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Юлско заседание на 

Общински съвет-СитовоПодобряване на достъпа 
до качествено образование

Община Ситово с одобрен проект, целта е

Сдружение"МИГ Главини-
ца-Ситово, Крайдунавска 
Добруджа" и Община Си-
тово подписаха Договор за 
предоставяне на безвъз-
мездна финансова помощ 
по Оперативна програма 
"Наука и образование за 
интелигентен растеж 2014 
– 2020 г.”, съфинансиран от 
Европейския социален фонд.

Безвъзмездната финансо-
ва помощ се предоставя за 
реализирането на одобрен 
проект по мярка 3.9 "Уча се, 
за да сполуча" от Страте-
гията за ВОМР на Сдруже-
ние „МИГ Главиница-Ситово 
Крайдунавска Добруджа", за 
училищата в село Искра, 
село Добротица и в село 
Ситово.

Проектното предложение 
е насочено към подобряване 
на достъпа до качествено 
образование и насърчаване 
на социалната и образова-
телна интеграция на деца и 

ученици, намаляване на дела 
на ранно отпадналите от 
училищното образование, 
чрез обновяване и модерни-
зиране на обзавеждането и 
оборудването, от които се 
нуждаят училищата.

Стойността на проекта 
е в размер на 184 922 лв.

На снимката: Момент от 
подписването на договора

Редовно заседание проведе Общински съвет-Ситово 
в края на м.юли. С цел опазване здравето на гражда-
ните, то премина при закрити врати.

Към предварителния дневен ред бе включена една 
докладна записка, внесена от кмета на Община Ситово 
Сезгин Алиибрям.

През първото полугодие на тази година, Общинският 
съвет е провел 6 редовни заседания, две, от които 
открити, а останалите 4 на стр. 3

Община Ситово изпълнява 
проект “Социално приобща-
ване на представителите на 
уязвими, етнически и марги-
нализирани групи в Община 
Ситово чрез подобряване 
достъпа до заетост, социални 
и здравни услуги” по процеду-
ра за директно предоставяне 
на безвъзмездна финансова 
помощ “Социално-трудова и 
здравна интеграция”, който е 
финансиран от Оперативна 
програма „Развитие на чо-
вешките ресурси” 2014-2020, 
съфинансирана от Европей-
ския съюз чрез Европейски 
социален фонд.

Общата стойност на одо-
брената безвъзмездна финан-
сова помощ по проекта е 147 
650,82 лв.

на стр. 2

Турхан МЕХМЕД, Директор на
ОП "Общински имоти и услуги - 2012":

Общинското предприятие 
е сърцето на Община Ситово

Турхан МЕХМЕД е за-
вършил ССТ "Добруджа"-
Силистра, специалност 
„Растениевъдство, трайни 
насаждения”. Бил е земе-
делски производител. Два 
мандата - кмет на с.Искра, 
а сега за втори мандат - 
директор на ОП „Общински 
имоти и услуги - 2012” в 
Ситово.

Женен, с едно дете.
- Какви дейности се из-

пълняват от Общинското 
предприятие, г-н Мехмед?

- Една от важните дей-
ности е да поддържаме 
общинските мери и пасища, 
да контролираме правила-
та за използване според 
предназначението им. Те 
са около 7 400 дка, за тях 

на стр. 2

Всички действия на предприятието се 
съгласуват с ръководството на Общината 

по оперативен ред

Община Ситово работи по 
проект в подкрепа на уязвимите групи

 Предстои осъществяването му 
в училищата в Ситово, Искра 

и Добротица

След приключване на професионално обучение, 
20 човека ще бъдат назначени на работа 

като работници по озеленяването и 
за поддръжка на пътищата

От ПГСС-Ситово информират:

Нов трактор за обучение на
учениците ще бъде закупен
Професионалната гимназия 

за селско стопанство (ПГСС) в 
Ситово е сред одобрените за 
финансиране по Национална-
та програма „Осигуряване на 
съвременна образователна 
среда”, модул „Модернизиране 

на системата на професионал-
ното образование”, Дейност 1 
„Модернизиране на материал-
но-техническата база”.

