрито за граждани.

от стр. 1

Работна сРеща на областния 
упРавител Катя КРъстева с 

РъКоводителите на 
община ситово

– по настояване на община 
Главиница).

От почистване се нуж-
даят храстите и младата 
гора от двете страни на 
пътната отсечка между се-
лата Ситово и Добротица, 
за да намалеят причините 
за ПТП, предвид трафика 
на товарни автомобили. 
Участвалият в срещата 
заместник-областен уп-
равител Минчо Йорданов 
уведоми домакините на сре-
щата, че със съдействието 
на Областно пътно упра-
вление е изготвено иска-
не до държавните органи 
относно отпускането на 
необходимите средства, 
включително за маркировка.

Поискани са от правител-
ството средства за про-
веждане в крайдунавските 

общини Силистра, Ситово, 
Главиница и Тутракан на 
обща акция за авиационно 
третиране на зелените 
площи срещу популацията 
на комари, като се насто-
ява тя да се случи с пара-
лелно действие от страна 
на Република Румъния, за да 
има по-сигурен резултат.

Кметът Алиибрям пред-
стави пред областния уп-
равител вече реализирани 
проекти по отношение на 
инфраструктурата и оси-
гуряването на условия за 
по-лесен достъп за хора 
с увреждания в различни 
социални учреждения в об-
щината, включително в 
сградата на кметската 
администрация, където е 
изграден външен асансьор. 
Ефективни мерки са пред-
приети през последните 4-5 

години във връзка със сме-
тосъбирането (закупени са 
нови контейнери и подходя-
ща техника за работа на 
общинското предприятие, 
извършващо дейността). 
Развитие има и на няколко 
социални услуги.

Община Ситово е сред 
общините в областта, ко-
ято е категорична относно 
споразумението за изграж-
дане на четвъртата клет-
ка на РДТБО Силистра, 
където също е предвидена 
специализирана среща с 
областния управител и не-
говия екип, за да стане ясна 
актуалната обстановка 
във връзка с реализацията 
на клетката.

Споделен е и проблем с 
налягането на водата във 
водопроводните мрежи на 
село Ситово и особено на 

село Искра, за което ще 
бъде търсено съдействие 
за проверка от страна на 

„В и К“ ООД Силистра. 
Гостите бяха уведомени, 
че е подменена по-голямата 

част от водопроводите в 
тези две най-големи села в 
общината.

от стр. 1

Със свое поста-
новление правител-
ството предлага 
до 31 март 2022 г. 
да бъде продължено 
действието на раз-
поредби от Поста-

новление № 408 на 
Министерския съвет 
от 2020 г. за изпълне-
нието на държавния 
бюджет на Република 
България за 2021 г. 
(обн., ДВ, бр. 1 от 

2021 г.; изм. бр. 13 и 
16 от 2021 г.) и други 
актове на Министер-
ския съвет. Така ще 
се позволи разходва-
нето за същата цел 
на неусвоените към 

31 декември 2021 г. 
средства по бюдже-
тите на общините 
от предоставени 
трансфери за други 
целеви разходи през 
2018 г., 2019 г. и 2020 
г. на основание акто-
ве на Министерския 
съвет за обекти, за 
които към 1 януари 
2022 г. има обявена 
процедура по Зако-
на за обществените 
поръчки и тя не е 
прекратена, или из-
пълнението на дей-

ностите и разплаща-
нията за обектите 
не са приключили, 
като при остатък 
той се възстановява 
в държавния бюджет 
в срок до един месец 
от приключването на 
разплащанията.
В обхвата на по-

становлението по-
падат и неусвоените 
към 31 декември 2021 
г. средства по бю-
джетите на общини-
те от трансфера за 
зимно поддържане и 

снегопочистване на 
общинските пъти-
ща, постъпили през 
2018 г., 2019 г. и 2020 
г., като те ще мо-
гат да се разходват 
за дейностите по 
зимно поддържане и 
снегопочистване на 
общинските пътища.
За предложения 

проект на акт не 
са необходими до-
пълнителни разходи/
трансфери/други пла-
щания от държавния 
бюджет.

Удължава се до 31 март 2022 г. разходването
на неусвоените към 31 декември 2021 г. 

целеви разходи на общините
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Н
а 2 март в двора 
на ОУ “Георги 
Сава Раковски“ 

и Професионална 
гимназия по селско 
стопанство “Георги 
Сава Раковски“ се 
проведе тържест-
вен митинг, посве-
тен на 144 години 
от Освобождението 
на България.
В него участваха 

ученици и от двете 
училища.
Празникът беше 

уважен от госпожа 
Еда Самиева - за-
местник кмет на 
Община Ситово и 
от граждани и ро-
дители.
Митингът започна 

със запалване на 
факли и носене на 
знамена с българ-
ския трибагреник.

Учениците от на-
чален етап се вклю-
чиха с песен и реци-
тал.
Прогимназиален 

етап рецитираха 
стихове за 3 ти 
март.
Проведе се и тър-

жествена проверка 
на загиналите ге-
рои.
Поздрав към учени-

ците и гражданите 
отправиха както 
госпожа Еда Сами-
ева, така и дирек-
торите на двете 
училища - госпожа 
Юлия Георгиева и 
госпожа Гинка Йор-
данова. След което 
бяха поднесени вен-
ци и цветя пред па-
метника на Георги 
Раковски.

Паметна заря в с. Попина на 3-ти март

Тържество по случай 
националния празник 
се състоя на площада 

в село Попина на 3 март, 
организирано от НЧ "Христо 
Ботев - 2021". На него при-
състваха общинското ръко-
водство - кметът на община 
Ситово Сезгин Алиибрям, 
неговите заместници Еда 
Самиева и Севджан Адем, 

председателят на Общински 
съвет-Ситово Ридван Кязим, 
общинските съветници Ангел 
Ангелов и Станчо Арсов, Кра-
симира Йорданова - кметски 
наместник на с. Поляна и др. 

„На 3 март свеждаме чела, 
покланяме се пред мъченици-
те на свободата и си спомняме 
за кръста, който носим, за вя-
рата и борбата, за книжовни-

ците и будителите, съхранили 
духовното ни богатство и запа-
лили огъня на националното 
пробуждане и възраждане” 
- посочи в празничното слово 
Радка Карарадова, секретар 
на НЧ „Възраждане - 2017 г.”, 
с. Ситово. 

Нека на 3-ти март заедно 
да сведем глави пред подвига 
на героите, дали живота си за 

свободата на родината. Нека 
в душите и сърцата ни да за-
звучи онзи Вазов стих, който е 
останал през вековете:

“Българийо, за тебе те ум-
ряха,

една бе ти достойна зарад 
тях,

и те за теб достойни, майко, 
бяха.

И твойто име, само кат 
мълвяха,

умираха без страх.“
В представената литератур-

но-музикална програма стихо-
ве рецитираха Йоана Йовче-
ва, Яна-Мария Христова, Ви-
ктор Пецов, Георги Стоянов 
и Миглена Петрова, а своето 

певческо изкуство показаха 
самодейците от Женската и 
Мъжката вокални групи на НЧ 
"Димитър Полянов", с. Гарван 
и Женската вокална група от 
НЧ "Възраждане - 2017 г.", с. 

Ситово.
Събитието завърши с под-

насяне на венци пред памет-
ните плочи на загиналите във 
войните жители на с.Попина и 
празнична заря.

Традицията за честването на 3-ти март
така се поставят венци 
на паметника на Незнай-
ния воин в София. Това се 
прави в памет на бълга-
рите, които са загинали в 
борбата за освобождение 
на нашето отечество. В 
знак на благодарност към 
освободителите поставя-
ме венци и много цветя на 
паметниците на загинали-
те за освобождението на 
България на руски, румън-
ски и финландски войни. 
Ритуалът се изпълнява в 
населени места из цялата 
страна. Така беше и в об-
щинския център Ситово, 
където в присъствие на 
ръководството на общи-
ната и много граждани, 
бяха поднесени венци и 
цветя.

