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БЧК започва раздаването на 

продукти на уязвими 
български граждани по 
Оперативна  програма за храни

Това сочи 
отчетът на 

изпълнението 
на бюджета 
за първото 

полугодие на 
2021-ва

Общински съвет-Ситово 
проведе редовно заседание, 
в чийто дневен ред бяха 
включени пет докладни 
записки внесени от кмета 
на Общината Сезгин Али-
ибрям.

на стр. 2

Община Ситово 
няма неразплатени 

задължения
В Ситово стартът на раздаването 

ще бъде даден на 18 октомври и 

ще продължи до 29 октомври

В изпълнение на Оперативната програма за храни и/
или основно материално подпомагане, съфинансирана 
от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещи 
се лица, Българският Червен кръст започва раздаване-
то на 5 465 тона храни на обща стойност 13 348 650 
лв. Реално от хранителните пакети ще се възползват 
550 962 уязвими български граждани. Едночленните и 
двучленните семейства ще на стр. 3

Учител, родом от Добротица, 
победител в шах турнир

Пламен Йорданов Йор-
данов е преподавател по 
биология в СУ „Васил Лев-
ски” в гр. Главиница, но е 
родом от ситовското село 
Добротица. Запален шахма-
тист от малък, той бе сред 
участниците в 17-то изда-

ние на учителската спар-
такиада организирана от 
Синдиката на българските 
учители в партньорство с 
Българската работническа 
федерация „Спорт и здраве“ 
към КНСБ и с подкрепата на 
Министерството на младе-

жта и спорта.
Спортното събитие се 

проведе в к.к. Албена при 
спазване на всички проти-
воепидемични мерки.

В продължение на пет 
дни най-мотивираните бъл-

на стр. 4

Областната кОмисия 
„ВОенни паметници“ 

прие прОект за изграждане 
на паметник на загиналите 
ВъВ ВОйните В селО гарВан 

В заседателната зала на 
Областна администрация 
Силистра бе проведено 
заседание на Областна 
комисия „Военни паметни-
ци“ на област Силистра с 
участието от страна на 
държавната институция – 
областния управител Ели 
Тодорова и председател на 
областна комисия „Военни 
паметници“, и на Ивелин 
Ников – служител по сигур-
ността на информацията 
в Областна администрация 
Силистра и секретар на 
Областната комисия „Во-
енни паметници“, както и 
на членове на комисията 
от различни общини и ин-
ституции.

Комисията бе свикана за 
разглеждане на въпроси по 

на стр. 3
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Решения 
на Общински съвет-Ситово 

по Протокол № 8/29.07.2021 г.Община Ситово 
няма неразплатени 

задължения
Местните парламента-

ристи разгледаха и приеха 
отчета за касовото изпъл-
нение на бюджета и сред-
ствата от Европейския 
съюз на Община Ситово за 
първото полугодие на 2021-
ва и направеното актуали-
зирано разпределение на 
променените показатели 
по плана за разходите по 
общинския бюджет.

В приходната част из-
пълнението на бюджета е 
в размер на 4 366 064 лв., 
а в разходната - 3 004 627 
лв. Просрочените взема-
ния на Община Ситово за 
първите шест месеца на 
година са в размер на 55 
266 лв. 

През този период ръко-
водството на Общината 
съвместно с ръководите-
лите на поделенията са 
работили при икономично 
и целево изразходване на 
бюджетните средства. 
В резултат на строгата 

финансова дисциплина, 
предприетите мерки за 
увеличаване на събирае-

мостта на приходите и 
оптимизиране на разходи-
те, Община Ситово няма 
неразплатени задължения.

Преизпълнението на по-

стъпленията от продажба 
на нефинансови активи към 
31 август т.г. е в размер 
на 41 119 лв. Те ще бъ-
дат използвани за основен 

ремонт на дълготрайни 
материални активи и теку-
щи ремонти в населените 
места на общината - ос-
новен ремонт на водосток 
в с.Гарван, текущи ремон-
ти на банкетна зала в 
с.Босна, на кметствата в 
с.Слатина, с.Ирник и с.Нова 
Попина, на Пенсионерския 
клуб в с.Поляна, а също и за 
заграждане на гробищния 
парк в с. Любен и асфал-
тиране на ул.”Седма” в с. 
Босна и ул. „Ветренци” в 
с.Добротица.