Досега в ПГСС-Ситово 
разполагат с трактор ЮМЗ 
ползван от много години. По 

одобрения проекта, който е 
на стойност 80 хил.лв., ще 
бъде закупен нов съвременен 
трактор, който ще бъде полз-
ван за обучение на учениците 
в реална среда.   

на стр.3
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Пет са основните дейности 
включени за изпълнение по 
проекта - насърчаване към 
заетост на икономически неак-
тивни лица от община Ситово; 
предоставяне на обучения за 
придобиване на професио-
нална квалификация; осигу-
ряване на заетост на лицата 
от целевата група; подобря-
ване достъпа до социални 
и здравни услуги и развитие 
на местните общности и пре-
одоляване на негативните 
стереотипи.

Дейностите се реализират в 
няколко направления.

Направление 1 „Подобря-
ване на достъпа до заетост” 
включва идентифициране и 
достигане до икономически 
неактивните лица, вкл. обез-
куражени лица от целевата 
група на проекта и активна ра-
бота с тях с цел насърчаване 
към включване на пазара на 
труда. Икономически неактив-
ните лица, които са обхванати 
в дейността, са представители 
на ромската и други етнически 
групи от община Ситово, хора 
в риск и хора, населяващи 
територия с концентрация на 
проблеми, създаващи риск от 
бедност, социално изключва-
не и маргинализация, които не 
са заети, не са регистрирани 
в дирекция „Бюро по труда” 
и не търсят работа. Дейност-
та се реализира от трудов 
медиатор-посредник, който 
идентифицира конкретните 
представители на целевата 
група и ги запознава с услуги-
те предоставяни от Дирекция 
„Бюро по труда”, в т.ч. правата 
и задълженията на регистри-
раните лица.

25 са лицата от целевата 

група, активирани за включ-
ване на пазара на труда, в 
т.ч. 20 лица са насочени към 
включване в обучение за про-
фесионална квалификация и 
последваща заетост в Общин-
ска администрация Ситово.

Обучението се провежда 
по професия „Работник в озе-
леняването”, специалност 
„Озеленяване и цветарство” 
и по професия „Помощник 
пътен строител”, специалност 
„Пътища, магистрали и съо-
ръжения” - и двете са първа 
степен на професионална 
квалификация. Завършилите 
обучението ще бъдат назна-
чени на длъжност „Работник, 
озеленяване” – 10 човека и на 
длъжност „Работник, поддръж-
ка на пътища” – 10 човека.

Част от идентифицираните 
лица, които живеят в социал-

на изолация, без достъп до 
социални и здравни услуги са 
обхванати от дейност 4 "Подо-
бряване достъпа до социални 
и здравни услуги". Тя включва 
провеждане на информацион-
ни срещи в населените места 
на община Ситово по 6 теми: 
„Сексуално и репродуктивно 
здраве, семейно планиране, 
начини за предпазване от сек-
суално предавани инфекции”; 
„Значение на имунизациите и 
тяхното прилагане съгласно 
Националния имунизационен 
календар”; „Здравословно 
хранене на новородени и 
малки деца. Тютюнопушене и 
други зависимости.”; „Профи-
лактика на социално-значими 
заболявания”; „Моите права 
и задължения като пациент. 
Роля на личния лекар” и „Мо-
ите социални права”.

Дейност 5 „Развитие на 
местните общности и преодо-
ляване на негативните стере-

отипи” включва инициатива за 
преодоляване на негативните 
обществени нагласи чрез по-
пуляризиране на културната 
идентичност на етническите 
общности. Културата и твор-
чеството на ромите е източник 
на знания за техните нрави. 