от стр. 1

Ученици празнуваха в Ситово 
националния празник
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По повод Първи март - денят на Баба Марта  чле-
новете на Клуб "Сръчни ръце" при Народно читалище 
„Никола Вапцаров-1940 г." в село Попина изработиха 
мартеници - бели и червени. 

Част от изработените мартеници бяха изпратени 
за участие в конкурси. С останалите мартеници бе 
подреден празничен Мартенски кът, а на Първи март, 
в ранни зори, Баба Марта с кошница в ръка връчва 
мартеници с пожелание за здраве и дълголетие.

Празнично в село Попина

В обедните  часове на 
3-ти март, Кметство По-
пина и Народно читалище 
"Никола Вапцаров - 1940 г." 
тържествено отбелязаха 
Националния празник  на 
България. В празничното 
събитие участваха деца, 
жители и гости на селото. 

Кметът на с. Попина 
Светла Удрева припомни в 
словото си историята на 
този ден и поздрави при-
състващите с празника.  
„Трети март е денят на 
българската  признател-

ност към хилядите герои 
дали живота си за бъл-
гарската свобода. Трети 
март е символ на нашата 
вярност към българските 
корени. Този ден е знак за 
почит и преклонение пред 
България, която носим в 
сърцето си. Свободата, с 
която се ползваме сега ние, 
е следствие на дълги народ-
ни борби, тя е издигната 
върху плещите на доблест-
ни борци и деятели, които 
красят много славни стра-
ници в историята на наше-

то духовно и политическо 
освобождение." - посочи в 
словото си г-жа Удрева.

Елизабет Енчева, Мария 
Спасова, Димитър Дани-
елов и Енчо Енчев бяха 
децата, които представиха 
рецитал, посветен на този 
ден. От сцената звучаха 
патриотични песни и  сти-

хове:
"Когато казваш Шипка - 

прав стани,
защото Шипка е за теб 

светиня,

тя озарява миналите дни
и утрото на твоята Ро-

дина!"
В знак на признателност 

към загиналите, бяха поло-
жени  венци пред паметни-
те плочи в селото.

Танцьорите от Ансам-
бъл "Ритъм" приповдигнаха 
празничното настроение 

на всички  с прекрасните 
български народни тан-
ци. Празникът завърши с 
пъстро хоро.

От НЧ „Никола Вапцаров-1940”, с. Попина: 

Според народните обичаи 
Свети Трифон е покровител 
на лозята.

Отбелязахме празника с 
конкурс "Най добро домашно 

вино 2021", информират от 
НЧ „Никола Вапцаров-1940”, 
с. Попина. 

За участие в конкурса 11 
производители са донесли 
от произведеното от тях 

домашно вино. Комисия е 
оценила най-добрите.

Беше спазена традиция-
та, на Трифон Зарезан да 
се зарежат лозята. Петър 

Борисов - млад производи-
тел и член на комисията, 
заряза лозата, а кметът 
на селото Светла Удрева 
я поля с червено вино за 
берекет.

На 3 март само-
дейците от На-
родно читалище 
„Димитър Иванов 
Полянов - 1870” 
поднесоха венец 
пред паметника в 
центъра на село 
Гарван. 
Вечна слава и 

дълбок поклон пред 
всички знайни и не-
знайни герои, дали 
живота си в бой, 
за да бъде свободна 
България!

Народно читалище „Бачо Киро - 1943 
г.“, с. Искра отбеляза Националния праз-
ник - 3 март.

Това е ден за празнуване и ден за раз-
мисъл. 

Ден, който ни призовава да бъдем 
единни. 

Да бъдем достойни българи! 
Да помним националните идеали и да 

пазим историческата си памет! 
Да предадем на децата си заветите 

на апостолите, на революционери и въз-
рожденци! 

Да възпитаме у тях гордост и себе-
уважение от това, че са потомци на ге-
роично минало и доблестни граждани на 
Родината! За да имаме достойно бъдеще! 

И да пребъде във времето България!
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Награди от конкурси 

за талантите от ПГСС-Ситово

Директорът на Профе-
сионалната гимназия по 
селско стопанство в Си-
тово Гинка Йорданова тър-
жествено връчи наградите 
на ученици от гимназията 
от участието им в III-я 
Национален конкурс за виде-
оклип на тема „Съвременна 
интерпретация на Вапца-
ров стих“, организиран от 
Народно читалище „Никола 
Йонков Вапцаров - 1873“, гр. 
Тутракан. 

Това са Айджан М. Руме-
нова, Едже О. Редван, Назар 
Б. Юзеир, Нехир Б. Абидин, 
Оя О.Редван и Джерен М. 
Ариф с ръководител стар-
ши учител Галина Б. Пана-
йотова. Българинът има за 
всеки повод свои поговорки. 
За нашите момичета важи 
следната: „Лесно е да ка-
жеш, мъчно е да го дока-
жеш!“ - категорични са от 

училищното ръководство.
След усилени репетиции 

и притеснения, получиха 
като награда за труда си 
Грамоти.

Джерен М. Ариф получи 

най-голямата оценка на 
журито, Грамота за отлич-
но представяне, Диплом за 
първо място в конкурса и 
150.00 лв. парична награда.

В професионалната гимназия по селско стопанство в с. Ситово се 
проведе училищен кръг на Национално състезание „Млад фермер”.
Учениците се състезаваха в три модула - „Животновъдство”, 
„Растениевъдство” и „Механизация на селското стопанство”.
Класираните ученици ще участват в регионалния кръг на състезанието.

Ученици от ПГСС - Ситово 
на стаж в гр. Силиври

Започна изпълнението 
на проект „Мобилност за 
професионално развитие”, 
финансиран по Програма 
Еразъм+, Ключова дейност 
1 „Образователна мобилност 
за граждани”, сектор „Про-
фесионално образование 
и обучение. Партньори по 
проекта са Професионалната 
гимназия по селско стопан-
ство (ПГСС) в с. Ситово и Оzel 
Silivri Tarimsal Uretim Arastirma 
Merkezi Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi - гр. Силиври, 
Турция.

От 10 до 12 март т.г. дирек-
торът на ПГСС - Ситово Гинка 
Йорданова заедно с учите-
лите Ервин Ибрям и Елиз 
Бакал бяха на посещение в 

гр. Силиври, Република Тур-
ция. Целта на предварител-
ната визита е запознанство 

с партньорите и получаване 
на повече информация за 
предстоящата практика на 
учениците, а също и да се 
подготви програма за земе-
делските дейности, които ще 
се извършват от учениците по 
време на стажа.

По проекта, от 6 до 24 ап-
рил т.г., 16 ученици и двама 
учители от ПГСС - Ситово ще 
посетят професионалното 
училище в гр. Силиври, къде-
то ще проведат планирания 
стаж.

Целта на българските и 
турските ученици е да се 
усъвършенстват, като обме-
нят информация и опознават 
различни култури.

Точно на 8 март, в ПГСС - Ситово, се проведе училищният кръг 
на Националното състезание "Озеленяване и цветарство"
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Довиждане, вълшебно приказно лято!

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:
1. Отчет за дейността на Об-

щински съвет – Ситово и неговите 
комисии за периода 01.07.2021 
г. - 31.12.2021 г.

Внася: Р.Кязим - Председател 
на ОбС - Ситово

2. План за работата на Общин-
ски съвет - Ситово за първото 
шестмесечие на 2022 г.

Внася: Р.Кязим - Председател 
на ОбС - Ситово

3. Докладна записка относно, 
освобождаване на физически и 
юридически лица от такса сме-
тосъбиране и сметоизвозване 
за 2022 г.

Внася: С. Алиибрям - Кмет на 
Община Ситово

4. Докладна записка относно, 
приемане на Общински план за 
младежта за 2022 г.

Внася: С. Алиибрям - Кмет на 
Община Ситово

5. Докладна записка относно 
Програма за управление и раз-
пореждане с имоти общинска 
собственост на Община Ситово 
за 2022 г.

Внася: С. Алиибрям - Кмет на 
Община Ситово

6. Докладна записка относно 
Предоставяне и актуализиране на 
ползването на пасищата, мерите 
и ливадите.

