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Избрани сме да 
работим за хората 
и да им помагаме

Гинка ЙОРДанОВа, ДиРектОР 
на ПГСС-СитОВО:

ОСиГуРили Сме 
ВСичкО неОбхОДимО, 
за Да ПРеДПазим 
учениците От COVID-19

Ридван КЯЗИМ, Председател на Общински съвет-Ситово:

- Изминаха 10 месеца от 
началото на мандата на 
Общински съвет-Ситово. 
Вие сте с дългогодишен 
организационен и упра-
вленски опит, как върви 
работата на новия мес-
тен парламент?

- Да, аз съм с дългого-
дишен стаж в сферата на 
местното самоуправление - 
от 1995 г. досега. През 2007 
г. бях също председател на 
Общинския съвет. Това ми 
е трети мандат. Поддър-
жаме нивото на работата 
си и няма нещо, което да 
го занижава или завишава. 
Това е моето виждане. 
Има две млади момчета от 
нашата политическа група 
(Б.ред. – групата на ДПС), 
които работят с желание 
и перспектива за бъдеще-
то. В другите групи са все 
хора с дълъг професионален 
и житейски стаж. Досега 

на стр. 2

Паметна плоча за възвръщането 
на Южна Добруджа към Майка 
България е открита в Ситово

Проф. д-р Иван Гаврилов и местни родолюбци 
са основните дарители

С откриване на па-
метна плоча в Си-
тово бе отбелязана 
80-годишнината от 
Крайовския договор и 

връщането на Южна 
Добруджа в пределите 
на Майка България. В 
центъра на добруджан-
ската община, гражда-

ните се събраха да 
почетат паметта на 
загиналите за свобо-
дата на Добруджа.

на стр. 3

Спазвайки строга 
финансова дисциплина, 
Община Ситово 
няма неразплатени задължения
Военен паметник на загиналите във 

войните ще бъде изграден в с.Гарван 

Редовно заседание прове-
де Общински съвет-Ситово 
в края на м. август. Към 
предварително обявения 
дневен ред включващ 8 до-
кладни записки бе прието 
още едно предложение – за 
отпускане на допълнителна 
субсидия за НЧ „Възражда-

не-2017” в с.Ситово.
Най-напред съветниците 

приеха промени в Правил-
ника за организацията и 
дейността на Общинския 
съвет, които се налагат 
със Закона за мерките и 
действията по време на 

на стр. 2

Награди за ученици за отличен успех, постижения на 
олимпиади и литературно творчество

Награди на ученици 
за отличен успех,

постижения на олимпиади 
и литературно творчество

на стр. 4на стр. 4
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Решения 
на Общински съвет-Ситово 

по Протокол № 7/30.07.2020 г.
Д  Н  Е  В  Е  Н     Р  Е  Д:

1. Отчет за дейността на Общински съвет – Ситово и не-
говите комисии за периода 01.01.2020 - 30.06.2020 година 
от Ридван Кязим - Председател на Общински съвет Ситово. 

Внася: Р.Кязим - Председател на Общ.съвет - Ситово. 
2. Приемане на План за работата на Общински съвет – Си-

тово за второто шестмесечие на 2020 година. 
Внася: Р.Кязим - Председател на Общ.съвет - Ситово. 
3. Докладна записка относно приемане на Отчет на ОП 

„Общински имоти и услуги - 2012“ за периода 01.01.2020 – 
30.06.2020 година.

Внася: С.Алиибрям, Кмет на Община Ситово
4. Докладна записка относно изменение на структура та на 

Община Ситово. 
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. Докладна записка относно утвърждаване и дофинан-

сиране на самостоятелни и слети паралелки с пълняемост 
под задължителния минимум за учебната 2020/2021 година. 
Внася: С.Алиибрям - Кмет на Община Ситово.

7. Докладна записка относно утвърждаване на мрежата и 
щата в ДГ на Община Ситово за учебната 2020/2021 година. 

Внася: С.Алиибрям - Кмет на Община Ситово
8. Докладна записка относно Включване на ДГ „ Щастливо 

детство“ с.Ситово в списъка на средищни те детски градини 
и училища за учебната 2020/ 2021 година. 

Внася: С.Алиибрям - Кмет на Община Ситово
9. Докладна записка относно включване на групата в 

с.Любен в списъка на защитените детски градини и училища 
за учебната 2020/2021 година. 