Общинските съветници 
актуализираха Програма-
та за управление и разпо-
реждане с имоти-общин-
ска собственост и приеха 
изменение и допълнение 
на решение прието от 
местния парламент на 
заседание през м.юни от-
насящо се имат общинска 
собственост в с. Искра.

Заради усложнената епи-
демична обстановка, с цел 
опазване на здравето на 
гражданите, заседанията 
на Постоянните комисии, 
както и заседанието на 
Общински съвет - Ситово 
са закрити за граждани.

от стр. 1

БЧК започва раздаването на 
продукти на уязвими 

български граждани по 
Оперативна  програма за храни

В Ситово стартът на раздаването 

ще бъде даден на 18 октомври и 

ще продължи до 29 октомври

хранителен пакет с 
общо тегло 17, 540 кг, а 
тричленните и по-голе-

мите семейства - по един голям  хранителен пакет 
с общо тегло 27,690 кг. Всеки пакет съдържа 15 вида 
хранителни продукти: брашно, захар, леща, спагети, 
лютеница, конфитюр, както и 9 вида консерви: зелен 
фасул, зрял боб; домати, зелен грах; гювеч, говеждо 
месо; говежди кюфтета; пиле фрикасе и риба.

Раздаването ще се извършва от служители и добро-
волци на БЧК в 7 временни  пункта в област Силистра 
по график. Всеки правоимащ гражданин ще получава 
полагащите му се продукти срещу документ за само-
личност и подпис.

Списъците на подлежащите на подпомагане лица 
се изготвят и предоставят на БЧК от Агенцията за 
социално подпомагане, която е и Управляващ орган 
на Оперативната програма. Пакетите с храни са 
предназначени за лица и семейства, подпомагани на 
В Ситово стартът на раздаването ще бъде даден 
на 18 октомври и ще продължи до 29 октомври – на 
ул.“Трети март“ 69 - Спортна площадка.

от стр. 1

Д Н Е В Е Н Р Е Д :
1. Докладна записка относно, приемане на Отчета 

за касовото изпълнение на бюджета и средствата от 
Европейския съюз на Община Ситово към 30.06.2021 г.

Внася: С. Алиибрям – Кмет на Община Ситово
2. Докладна записка относно, приемане на направеното 

актуализирано разпределение на променените показатели 
по плана за разходите по бюджета на Община Ситово 
към 30.06.2021 г.

Внася: С. Алиибрям – Кмет на Община Ситово
3. Докладна записка относно, разпределение на сред-

ствата от преизпълнение на § 40-00 – Постъпление от 
продажба на нефинансови активи към. 31.08.2021 год.

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

мата за управление и разпореждане с имоти - общинска 
собственост на Община Ситово.

Внася: С. Алиибрям – Кмет на Община Ситово
5. Докладна записка относно, изменение и допълнение 

на Решение № 53 от 29.06.2021 г. на Общински съвет 
– Ситово.

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

Р Е Ш Е Н И Е № 71
На основание Чл.21,ал.1,т.6, във връзка с чл.27,ал.4 и 

ал.5 от Закона за местното самоуправление и местна-
та администрация /ЗМСМА/, чл.137, ал.2 от Закона за 
публичните финанси /ЗПФ/ и чл.54, ал.4 от Наредбата за 
условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза 
за местните дейности за следващите три години, за съ-
ставяне, обсъждане, приемане, изпълнение, актуализиране 
и отчитане на бюджета на Община Ситово, Общински 
съвет Ситово:

1. Приема уточнения план на бюджета към 30.06.2021 
г. по приходната и разходната част по функции и дей-
ности, както следва:

1.1. По прихода - 7 295 107 лв.
Разпределени по видове приходи, съгласно Таблица № 1.
1.2. По разхода - 7 183 137 лв.
Разпределени по видове разходи, съгласно Таблица № 2 и 

по второстепенни разпоредители, съгласно Таблица № 3.
2. Одобрява окончателен поименен списък на капита-

ловите разходи за 2021 г., по обекти и източници на 
финансиране, съгласно Таблица № 4.

