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Всичко добро се постига 
с много работа в полза на
жителите на общината

Войната в Украйна и по-
следиците от нея, както и 
политическата несигурност 
и увеличаването на цените 
белязаха изминалата годи-
на. Годината беше трудна 
за всички общини. Въпреки 
трудностите обаче една 
малка община се радва, че 
изпрати 2022-ра без задъл-
жения и заеми. Освен трудна 
и като успешна определи из-
миналите 12 месеца кметът 
на Ситово Сезгин Алиибрям. 
И през новата година соци-
алната политика ще бъде 
насочена към най-рисковите 
групи - хората с увреждания, 
пенсионери, самотноживее-
щи и безработни, подчерта 
той. Един от основните 
приоритети на администра-
цията през 2023 ще е оси-
гуряването на финансов 
ресурс за инфраструктурни 
обекти. Алиибрям е опти-
мист, че след приемане на 
новия бюджет ще успеят 
да наваксат пропуснатото. 
Всичко това ще научите от 
разговора на Айше Латиф 
с кмета Сезгин АЛИИБРЯМ 
излъчен по Радио Шумен:

- Както за нас, така и за дру-
гите общини 2022-ра година 

беше трудна, сложна, но в 
общ план успяхме да приклю-
чим със заложените обекти 
в капиталовата програма. 
Трудна, но осъществима цел, 
която постигнахме с много 
усилия на всички звена в 
Общинската администрация 
на Ситово.

- Какво не успяхте обаче 
да свършите тази година?

- Имаме и такива обекти, 
които примерно не са при-
ключени на 100%. Всъщност, 
обектите, които сме заложили 
в капиталовата програма, 
всички сме приключили, но не 
сме успели неща, които бяхме 
заложили - да закупим камион 
за сметосъбиране, сметоиз-
возване, защото средствата 
са ограничени. Възможности-
те на Община Ситово са огра-
ничени, но имаме средства 
по чл. 64 и се надяваме чрез 
тези икономии да успеем да 
закупим необходимия камион.

- Да разбираме ли, че Об-
щина Ситово няма камион 
за сметосъбиране и смето-
извозване?

- Имаме камион, който е 
амортизиран към настоящия 
момент, но си изпълнява-

на стр. 2

Генералният консул на Турция в Бургас 
беше на посещение в община Ситово

на стр. 4

В Тутракан е открит Мобилен 
общински офис /МОО/ на Национал-
на служба за съвети в земеделие-
то /НССЗ/ финансиран по договор 
№РД50-98/22.11.2021 от Програма за 
развитие на селските райони 2014-
2020 г. Експертите ще предоставят 
безплатни професионални съвети и 
специализирани консултации на земеделски стопан-
ства, безплатна консултантска помощ на стопани, 
сдружения и организации, свързани със земеделието. 
Ще организират информационни семинари по актуални 
теми в областта на земеделието, ще извършват посе-
щения на земеделски стопанства и разясняват услови-
ята за кандидатстване, за финансиране по програми, 
ще организират приемни по различни населени места.

Целта на Мобилния общински офис е да улесни дос-
тъпа на земеделските стопани и заинтересованите 
лица в областта на земеделието до съветнически 
услуги в малките и по отдалечените от областния 
център населени места.

Офисът в Тутракан ще обслужва общините: 
Тутракан, Главиница, Ситово
Офисът се намира на адрес: 

гр. Тутракан, ул. Крепостта 47, ет.2 
(бивша Детска ясла на Текето)
Телефон за връзка: 086239967

Работно време: от 9:00 ч. до 17:30 ч. 
(от понеделник до петък)

Няма промяНа в такса 
„Битови отпадъци” за 2023 г.

Последно за 2022 г. ре-
довно заседание проведе 
Общински съвет-Ситово 
на 22 декември свикано от 
неговия председател Рид-
ван Кязим. 

Актуализация на Наред-

бата за определянето и ад-
министрирането на местни 
такси и цени на услуги на 
територията на община 
Ситово бе първата тема 
от сесията. Общинският 

В с. Добротица:

Засадиха в парка 
120 дръвчета

Парковата площ на На-
родно читалище "Йордан 
Йовков-1899 г." в с. Добро-
тица вече е залесена със 
120 дръвчета и храсти.

Дейността е част от 
проект на Община Ситово 
финансиран от МИГ „Глави-
ница - Ситово Крайдунавска 

Добруджа”.
Ръководството на кул-

турната институция бла-
годари на проектантите и 
изпълнителите на проект 
за осъществената полезна 
инициатива, чрез която се 
подобрява околната среда.

на стр. 2

От Общински съвет-Ситово:
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Решения на Общински съвет-Ситово 
по Протокол № 12/30.11.2022 г.

Д  Н  Е  В  Е  Н   Р  Е  Д:
1. Докладна записка относно Отчитане и приемане на ин-

вестиции в активи публична общинска собственост в Община 
Ситово, извършени за сметка на "В и К" ООД - Силистра през 
2022 г.

Внася: С. Алиибрям - Кмет на Община Ситово
2. Докладна записка относно Определяне на представител 

на Община Ситово за участие в извънредно неприсъствено 
общо събрание на Асоциацията по В и К в област Силистра.

Внася: С. Алиибрям - Кмет на Община Ситово
3. Докладна записка относно Промени в поименния списък 

на капиталовите разходи за 2022 г., по обекти и източници на 
финансиране към 01.11.2022 г.

Внася: С. Алиибрям - Кмет на Община Ситово
4. Докладна записка относно Извършване на компенсиращи 

промени по плана на текущите ремонти за 2022 г. финанси-
рани с целеви средства чрез трансформация на осн. чл.55 
от ЗДБРБ за 2022 г.

Внася: С. Алиибрям - Кмет на Община Ситово
5. Докладна записка относно Актуализиране на списъка на 

длъжностите, имащи право на транспортни разходи за сметка 
на Общинския бюджет.

Внася: С. Алиибрям - Кмет на Община Ситово
6. Кандидатстване на Община Ситово с проектно предло-

жение по процедура BG05SFPR002-2.001 "Грижа в дома" за 
директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
по Програма "Развитие на човешките ресурси" 2021-20227, 
съфинансирана от Европейския съюз и възлагане на услугата 
"Грижа в дома”, като услуга от общ икономически интерес /
УОИИ/ по Проект "Грижа за дома в община Ситово".

Внася: С. Алиибрям - Кмет на Община Ситово
7. Докладна записка относно, стопанисване и управление 

на имоти, общинска собственост.
Внася: С. Алиибрям - Кмет на Община Ситово
8. Питания.

Р Е Ш Е Н И Е № 87
На основание чл. 21, ал. 1, т.8 от Закона за местното са-

моуправление и местната администрация, Общински съвет 
- Ситово:

1. Дава съгласие за приемане на инвестициите, описани 
в приложение: „Таблица с опис на извършените инвестиции 
в публични активи на Община Ситово за сметка на опис на 
„Водоснабдяване и канализация” ООД - гр.Силистра за 2022 
година“, извършени от „Водоснабдяване и канализация” 
ООД - гр.Силистра за 2022 година“ в размер на 16 181,60 лв. 
/шестнадесет хиляди сто осемдесет и един лв. и шестдесет 
ст. /, преминаване управлението на активите в Асоциация по 
В и К - гр.Силистра и предаване на същите за стопанисване, 
поддържане и експлоатация на действащия В и К оператор, 
чрез допълване и/или актуализиране на Приложение № 1 от 
договора за стопанисване на дейностите по чл. 198о, ал.1 от 
Закона за водите.