Внася: С. Алиибрям - Кмет на 
Община Ситово

7. Докладна записка относно 
стопанисване и управление на 
имот, общинска собственост в 
с.Попина.

Внася: Р.Кязим - Председател 
на ОбС - Ситово

8. Питания.
Р Е Ш Е Н И Е № 2

На основание чл.27, ал.6 от 
ЗМСМА, Общински съвет - Ситово 
приема

Отчета на Председателя на Об-
щински съвет – Ситово за периода 
01.07.2021 г. - 31.12.2021 г.

Р Е Ш Е Н И Е №3
На основание чл.21,ал.2 от 

ЗМСМА, Общински съвет приема 
Плана за работата на Общински 
съвет - Ситово за първото шест-
месечие на 2022 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 4
На основание чл. 21, ал. 1, т. 

23 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 от На-
редбата за определянето и адми-
нистрирането на местните такси 
и цени на услуги на територията 
на Община Ситово, във връзка с 
протокол № 16/06.01.2022 г. на 
комисията назначена със Заповед 
№ 447/07.12.2021 г., Общински 
съвет - Ситово да вземе следното 
решение

I. Освобождава от такса за 
сметосъбиране и сметоизвозване 
за 2022 г. собственици на имоти 
от Община Ситово, както следва:

Имот находящ се в с. Ситово
1. Иванка Стефанова Павлова, 

парт.№ 6611015598002, с молба 
вх.№ 94-И-11/04.02.2021 г., ул. 
"Христо Ботев" 11

2. Марин Тодоров Петров, 
парт.№6906Н5434, с молба вх.№ 
94-М-9/ 04.02.2021 г., ул. "Сре-
бърна" 3

3. Йордан Стоянов Киров, 
парт.№ 4606205563002, с молба 
вх.№ 94-Й-7/ 10.03.2021 г.,

ул. "Устрем" 13
4. Екатерина Маринова Алек-

сандрова, парт.№ 8804025593001, 
С молба вх.№ 94-Е-23/10.03.2021 
г., ул. "Н.П.Караджата" 22

5. Стоянка Стоянова Неделчева, 
парт.№ 6011025573102, с молба 
вх.№ 94-С-77/23.04.2021 г., ул. 
"Тодор Парушев" 5

6. Албена Жекова Атанасова, 
парт.№7705165613001, с молба 
вх.№ 94-А-40/11.05.2021 г., ул. 
"Христо Ботев" 16

7. Красимир Маринов Кулев, 
парт.№6906Н1423, с молба вх.№ 
94-М-9/04.02.2021 г., ул. "Люляк" 
8

8. Росица Петрова Иванова, 
парт.№ 6906Н298,6906Н935, с 
молба вх.№ 94-Р-44/13.08.2021 г., 
ул. "Трети март" № 94, Младост 40

9. Елка Димитрова Алексиева, 
Парт.№ 6707235636002, с молба 
вх.№ 94-Е-63/13.08.2021 г., ул. 
"Нов живот" 8

10. Радка Стоянова Ангелова, 
парт.№ 4606205563002, С молба 
вх.№ 94-Р-35/07.07.2021 г., ул. 
"Устрем" 13

11. Гена Великова Петрушева, 
парт.№ 7002145562001, с молба 
вх.№ 94-Г-120/07.07.2021 г., ул."Й.
Йовков" № 6

12. Ивелина Димитрова Атана-
сова, парт.№ 6906Н4283, с молба 
вх.№ 94-И-53/07.07.2021 г., ул. 
"Д.Дончев" 5

13 Янко Павлов Къров, парт.№ 
4111275340001, с молба вх.№ 
94-Я-17/07.07.2021 г. ул. "31-ви 
полк" 6

14. Марин Иванов Петров, 
парт.№ 6406115569002,   с молба 
вх.№ 94-М-98/27.08.2021 г., ул. 
"Трети март" № 32

15. Огнян Тодоров Алексан-
дров, парт.№ 6108165568001, с 
молба вх.№ 94-О-8/10.09.2021 г., 
ул. "Трети март" № 47

16. Мариана Петрова Джамба-
зова-Сандова, парт.№ 6906Н1992, 
с молба вх.№ 94-М-99/31.08.2021 
г., ул. "Изгрев" 14

17. Евелина Владимирова Кос-
тадинова, парт.№ 6906Н88, с 
молба вх.№ 94-Е-6/25.01.2021 г., 
ул. "Васил Левски" № 29

18. Снежана Йорданова Янкова, 
парт.№ 6707235636002, с молба 
вх.№ 94-С-181/19.10.2021 г., ул. 
"Г.С.Раковски" 2

19. Преслав Валентинов Тодо-
ров, парт.№ 6906Н6011, с молба 
вх.№ 94-П-54/29.10.2021 г., ул. 
"Хр. Ботев" /над басейна/ 6

20. Стояна Дочева Господи-
нова, парт.№ 6707235636002, с 
молба вх.№ 94-С-205/11.11.2021 
г., ул. "Хр. Ботев" № 29

21. Кямиле Мехмед Ибрям, 
парт.№ 6706095653009, с молба 
вх.№ 94-Д-57/30.11.2021 г., хижа

22. Гинка Николова Ташкова, 
парт.№ 6906Н5232, с молба вх.№ 
94-Г-209/29.11.2021 г.,

ул. "Борис Христов" № 38
23. Румяна Иванова Цонева, 

парт.№ 6906Н5382, с молба вх.№ 
94-Р-72/29.11.2021 г., ул. "31-ви 
полк" 9

24. Недко Петров Петров, 
парт.№ 6906Н5382, с молба вх.№ 
94-Н-102/19.11.2021 г., ул. "Въз-
раждане" 15

25. Петър Тодоров Узунов, 
парт.№ 6906Н3642/43, с молба 
вх.№ 94-П-60/19.11.2021 г., ул. 
"Й.Йовков" 22 и 27

26. Мариана Стефанова Петко-
ва, парт.№ 6906Н5446, с молба 
вх.№ 94-М-140/19.11.2021 г., ул. 
"В. Левски" 36

27. Павлина Колева Павлова, 
парт.№ 5606105571003, с молба 
вх.№ 94-П-64/07.12.2021 г., ул. 
"Тодор Парушев" 4

28. Цани Иванов Иванов, 
парт.№ 6906Н5396, с молба вх.№ 
94-Ц-14/14.12.2021 г., ул. "В. 
Левски" 10

29. Петър Илиев Георгиев, 
парт.№ 6906Н4773, с молба вх.№ 
94-П-68/21.12.2021 г., ул. "Трети 
март" № 35

Имот находящ се в с. Босна
1. Гюлджан Джемал Юсеин, 

парт.№ 4307045617001, с молба 
вх.№ 94-Г-40/10.03.2021 г., ул. 
"Пета" № 5

2. Гюнал Бехчет Юсуф, парт.№ 
5208155664001, с молба вх.№ 
94-Г-150/ 27.08.2021

Г., ул. "Втора" № 9
3. Весиля Юдаимова Насуф-

ова, парт.№ 4011015587001, с 
молба вх.№ 94-В-95/28.10.2021 
г., парт.№ 6906Н959

4. Исмаил Ариф Деде, парт.№ 
4611145561001, с молба вх.№ 

94-И-84/28.10.2021 г., ул. "Десе-
та" № 2

5. Наим Шабанов Мехмедов, 
парт.№ 3210285691001, с молба 
вх.№ 94-Н-93/28.10.2021 г., ул. 
"Първа" № 3

6. Н-ци Хамди Халидов Юсе-
инов, парт.№ 3404025624001, с 
молба вх.№ 94-Х-16/28.10.2021 
г., ул. "Десета" № 7

7. Н-ци Ибрам Мехмедов Юсе-
инов, парт. № 3004225607001, с 
молба вх.№ 94-И-83/28.10.2021 
г., ул. "Осма" № 1

8. Н-ци Надиде Юсеин Бошнак, 
парт. № 2202045670001, с молба 
вх.№ 94-Н-94/28.10.2021 г., ул. 
"Четвърта" № 13

9. Рабия Шукри Юсеин, парт. 
№ 5006275637001, с молба вх.№ 
94-Р-57/28.10.2021 г.,

ул. "Шеста" № 2
Имот находящ се в с. Гарван
1. Дарин Тодоров Стойчев, 

парт.№ 6508115582001, с молба 
вх.№ 94-Д-16/22.02.2021 г., ул. 
"Четвърта" № 93

2. Антонина Атанасова Мано-
лова, парт.№ 5608015712003, с 
молба вх.№ 94-А-17/22.02.2021 
г., парт.№ 6906Н5046

3. ТП ДЛС "Каракуз", 6906F1015, 
с молба вх.№ 60-00-4/08.04.2021 
г., остров Гарван

4. Рада Димитрова Добрева, 
парт.№ 5608015712003, с мол-
ба вх.№ 94-Р-23/22.04.2021 г., 
58,92 дка

5. Стефан Стоянов Атанасов, 
парт.№ 6906Н1785/6, с молба 
вх.№ 94-С-76/22.04.2021 г., ул. 
"Тридесета" № 13, 15

6. Тодор Калинов Кудинов, 
парт.№ 5403035642002, с молба 
вх.№ 94-Т-14/22.04.2021 г.