Дейността включва провеж-
дане на празник „Фолклор на 
етносите - ромски славей”. 
Единият празник е плани-
ран да бъде в рамките на 
фолклорния събор „Песни 
и танци от Добруджа”, който 
се провежда в с. Ситово и 
вторият празник – в рамките 
на Фолклорен дунавски съ-
бор в с. Гарван. Това ще даде 
възможност за интеркултурно 
съжителство на етносите и 
постигане на сближаване на 
хората.

от стр. 1

Турхан МЕХМЕД, Директор на
ОП "Общински имоти и услуги - 2012":

Общинското предприятие е 
сърцето на община Ситово

се получават субсидии, с 
които се финансира Об-
щинското предприятие. 
Работниците почистват 
от храсти и друга нежелана 
растителност, провеждат 
противоерозионни меропри-
ятия, наторявания, поста-
вят временни ограждения. 
Озеленяване и поддържане 
на зелените площи, създа-
ване на нови такива също е 
наше работно задължение.

Стопанисваме горите и 
земите в общинските гор-
ски територии.

Наша дейност е стопа-
нисването и управлението 
на пътната инфраструк-
тура в общината, изграж-
дането и поддържането на 

полските сметища, грижим 
се за ограничаване попу-
лацията на бездомните 
кучета. Под наша егида е 
управлението, стопанис-
ването и поддържането на 
Пречиствателната стан-
ция в Ситово, селищните 
канализационни системи в 
селата Ситово и Искра, от-
воднителните съоръжения, 
каналите и шахтите.

Ние извършваме и дей-
ности, които животът 
така или иначе налага – по-
гребенията на хората. Оси-
гуряваме кола за пренасяне, 
копаем гробове, съдейства-
ме и помагаме винаги.

С удоволствие, мога да 
заявя, че Общинското пред-

приятие е сърцето на об-
щина Ситово. Аз така го 
чувствам.

- Как се справяте с 
работата по време на 
пандемия?

- Работата не намаля, 
напротив, помагахме на 
всички кметове по селата. 
Стараем се да се отзова-
ваме на всички молби - за 

хигиенизиране на селата 
преди празници и не само 
тогава, а периодично, се-
зонно. При нас идват хора, 
които са в нужда – на 
никого не сме отказали да 
помогнем.

- Колко е числеността 
на персонала?

- Щатът е от 24 работ-
ници и служители.

- Как работите с Об-
щината?

- Много добре работим 
с Община Ситово. Всички 
действия на предприятие-
то се съгласуват с ръко-
водството на Общината 
- с кмета г-н Сезгин Али-
ибрям, по оперативен ред. 
Съдействат ни за всичко, 
което изисква тяхната под-
крепа и намеса. На практи-
ка, стопанската работа на 
Общината се извършва от 
Общинското предприятие.

- А има ли любопитни 
истории, които Ви подна-
ся ежедневната работа?

- Може би, случаят с щър-
келовото гнездо в с.Поляна. 
Обадиха се от там: „Момче-
та, имаме тук едно стого-
дишно дърво, на което има 
щъркелово гнездо - казаха 
те. - С това гнездо сме из-

раснали, вече сме възраст-
ни, помогнете - гнездото 
всеки момент ще падне”.

Сантименталност има в 
това, отзовахме се и по-
правихме гнездото преди да 
дойдат щъркелите. Хората 
останаха много доволни, а 
и ние също.

от стр. 1

На проведената сесия на Об-
щински съвет-Ситово на 30 юли 
т.г. бе приет отчетът за дейността 
на ОП „Общински имоти и услуги - 
2012” за първото шестмесечие на 
годината, от който става ясно, че 
прецизно се спазва бюджетната 
дисциплина. При разходването 
на средства е извършван монито-
ринг на утвърдената стратегия на 
риска, с цел недопускане прераз-
ход на утвърдената от Общинския 
съвет План-сметка за 2020 г. на 
предприятието.

Със заповеди на Кмета на об-
щината са извършени почистване 
района около Кметството, Детска 
градина и главното кръстовище в 
центъра на с.Любен. Изкоренени 
са пречещи дървета и храсти, 
подравнен и разстлан с каменна 

фракция е път в гробищен парк.
Извършено е изграждане на 

телена ограда и почистване на 
гробищен парк с.Искра, а също 
демонтаж на крайулична гради-
на и почистване на терена на по 
ул.“Образцова“ в селото.