Р Е Ш Е Н И Е № 88
На основание чл. 21, ал.1, т.15 от Закона за местното само-

управление и местната администрация, чл.198е,ал.3 и ал.5 
от Закона за водите, Общински съвет – Ситово:

I. Определя Сезгин Басри Алиибрям - Кмет на Община Си-
тово, да представлява Община Ситово в Общото събрание 
на Асоциацията по В и К. 

II. При невъзможност на определения представител да 
присъства на Общото събрание на Асоциацията по В и К да 
се замества от Севджан Джелил Адем - Зам.-кмет на Община 
Ситово.

III. Дава мандат на представителя на Община Ситово в Об-
щото събрание на Асоциацията по В и К, гр.Силистра свикано 
на 15.12.2022 г. или на 16.12.2022 г. да изрази позицията на 
Община Ситово по предварително обявения дневен ред от 
Областния Управител на област Силистра в писмо № АВК-
02-141/16.11.2022 г. и да гласува, както следва:

1. по първа точка от дневния ред - „за“.
2. по втора точка от дневния ред - „Други“, при постъпване 

на допълнителни въпроси на заседанието, да приеме пред-
ложенията към същите, както при необходимост да гласува 
по негова преценка, с оглед запазване интересите на Община 
Ситово.

Р Е Ш Е Н И Е № 89
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 Наредбата за условията и реда за съставяне 
на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите 
три години, за съставяне, приема, изпълнение и отчитане на 
бюджета на общината:

Общински съвет - Ситово приема направените допълнения 
на поименния списък на капиталовите разходи за 2022 год. в 
размер на 70 021 лева.

Р Е Ш Е Н И Е № 90
На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА, и чл.124 от Закона 

за публичните финанси, Общински съвет – Ситово:
Приема компенсиращата промяна по плана на текущите 

ремонти за 2022 год.
Р Е Ш Е Н И Е № 91

1. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, допълвам спи-
сък на длъжностите и лицата, имащи право на транспортни 
разходи за сметка на Общинския Бюджет, от датата  на на-
значаването - за новоназначените служители.

Прилагам: Поименен списък на длъжностите, имащи право 
на транспортни 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 слу-
жители от Община Ситово от 
местоживеене до месторабота на стр. 3

Сезгин АЛИИБРЯМ,
Кмет на Община Ситово

Всичко добро се постига 
с много работа в полза на
жителите на общината

ме задълженията, тъй като 
след Силистра и Дулово се 
нареждаме на 3-то място по 
извозване на тонове смет, към 
1200 тона за годината, доста е 
за нашите възможности.

- А много ли е скъп един 
такъв камион за сметосъ-
биране?

- Нали знаете, че цените са 
непостоянни. Не може да сме 
сигурни в сумата и цената, 
така че ще се постараем след 
като пуснем обществената 
поръчка за намиране на та-
къв камион, да бъдем и ние 
в по-голяма полза на нашето 
население.

- Тази трудна година си 
замина и се надяваме 2023 г. 
да е по-добра, по-успешна. 
Кои са основните приори-
тети през новата година на 
Община Ситово, г-н Алии-
брям?

- Ние сме подготвили проек-
ти, вече кандидатствахме по 
Мярка 7.2 - за реконструкция 
и рехабилитация на улици и 

тротоари към тях в 3 населени 
места, както и изграждане на 
фотоволтаични инсталации 
за производство и съхранение 
на електрическите мерки за 
подпомагане енергонуждите 
на всички детски и учебни 
заведения на територията на 
община Ситово. Също, което 
през годините постигнахме, е, 
че в двете основни училища 
бяха изградени спортни пло-
щадки. Остава само учили-
щето в с. Добротица, където 
ще се постараем да изградим 
спортна площадка през 2023 
г. Това ни е намерението и се 
надяваме да изпълним и този 
ангажимент към с. Добротица 
- към децата в Основно учи-
лище „Отец Паисий“.

- А какво се случва по 
селата г-н Алиибрям? 

- На територията на община 
Ситово имаме доста фир-
ми, които ангажират нашето 
население както в производ-
ствения цикъл, така и в еже-
дневната им работа. Имаме 
2 мандри, имаме кланица. 
Доста работни места се раз-

криват чрез тези предприятия 
и тъй като се ангажират хора 
и от другите общини - от Си-
листра, Дулово, Главиница. 
Приблизително към 400-500 
човека са ангажирани там. 
Който си търси работа - на-
мира работа.

- Но в същото време пък и 
много млади хора напускат 
малките населени места и 
се ориентират към по-голе-
мите градове, към чужбина.

- Права сте в случая, не-
зависимо от работата, коя-
то осигуряват Общината и 
предприятията, не са малко 
и хората, които се насочват 
към Западна Европа, защото 
там възнагражденията са 
много по-високи. Затова и 
нашата цел е да имаме много 
добра инфраструктура, както 
и да имаме обекти, които да 
привличат младите хора да 
остават да живеят в нашата 
община. Смятаме, че младите 
хора ще се ориентират и ще 
се върнат по тези населени 
места, за да са в полза на по-
възрастното население, така 

също и в полза на Общината.
- Как инфлацията се отра-

зява на една малка община 
като Ситово? Имате ли вие 
задължения към доставчи-
ци или към други фирми?

- Задължения към физи-
чески и юридически лица 
нямаме. Заем към настоящ-
ия момент, от 2015 г. насам 
нямаме. Стремим се да сме 
изрядни.

- Кои са най-неотложните 
задачи на администрацията 
в самото начало? Кои са 
първите неща, които смя-
тате да направите?

- Още в началото на годи-
ната ще подготвим бюджета, 
което е най-важно за Общи-
на Ситово. Ще ревизираме 
цялата изминала година, за 
да видим какво трябва да 
подобрим в живота или в 
инфраструктурата, или в об-
щинските сгради, за да бъдем 
в полза на нашите съграж-
дани. Най-важното е да сме 
здрави. Всичко друго вече ще 
го постигнем с много работа.

от стр. 1

съветник Янко Къров 
предложи да бъдат из-
яснени всички обстоя-
телства по промените 
в Наредбата и тогава 
те да се разгледат, с 
което кметът Сезгин 
Алиибрям се съгласи и 
оттегли докладната за 
разглеждане на следва-
щото заседание.

Отчет за изпълнение-
то на план-сметката за 
такса „Битови отпадъ-
ци” за 2022 г. и опреде-
ляне на размера на так-
сата за предстоящата 

2023 г., както и новата 
план-сметка бе следва-
щият важен момент за 
общинските съветници. 
Размерът на промила 
за такса „Смет” не се 
променя за настоящата 
година - той се опреде-
ля пропорционално върху 
основа - данъчна оценка. 
План-сметката т.е. раз-
ходите по сметосъбира-
нето и сметоизвозване-
то е в размер на 325 890 
лв. При разработването 
на план-сметката е на-
мерен оптималния баланс 
при тяхното съчетаване, 
така че предвидените 

средства да гарантират 
необходимите разходи 
за осъществяване на 
трите вида дейности. 
Направен е анализ на 
количеството извозени 
отпадъци и планираното 
количества за настояща-
та година е 1200 тона. 