7. Рашко Иванов Попниколов, 
парт.№ 6906Н2442, дв.м, с молба 
вх.№ 94-Р-25/23.04.2021 г., ул. 
"Шеста" № 18

8. Ангелинка Великова Ивано-
ва, парт.№ 6906Н1278/9, с молба 
вх.№ 94-А-17/22.02.2021 г., ул. 
"28-ма" № 5

9. Диян Радков Атанасов, 
парт.№ 7808035685001, с молба 
вх.№ 94-Д-77/13.08.2021 г., 

10. Стефан Баников Казаков, 
парт.№ 3907175605002, с молба 
вх.№ 94-С-76/22.04.2021 г., ул. 
"Втора" № 27

11. Веселин Александров Па-
влов, парт.№ 5305165385002, с 
молба вх.№ 94-В-77/15.10.2021 
г., ул. "Четвърта" № 60

12. Галина Георгиева Ангелова, 
парт.№ 6906Н572, с молба вх.№ 
94-Г-178/01.10.2021 г.,

дв.място
13. Ирка Георгиев Атанасов, 

парт.№ 7012115729001, с молба 
вх.№ 94-И-73/01.10.2021 г., ул. 
"Втора" № 16

14. Габриела Тошева Георгиева, 
парт.№8804285590001, с молба 
вх.№ 94-Г-185/19.10.2021 г., ул. 
"24-та" 8

15. Румен Атанасов Иванов, 
парт.№5404275669003, с молба 
вх.№ 94-Р-53/19.10.2021 г., ул. 
"23-та" № 5/7

16. Анка Георгиева Бочева, 
парт.№ 6906Н593, с молба вх.№ 
94-Р-53/19.10.2021 г., ул. "18-
та" 12

17. Асен Василев Станчев, 
парт.№6203145290101, с молба 
вх.№ 94- А-97/14.10.2021 г.,

ул. "Втора" № 29
18. Снежинка Великова Стоя-

нова, парт.№ 6203145290101, с 
молба вх.№ 94- С-180/14.10.2021 
г., ул. "Втора" № 29

19. Стоянка Йорданова Велко-
ва, парт.№ 6906Н5678, с молба 
вх.№ 94-С-160/27.08.2021 г.

20. Георги Петков Добрев, 
парт.№ 60091856470038, с молба 
вх.№ 94-Г-100/05.11.2021 г.

21. Красимир Иванов Иванов, 
парт.№ 6906Н4780, с молба вх.№ 
94-К-67/11.11.2021 г., ул. "7-ма" 
№ 25

22. Ивелин Симеонов Иванов, 
парт.№ 6906Н3970, с молба вх.№ 
94-И-101/ 29.11.2021 г.

23. Атанаса Маринова Дими-
трова, парт.№ 6906Н2867, с молба 
вх.№ 94-А-110/18.11.2021 г., ул. 

"3-та" № 47
24. Мария Димитрова Василе-

ва, парт.№ 6906H3315, с молба 
вх.№ 94-М-36/29.11.2021 г., нива

25. Георги Димитров Иванов, 
парт.№4204275649002, с молба 
вх.№ 94-Г-213/07.12.2021 г.

26. Ангел Иванов Иванов, 
парт.№ 4912285569003, с молба 
вх.№ 94-А-131/14.12.2021 г., ул. 
"Четвърта" № 15

27. Стефка Николова Георги-
ева, парт.№ 4509085616002, с 
молба вх.№ 94-А-131/14.12.2021 
г., 19 дка

Имот находящ се в с. Добро-
тица

1. Георги Руменов Петров, 
парт.№ 6906Н1332, с молба вх.№ 
94-Г-121/07.07.2021 г., ул. "Първи 
май" № 8

2. "КОУТС ИНДЪСТРИС" ООД, 
парт.№М020030_000127, с молба 
вх.№ 92-К-19/11.10.2021 г., цех 
"Керамика"

3. Областно пътно управление, 
парт.№М010111_020418, с молба 
вх.№ 66-00-78/25.11.2021 г, м-ст 
"Новите лозя"

4. Лютви Ниязиев Шабанов, 
парт.№ 6809048221002, с молба 
вх.№ 94-Л-12/08.12.2021 г., ул. 
"Дружба" 12

5. Здравко Петров Петров, 
парт.№ 6809048221002, с молба 
вх.№ 94-З-19/15.12.2021 г., ул. 
"Й.Йовков" 13

Имот находящ се в с. Ирник
1. Георги Стоянов Николов, 

парт.№ 4707155579002, с молба 
вх.№ 94-Г-119/07.07.2021 г.

2. Никола Маринов Маринов, 
парт.№ 6906Н2319, с молба вх.№ 
94-Н-79/13.08.2021 г. 

3. "Пиреос Недвижими Имоти" 
ЕООД, парт. № 6906F49389, с 
молба вх.№ 92-П-29/13.10.2021 
г., свинеферма

4. "Пиреос Недвижими Имоти" 
ЕООД, парт. № 6906F4939, с 
молба вх.№ 92-П-29/13.10.2021 
г., кантар

5. Галя Стоянова Димитрова, 
парт.№ 6906Н3816, с молба вх.№ 
94-Г-191/28.10.2021 г.

6. Лютви Ниязиев Шабанов, 
парт.№ 6906Н101, с молба вх.№ 
94-Л-12/08.12.2021 г., ул. "Чет-
върта"

7 .  М а р г а р и т а  Х р и с т о -
ф о р о в а  К ъ ц а р к о в а , 
парт.№5504055694101, с молба 
вх.№ 94-М-168/16.12.2021 г., 6 
дка

8. Божидар Георгиев Георгиев, 
парт.№ 6906Н6064, с молба вх.№ 
94-Б-48/15.12.2021 г., ул. "Първа" 
№ 72

Имот находящ се в с. Искра
1. Теодор Красимиров Миха-

лев, парт.№ 8404245588001, с 
молба вх.№ 94-Т-5/24.02.2021 г., 
Трафопост в бивше ТКЗС

2. Иван Маринов Иванов, 
парт.№ 4604035560003, с молба 
вх.№ 94-И-82/18.10.2021 г., ул. 
"Преселци" № 3

3. Маргаритка Иванова Спасо-
ва, парт.№ 6906Н4227, с молба 
вх.№ 94-М-130/28.10.2021 г., ул. 
"Преселци" № 10

Имот находящ се в с. Нова 
Попина

1. ЕТ "Агрогард - Николай Са-
банов", парт.№М00013_050127, 
с молба вх.№ 92-А-58/08.10.2021 
г., Свинарник

2. Първа инвестиционна банка 
АД, 6906F3093, с молба вх.№ 17-
00-5/28.10.2021 г., УПИ VI- 55, 
кв. 9

Имот находящ се в с. Поляна
1. Павлинка Георгиева Русева, 

парт.№ 5908275691002, с молба 
вх.№ 94-П-4/24.02.2021 г.