Направен е основен преглед за 
състоянието на всички МПС, кои-
то са отремонтирани и приведени 
в готовност за ползване.

Периодично се извършва сме-
тосъбиране и сметоизвозване на 
битовите отпадъци по населени 
места до депото в гр.Силистра. 
И още - извършено е сметопо-
чистване и запръстяване   в с. 
Искра,с. Слатина, с.Поляна, с. 
Добротица, с. Любен,  с.Нова 
Попина, с.Попина и с. Гарван.

ОП „Общински имоти и услуги - 

2012” извърши окосяване на банке-
тите с мулчер по четвъртокласната 
пътна мрежа - общинска собстве-
ност с обща дължина 47.8 км. 

През февруари  са почистени и 
опесачени  пътищата за Слатина, 
Поляна и Ситово съгласно План 
за действие при тежки зимни ус-
ловия, интензивни снеговалежи, 
снегонавявания и обледяване. 
Извърши се окосяване на банке-
тите в района.

Няколкократное проведено 
пръскане с препарати на публич-
ните пространства във връзка с 
COVID – 19. Почистени са дигите 
на язовирите в с.Добротица, 
с.Ситово и с.Поляна.

Работниците от предприятието 
монтираха параклис в центъра на 
с.Ситово и благоустроиха района.Новото щъркелово гнездо в с.ПолянаДезинфекция по време на 

пандемия от COVID - 19

Ремонт на шахтите 
в с. Искра

Почистен е проблемен участък от пътя между 
община Ситово и община Главиница

Заградени и почистени са християнските гробища
 в с.Искра

Почистване на пасищата в община Ситово

Община Ситово работи по 
проект в подкрепа на уязвимите групи
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Байрам намаз в с.Искра

Курбан байрам празнуваха 
мюсюлманите. Той един от 
най-големите свещени праз-
ници, който се свързва със 
силата на вярата и се прави 
жертвоприношение на живот-
но като израз на благодарност 
към Всевишния.

Празникът Курбан байрам 
символизира смирението, 
покаянието, помирението и 

опрощението. Продължава 4 
дни като акцентът е поставен 
на първия ден, когато мъжете 
се събират на празнична мо-
литва - Байрам намаз. Тогава 
се коли и курбанът.

На 31 юли, на стадиона в 
с.Искра бе проведен Байрам 
намаз, като се спазиха всички 
противоепидемични мерки. 
По-рано към това призова и 

Главното мюфтийство – мо-
литвите да се провеждат на 
открито - вън от джамиите или 
на стадиони, и да се спазва 
разстояние между вярващите 
в сафовете.

Над 577 хиляди са българ-
ските граждани, които изпо-
вядват ислям, сочат данните 
от последното преброяване 
през 2011 година.

Юлско заседание на Общински съвет-Ситово

- закрити, заради епидемич-
ната обстановка - научава-
ме от отчета направен от 
неговият председател Рид-
ван Кязим. Приети са общо 
52 решения, а участието 
на общинските съветници 
е почти 100% на всяко за-
седание. Петте Постоянни 
комисии са заседавали 22 
пъти за отчетния период. 
Няма оспорени решения от 
страна на кмета на общи-
ната, което е показател за 
добра съвместна работа в 
местното самоуправление. 
Също така няма върнати 
решения от Областния уп-
равител за отмяна или ново 
разглеждане.

„Представям Ви насто-
ящия отчет за информация 
и се надявам с диалог и 
самокритичност да кори-
гираме нашите грешки, за 
да вървим напред в изпъл-
нение на задълженията си 
на общински съветници 
пред своите избиратели 

– каза председателят на 
местния парламент Ридван 
Кязим. - Нека да продължим 
да полагаме усилия, за да 
отговорим на очакванията 
на жителите на община Си-
тово за благоденствието 
на всички”.