От такса „Битови 
отпадъци” се освобож-
дават лицата подали 
декларация до кмета на 
Община Ситово до края 
на 2022 г. Това са соб-
ственици/наследници на 
недвижим имот намиращ 
се в регулация, който 
не е основно жилище, 
не се обработва и не се 
ползват услуги на Общи-
ната през календарната 
година.

Дейността „Сметосъ-
биране и сметоизвозване 
до Регионално депо-Си-
листра” продължава да 
се осъществява като 
собствена общинска дей-
ност и през 2023 г.

В хода на заседание-

то бяха приети Анализ 
на потребностите от 
подкрепа на личностно-
то развитие на децата 
и учениците в община 
Ситово за периода 2023-
2024 г., извършване на 
промени и компенсации 
по плана за капитало-
вите разходи за тази 
година, както и предос-
тавяне и актуализиране 
ползването на пасищата, 
мерите и ливадите.

Със свои решения об-
щинските съветници 
приеха да бъде изплатено 
допълнително възнаграж-
дение за постигнати до-
бри резултати на кмета 
на общината, зам.-кме-
товете на общината и 
кметовете на кметства. 

В края на заседанието 
бе приет и бизнес-плана 
на ВиК-Силистра до 2026 
г., който трябва да бъде 
приет на неприсъствено 
Общо събрание на съ-
дружниците на ВиК.

Няма промяНа в такса 
„Битови отпадъци” за 2023 г.

От Общински съвет-Ситово:

от стр. 1
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Решения на Общински съвет-Ситово 
по Протокол № 12/30.11.2022 г.Полицаи зарадваха с подаръци 

деца от село Добротица
В селото функционира кабинет по превенция

Коледни подаръци от по-
лицията получиха 40 деца 
от ОУ „Отец Паисий“ в село 
Добротица. Малчуганите са 
от паралелки в началната 
училищна степен и се обу-
чават по превантивната  
програма „Работа на поли-
цията в училищата“. Чрез 
занятията, провеждани от 
полицейски служители, те 
придобиват знания и уме-
ния за лична безопасност, 
законосъобразно поведение 
и ценностно отношение 
към реда и сигурността на 
обкръжаващата ги среда. 

За добрата си работа 
по програмата през първия 
учебен срок учениците бяха 
зарадвани с коледни подаръ-

ци, осигурени от ОДМВР-
Силистра и Синдикалната 
федерация на служителите 
в МВР. Връчиха им ги об-
служващите района поли-
цейски инспектори Михаил 
Илиев и Младен Димитров и 
младши полицейски инспек-
тор Мюмюн Осман, които 
ги поздравиха за усърдието 
и им пожелаха много здра-
ве и успехи през новата 

година.
В село Добротица вече 

функционира кабинет по 
превенция, реализиран по 

инициатива на Община Си-
тово и РУ-Силистра. В него 
се провеждат различни съ-
бития, обучения и занятия, 
повишаващи знанията и ос-
мислящи свободното време 
на децата. Откриването му 
е резултат от усилията на 
полицията за преодоляване 
на изолацията на децата 
от малките и отдалечени-
те населени места.

Пътнотранспортният травматизъм в 
Силистренско през 2022-ра

Основният приоритет 
в дейността на сектор 
„Пътна полиция“ и служи-
телите от РУ Силистра, 
РУ Тутракан и РУ Дулово 
с компетентност и пра-
вомощие по ЗДвП, КЗ, НК 
и други съотносими нор-
мативни и поднорматив-
ни документи, касаещи 
пътната безопасност, 
е осигуряване безопас-
ността на движението 
и намаляване на пътния 
травматизъм на тери-
торията, обслужвана от 
ОДМВР Силистра.

Служителите на ОД на 
МВР-Силистра обслужват 
5 града и 113 села, групи-
рани в 7 общини.

Пътната мрежа е 1088,8 
километра, от които пър-
вокласен път I-7 преми-
наващ през региона е с 
дължина 57 километра, 
второкласна пътна мрежа 
с дължина 146,9 км, тре-
токласна пътна мрежа 
301,2 км и 583,7 километра 
общинска пътна мрежа.

На територията на ОД-
МВР-Силистра за 2019 
г. има един установен 
участък с концентрация 
на ПТП, съгласно Наредба 
№5 за установяване и 
обезопасяване на участъ-
ците с концентрация на 
ПТП и за категоризиране 
на безопасността по пъ-
тищата - кръстовище-
то на път I-7 км.9+414, 
II-21 км.115+432 и III-213 
км.14+880, като за 2020 г. 
и 2021 г. няма установен 
участък с концентрация 

на ПТП на територията 
на област Силистра.

През 2022 г. на терито-
рията на ОДМВР-Силист-
ра са настъпили 332 бр. 
ПТП, като за същия период 
на 2021 г. те са 345 бр. 
Тежките ПТП от всички 
пътни произшествия са 99 
бр., като през 2021 г. те 
също са 99 броя. 

Ранените лица през 2022 
г. са 129, а през 2021 г. 
- 130. 

През 2022 г. има три-
надесет загинали лица, 
като шест от тях са 
на територията на Об-
щина Дулово, четири на 
територията на Община 
Тутракан, две на терито-
рията на Община Ситово 
и едно на територията на 
Община Силистра. През 
2021 г. загиналите лица 
са десет на брой, като по 
3 от тях са на терито-
рията на община Дулово 

и Община Силистра, 2 на 
територията на Община 
Тутракан и по едно заги-
нало лице на територията 
на Община Ситово и Об-
щина Кайнарджа.

Запазва се тенденци-
ята на територията на 
по-големите общини с 
голяма интензивност на 
човекопоток и МПС да 
се реализират по-голям 
брой ПТП. През 2022 г. на 
територията на община 
Силистра се реализират 
най-голям брой ПТП - 154 
бр. срещу 167 брой ПТП за 
2021г., община Дулово 79 
бр. ПТП за 2022 г. срещу 
85 броя ПТП за 2021 г., 
община Тутракан 47 бр. 
ПТП за 2022 г. срещу 34 
бр. ПТП за 2021 г., община 
Главиница 22 бр. за 2022 
срещу 23 бр. ПТП за 2021 
г., община Ситово с 13 бр. 
за 2022 г. срещу 14 за 2021 
г., Община Кайнарджа с 11 

бр. ПТП за 2022 г. срещу 
14 бр. ПТП за 2021 г. и об-
щина Алфатар с 6бр. ПТП 
за 2022 г. срещу 8 бр. ПТП 
за 2021 г. 

Увеличение на ПТП се 
наблюдава единствено в 
община Тутракан, а имен-
но с 13 бр. ПТП повече 
в сравнение със същият 
период на 2021 г. 

Община Силистра, об-
щина Дулово и община 
Тутракан заемат най-
голям дял допуснати ПТП 
през анализирания период 
за 2022 г. съответно с 
46.39%, 23.80% и 14.16%. 

При ранените лица през 
2022 г. с 54 лица или 
41.86% е община Силист-
ра, община Дулово с 34 
лица или 26.36%, община 
Ситово с 10.85%, Община 
Кайнарджа и Община Тут-
ракан с по 6.20%, Община 
Главиница с 4.65% и Общи-
на Алфатар с 3.88% или 5 
ранени лица. 