3. Приема Отчета за изпълнение на бюджета към 
30.06.2021 г., както следва:

3.1. По прихода - 4 366 064 лв.
Разпределени по видове приходи, съгласно Таблица № 1.
3.2. По разхода - 3 004 627 лв.
Разпределени по функции и видове разходи, съгласно 

Таблица № 2.
4. Приема банковата наличност по бюджета към 

30.06.2021 г., в размер на 1 361 437 лв., както следва:
4.1. За делегираните от държавата дейности - 786 

079 лв.;
4.2. За местните дейности - 575 358 лв.;
Съгласно Таблица № 1.
5. Приема отчета на поименния списък на текущите 

ремонти и капиталовите разходи към 30.06.2021 год., по 
обекти, съгласно Таблица № 4.

6. Приема остатъка от набирателната сметка към 
30.06.2021 г. в размер на 71 013 лв., както следва:

- наем за непотърсена обработваема земя - 14 911 лв.;
- временни депозити и гаранции за изпълнение по до-

говори – 56 102 лв.;
7. Приема отчета за изпълнението на сметките за 

средствата от Европейския съюз, съгласно Таблица № 10.
Р Е Ш Е Н И Е № 72

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, във връзка с 
чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.125, ал.4 от закона за 
публичните финанси /ЗПФ/ и Наредбата за условията и 
реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните 
дейности за следващите три години, за съставяне, об-
съждане, приемане, изпълнение, актуализиране и отчита-
не на бюджета на общината, Общински съвет – Ситово:

1. Приема направеното актуализирано разпределение 
на променените показатели по плана за разходите по 
бюджета на Община Ситово за периода:

01.01.2021 г. до 30.06.2021 година, съгласно Приложение 
№ 1.

Р Е Ш Е Н И Е № 73
На основание чл.21, ал.1,т.6 от ЗМСМА, във връзка с 

чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА и чл.127, ал.2 от Закона за 
публичните финанси /ЗПФ/, Общински съвет Ситово:

1. Приема актуализация на плана на бюджета както 
следва:

П Р И ХО Д И
§§ 40-22 „Постъпления от продажби на сгради“ в раз-

мер на 548 лв.;
§§ 40-40 „Постъпления от продажба на земя” в размер 

на 40 571 лв.;
Р А З Х О Д И
§ 51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални 

активи – 15 160 лв.
§ 10-30 Текущ ремонт - 25 959 лв.
Съгласно Приложение № 1 /неразделна част от насто-

ящата докладна/.
Р Е Ш Е Н И Е № 74

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 НРПСУРОИ

1. Актуализира Програма за управление и разпореждане 
с имоти – общинска собстве- на стр. 3
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ност на Община Ситово, 
като добавя в раздел II.1. 

„Имоти – общинска собственост, които се предвиждат 
за продажба през 2021 год.“, следните имоти:

1. УПИ “Дворно място“ - Незастроено, урбанизирана 
територия – с. Поляна - Кв.10, УПИ №I-263 – 1280 кв.м - 
2816,00 лв. – депозит: 281,60 лв.

2. УПИ “Дворно място“ - Незастроено, урбанизирана 
територия – с.Поляна - Кв.10, УПИ №II-263 – 1290 кв.м - 
2838,00 лв. - депозит: 283,00 лв.

УПИ “Дворно място“ - Незастроено, урбанизирана 
територия – с. Поляна - Кв.10, УПИ № XII-264 – 900 кв.м 
- 1980,00 лв. - депозит: 198,00 лв.