2. Иван Великов Стоянов, 
парт.№ 6906Н4617, с молба вх.№ 
94-И-82/18.10.2021 г., ул. "Чети-
ринадесета"№1

3. Елица Стефкова Господи-
нова, парт.№ 7311045633002, с 
молба вх.№ 94-Е-41/11.05.2021 г.

4. Тодор Младенов Маринов, 
парт.№7911045569001, с молба 
вх.№ 94-Т-23/02.08.2021 г., ул. 
"16-та" № 17, 

5. Людмил Георгиев Иванов, 
парт.№6102155644002, с молба 

вх.№ 94-Л-6/13.08.2021 г.
6. Валентина Костадинова Шар-

банова, парт.№ 7106025677002, с 
молба вх.№ 94-В-54/07.07.2021 г., 
ул. "Първа" 10

7. Павлидия Константинова 
Христова, парт.№ 9111115573001, 
с молба вх.№ 94-П-37/31.08.2021 
г.

8. "Калина строй" ЕООД, парт.№ 
6906Н4898, с молба вх.№ 92-
К-20/19.10.2021 г., УПИ IV-105, 
кв.13

9. Стояна Димитрова Стоянова, 
парт.№ 4112135575001, с молба 
вх.№ 94-С-182/19.10.2021 г., ул. 
"Четиринадесета"№8

10. Петър Иванов Петров, 
парт.№ 5001145667002, с молба 
вх.№ 94-П-61/29.11.2021 г.

11. Петър Иванов Стоянов, 
парт.№ 4002185580, с молба вх.№ 
94-П-62/30.11.2021 г.

Имот находящ се в с. Попина
1. Георги Кирилов Игнатов, 

парт.№ 6906Н2528, с молба вх.№ 
94-Г-3/05.01.2021 г

2. Димитър Петров Христов, 
парт.№ 6906Н3346, с молба вх. 
№ 94-Д-4/13.01.2021 г., ул. "9-ти 
септември" № 58

3. Йорданка Грамева Узунова, 
парт.№ 4909045691002, с молба 
вх. № 94-Й-1/13.01.2021 г., ул. 
"9-ти септември" № 7

4. Стефка Маринова Йорда-
нова, парт.№ 4909045691002, с 
молба вх. № 94-С-11/25.01.2021 
г., ул. "Стара планина" № 25

5. Георги Тодоров Иванов, 
парт.№ 5906025630001, с молба 
вх.№ 94-Г-39/10.03.2021 г., ул. 
"Струма"№ 15

6. Венко Георгиев Киров, 
парт.№ 6906Н4334, с молба вх. 
№ 94-В-18/19.03.2021 г.,

ул. "Странджа" № 6
7. Венка Николова Кирова, 

парт.№ 6906Н4333, с молба вх. 
№ 94-В-19/19.03.2021 г.,

ул. "Трети март" 10
8. Ивана Илиева Маркова, 

парт.№ 6906Н3269, с молба вх. 
№ 94-И-24/19.03.2021 г.,

ул. "Искър" 8
9. Невяна Петрова Георгиева, 

парт.№ 4712015294102, с молба 
вх. № 94-Н-31/08.04.2021, г., ул. 
"Черни връх" № 20

1 0 . Д и м и т ъ р  И в а -
н о в  Г е о р г и е в , п а р т  
.№6906Н816,6506035620001, с 
молба вх. № 94-Д-33/22.04.2021 
г., ул. "Трети март"/"Черковна"8

11. Стоян Петров Стоянов, 
парт.№ 6906Н3145, с молба вх.№ 
94-С-86/11.05.2021 г., ул. "9-ти 
септември" № 38

12. Н-ци Гено Костадинов Ор-
лоев, парт.№ 6906Н3145, с молба 
вх.№ 94-Г-84/11.05.2021 г., ул. 
"Тунджа" № 15

13. Антоанета Николова Ива-
нова, парт.№ 6807245371003, с 
молба вх.№ 94- А- 46/21.05.2021 
г., ул. "Тракия" № 2

14. Жеко Бонев Жеков, парт.№ 
6906Н6237, с молба вх.№ 94-Г-
84/11.05.2021 г., ул. "Тунджа" № 
19, 11

15. Йордан Любенов Николов, 
парт.№ 7411185644003, с молба 
вх. № 94-Й-15/25.05.2021 г., ул. 
"9-ти септември" № 80

16. Йорданка Йорданова Вели-
кова, парт.№ 4712065572003, с 
молба вх. № 94-Й-20/29.06.2021 
г., ул. "Свобода" № 15

17. Александър Илиев Василев, 
парт.№ 6807245371003, с молба 
вх.№ 94- А- 57/07.07.2021 г.

18. Марийка Митева Мирчева, 
парт.№ 7808125644001, с молба 
вх. № 94-М-83/07.07.2021 г., ул. 
"Първи май" № 5

19. Здравка Димитрова Хри-
стова, парт.№ 4503215630001, с 
молба вх.№ 94- З-15/27.08.2021 
г., ул. "Черно море"

20. Йорданка Йорданова Доко-
ва, парт.№ 6906Н4265, с молба 
вх. № 94-Й-27 27.08.2021 г., ул. 
"Тракия" № 1

21. Величко Николаев Кьосев, 
парт.№ 7210305368002, с мол-
ба вх.№ 94- В-79/20.09.2021 г., 
ул."Черковна" №

22. Пламен Иванов Петков, 

парт.№ 3407085611002, с молба 
вх.№ 94-П-51/25.10.2021 г., ул. 
"Първи май" № 9

23. Петър Неделчев Георгиев, 
парт.№ 4804225608001, с молба 
вх. № 94-П-52/25.10.2021

г., ул. "Черни връх"
24. Йордана Иванова Славова, 

парт.№ 6906Н4265, с молба вх. № 
94-Й-34/25.10.2021

г., ул. "9-ти септември" № 63
25. Ради Йосифов Славов, 

парт.№ 6906Н4385, с молба вх.№ 
94-Р-56/25.10.2021 г., ул. "7-ми 
ноември" № 6

26.  Константин Маринов 
Петров, парт.№ 4803265289003, 
с молба вх.№ 94-К-62/25.10.2021 
г., ул. "Тунджа" № 19

27. Величка Неделчева Геор-
гиева, парт.№ 5203211451001, с 
молба вх.№ 94-В-94/25.10.2021 
г., ул. "Струма"№ 12

28. Асен Василев Станчев, 
парт.№ 6906Н3117, с молба вх.№ 
94- А-96/14.10.2021

г., ул. "Искър" № 14
29. Снежинка Великова Стоя-

нова, парт.№ 6906Н3117, с молба 
вх.№ 94- С-179/14.10.2021 г., ул. 
"Искър" № 14

30. Веселина Светославова 
Тодорова, парт.№ 6906Н3117, с 
молба вх.№ 94- В-87/19.10.2021 
г., ул. "Искър" № 14

31. Никола Георгиев Николов, 
парт.№ 6906Н4663, с молба вх.№ 
94- Н-96/05.11.2021 г.