От представените дан-
ни за допуснати ПТП през 
2022 г. се налага извода, 
че като най-често среща-
ни по вид ПТП са сблъсква-
не между МПС странично 
- 20.18%, блъскане в дърво 
- 9.94%, сблъскване между 
МПС отзад - 8.73%, блъ-
скане на паркирано ППС 
-8.43%, сблъскване между 
МПС под ъгъл - 8.13%, 
друг вид ПТП - 6.02%, пре-
обръщане на МПС извън 
пътното платно - 5.72%, 
блъскане на пешеходец - 
5.12%, блъскане на спряно 
ППС - 4.82% , блъскане в 

крайпътно съоръжение 
и блъскане в стълб с по 
3.31% от общия брой на 
ПТП. 

Най-голям брой на ране-
ните лица през 2022 г. е 
при ПТП от вида блъскане 
в дърво -23.26%, сблъсква-
не между МПС странично 
и преобръщане на МПС 
извън пътното платно с 
по 14.73%, блъскане на пе-
шеходец-12.40%, друг вид 
ПТП и сблъскване между 
МПС под ъгъл с по 6.20% 
и сблъскване между МПС 
челно - 4.65%. 

Загиналите лица през 
2022 г. са при ПТП от 
вида блъскане в крайпът-
но съоръжение с 23.08%, 
сблъскване между МПС 
странично, блъскане в 
дърво, сблъскване между 
МПС челно и преобръщане 
на МПС извън пътното 
платно с по 15.38% и с по 
7.69% от вида блъскане 
на животно и сблъскване 
между МПС под ъгъл. 

Броят на ПТП през 2022 
г. в населено място е по-
висок - 60.54%, в сравне-
ние с този в извън насе-
лено място - 39.46%.

Причина за увеличения 
брой реализирани ПТП през 
годината е завръщането 
на емигриралите граждани 
по родните си места, го-
лемия брой регистрирани 
и експлоатирани МПС на 
територията на област 
Силистра и в голяма сте-
пен невъзможността на 

инфраструктурата на 
градовете в област Си-
листра да осигури безо-
пасно движение на МПС.

Основната причина за 
ПТП е несъобразена или 
висока скорост, слаба 
квалификация на водача 
на МПС, неправилно из-
преварване и в цялост 
неспазване правилата за 
движение. В тази връз-
ка следва да се плани-
рат и реализират СПО 
с тематика „Контрол на 
максимално разрешената 
скорост на движение за 
дадения участък“.

От направения анализ 
за допуснатите ПТП през 
2022 г. на територията на 
област Силистра се уста-
нови, че в 8 бр. ПТП са по-
страдали 11 лица на въз-
раст от 0 до 18 г., като 
10 от тях са леко ранени 
и едно е тежко ранено. 6 
от лицата са участвали в 
ПТП в качеството им на 
пътници в МПС, 2 лица са 
участвали в качеството 
им на водачи на МПС /леки 
автомобили/ и 3 лица са 
участвали в ПТП в качест-
вото на пешеходци.

20 бр. са ПТП с 32 бр. по-
страдали лица над 65-го-
дишна възраст, едно от 
които е загинало, четири 
са тежко ранени и ос-
таналите седемнадесет 
лица са леко ранени. Заги-
налото лице е участвало 
в допуснатото ПТП като 
водач на МПС.

и обратно.
3. При организиран превоз възстановяване на разходите 

не се извършва.
Р Е Ш Е Н И Е № 92

На основание чл.21,ал.1,т.23 и ал.2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация и във връзка 
с т.9.1.2 от Условия за кандидатстване по процедура чрез 
директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“ по Програма „Развитие 
на човешките ресурси“ 2021-2027, съфинансирана от Евро-
пейския съюз, чл.25 и чл.29 от Закона за социалните услуги, 
във връзка с Решение на ЕК от 20 декември 2011 г., Общински 
съвет - Ситово:

1. Дава съгласие Община Ситово да кандидатства с проект-
но предложение по процедура чрез директно предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001 “Грижа 
за дома” по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021 
- 2027 г., съфинансирана от Европейския съюз.

2. Кметът на Община Ситово да възложи на Звено за поча-
сова грижа по домовете при Община Ситово предоставянето 
на услугата от общ икономически интерес „ГРИЖА В ДОМА” в 
Община Ситово по проект „Грижа в дома в Община Ситово“, 
финансиран по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 
2021 - 2027.

3. Кмета на Община Ситово да осъществява контрол вър-
ху предоставяне на услугата от общ икономически интерес 
„ГРИЖА В ДОМА“ в Община Ситово по Проект „Грижа в дома 
в Община Ситово“, финансиран по Програма „Развитие на 
човешките ресурси“ 2021 - 2027.

4. Кметът на Община Ситово да изготви акт за възлагане 
на услугата от общ икономически интерес „ГРИЖА В ДОМА“ 
в община Ситово по Проект „Грижа в дома в Община Ситово“, 
финансиран по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 
2021 - 2027, съгласно правилата на Решение на ЕК от 20 де-
кември 2011 г., относно прилагането на член 106, параграф 2 
от Договора за функционирането на Европейския съюз за дър-
жавната помощ под формата на компенсация за обществена 
услуга, предоставена на определени предприятия, натоварени 
с извършването на услуги от общ икономически интерес.

Р Е Ш Е Н И Е № 93
1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА,чл.14, ал.7 от 

ЗОбС и чл.34, ал.2,във връзка с чл.26, ал.1 и ал.4 от НРПСУ-
РОИ, Общински съвет - Ситово възлага на кмета на Община 
Ситово да сключи с ОО на СИБ договори за безвъзмездно 
ползване на имоти - общинска собственост, представляващи:

- „Салон и стая” на 1 етаж с отделен вход в кметство 
с.Добротица, с площ от 72 кв.м. състояща се от 2 /две/ поме-
щения, с идент. № 21693.501.249.1 по КККР на с.Добротица, 
ЕКАТТЕ 21693;

- „Клуб на пенсионера” - масивна сграда със застроена 
площ от 140 кв.м. състояща се от 5 / пет / броя помещения и 
с прилежащ терен от 600 кв.м., находящ се в кв.39, УПИ № 
IV-215 по регулационния план на с.Гарван, ЕКАТТЕ 14547.

Председател на ОбС-Ситово:
Ридван КЯЗИМ

от стр. 2
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Генералният консул на Турция в Бургас 
беше на посещение в Община Ситово

Генералният консул на 
Република Турция в гр. 
Бургас г-жа Сенем Гюзел 
посети Ситово, където 
бе посрещната от кмета 
Сезгин Алиибрям, председа-
теля на Общинския съвет 
Ридван Кязим и предста-
вители на Общинската 
администрация и местния 
парламент.

Мандра Ситово бе след-
ващата спирка от консул-
ската визита. Там г-жа 
Сенем Гюзел имаше въз-
можност да види самото 
производство на млечните 
продукти, да се запознае 
с част от работещите и 
да поздрави собственика 
за амбицията му да увели-
чава производството и да 
осигурява работа на 300 
човека.

Г-жа Сенем Гюзел посети 
и с. Искра. Тя бе посрещна-
та от кметицата Вилдан 
Мемиш и жени от селото.

„Бях приятно изненадана 
и дълбоко впечатлена от 
неподправената топлота 

и искрена загриженост към 
нашите проблеми - сподели 
Вилдан Мемиш. - Срещата 
премина в много задушевна 
и откровена атмосфера, 
за което допринесе загри-
жеността на Генералния 
консул към всички присъст-
ващи”. 

В с. Искра консулът посе-
ти Мандра Дестан, цех за 

производство на туршии, 
чешмата в кв. Драгалина. 
Хората работят и се само-
издържат - това е направи-
ло силно впечатление.