Съветниците приеха 
План за работа на Общин-
ския съвет през второто 
полугодие на 2020-та.

Директорът на ОП „Об-
щински имоти и услуги 
- 2012” Турхан Мехмед пред-
стави отчет за конкрет-
ната дейност на пред-
приятието и финансовата 
план-сметка за първото 
полугодие, които бяха еди-
нодушно приети.

Съгласно последните из-
менения на Закона за въ-
трешния одит в публичния 
сектор, общините чийто 
бюджет надхвърля 10 млн.
лв. задължително трябва за 
изградят структура „Звено 
за вътрешен одит”, което 
е пряко подчинено на кмета 

на общината. Бюджетът на 
Община Ситово е 11 185 
178 лв., което е повод за 
промени в щатната общин-
ска структура. С приетото 
решение се създава „Звено 
за вътрешен одит” с чис-
леност от 2 бройки.

Актуализиран е списъкът 

на длъжностите, имащи 
право на транспортни раз-
ходи за сметка на общин-
ския бюджет.

Общинските съветници 
дадоха съгласие НЧ „Йордан 
Йовков – 1899 г.”, с. Добро-
тица да кандидатства с 
проектно предложение по 
мярка 19.05 „Проучване, съх-
раняване и оползотворяване 
на природните ресурси и 
културното наследство на 
територията на общините 
Главиница и Ситово 2020” 
към МИГ „Главиница – Сито-
во Крайдунавска Добруджа”.

С наближаването на нова-
та учебна година темата 
за образование бе на дневен 

ред с докладни записки за 
утвърждаване и дофинан-
сиране на самостоятелни 
и слети паралелки с пълня-
емост под задължителния 
минимум, утвърждаване на 
мрежата и щата в детски-
те градини, включване на 
ДГ „Щастливо детство“ 

в с.Ситово и изнесената 
група в с.Любен в списъка 
на средищните детски гра-
дини и училища за учебната 
2020/2021 година, както и 
актуализацията на този 
списък, по които има поло-
жителни решения.

В края на заседанието, 
след проведен дебат, об-
щинските съветници не 
приеха предложението за 
безвъзмездно прехвърляне 
в собственост на държа-
вата на имот – публична 
общинска собственост - 
„Водоем”, който се намира 
в землището на с.Ситово. 
От дискусията стана ясно, 
че преливника на този во-
доем има нужда от ремонт, 
но той обикновено е за 
сметка на собственика. 
Освен това, там е заусте-
на цялата канализационна 
система на Ситово и ако 
водоемът стане държавна 
собственост, в бъдеще 
може да има проблеми в 
тази посока.   
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Млади доброволци почистиха 
гората край село Искра

Във връзка с изпълнението на 
проект „Време да бъдем активни“ 
на СНЦ „Паралел - Силистра“, бе 
инициирана кампания за почист-
ване на гората в село Искра, об-
щина Ситово. Проектът е подкре-
пен от Фонд активни граждани по 
линия на финансовия механизъм 
на ЕИП, информира модераторът 
Моазес Мехмед.

В резултат на участие на мла-
дежи доброволци от с. Искра в 
двудневен тренинг под надслов 
“Модел на местни кампании за 
защита правата на човека и ан-
тидискриминация“ те генерираха 
идея за организиране на кампания 
за почистване на гората край се-

лото и по този начин да отбележат 
Международния ден на уменията 
на младите хора - 15 юли. Тази 
кампания се свързва с правото на 
всеки човек да живее в безопасна 
и екологична чиста среда. В нея се 
включиха родители, деца и младе-
жи, като бяха събрани повече от 
50 чувала с отпадъци.

Надяваме се това да бъде стъп-
ка напред към активизиране на 
младите хора да участват в по-
добни мероприятия и да милеят 
за природните богатства.