32. Лилия Великова Чавдарова, 
парт.№ 4503215630001, с молба 
вх.№ 94- Л-8/28.10.2021 г., ул. 
"9-ти септември" № 96

33. Йорданка Димитрова Енче-
ва, парт.№ 3602205352004 12, с 
молба вх.№ 94- Й-35/28.10.2021 
г., ул. "Марица" № 12

34. Янка Петрова Йорданова, 
парт.№ 6906Н1626, с молба вх.№ 
94-Я-26/8.10.2021 г., ул. "Стру-
ма"№ 23

35. "Калиман РТ" АД, парт.№ 
М0010_060223, с молба вх.№ 
92-К-22/29.10.2021 г., нежилищна 
сграда

36. "Надин Силистра" ЕООД, 
парт.№ 6906F2950, с молба вх.№ 
92-Н-147/28.10.2021 г., ул. "Дунав" 
№ 48

37. Росица Борисова Свирчева, 
парт.№ 5808095614004, с молба 
вх.№ 94-Р-65/11.11.2021 г., ул. 
"Струма"№ 3 

38. Стефка Георгиева Сте-
фанова-Бутракова,  парт.№ 
7312311234001, с молба вх.№ 
94-С-204/10.11.2021 г., ул. "Ду-
нав" № 24

39. ЦКС, парт.№ М0031_060512, 
с молба вх.№ 62-00-3/23.11.2021 
г., фурна

40. ЦКС, 6906F2389, с молба 
вх.№ 62-00-4/23.11.2021 г., ад-
министр. сграда

Имот находящ се в с. Слатина
1. Иванка Маринова Дими-

трова, парт.№ 5703095560001, с 
молба вх.№ 94-И-12/05.02.2021 
г., ул. "Втора" 42

2. Иванка Димитрова Петро-
ва, парт.№ 6906Н1357, с молба 
вх.№ 94-И-20/10.03.2021 г., ул. 
"Втора" 18

3. Пеню Йорданов Георгиев, 
парт.№ 4512015661003, с молба 
вх.№ 94-П-15/17.03.2021 г., ул. 
"Първа" /до доктора/

4. Елена Илиева Илиева, парт.№ 
6906Н1496, с молба вх.№ 94-Е-
34/22.04.2021 г., ул. "Пета"

5. Красимира Николова Ми-
цова, парт.№ 3604105727002, с 
молба вх.№ 94-К-29/23.04.2021 
г., ул. "Пета" 6

6. Ганка Георгиева Петкова, 
парт.№ 6906Н5306, с молба вх.№ 
94-Г-72/23.04.2021 г., ул. "Първа" 
66

7. Ганка Георгиева Петкова, 
парт.№ 6906Н5307, с молба вх.№ 
94-Г-72/23.04.2021 г., ул. "Чет-
върта" 19

8. Петър Златев Бончев, парт.№ 
6906Н5886, с молба вх.№ 94-П-
26/11.05.2021 г.

9. Денчо Рачев Денчев, парт.№ 
6906Н3147, с молба вх.№ 94-Д-
76/13.08.2021 г., ул. "Първа" 58
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10. Йорданка Георгиева Вели-

кова, парт.№ 6612195642001, с 
молба вх.№ 94-Й-29/20.09.2021 г.

11. Елена Петкова Дженкова, 
парт.№ 4305069266101, с молба 
вх.№ 94-Е-80/20.09.2021 г.

12. Керана Тодорова Петкова, 
парт.№ 6906Н3694, с молба вх.№ 
94-К-60/15.10.2021 г., ул. "Първа"

13. Димо Димитров Димов, 
парт.№ 5009015568002,13, с 
молба вх.№ 94-Д-113/28.10.2021 
г., ул. "Първа"

14. Костадин Иванов Недев, 
парт.№ 3801054705002, с молба 
вх.№ 94-К- 63/28.10.2021 г. 

15. Н-ци на Гено Ст. Мари-
нов /Кр.Ив.Стоева/,  парт.№ 
2604095648001, с молба вх.№ 
94-К-68/11.11.2021 г., ул. "Чет-
върта" 2

16. Павлина Колева Павлова, 
парт.№ 4804025560002, с молба 
вх.№ 94-П-63/07.11.2021 г., ул. 
"Пета" № 8

17. Румен Димитров Панев, 
парт.№ 6110285564101, с молба 
вх.№ 94-Р-80/29.12.2021 г., ул. 
"Шеста" № 6, 

18. Павлина Колева Павлова, 
парт.№ 4804025560002, с молба 
вх.№ 94-П-63/07.11.2021 г., ул. 
"Пета" № 8

II. Не освобождава от такса за 
сметосъбиране и сметоизвозване 
за 2022 г. собственици на имоти 
от община Ситово, както следва:

Имот находящ се в с. Поляна
1. Петър Иванов Стоянов, 

парт.№ 4002185580, с молба 
вх.№ 94-П-62/30.11.2021 г.

Мотиви: Имотът се обработва.
Имот находящ се в с. Слатина
1. Денчо Рачев Денчев, парт.№ 

6906Н3147, с молба вх.№ 94-Д-
76/13.08.2021 г., ул. "Първа" 58

Мотиви: Имотът се обработва.
2. Елена Илиева Илиева, парт.№ 

6906Н1496, с молба вх.№ 94-Е-
34/22.04.2021 г., ул. "Пета"

Мотиви: Имотът се обработва.
Р Е Ш Е Н И Е № 5

На основание чл.21, ал.1,т.12 от 
Закона за местното самоуправле-
ние и местната администрация, 
чл.16,ал.1 от Закона за младежта, 
ПРИЕМА Общински план за мла-
дежта за 2022 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 6
На основание чл.21, ал.1, т.12 

от ЗМСМА, чл.8, ал.9 от Закона 
за общинската собственост и 
чл.4,ал.1 от Наредба за реда 
за придобиване, стопанисване, 
управление и разпореждане с 
общинско имущество, Общински 
съвет - Ситово, приема Годишна 
програма за управление и разпо-
реждане с имотите – общинска 
собственост на Община Ситово 
за 2022 година.

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

Закона за местната самоуправле-
ние и местната администрация, 
чл.37 и чл.37о, ал.1 и 4 от Закона 
за собствеността и ползването на 
земеделските земи, Общински 
съвет - Ситово:

1. Определя пасище, мери и 
ливади, собственост на Община 
Ситово за общо и индивидуално 
ползване, съгласно / Приложение 
№ 2/, като списъка за индивиду-
ално ползване да се публикува на 
интернет страницата на Общината 
до 01.03.2022 г.

2. Дава съгласие за предоста-
вяне на мери, пасища и ливади за 
общо и индивидуално ползване, 
като предоставя за стопанисване 
и управление за 2022 година 
на Общинско предприятие „Об-
щински имоти и услуги - 2012“, 
пасища и мери – общинска соб-
ственост /Приложение № 1/.

3. Определя задълженията на 
общината и на ползвателите за 
поддържането на мерите, пасища-
та и ливадите /Приложение № 4/.

4. Упълномощава Кмета на Об-
щина Ситово да сключва договор 
за наем на пасища, мери и ливади 
за общо и индивидуално ползване 
със собственици или ползватели 
на животновъдни обекти с па-
сищни селскостопански животни 
с минимален срок на договора 5 
/ пет / стопански години при цена 
10 лв./дка, при спазване изисква-
нията на чл.37 „и“ от ЗСПЗЗ.

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

от ЗМСМА, чл.12,ал.1 от ЗОС и 
чл.29, ал.2 от НРПСУРОИ, Общин-
ски съвет – Ситово, възлага на 
кмета на Община Ситово:

1. Да прекрати предсрочно до-
говора с Общинска организация 
на СИБ /Съюз на инвалидите в 
България/, с председател Хри-
зантема Христова Йорданова, 
считано от 01.02.2022 г.

2. Да сключи нов договор с 
Общинска организация на СИБ, 
за безвъзмездно ползване на 
имот - общинска собственост, 
представляващ: 1/2 идеална част 
от „Клуб на пенсионера“ - с площ 
46 кв.м., от обща площ 92 кв.м. на 
I етаж с отделен вход в „Админи-
стративна сграда“, с прилежащи 
към него идеални части за общо 
ползване, намиращ се в кв.23, 
УПИ № VI - 581 по регулационния 
план на с.Попина, за срок до 10 
години, считано от 01.03.2022 
година.

3. Да сключи с Народно читали-
ще „ Христо Ботев 2021“ договор 
за безвъзмездно ползване на 
имот – общинска собственост, 
представляващ: 1/2 идеална част 
от „Клуб на пенсионера“ - с площ 
46 кв.м., от обща площ 92 кв.м. на 
I етаж с отделен вход в „Админи-
стративна сграда“, с прилежащи 
към него идеални части за общо 
ползване, намиращ се в кв.23, 
УПИ № VI – 581 по регулационния 
план на с.Попина, за срок до 10 
години, считано от 01.03.2022 г., 
по условия и реда на НАРЕДБА за 
реда за придобиване, стопанисва-
не, управление и разпореждане с 
общинско имущество на Общин-
ски съвет - Ситово.

Председател на 
Общински съвет-Ситово:

Ридван КЯЗИМ

от стр. 6

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:
1. Приемане на нова Наредба за издаване на карти за безплатно 

паркиране на моторни превозни средства, обслужващи хора с трайни ув-
реждания и използване на улеснения при паркиране от Община Ситово.