„Гордеем се със съна-
родниците си, а също и 
впечатлени сме от мир-
ните и усмихнати хора от 
този регион. Напуснахме 
бреговете на Дунав, за да 
се срещнем в кайсиевите 
градини следващото лято.

На кмета Сезгин Али-
брям, Вилдан Мемиш и 
съпругът й, които първо-
начално планираха това 

пътуване и ни придружа-
ваха по пътя, никога не ни 
оставяха сами и докоснаха 
сърцата ни с отличното 
си гостоприемство, благо-
даря ви много, приятели” 
- написа след посещението 
г-жа Сенем Гюзел в стра-
ницата на консулството 
във Фейсбук.

Кметът Сезгин Алиибрям посрещна в кабинета си с цветя 
генералния консул г-жа Сенем Гюзел

Посещение в Мандра Ситово

С цветя бе посрещнат консулът и в с. Искра
от кмета Вилдан Мемиш 

Г-жа Сенем Гюзел с жените от с. Искра

Коледарска група 
сформирана от деца-
та от Детска градина 
„Щастливо детство“, 
село Ситово и от Дет-
ска градина „Мир“, село 
Искра заедно с ученици 
от Основно училище 
„Георги Сава Раков-
ски“, с. Ситово, посети 
сградата на Община 
Ситово.

Там те бяха любезно 
посрещнати от кмета 
Сезгин Алиибрям и еки-
па му. Малките коледа-
ри му пожелаха здраве и 
благоденствие в наве-
черието на най-светлия 
празник - Рождество 
Христово!

По традиция, общин-
ският кмет дари коле-
дарите с кравай, пари и 
коледни подаръци.

По стара традиция в с. Попина 
на Бъдни вечер коледари и бразая 
посещават къщите и благославят 
стопаните за здраве и берекет, 
информират от НЧ "Никола Й. Ва-
пцаров". И тази година традицията 
бе спазена. В навечерието на праз-
ника те потеглиха от читалището 

- първо посетиха и благословиха 
Кметството и стопанина на селото 
- Светла Удрева, след което поеха 
към малкото светещи къщи (в се-
лото през 1943 г. са живеели близо 
2 000 души, днес са около 300). 

Гъдулката на Веско огласяше 
улиците, чуваше се и потрак-

ването на бразаята - маскиран 
мъж, предрешен на фантастично 
животно. По поречието на р. Дунав 
в Силистренско и Русенско този 
персонаж е активен участник в 
обичай, свързан с прочистването 
на дните между Бъдни вечер и 
Богоявление.

Бразая и коледари в 
село Попина на Бъдни вечер

Екипът на Звено за социални услуги „Съпричастие, подкрепа, отговорност", заедно с 
асистенти и потребители на услугите, отпразнуваха коледни и новогодишни празници. 
Всички присъстващи бяха поздравени от кмета на община Ситово г-н Сезгин Алиибрям.
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Коледен конкурс 

"Магията на Коледа“
Първа възрастова група (от I до IVгрупа - ДГ)

Категория "Сурвакница”
I-во място - Арсен Ерсен Осман - 3 група ДГ „Мир“, с. Искра
II-ро място - Ренай Рейханов Басриев - 1 гр. ДГ „Щастливо 

детство“, с. Любен
III-то място - Дорук Хамзаоглу – 3 гр. ДГ „Мир“, с. Искра
III-то място - Теодора Енчева - 4 гр. ДГ „Щастливо дет-

ство“, с. Ситово

Първа възрастова група (от I до IVгрупа - ДГ)

Категория „Картичка”
I-во място - Акън Йорданов Александнров -  4 гр. ДГ „Мир“, с. Искра
II-ро място - Йоанна Йовчева - 4 гр. ДГ „Щастливо детство“,
с.Ситово
III-то място - Севги Олчай Рахми – 2 гр. ДГ „Мир“q с.Искра
III-то място - Ася Джанерова Неждетова – 1 гр. ДГ „Мир“, с.Искра

Първа възрастова група (от I до IVгрупа - ДГ)

Категория „Украшение”
I-во място - Мелиса Нуриева Ашимова – 3 гр. ДГ „Щастливо дет-

ство“, с.Любен
II-ро място - Арал Джанер Рафидин – 2 гр. ДГ „Мир“, с. Искра
II-ро място - Корай Рейханов Басриев – 4 гр. ДГ „Щастливо дет-

ство“, с.Любен
III-то място - Арас Ерджан Али - 4 гр. ДГ „Мир“, с.Искра
III-то място - Алина Ерсин Баккал – 1 гр. ДГ „Мир“, с.Искра
III-то място - Никола Диянов Александров – НЧ “Христо Ботев“, 

с. Попина

Втора възрастова група (от I до VII клас)

Категория „Сурвакница”
I-во място - Виктория-Рая Бошнакова - 5 клас ОУ „Отец 

Паисий“, с. Добротица
II-ро място - 3 и 4 клас, колективна работа на ОУ 

„Г.С.Раковски“, с.Ситово
III-то място - 7 клас, колективна работа на ОУ „Отец Па-

исий“, с. Добротица

Втора възрастова група (от I до VII клас)

Категория „Картичка”
I-во място - Селен Бейти Лютфи - 5 клас ОУ „Стефан Караджа“, 

с. Искра
II-ро място - Енис Адилов - 5 клас ОУ „Отец Паисий“, с. Добротица
III-то място - Нелихан Юзджан Заид - 3 клас ОУ „Г.С.Раковски“, 

с.Ситово
III-то място - Туче Танжу Ридван - 2 клас ОУ „Отец Паисий“,  с. 

Добротица

Втора възрастова група ( от I до VII клас)

Категория „Украшение”
I-во място - Арда Ерджан Али – 2 клас ОУ „Стефан Караджа“, 

с.Искра
II-ро място - Елиф Курт - 6 клас ОУ „Г.С.Раковски“, с.Ситово
III-то място – 7 клас ОУ „Отец Паисий“, с. Добротица
III-то място - Серджан Ерджан Мюдесир – 5 клас ОУ „Отец Паисий“, 

с. Добротица
III-то място - Ниляю Мютебер Мехмед - 5 клас ОУ „Стефан Кара-

джа“, с.Искра
Колективна награда на ресурсна група - ОУ „Стефан Караджа“, 

с. Искра

Трета възрастова група (от VIII до XII клас)

Категория „Картичка”
I-во място - Колективна работа на ученици със специални образо-

вателни потребности - Средно училище „Йордан Йовков“, гр.Тутракан 
II-ро място - Гюнер Росенов Копанджиев – 10 клас ПГСС, с. Ситово
III-то място - Айджан Руменова Маринова – 9 клас ПГСС, с.Ситово
Специална награда получава Анъл Ерджан Али -  за изработена 

настолна дървена елха.