Пожелаваме на всички млади 
хора да не спират да учат, да раз-
виват своите умения и да постигат 
целите си! А ние с всички сили и 

възможности трябва да създаваме 
условия за това и да ги подпо-
магаме, защото инвестирането в 
уменията на младите хора ще до-
принесе за устойчивото развитие 
на селото, общината, областта. На 
България. На всички нас.

Специални благодарности на 
младежите от с.Искра - Емре 
Серхат, Гамзе Юсуф и Гюлназие 
Юсуф, които бяха движещата 
сила на кампанията. Благода-
рим на Община Ситово, която 
предостави 25 чувала за отпа-
дъците, на жители на селото 
- за ръкавиците, както и на 
Кметство Искра за извозване на 
отпадъците.

От ПГСС-Ситово информират:

Нов трактор за 
обучение на учениците 
ще бъде закупен

Еднократни помощи за осмокласници
Стартира приемът на доку-

менти за помощи за учениците, 
записани в 8 клас през предсто-
ящата 2020/2021 учебна година. 
Подаването на документи става 
по пощата, на място в дирекция 
"Социално подпомагане" или с 
електронен подпис в Системата 
за сигурно електронно връчване в 
срок до 15 октомври 2020 г. 

Хората, които желаят, могат 
предварително да изтеглят заяв-
ление - декларация от: https://asp.
government.bg/bg/deynosti/sotsialno-
podpomagane/sotsialni-pomoshti.

За да бъде отпусната едно-

кратната помощ е необходимо 
средномесечният доход на член 
от семейството за предходните 12 
месеца да е по-нисък или равен на 
450 лв. Помощта ще се отпуска без 
доходен тест за ученици с трайни 
увреждания, ученици с един жив 
родител и за ученици, настанени 
в семейства на роднини и близки 
или в приемни семейства.

Средствата са обвързани с посе-
щение на държавно или общинско 
училище и ще се изплащат на два 
пъти - след влизане в сила на 
заповедта за отпускането им и в 
началото на втория учебен срок.

Професионалната гимназия 
по селско стопанство (ПГСС) в 
с.Ситово е сред училищата с 
одобрен проект към Национал-
ната програма „Изграждане на 
училищна СТЕМ среда" в категория 
за училища под 300 ученици. Тя 
има за цел да повиши интереса на 
учениците и техните постижения в 
областта на науките и технологии-
те, като подкрепи създаването на 
училищни центрове с фокус върху 
STEM. Те ще предоставят всички 
необходими условия за провежда-
нето на съвременно и качествено 

STEM обучение в училище.
Проектът на ПГСС - Ситово е на 

стойност 50 000 лв., с които ще 
бъдат иновирани два кабинета. Те 
ще бъдат оборудвани с два големи 
интерактивни дисплея и с нови 
мебели. Ще бъде закупен макет на 
кола и 3D принтер, а коридорите 
ще са обзаведени с мека мебел.

Припомняме, че освен този про-
ект, в Професионалната гимназия 
ще бъдe реализиран още eдин про-
ект, по който предстои изграждане 
на модерна лаборатория.

В Професионалната гимназия 
се обучават ученици в шест 
специалности: Земеделец, Рас-

тителна защита, Механизация 
на селското стопанство, Трайни 
насаждения, Пчеларство и бу-
барство и Производство на мляко 
и млечни продукти.
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Летни занимания за 
децата в сeло Попина

И през тази година На-
родно Читалище "Никола 
Вапцаров-1940"в с.Попина 

организира летния отдих 
на децата в селото.

На площада пред чита-

лището децата рисуваха 
с тебешир върху асфалт. 
Изборът на тема на ри-

сунките бе индивидуална и 
така в края на заниманията 
всички разгледаха нарису-
ваните герои от различни 
игри, училище с деца, море, 
дъга и др.

Следващото осъществе-
но занимание бе рисуване 
върху брашно.

„Получи се  много инте-
ресно и лесно занимание 
– сподели секретарят на 

Читалището Катя Драга-
нова. - Заедно с малките 
творци нарисувахме море и 
деца, замък, заек, коте и др. 