Внася: Р.Кязим - Председател на ОбС - Ситово
2. Докладна записка относно приемане Годишен отчет за дейността 

на Звено "Вътрешен одит" за 2021 г. при Община Ситово на Общински 
съвет - Ситово.

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

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

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

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

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

в с.Поляна, с.Слатина и с.Искра.
Внася: С. Алиибрям - Кмет на Община Ситово
7. Докладна записка относно, Съвместно кандидатстване на Община 

Ситово и Община Картал по проектно предложение на Община Картал 
по Схема за безвъзмездна помощ /ТТGS-II /, чрез побратимяване на 
градовете между Турция и ЕС -II /Побратимяване за зелено бъдеще/.

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

Р Е Ш Е Н И Е № 9
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и във връзка изпълнение на 

чл.99а, от ЗДвП,
1. Отменя Наредба за издаване на карти за паркиране на превозни 

средства, правлявани от или превозващи лица с трайни увреждания на 
територията на Община Ситово приета с Решение № 112 по Протокол 
№ 14/18.12.2018 г.

2. Приема Наредба за издаване на карти за безплатно паркиране на 
моторни превозни средства, обслужващи хора с трайни увреждания и 
използване на улеснения при  паркиране от Община Ситово.

Р Е Ш Е Н И Е № 10
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.40, ал.2 от Закона 

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

шен одит” при Община Ситово за 2021 г.
2. Възлага на Кмета на Община Ситово последващите, съгласно 

закона действия.
Р Е Ш Е Н И Е №11

На основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление 
и местната администрация, Общински съвет - Ситово дава съгласие за 
обезпечаване ползването на предоставените автомобили на Участък 
– Ситово със собствени средства по бюджета на общината за 2022 г., 
както следва:

1. Лек автомобил „Ауди 80“, с рег. № СС 3865 АК – 200,00 лв. на месец 
за периода от 01.01.2022 г. до 31.12.2022г.;

2. Лек автомобил „Нисан Терано” с рег. № СС 6095 РВ – 250,00 лв. 
на месец за периода от 01.01.2022 г. до 31.12.2022 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 12
На основание Чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.26, ал.1 от НРПСУРОИОС, 

във връзка с чл.11, ал.1 от Закона за пчеларството, Общински съвет 
- Ситово възлага на Кмета на Община Ситово да открие процедура от-
носно отдаване под наем на Красимир Димитров Димов, гр. Силистра, 
регистриран по реда на чл.8 от Закона за пчеларството и чл.137 от 
Закона за ветеринарномедицинската дейност, за отглеждане на пчели 
с капацитет от 130 бр. пчелни семейства /кошери/ за срок от 5 години 
с наемна цена 10 лева/дка на година, за имот общинска собственост, 
представляващ: „Пасище“ с площ от 1,000 дка, реално обособени от 
общо 5,645 дка, с идентификатор № 66665.17.404 по КККР в землището 
на с. Ситово, по условия 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 № 13

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 НРПСУРОИ, Общински съвет - Си-
тово възлага на Кмета на Община Ситово да инициира процедура за 
ПРОДАЖБА на Христинка Якимова Русева, гр. Силистра на следния 
имот - частна общинска собственост, а именно: „Дворно място“ /за-
строено/ - урбанизирана територия с площ от 870 кв.м., намиращ се в 
кв.17а, УПИ № XX- 299 по регулационния план на с. Поляна с пазарна 
цена от 2488,00 лв. без ДДС, по условията и реда на НАРЕДБА за реда 
на придобиване, стопанисване, управление и разпореждане с общинско 
имущество на Общински съвет - Ситово.

Р Е Ш Е Н И Е № 14
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.34, ал.4, във връзка с 

чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.4, ал.3, т.2, във връзка с чл.47, ал.1 от НРПУРОИ, 
Общински съвет - Ситово възлага на Кмета на Община Ситово да от-
крие процедура - ПРОДАЖБА чрез търг с явно наддаване на следните 
поземлени имоти – частна общинска собственост, представляващи:

- „ДВОРНО МЯСТО“ - урбанизирана територия с площ от 1280 кв.м. 
в кв.10, УПИ № I - 263 по Регулационния план на с. Поляна с пазарна 
цена от 2816,00 лева без ДДС;

- „ДВОРНО МЯСТО“ - урбанизирана територия с площ от 1290 кв.м. в 
кв.10, УПИ - II - 263 по Регулационния план на с. Поляна с пазарна цена 
от 2838,00 лева без ДДС;

- „ДВОРНО МЯСТО” - урбанизирана територия с площ от 900 кв.м. 
в кв.10, УПИ № XII -264 по Регулационния план на с. Поляна с пазарна 
цена от 1980,00 лева без ДДС;

- „ДВОРНА МЯСТО” - урбанизирана територия с площ от 930 кв.м. 
в кв. 12, УПИ № …- 113 по Регулационния план на с. Искра с пазарна 
цена от 3682,80 лева без ДДС;

- „ДВОРНО МЯСТО” - урбанизирана територия с площ от 1140 кв.м. 
в кв.38, УПИ № XXIII- 4862 по Регулационния план на с.Искра с пазарна 
цена от 4765,20 лева без ДДС;

- „ДВОРНО МЯСТО” - урбанизирана територия с площ от 740 кв.м. в 
кв. 11, УПИ № III - 137 по Регулационния план на с. Слатина с пазарна 
цена от 1628,00 лева без ДДС;

- „ДВОРНО МЯСТО“ - урбанизирана територия с площ от 360 кв.м. в 
кв. 11, УПИ № IV- 137 по Регулационния план на с. Слатина с пазарна 
цена от 792,00 лева без ДДС;

- „ДВОРНО МЯСТО“ - урбанизирана територия с площ от 1276 кв.м. 
в кв. 53, УПИ № XIX- 531 по Регулационния план на с.Искра с пазарна 
цена от 6431,00 лева без ДДС;

- „ДВОРНО МЯСТО“ - урбанизирана територия с площ от 1720 кв.м. 
в кв. 27, УПИ № XIV- 219 по Регулационния план на с. Поляна с пазарна 
цена от 3784,00 лева без ДДС;

-„ДВОРНО МЯСТО“ - урбанизирана територия с площ от 1280 кв.м. 
в кв. 11, УПИ №VII - 251 по Регулационния план на с. Поляна с пазарна 
цена от 2816,00 лева без ДДС;

По условия 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 № 15
На основание чл.21, ал.1, т.15 от ЗМСМА, Общински съвет – Ситово:
1. Дава правомощия на Кмета на Община Ситово да възложи изготвя-

нето и подаването на проектно предложение „Изграждане на капацитет 
за стратегическо партньорство към зелено бъдеще” по Инструмента 
за предприсъединителна помощ /IPA/, схема за безвъзмездна помощ 
/JJGS – II/, чрез побратимяване на градове между Турция и ЕС - II /
Побратимяване за зелено бъдеще/.

2. Дава правомощия на Кмета на Община Ситово, в качеството му на 
партньор да подпише Мандат за партньорство в рамките на проектно 
предложение по т.1., както и да подготви, подпише и предостави из-
искуеми документи от програмата.

3. Дава правомощия на Кмета на Община Ситово, в качеството му на 
партньор да подпише инструменти между водещия кандидат и Коканди-
да /като споразумения, протоколи, писмо за намерение/ за поддържане 
на партньорството след завършване на проекта.

4. Общински съвет - Ситово допуска предварително изпълнение на 
настоящото решение на осн. Чл.60,ал.1 от АПК въз основа на следните 
мотиви: 

Необходимост да бъдат защитени особено важни обществени ин-
тереси, като от закъснението на изпълнението, поради изключително 
кратките срокове за кандидатстване по програмата, може да последва 
значителна или трудно поправима вреда.