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

средищните детски градини и училища за учебната 2020/2021 
година. 

Внася: С.Алиибрям - Кмет на Община Ситово
11. Докладна записка относно предложение за безвъзмезд-

но прехвърляне в собственост на държавата на имот – публич-
на общинска собственост, представляващ „Водоем“ находящ 
се в землището на с.Ситово, община Ситово. 

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

Р Е Ш Е Н И Е № 53 
На основание чл.27, ал.6 от ЗМСМА, Общински съвет - 

Ситово прием Отчета на Председателя на Общински съвет 
- Ситово за периода 01.01.2020 г. - 30.06.2020 г.

 Р Е Ш Е Н И Е № 54 
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет прие-

ма Плана за работата на Общински съвет - Ситово за второто 
шестмесечие на 2020 година.

Р Е Ш Е Н И Е № 55 
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, в изпълнение 

на чл.13 от Правилника за устройство на дейността на ОП „ 
Общински имоти и услуги - 2012“ с.Ситово, Общински съвет 
Ситово:

1. Приема отчета за дейността на ОП „ Общински имоти и 
услуги - 2012“ за периода 01.01.2020 - 30.06.2020 г. 

2. Приема изпълнение на финансовата план-сметка за 
периода 01.01.2020 г. – 30.06.2020 г.

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

чл.12,ал.2,т.3 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор 
приема следните изменения: 

1. Одобрява изменение на структурата на Общинска адми-
нистрация - Ситово, съгласно Приложение № 1. 

2. Създава се „Звено за вътрешен одит“ с численост 2 брой-
ки на пряко подчинение на кмета, както следва: - Ръководител 
вътрешен одит - Одитор/стажант 

3. Възлага на Кмета на Общината да извърши промени 
в Устройствения правилник на Общинска администрация 
при Община Ситово и Приложение 2 и 3 към структурата на 
Общинската администрация съгласно настоящото решение. 

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

списък на длъжностите и лицата, имащи право на транспортни 
разходи за сметка на Общинския Бюджет от датата на назна-
чаването - 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 
и обратно.

3. При организиран превоз възстановяване на разходите 
не се извършва. 

Р Е Ш Е Н И Е № 58 
1. На основание чл.21, ал.1 т.23 от ЗМСМА, чл. 68, ал.2, ал.4 

от Наредба за финансирането на институциите в системата на 
предучилищното и училищното 8 образование на Министер-
ство на образованието и науката. Общински съвет - Ситово 
разрешава функционирането на маломерни самостоятелни 
паралелки през учебната 2020/2021 година, както следва: 

- ОУ ,,Отец Паисий“, с. Добротица - IV, V, VI клас;
- ОУ ,,Г. С. Раковски“ с. Ситово – VI клас;
- ОУ ,,Стефан Караджа“ с.Искра - VI клас;
2. На основание чл.21, ал.1 т.23 от ЗМСМА, чл. 68, ал.2, aл.6 

от Наредба за финансирането на институциите в системата на 
предучилищното и училищното образование на Министерство 
на образованието и науката. 

на стр. 4

Избрани сме да работим
за хората и да им помагаме

Ридван КЯЗИМ, Председател на Общински съвет-Ситово:

не е имало предложения за 
някакви генерални промени 
в работата на Общинския 
съвет. Към нас понякога 
има критики и е нормално 
да ни критикуват, но аз 
съм на мнение, че когато 
критикуваш нещо, трябва 
да предлагаш алтернатива, 
а не само да се прави гола 
критика, без да се предла-
га какво друго може да се 
направи.

- Срещат ли се общин-
ските съветници със свои 
избиратели по населените 
места?

- Да, срещаме се с хо-
рата, всеки ден сме сред 
тях. Правим и събрания, но 
пандемичната обстановка 
през м.март всичко измени. 
Но хората се интересуват 
- когато се срещнем на 
улицата, в бръснарницата, 
в магазина – какво пред-

стои да се направи, защото 
много неща бяха направени 
през изтеклия мандат.

- Какво искат и какво 
предлагат те, когато Ви 
срещнат? От какво имат 
нужда?

- Хората винаги имат 
нужда от нещо. Сега асфал-
тирането е почти към края 
си и вече искат тротоарни 
площи. Особено в с.Искра 
тротоарите се затревиха 
много и трябва да се под-
новят, защото са част от 
лицето на общината. Има 
и общински сгради, които 
не се използват и трябва 
да укрепим и тях, защото 
в края на краищата са об-
щинска собственост.