Р Е Ш Е Н И Е № 75
На основание чл.21, ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.53а, т.2 от 

ЗКИР /Закон за кадастъра и имотния регистър /, чл.34, 
ал.2 от ЗОС, чл.47, ал.1,т.1 и т.2 от НРПСУРОИ, Общин-
ски съвет – Ситово:

1. Възлага на Кмета на Община Ситово да открие 
процедура за замяна на ПИ с № 32839.51.966 с площ от 
285 кв.м. собственост на Община Ситово с ПИ с № 
32839.1.9914 с площ от 201 кв.м., собственост на Аднан 
Мехмед Осман и да открие процедура за продажба на 
84 кв.м. от ПИ с № 32839.51.966 по условията и реда на 
НАРЕДБА за реда на придобиване, стопанисване, управле-
ние и разпореждане с общинско имущество на Общински 
съвет – Ситово. 

Председател на ОбС-Ситово:
Ридван КЯЗИМ

от стр. 2

Областната кОмисия „ВОенни паметници“ 
прие прОект за изграждане на 

паметник на загиналите ВъВ ВОйните 
В селО гарВан 

предварително разпростра-
нен дневен ред, включващ 
темите: разглеждане на пред-
ложение от Инициативен 
комитет относно изграждане 
на паметник на загиналите 
и участниците във войните 
от село Гарван, община Си-
тово, и съответно даване на 
становище и изпращане за 
съгласуване до Министъра 
на отбраната; разглеждане 
на постъпили предложения за 
ремонт на паметници в лошо 
състояние на териториите на 
общините от област Силист-
ра, за което се дава също 
становище за евентуално 
финансиране, и др.

Еда Самиева, зам.-кмет 
на община Ситово, предста-
ви предложението от Ини-
циативен комитет относно 
изграждане на паметник на 
загиналите и участниците 
във войните от село Гарван. 
На комисията са представени 
всички необходими докумен-
ти: предложение, решение 
на Общински съвет Ситово 
за даване на съгласие, коли-
чествено-стойностни сметки 
за строителна и художествена 
част на паметника, графичен 
идеен проект, скица на об-
щинския имот, предоставен за 
изграждането на паметника, 
както и списък на загиналите 
във войните. На въпрос от 
нейна страна относно пода-
дено през 2020 г. искане за 
финансиране за допълване 
на паметника на загиналите 
във войните  в с. Добротица, 
община Ситово, от г-н Симе-

онов е отговорено, че поради 
липса на средства, финанси-
рането е отложено за 2022 г.

При разискването на про-
екта отношение взе пред-
ставител на Министерство 
на отбраната в лицето на 
Радослав Симеонов - главен 
експерт в дирекция „Социал-
на политика и политика по 
военно-патриотично възпита-
ние“, който уточни, че имената 
от списъка са проверени и 
съгласувани, като и че трябва 
задължително на паметника 
да се изписват и званията 
на загиналите. По въпроса е 
направена проверка и коми-
сията установи, че имената на 
загиналите фигурират заедно 
със званията. Членовете на 
комисията Стоян Пейчев и 
подп. Ивайло Александров 
подкрепиха предложението 
за изграждане на паметника 
в с. Гарван.

След проведеното гласува-
не единодушно бяха приети 
следните решения: „Областна 
комисия „Военни паметници“ 
на област Силистра приема 
проекта за изграждане на 
паметник на загиналите във 
войните в с. Гарван, община 
Ситово, област Силистра“ и 
„…да се изпрати проектът за 
изграждането на паметника 
на загиналите във войните 
от с. Гарван за съгласуване 
от министъра на отбраната“.

По същата точка от дневния 
ред Петър Бойчев – дирек-
тор на Исторически музей 
Тутракан, запозна комисията 
с предложението за ремонт 
и допълване на паметника 
на загиналите във войните 

от с. Нова Черна, община 
Тутракан, представяйки на ко-
мисията проект за допълване 
на паметника с елемент „Ге-
оргиевски кръст за храброст“ 
и предложението за основно 
почистване на паметника, 
придружен със снимков ма-
териал и количествено-стой-
ностна сметка.

Г-н Симеонов изрази по-
зицията, че допълнението 
на паметника е правилно и 
е издържано исторически, 
тъй като е в съответствие с 
хералдиката, с уточнението, 
че не се преминава финан-
совата рамка, посочена в 
писмото на министъра на 
отбраната. След дискусията е 
гласувано решение със след-
ното съдържание: „Областна 
комисия „Военни паметници“ 
на област Силистра приема 
предложението за ремонт и 
допълване на паметник на 
загиналите във войните в с. 