Празнично 
Коледно ехо

Децата от Детска 
градина „Щастливо 
детство“, с. Сито-
во и Клуб „Родино-
любие“ към Народно 
читалище „Христо 
Смирненски“, с. Си-
тово съвместно с 
Общинската админи-
страция подготвиха 
коледно-новогодишна 
програма, чрез която 
присъстващите спо-
делиха коледния дух 
и празнично настро-
ение.
След тържествено-

то посрещане на дядо 
Коледа и запалване-
то на светлините 
на коледното дърво, 
кметът на Община 
Ситово Сезгин Алии-
брям награди децата, 
участвали в Коледния 
конкурс „Магията на 
Коледа“ - за изра-
ботка на сурвакница, 
картичка и коледно 
украшение.
Общо 125 творби 

са представили учас-
тниците в интерес-
ния конкурс. Всички 

те бяха разгледани и 
оценени от комисия 
в състав: Еда Сами-
ева - зам.-кмет „Об-
разование, социални 
дейности и европей-
ски проекти“, Теодора 
Гаврилова - главен 
специалист „Бюджет“ 
в Община Ситово и 
Айгюл  Мустафа - 
старши специалист 
”Общинска собстве-
ност, наемни отно-
шения и търговия” в 
Община Ситово.
Тържеството при-

ключи с празнична 
заря.

Коледни вълшебства в Детска градина „Мир”

С наближаването на Коледните и 
Новогодишни празници, става все 
по-блестящо и празнично в души-
те ни. Ето защо в ДГ " Мир", село 
Искра, дните на месец декември 
преминаха в търсене на коледния 
дух и вълнуващи съвместни пре-
живявания от деца, родители и 
учители. Тези дни бяха посветени 
на коледни  приключения. 

Първият ден беше свързан с 
коледната украса на елхата - най-
важният елемент и туптящото 

"сърце" на дома в празничните дни. 
Децата се радваха на светлините на 
елхата, пяха, танцуваха. Малките 
момиченца и момченца участваха 
в Коледен конкурс на ДГ „Мир“, а 
в дните на Коледните вълшебства 
заслужено спечелиха награди за 
участието им в конкурса "Магията 
на Коледа - 2022” организирана 
от Община Ситово. Двадесет и 
три деца от ДГ "Мир" участваха в 
конкурса.

Децата изпратиха и писма до 

Дядо Коледа..., а той посети дет-
ската градина и донесе така очак-
ваните подаръци.

Представителна коледарска 
група от детското заведение коле-

дува в Община Ситово. Там те бяха 
сърдечно посрещнати от Кмета на 
Общината г-н Сезгин Алиибрям. 
Децата пяха и наричаха за здраве, 

плодородие и късмет през 2023 г.
С много вълнение и положител-

ни емоции те бяха посрещнати и в 
Кметство Искра от Кмета на селото 
- г-жа Вилдан Мемиш. Децата ко-

ледуваха също в Мандра „Дестан”, 
в магазин „Дестан” и в магазина за 
строителни стоки.

Седмицата завърши с празнични 
поздрави за родителите на децата 
по групи.

Децата получиха толкова много 
и, наистина, намериха коледния 
дух, който ще бъде при тях през 
цялата година.

Коледуване в Община Ситово

Малките коледари посетиха и Кметство Искра

Сърдечно посрещнаха коледарчетата в Мандра Дестан Празнично поздравление за родителите на дечицата
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ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

О Б Я В А 
за прием на проектни предложения към Стратегията за водено от общностите местно развитие 

за територията на МИГ “Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа”
Сдружение „Местна инициативна група Главиница-Ситово Крайдунавска Доб-

руджа” открива втори прием по процедура за подбор на проектни предложения 
BG06RDNP001-19.545 по Мярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на 
селскостопански продукти“

Програма: ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 - 2020 г. 
Мярка: 19 ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ 
Основна цел на мярката е: Модернизиране на преработващи предприятия с цел производ-

ство на качествени местни храни и  продукти, създаване на работни места и стимулиране 
на предприятията да подобрят ефективността и конкурентоспособността си; насърчаване 
на  пазарните взаимодействия между земеделските производители и преработвaтелите 
на земеделска продукция на територията на МИГ. Процедурата за безвъзмездна финансова 
помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския земеделски фонд за развитие 
на селските райони.

- Наименование на мярката от Стратегията за ВОМР:
„МИГ Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа” - Мярка 4.2. „Инвестиции в преработка/

маркетинг на селскостопански продукти “
- Допустими кандидати по Мярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на 

селскостопански продукти“:
1. Регистрирани земеделски стопани, съгласно Наредба № 3 от 1999 г., чийто минимален 

стандартен производствен обем на земеделското им стопанство е по-голям от левовата 
равностойност на 8000 евро.

2. Признати групи или организации на производители или такива, одобрени за финансова 
помощ по мярка 9. "Учредяване на групи и организации на производители" от ПРСР 2014 - 2020 г. 

3. Еднолични търговци и юридически лица, различни от кандидатите по т. 1 и 2.
- Кандидатите трябва да са регистрирани по Търговския закон или Закона за коопера-

циите и да имат седалище на територията на община Главиница или община Ситово, или 
съответно постоянен адрес за физическите лица на територията на община Главиница 
или община Ситово

- Проекти, представени от кандидати, неотговарящи на тези условия ще бъдат отхвър-
лени като недопустими по стратегията за ВОМР  на „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска 
Добруджа”

- Дейности, допустими за финансиране:
Допустими са само дейности на територията на МИГ, които водят до подобряване 

на цялостната дейност на предприятието чрез:
1. внедряване на нови и/или модернизиране на наличните мощности и подобряване на 

използването им, и/или 
2. внедряване на нови продукти, процеси и технологии, и/или 
3. намаляване на себестойността на произвежданата продукция, и/или 
4. постигане на съответствие с нововъведени стандарти на ЕС, и/или 
5. подобряване на сътрудничеството с производителите на суровини, и/или 
6. опазване на околната среда, включително намаляване на вредните емисии и отпадъци, и/или 
7. подобряване на енергийната ефективност в предприятията, и/или 
8. подобряване на безопасността и хигиенните условия на производство и труд, и/или 
9. подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост, и/или 
10. подобряване на възможностите за производство на биологични храни чрез преработка 

на първични земеделски биологични продукти. 
Дейностите по проекта са допустими, ако са извършени след подаване на заявлени-

ето за подпомагане, независимо дали всички свързани с тях плащания са направени.
- Допустими разходи:
Финансова помощ се предоставя за извършване на инвестиции в следните избрани про-

изводствени сектори, свързани с преработката/маркетинга на селскостопански продукти: 
1. мляко и млечни продукти, включително яйца от птици, с изключение на производство, пре-

работка и/или маркетинг на продукти, наподобяващи/заместващи мляко и млечни продукти; 
2. месо и месни продукти; 
3. плодове и зеленчуци, включително гъби; 
4. пчелен мед и пчелни продукти с изключение на производство, преработка и/или марке-

тинг на продукти, наподобяващи/заместващи пчелен мед и пчелни продукти; 
5. зърнени, мелничарски и нишестени продукти с изключение на производство, преработка 

и/или маркетинг на хляб и тестени изделия; 
6. растителни и животински масла и мазнини с изключение на производство, преработка 

и/или маркетинг на маслиново масло; 
7. технически и медицински култури, включително маслодайна роза, билки и памук, с из-

ключение на производство, преработка и/или маркетинг на тютюн и тютюневи изделия, 
захар и сладкарски изделия; 

8. готови храни за селскостопански животни (фуражи); 
9. гроздова мъст, вино и оцет. 
10. Разходи, свързани с извършване на инвестиции и за производство на енергия чрез 

преработка на първична и вторична биомаса от растителни и животински продукти с 
изключение на биомаса от рибни продукти при спазване на изискванията по чл. 26 и при 
условие, че енергията ще се използва за собствено потребление, свързано с дейностите, 
попадащи в някои от секторите по т. 1 до т.9.