Най-важното е, че децата 
си тръгваха от занимани-
ята доволни и радостни”.

СитовСки Самодейци 
СъС Серия от фолклорни 

видеозапиСи 

Забавно лято в 
библиотеката на 

село Добротица

За втора поредна година 
НЧ „Йордан Йовков - 1899“ 
в село Добротица, община 
Ситово организира забав-
но лято в библиотеката, 
информира председателят 
на Читалищното настоя-
телство Галина Йорданова. 
Инициативата включва 
свободен и безплатен дос-
тъп до разнообразни зани-
мания с деца и ученици от 
всички възрасти.

От 22 юни до 6 сеп-
тември т.г., в удобно за 
участниците време, са 
предвидени групови и инди-
видуални дейности, които 
се осъществяват основно 
в следните три направле-
ния - Клуб „Природолюби-
тели“, Работилничка за 
сръчни ръце и Приятели на 
книгите.

Летните занимания и 

активности развиват раз-
лични умения и отношение 
в областта на екологията 
и опазване на природната 
среда, изобразителни изку-
ства - изящни и приложни 
- музика, танци и театър, 
както и тематични походи 
около населеното място с 
цел опознаване на природ-
ните дадености на района.

Дейностите, включени 
в лятната програма, се 
организират и провеждат 
при съобразяване със сро-
ка на извънредната епи-
демиологична обстановка 
и при спазване на всички 
противоепидемични мерки, 
утвърдени със заповеди на 
министъра на здравеопаз-
ването и методическите 
указания и препоръки на 
министерството на култу-
рата към председателите 

на народните читалища във 
връзка с чл.4Б, т. 1 от ЗНЧ.

Най-младото читалище в 
община Ситово - НЧ „Възраж-
дане“, с председател Станчо 
Арсов - общински съветник, 
направи първия си голям 
удар за публичното простран-
ство. Използвайки уникалния 
декор в различни населени 
места – „Бабината къща” в 
с.Сребърна и в с.Попина, 
неговите самодейци реализи-
раха със „Сънрайз Маринов“ 
- Варна 12 записа на фол-
клорни изпълнения.

Пет от песните са дело на 
Женска вокална група „Ситов-
ски снахи 2010“, включително 
по текстове на поетесата Кра-
симира Орлоева, 7 песни вече 
има на видео дует „Ситово“, 
а отделно - също толкова са 
записаните песни на трио от 
селото, което не е в рамките 
на читалището, но е работило 
едновременно по проекта му.

За добре свършената ра-
бота, освен ръководството на 
читалището, заслуга имат на-
родната певица Любка Йоно-
ва - ръководител на певците, 
и Димитричка Арсова - Танцов 
състав „Цветница“.

Читалище „Възраждане” в 
с.Ситово е създадено през 
2017 г., а през следващата го-

дина е открит клон в с.Ирник. 
При основаването на читали-
щето членовете са били 62, а 
в момента са 115.

Председателят на Чита-
лищното настоятелство Стан-
чо Арсов информира, че към 
културната институция функ-
ционират основно певчески 
групи и един камерен танцов 
състав.

Добрата новина е, че пред-
стои откриване на библиотека 
в читалищния клон в с.Ирник. 
Благодарение на проведена 
дарителска кампания са съ-
брани над 3 400 тома различ-
на литература.

Със съдействие на Община 
Ситово е ремонтиран покрива 

на сградата на новото читали-
ще в с.Ситово. Необходимо е 
да се извършат още ремонтни 
дейности по нея. 

От ремонт се нуждае и по-
крива на сградата в с.Ирник.

„За съжаление, вече тре-
та година не получаваме 
държавно финансиране и 
дейността си осъществяваме 
основно с дарения и според 
възможностите на Община-
та - каза още Станчо Арсов, 
който е и един от основните 
спонсори. - Осигурили сме 
16 фолклорни костюми за 
самодейците, разбира се, 
също с дарения и с помощта 
на Общината, която отпусна 
5 хил.лв.” 
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