Нова Черна, община Тутра-
кан, област Силистра, както 
и потвърждението „…да се 
изпрати предложението за 
ремонт и допълване на па-
метник на загиналите във вой-
ните в с. Нова Черна, община 
Тутракан, област Силистра, за 
съгласуване и утвърждаване 
от министъра на отбраната“. 

По последната точка от 
дневния ред г-н Симеонов 
посочи, че се подготвя акту-
ализация на Националния 
регистър на военните па-
метници и във връзка с това 
предложи на председателя на 
комисията – Ели Тодорова – 
областен управител на област 
Силистра, да бъде търсено 
съдействие от общините от-
носно изготвяне на нови ан-
кетни карти на паметниците, 
придружени със снимки, с цел 
да се види актуалното състо-
яние на паметниците.
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15 септември в ОУ „Отец Паисий”, с. Добротица:

Здравей, училище любимо!

Лятото бързо отмина и на-
стъпи есента с натежала 
от плод земя и с вятъра на 
новото, непознатото и предиз-
викателното.

Училищното звънче запя 
своята песен: “Здравей, злат-
на есен! Здравей, мой клас!

Празнуваме всички, но най-
важни са първокласниците, 
които очакват своят първи 
учебен ден, заедно с техните 
родители.

Чакат ни уроци, но кой ли се 
бои? Щом си първокласник, 
значи смел си ти !

С „Добре дошли, мили 
деца!“ ги  посрещнаха г-н Зла-
тан Вълчев – директор  на  ОУ 
“Отец Паисий“, с. Добротица, 
г-жа Есин Мюсрефова – зам.-
директор на училището, г-жа 
Валентина Тодорова - класен 

ръководител на  първи клас 
и цялата учителска колегия.

„В този септемврийски ден 
сме заедно за първи път в 
нашето училище, където ще 
се учите, мечтаете и играете 
през цялата учебна година.“

Вълнуват се и петокла-
сниците, които тази година 
посрещнаха своите малки 
приятели с питка и мед на 
входа на училището. Г-жа 
Валентина Тодорова и г-жа 
Стефка Стефанова поведоха 
първи и пети клас към Арката 
на знанието.

Със здравец и менче с вода 
им пожелахмe “НАСЛУКА И 
УСПЕШНА УЧЕБНА ГОДИ-
НА!” Останалите ученици с 
усмивки се срещат с приятели 
и учители.

Честита и успешна нова 

учебна година по-
желаха на всички 
ученици и учители 
кметът на с. Добро-
тица Искра Георги-
ева и общинският 
съветник Галина 
Йорданова.

Откъде започва 
училището?

От първите букви, от при-
ятелството, от учението и 
играта, от усмивката на лю-
бимия учител, от веселието 
на празника.

Нашето родно училище, с 
нашите учители добри си ос-
тава храм на знанието, всеот-
дайността и благородството.

Успешен старт на но-
вата учебна 2021/2022 
година бе даден в Профе-
сионалната гимназия по 
селско стопанство в село 
Ситово.

Директорът на сред-
ното училище Гинка Йор-
данова пожелавайки на 
учениците още по-големи 
амбиции в усвояване на 
учебния материал и на про-
фесиите, плисна менче с 
вода за сполука във всички 
начинания на учителите и 
учениците.
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Учител, родом от Добротица, 
победител в шах турнир
гарски учители, членове на 
СБУ,  показаха спортен хъс, 
воля и мотивация за успех, 
но и сплотеност, съпри-
частност и уважение. 

В XVII учителска спар-
такиада се включиха 360 
учители от 20 общини 
от цялата страна. Те се 
състезаваха в единадесет 
спортни дисциплини: тенис 
на маса, плажен волейбол, 
стрийтбол, шахмат, дартс, 
мини футбол, бридж, плува-
не, спортна табла, петанк 
и теглене на въже.

Най-добрите заслужиха 
своите купи и медали, ко-
ито бяха връчени на тър-
жествена церемония.