11. Общи разходи за  предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери 
и консултантски услуги, консултации за екологична и икономическа устойчивост на проек-
ти, проучвания за техническа осъществимост на проекта, извършени както в процеса на 
подготовка на проекта преди подаване на заявлението за подпомагане, така и по време на 
неговото изпълнение, които не могат да надхвърлят 12 на сто от общия размер на допус-
тимите разходи по проект, включени в т. 10.

 Разходите свързани с консултации (разработване на бизнес план, включващ предпроектни 
изследвания и маркетингови стратегии или попълване на анализ разходи-ползи (финансов 
анализ), извършване на предпроектни проучвания и окомплектоване на пакета документи, и 
консултантските услуги, свързани с изпълнението, и отчитане на дейностите по проекта 
до изплащане на помощта) не следва да надхвърлят 5 на сто от допустимите разходи.

Разходите по т. 11 са допустими, ако са извършени не по-рано от 1 януари 2014 г., неза-
висимо дали всички свързани с тях плащания са направени.

Дейностите и разходите по проекта, с изключение на разходите по т. 11, са до-

пустими, ако са извършени след подаване на заявлението за подпомагане, независимо 
дали всички свързани с тях плащания са направени.

Разходите за закупуване на земя, сгради и други недвижими имоти - недвижима соб-
ственост, са допустими за финансиране до размера на данъчната им оценка, валидна 
към датата на подаване на заявлението за подпомагане. В случай че към датата на 
придобиването данъчната оценка е с по-ниска стойност, допустими за финансиране 
са разходи до този размер.

Закупуването чрез финансов лизинг на активите е допустимо, при условие че полз-
вателят на помощта стане собственик на съответния актив не по-късно от датата 
на подаване на заявката за междинно или окончателно плащане за същия актив.

- Период на прием и място за подаване на проектни предложения:
Настоящата процедура е с няколко крайни срока за кандидатстване:
Трети период на прием: от 28.11.2022 г. - до 17:30 часа на 31.01.2023 г.
Място на подаване на проектните предложения: Подаването на проектно предложение 

по настоящата процедура се извършва по изцяло електронен път чрез Информационната 
система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България 
(ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез 
модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

- Бюджет на приема
Бюджетът за трети прием по процедурата е 123 270,00 лева.
- Минимален и максимален размер на финансовата помощ, предоставяна за проект:
Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е  9 779,00 лв.
Максималната стойност на общите допустими разходи за един проект е 391 160,00 лв.
Минималния размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект е 4889,50 лв. 
Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект е 117 348.00 лв.
Интензитет на финансовата помощ: До 50% от допустимите разходи в зависимост 

от кандидата и проекта.
Разликата между пълния размер на одобрените разходи и размера на финансовата помощ се 

осигурява от кандидата, като участието на кандидата може да бъде само в парична форма.
- Критерии за подбор  на проектните предложения и  тяхната тежест:

- Ранкиране при липса на финансов ресурс:
В случай, че две или повече проектни предложения имат еднакви общи крайни оцен-

ки, проектите ще бъдат подреждани в низходящ ред, и ще се дава предимство на 
проекта/ите, получил по-висока оценка/и по следния критерий:

- Крайна оценка по критерий 6: „Проектът насърчава заетостта чрез раз-
криването на – минимум 1 ново работно място и запазване на съществуващи 
работни места” – предимство получава кандидат, който е предложил разкри-
ването на повече работни места

- Лице/а за контакт и място за достъп до подробна информация:
За контакти: Данка Милчева – Изпълнителен директор на МИГ „Главиница-Ситово 

Крайдунавска Добруджа”;
Информация и консултации по процедурата може да получите всеки работен ден 

от 9:00 до 17:00 часа в офиса на МИГ „Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа” на 
адрес: гр.Главиница, ул. “Дунав" № 13 А, тел.: 088 445 9599 

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във 
връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за пода-
ване на проектни предложения. Допълнителни въпроси могат да се задават само 
по електронната поща, посочена по-долу, като ясно се посочва наименованието на 
процедурата за подбор на проекти:

Адрес на електронна поща: mig_glavinitsa_sitovo@abv.bg 
Пълният пакет документи за кандидатстване са публикувани на следните интер-

нет адреси: 
- на сайта на сдружение МИГ „Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа“: https://

www.mig.glavinitsa-sitovo.org/bg/ 
- на сайта на Информационната система за управление и наблюдение на средства-

та от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН 2020) в модула за 
електронно кандидатстване: http://eumis2020.government.bg/ 

- Начин за подаване на проектни предложения:
Подаването на проектно предложение по настоящата процедура се извършва по 

изцяло електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение 
на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) в модула за електронно 
кандидатстване: http://eumis2020.government.bg/

№ Критерии за избор Точки 

1 Проектът насърчава кооперирането и интеграцията между земеделските 
производители и предприятия от хранително – преработвателната 
промишленост на територията на МИГ 

30 

2 Проектът е за инвестиции в активи за съхранение, преработка, пакетиране, 
охлаждане, замразяване и сушене на продукти, произвеждани на 
територията на МИГ  

15 

3 Проектът е свързан с внедряване на иновации 10 

4 Проектът е за преработка на биологични продукти   5 

5 С проекта се въвеждат нови процеси и технологии, целящи опазването на 
околната среда.  

10 

6 Проектът насърчава заетостта чрез разкриването на - минимум 1 ново 
работно място и запазване на съществуващи работни места 

30 

  Общо 100 
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ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

О Б Я В А 
за прием на проектни предложения към Стратегията за водено от общностите местно развитие 

за територията на МИГ “Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа”
Сдружение „Местна инициативна група Главиница-Ситово Крайдунавска Добру-

джа” открива процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.345 
по Мярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

Програма: ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 - 2020 Г. 
Мярка: 19 ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ 
Основна цел на мярката е: Насърчаване на разнообразяването на неземеделските 

икономически дейности, създаване и развитие на микропредприятия на територията 
на МИГ и разкриване на работни места.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа 
на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

- Наименование на мярката от Стратегията за ВОМР:
„МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа” - Мярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа 

на неземеделски дейности“
- Допустими кандидати по Мярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски 

дейности“:
- Земеделски производители или микропредприятия, регистрирани като еднолични 

търговци, или юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите, както 
и физически лица, регистрирани по Закона за занаятите;

- Кандидатите трябва да имат седалище или съответно постоянен адрес за физи-
ческите лица на територията на община Главиница или община Ситово;

- При определянето на едно предприятие за микропредприятие се следва дефиници-
ята на Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията.

- Кандидатът трябва да представи разработен бизнес план, който да показва 
икономическа жизнеспособност на инвестицията за срок от 5 години, а при строи-
телно-монтажни работи - за срок от 10 години.

Проекти, представени от кандидати, неотговарящи на тези условия ще бъдат 
отхвърлени като недопустими по стратегията за ВОМР на „МИГ Главиница-Ситово 
Крайдунавска Добруджа”

Допустими са само кандидати със седалище за ЮЛ и постоянен адрес за фи-
зическите лица на територията на МИГ.