Председател на Общински съвет-Ситово:
Ридван КЯЗИМ

Решения 
на Общински съвет-Ситово 

по Протокол № 3/28.02.2022 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е 
Забранено е брането, събирането, отрязване-

то, изкореняването, притежаването, отглеж-
дането, пренасянето, превозването, изнасяне-
то зад граница, търговията и предлагането за 
продажба на взети от природата екземпляри от 
диворастящи защитени растителни видове и 
такива под ограничителен режим на ползване, 
включени в Приложение № 3 към Закона за би-
ологичното разнообразие като: снежно кокиче, 
пролетна циклама, оливиеров минзухар, битин-
ски синчец, горска теменуга, кукуряк, иглика, 
божур, кукувиче грозде и др., клонки от бодлив 
и подезичен залист, както и лукувици, туфи, 
коренища предназначени за засаждане.

При нарушения, предвидените глоби са: за 
физически лица от 100 до 5000 лв., за юридиче-
ски лица и еднолични търговци имуществена 
санкция от 500 до 10000 лв.

Кражба на дърва е разкрита при 
специализирана полицейска операция 
Кражба на дърва е раз-

крита при специализира-
на полицейска операция 
по противодействие на 
конвенционалната прес-
тъпност на територи-
ята на община Ситово. 
Извършвайки проверка 
по сигнал за незаконна 
сеч, полицейски слу-
жители засекли джип 
„Мицубиши“ с чуждес-
транни регистрационни 
табели в полезащитен 
пояс в землището на 
село Искра. При вида 
на униформените вода-
чът – мъж на 30 години 
от селото, избягал с 
автомобила и се укрил.  
Последвало издирване, 
при което  мъжът бил 
установен, а в джипа му 

били намерени 1.5 куб. м 
незаконно добита дър-
весина. Други 6.5 куб.м 
незаконни дърва били 
открити в имот, негова 
собственост, в селото. 
Незаконната дървесина 
е иззета, а по случая е 
образувано досъдебно 
производство по чл. 235, 
ал. 2 от НК.

В рамките на поли-
цейската операция са 
проверени 25 моторни 
превозни средства, 32 
лица и 2 обекта за об-
ществено настаняване. 
Съставени са 4 фиша за 
установени нарушения 
на Закона за движение 
по пътищата и 2 прото-
кола за предупреждение 
по чл. 65 от Закона за 

МВР. 
Специализираната по-

лицейска операция е 
проведена на 10 март за 
времето от 14:00 часа 
до 22:00 часа в 13 насе-

лени места на терито-
рията на община Сито-
во под ръководството 
на Окръжна прокурату-
ра – Силистра.
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НЧ «Христо Смирненски - 1940 г.», 
с. Ситово

организира конкурс в три категории:

«Шарен Великден»

1. Кулинарен конкурс, който дава възможност да 
се представи богатата фантазия, сръчните ръце 
и широкото сърце на българката. Желаещите да 
се включат в конкурса е необходимо да изпратят 
автентична/ съвременна снимка на великденска 
трапеза, поднесено и аранжирано готово ястие, 
козунаци, боядисани яйца, които трябва да отгова-
ря на великденската традиция! Към снимките да се 
приложат рецептите на ястията. Няма ограничение 
на възрастта. Всеки участник да посочи трите си 
имена, възраст, телефон и адрес за кореспонден-
ция. Снимките с рецептите изпращайте на еmail: 
chitalishte_sitovo@abv.bg от 01.04.2022 г. до 27.04.2022 
г. в 17:00 ч.

2. Рисунки на тема «Шарен Великден». Възраст на 
участниците от 6 г. до 15 г. Формат на рисунката 
не по- малък от А4. Оформлението и избора на бои 
и други материали е по усмотрение на участници-
те. Желателно е произведенията да са рамкирани. 
Същите изпращайте на адрес: ПК 7583, с. Ситово, 
обл. Силистра, ул. «Трети март», №76, НЧ «Христо 
Смирненски - 1940 г.» от 01.04.2022 г. до 15.04.2022 г.

3. Саморъчно изработени великденски сувенири. 
Няма ограничение на възрастта. Материалите из-
пращайте на адрес: ПК 7583, с. Ситово, общ. Ситово, 
обл. Силистра, ул. «Трети март» № 76, НЧ «Христо 
Смирненски - 1940 г.» от 01.04.2022 г. до 15.04.2022 г.

В конкурса могат да вземат участие читалища, 
училища, детски градини и други институции.

Всички участници ще получат грамоти за участие. 
В трите категории ще бъдат отличени първо, второ 
и трето място.

За контакти на тел.: 0876100770
Атанаска Ченева 

Ден на розовата фланелка
Всяка година по-

следната сряда на 
месец февруари е 
известна като Ден 
за борба с тормоза 
в училище, познат и 
като Ден на розова-
та фланелка.
На този ден учас-

тниците носят ро-
зово, за да символи-
зират своята пози-
ция и неприемане на 
тормоза в училище. 
В България за първи 
път Денят се от-
белязва през 2012 г.
В Професионал-

ната гимназия по 
селско стопанство 
(ПГСС) в село Си-
тово отбелязаха 
Деня на розовата 
фланелка. Те казаха 
„Не на тормоза, не 
на агресията!”.

Ученици от 12 
клас раздадоха на 
своите съученици, 
учители и служи-
тели на гимназията 
мини розови фланел-
ки изработени от 
хартия.
С розови балони 

в ръка, възпитани-
ците на ПГСС за-
станаха в кръг и по 
този начин изразиха 
своята съпричаст-
ност и отправиха 
призив за повече 
доброта, разбиране 
и толерантност.

От НЧ "Димитър Иванов Полянов - 1870", с. Гарван:

Награди в конкурса за 
най-хубава картичка за 8 март

Приключи конкурсът за 
картички посветени на 
Международния ден на же-
ната - 8 март, който орга-
низира НЧ „Димитър Иванов 
Полянов - 1870“ в село 
Гарван. 

Ръководството на чита-
лището благодари на всич-
ки включили се в първото 
издание на конкурса „Ръчно 
изработена картичка за 
8 март”. В едномесечния 
срок, в читалището са по-
лучени общо 172 картички 
от различни краища на 
страната. От там инфор-
мират, че в навечерието 
на празника многочленно 
жури е разгледало и оце-
нило всички представени 
картички. След обсъждания 
са отличени и победители-
те с по две първи, втори 
и трети награди, както и 
една специална награда на 
НЧ „Димитър Иванов Поля-
нов - 1870“.

Всички участници са 
удостоени с грамота за 
участие, а за победители-
те - грамота и диплом за 
отлично представяне.

На първо място са класи-
рани Виктория Владимирова 
Веселинова, 1а клас, СУ 
„Йордан Йовков”, гр. Кър-
джали и Добринка Стоянова 
Петрова, на 44 г., Клуб „До-

бродетелки” при НЧ „Пробу-
да - 1940”, с. Калипетрово.

Второто място си разде-
лят Стоил Спасов Троша-
нов, на 4 г., ДГ „Първи юни”, 
гр.Панагюрище и Ангелина 
Красимирова Тодорова, на 
16 г., НЧ „Сергей Румянцев 

– 1909”, с. Капитан Дими-
трово, Община Пещера. 

На трето място са Алек-
сандра Светославова Чу-
шева, на 10 г., НЧ „Пейо Кр. 
Яворов – 1978”, гр. Дупни-
ца и Марияна Димитрова 
Цанева, на 37 г., НЧ „Иван 

Вазов – 1928”, с. Милковица, 
Община Гулянци.

Със специалната награда 
на НЧ „Димитър Иванов 
Полянов - 1870“ е отличено 
НЧ „Йордан Йовков - 1946”, 
с. Малък Преславец, Община 
Главиница.

По повод Междуна-
родния ден на жената, 
Звеното за почасова 
грижа по домовете в 
Община Ситово по-
кани лични и социални 
асистенти на търже-
ство.
Поздрав към всички 

отправи кметът на 
Община Ситово г-н 
Сезгин Алиибрям. 
Той благодари на 

асистентите за от-
говорността и сър-
цатата грижа, а на 
екипа - за високия про-
фесионализъм. Увери 
присъстващите, че 
дейността на Звеното 
за почасова грижа по 
домовете в Община 
Ситово ще се разши-
рява.