Пламен Йорданов е по-
бедител в шахтурнира и 
печели златен медал и купа. 
Това не е първото негово 
участие в учителската 
спартакиада, но резулта-
тите от участията му со-
чат израстване и амбиция 
за победа. През 2019 г. той 
се класира на трето място, 
през 2020 г. е втори, а тази 
година - победител!
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В Ситово:

Кулинарен спектакъл „Мастър Шеф”

Клубът на пенсионера в с. Си-
тово и Звеното за почасова грижа 
по домовете проведоха кулинарен 
спектакъл ”Мастър Шеф” на 1-ви 
октомври - Международен ден на 
възрастните хора. Поздравление 
от името на кмета на Община Си-
тово - Сезгин Алиибрям, поднесе 
неговият заместник Еда Самиева.

Поздрави участниците получиха 
и от Нели Маринова - ръководител 
на Звеното, с пожелание за слън-
чеви, цветни и вкусни дни, като им 
поднесе и подарък - торта. 

Социалните работници Ясемин 
Кадир, Еда Мюрсел и Анифе Зихни 
изготвиха и подариха ръчно изра-
ботени картички с пожелания за 
здраве, щастие и късмет. 

Празникът премина в песни, 
стихове, танци и вкусно похапване.

Танцовата група при НЧ 
"Никола Вапцаров-1940", 
с.Попина участва в Меж-
дународния фестивал на 
любителското фолклорно 
изкуство Морско нади-
граване и надпяване "На 
мегдана в Албена". Там 
те представиха танцът 
"Добруджански игри", кой-
то включва "Сборенка", 
"Ръка", "Талима" и "Данец". 
Хореограф е Петър Илиев. 

Трудът на читалищните 
самодейци бе възнаграден 
с Диплом за участие и 
Отлично представяне и 
статуетка, а също и с 
малка разходка в Ботани-
ческа градина в гр.Балчик 
и архитектурно-парков 
комплекс „Двореца”, къ-
дето имаха възможност 
да разгледат прочутото 
в цял свят Панагюрско 
златно съкровище.

Със същия нов танц 
Танцовата група при НЧ 
"Никола Вапцаров-1940" 
участва и на Празника на 
динения маджун, който се 
проведе в село Смилец.

Успешни участия на танцьорите от с. Попина

Поредно успешно участие регистрираха само-
дейните състави към Народно читалище "Хрис-
то Смирненски - 1940 г.", с. Ситово този път в 
Международния фолклорен фестивал "От Дунав до 
Балкана" в град Борово. Дует "Магия" и индивидуал-
ното изпълнение на Атанаска Ченева са удостоени 
с втори места.

За цялостно представяне и високо качество 
на изпълнението на Народно читалище "Христо 
Смирненски - 1940 г." е присъдена наградата "Гран 
При на конкурса - Сребърна купа”.

Женската фолклорна група "Хризантема" към 
Клуб на инвалида и пенсионера в село Ситово - 
участник в същия фестивал, е класирана на второ 
място.

В село Гарван:

Нови книги в 
читалищната библиотека

За трета година проек-
тът на библиотеката при 
Народно читалище "Ди-
митър Иванов Полянов - 
1870", село Гарван е сред 
одобрените в конкурсната 
сесия на Министерството 
на културата по програма 
„Българските библиотеки 
- съвременни центрове за 
четене и информираност”. 

Книгите са на стой-
ност 1 249,69 лева. 
Изпълнението на про-
екта бе възложено 
на фирма „Сигма 55” 
ООД, град Силистра, 
които доставиха из-
браните от нас нови 
издания, и информи-
рат от библиотека-
та.

Библиотеката обо-
гати фонда си и с още 
4 броя нова литерату-
ра. Част от получени-

те книги са издания от 2020 
година, а ръководството 
на читалището изказва 
сърдечни благодарности на 
г-жа Е. В. от град София за 
направеното дарение.

И още – читалищната 
библиотека в с. Гарван се 
включи в кампания и получи 
дарение на книги по проект 
“Зелено знание”. Чрез ново-
постъпилата литература 
се продължава допълването 
и обноваването на библио-
течния фонд.