- Дейности, допустими за финансиране:
По  Мярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности" от Стратегия 

за ВОМР на „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа”, финансирана по Про-
грама за развитие на селските райони за периода 2014-2020г., са допустими само 
дейности на територията на МИГ  за:

1. Развитие на туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти и раз-
витие на туристически услуги, свързани с настаняване, хранене, активен отдих и 
развлечения);

2. Производство или продажба на продукти, които не са включени в Приложение 1 от 
Договора за функциониране на ЕС (независимо от вложените продукти и материали);

3. Развитие на услуги във всички сектори (например: грижи за деца, възрастни 
хора, хора с увреждания, здравни услуги (само извън публичните), счетоводни и други, 
свързани с бизнеса услуги, ветеринарни дейности, услуги базирани на ИТ и др.;

4. Производство на енергия от ВЕИ за собствено потребление;
5. Развитие на занаяти (включително предоставяне на услуги, свързани с участието 

на посетители в занаятчийски дейности) и други неземеделски дейности.
Няма да се подпомагат дейности, които не са допустими за подпомагане по линия на 

публичните фондове, като хазарт, производство на забранени, вредни продукти и др.
Дейностите по проекта са допустими, ако са извършени след подаване на 

заявлението за подпомагане.
- Допустими разходи:
1. Изграждане, придобиване или подобрения на недвижимо имущество;
2. Закупуване, включително чрез лизинг на нови машини и оборудване до пазарната 

стойност на активите;
3. Общи разходи, свързани с разходите за точка „1“ и „2“, например хонорари на 

архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно еко-
логичната и икономическата устойчивост, включително проучвания за техническа 
осъществимост;

Разходите по т.3 не могат да надхвърлят 12 % от сумата на разходите по т.1, 2 и 4.
4. Нематериални инвестиции: придобиване и създаване на компютърен софтуер и 

придобиване на патенти, лицензи, авторски права и марки.По смисъла на чл.20, ал.1, 
т.1 от Наредба №22, посочените разходи са инвестиционни.

Съгласно Указания за прием на проекти подавани по стратегиите за ВОМР (утвър-
дени със Заповед №РД 09-828/04.09.2018 г., на Министъра на земеделието, храните и 
горите), от общите разходи по т.3, разходите, свързани с консултации (разработване 
на бизнес план, включващ продпроектни изследвания и маркетингови стратегии или 
попълване на анализ разходи-ползи (финансов анализ), извършване на предпроектни про-
учвания и окомплектоване на пакета документи, и консултантските услуги, свързани 
с изпълнението, и отчитане на дейностите по проекта до изплащане на помощта) 
не следва да надхвърлят 5 на сто от допустимите разходи

- Период на прием и място за подаване на проектни предложения:
Трети краен срок: Началният срок на приема е от 28.11.2022 г., а крайният 

срок е 17:30 часа на 31.01.2023 г.  
Място на подаване на проектните предложения: Подаването на проектно 

предложение по настоящата процедура се извършва по изцяло електронен път чрез 
Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инстру-
менти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран 
електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: 
https://eumis2020.government.bg.

- Бюджет на приема
Финансовият ресурс за трети прием по процедурата е 146 734.54 лева.
- Минимален и максимален размер на финансовата помощ, предоставяна за 

проект:
Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е  9 779,00 лв.

Максималната стойност на общите допустими разходи за един проект е 391 
160,00 лв.

Минималния размер на безвъзмездната финансова помощ за проект за развитие 
на туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на турис-
тически услуги, свързани с настаняване, хранене, активен отдих и развлечения), е в 
размер на 488,95 лева, при интензитет на помощта 5%.;

Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за проект за развитие 
на туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на турис-
тически услуги, свързани с настаняване, хранене, активен отдих и развлечения), е в 
размер на 19558,00 лева, при интензитет на помощта 5%.;

Минималния размер на безвъзмездната финансова помощ за проект, който не 
включва дейности за развитие на развитие на туризъм (изграждане и обновяване на 
туристически обекти и развитие на туристически услуги, свързани с настаняване, 
хранене, активен отдих и развлечения) е в размер на 7 334,25 лева.

Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за проект, който не 
включва дейности за развитие на развитие на туризъм (изграждане и обновяване на 
туристически обекти и развитие на туристически услуги, свързани с настаняване, 
хранене, активен отдих и развлечения) е в размер на  97 790,00 лева.

- Интензитет на финансовата помощ: 
Интензитет на финансовата помощ и правила за „минимална помощ“:Интензитетът 

на финансовата помощ е до 75% от допустимите разходи в зависимост от кандидата 
и проекта, и при спазване на правилата за „минимална помощ“ съгласно условията на 
Регламент (ЕС) № 1407/2013 на ЕК от 18.12.2013 г. относно прилагането на членове 
107 и 108 от Договора за функционирането на ЕС към помощта de minimis.

Важно! Интензитетът на подпомагане по проект за развитие на туризъм  
(изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически 
услуги, свързани с настаняване, хранене, активен отдих и развлечения) не може 
да надвишава 5 на сто  от общите допустими разходи.

Разликата между пълния размер на одобрените разходи и размера на финансовата 
помощ се осигурява от кандидата, като участието на кандидата може да бъде само 
в парична форма.

Кандидатите трябва да имат предвид, че финансовата помощ по мярката 
се предоставя под формата на  възстановяване на действително направени и 
платени допустими разходи, както и че инвестицията в частта й, която над-
вишава размера на одобреното авансово плащане по проекта, извършват със 
собствени или заемни средства. Цялата сума за инвестицията, при евентуално 
приспадане на непризнатите разходи, ще бъдат възстановени на бенефициента 
като финансова помощ, след отчитане на проекта и подаване на заявката за 
окончателно плащане!

- Критерии за подбор на проектните предложения и тяхната тежест:

Критерии за избор на проекти 
 

Точки 
1. Проектът е на млад предприемач до 40 години, вкл. 15 

2. Проектът е в сферата на социалните или здравните услуги 10 

3. Проектът е за производствени дейности 20 

4. Проектът включва технологични иновации 15 

5. Проектът създава 1 работно място – 10 точки, 2 работни места – 15 точки, над 2 
работни места - 25 точки 

25 

6. Кандидатът е осъществявал дейност на територията най-малко 2 години преди 
датата на кандидатстване 

5 

7. Проектът включва иновации 10 

ОБЩО  100 

 - Лице/а за контакт и място за достъп до подробна информация:
За контакти: 
Данка Милчева - Изпълнителен директор на МИГ „Главиница-Ситово Крайдунавска 

Добруджа”;
Информация и консултации по процедурата може да получите всеки работен ден 

от 9:00 до 17:00 часа в офиса на „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа” на 
адрес: гр.Главиница, ул. ”Дунав" № 13 А, тел.: 088 445 9599 

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във 
връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за пода-
ване на проектни предложения. Допълнителни въпроси могат да се задават само 
по електронната поща, посочена по-долу, като ясно се посочва наименованието на 
процедурата за подбор на проекти:

Адрес на електронна поща: mig_glavinitsa_sitovo@abv.bg 
Пълният пакет документи за кандидатстване са публикувани на следните интер-

нет адреси: 
- на сайта на сдружение „МИГ Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа“: https://

www.mig.glavinitsa-sitovo.org/bg/ 
- на сайта на Информационната система за управление и наблюдение на средства-

та от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН 2020) в модула за 
електронно кандидатстване: http://eumis2020.government.bg/ 

- Начин за подаване на проектни предложения:
Подаването на проектно предложение по настоящата процедура се извършва по 

изцяло електронен път чрез Информационната система за управление и наблю-
дение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) в модула за 
електронно кандидатстване: http://eumis2020.government.bg/