- А как работите с Об-
щинската администра-
ция?

- Нормално. Проблеми не 
сме имали. Аз поне нямам 
оплаквания и при мен не са 
постъпвали такива. Коле-

гите винаги се отзовават. 
Ние сме едно цяло, а и в 
края на краищата сме из-
брани тук, за да помагаме 
на хората, а не, за да се 
състезаваме кой е по-ве-
лик – дали е Общинският 
съвет или е кметът, като 
началник на общинската 
администрация. Винаги съм 
го казвал и ще го казвам - 
ние сме едно цяло, което 
работи за хората. За това 
са ни избрали и за това 
вземаме заплати.

- Най-трудният момент 
в работата Ви като пред-
седател на Общинския 
съвет?

- Най-трудно ми беше 
през първия ми мандат, 
когато станах председа-
тел на Общинския съвет 
през 2007 г., защото нямах 
точно такъв опит. Имах, 
обаче, колеги, до които се 
допитвах - включително и 
от Главиница, и от Дулово, 

и те ми помагаха. Трудно 
ми беше, но не съм се пре-
кършил. Като преодолява 
трудностите, човек става 
по-добър и след това рабо-
ти с по-добро самочувст-
вие. Нормално е опозицията 
да ме напада. Аз не бягам 
от отговорност. Аз съм 
човек с характер. Според 
мен е по-добре хората да 
ми казват в лицето онова, 
което мислят.

- Поздравления за избора 
Ви в Регионалния съвет за 
развитие на СЦРР!

- Благодаря! Да, от об-
ласт Силистра членове на 
Регионалния съвет за раз-
витие са председателят на 
Общински съвет-Силистра 
д-р Мария Димитрова и кме-
тът на община Главиница 
Неждет Джевдет, а техни 
заместници сме аз и кме-
тът на община Кайнарджа 
- Любен Сивев. 

от стр. 1

Спазвайки строга 
финансова дисциплина, 
Община Ситово 
няма неразплатени задължения
Военен паметник на загиналите във 

войните ще бъде изграден в с.Гарван 

извънредното положение 
обявено от българския 
парламент на 13 март 
т.г. Съгласно законовата 
разпоредба, се предоста-
вя правна възможност на 
Общинските съвети и 
на постоянните комисии 
по време на действие на 
извънредното положение 
да могат да провеждат 
заседанията си от раз-
стояние, като се осигу-
рява пряко и виртуално 
участие при спазването 
на изискванията за кво-
рум и лично гласуване, 
или да приемат решения 
неприсъствено. В тази 
връзка, в Правилника за 
организацията и дей-
ността на Общински съ-
вет-Ситово бе добавен 
нов член 69а.

И нова Наредба за 
обема на животновъд-
ната дейност, реда и 
условията и местата 
за отглеждане на сел-
скостопански животни 
и калифорнийски чер-
веи на територията 
на община Ситово прие 
местният парламент. В 
мотивите за приемане 
на проекта за Наредба 
е записано, че в Община 
Ситово, Кметствата и 
Кметските наместниче-
ства постъпват жалби 
и сигнали за проблеми 
произтичащи от липса-
та на установен ред за 
отглеждане на животни 
в регулационните грани-

ци на населените места 
или в непосредствена 
близост до тях, което 
води до замърсяване по-
раждащо междусъседски 
конфликти, напрежение 
и недоволство. С прие-
мането на Наредбата се 
цели освен създаване на 
нормативна база и още - 
определяне обема на жи-
вотновъдната дейност, 
регламентиране на реда, 
условията и местата 
за отглеждане на сел-
скостопански животни, 
както и подобряване чис-
тотата в населените 
места.

За първото полугодие 
на 2020 г., в приходната 
и разходната част - по 
функции и дейности, ка-
совото изпълнение на 
бюджета и средствата 
от Европейския съюз 
на Община Ситово са в 
размер на 7 820 038 лв. 
сочи отчетът. 

Капиталовите разходи 
и текущите ремонти 
на различни обекти са 
в размер на 928 398 лв., 
като 873 595 лв. от тях 
са за асфалтиране на 
улици в общинския цен-
тър Ситово и селата 
Босна, Гарван, Доброти-
ца, Ирник, Искра, Любен, 
Поляна, Попина и Сла-
тина, за текущ ремонт 
и освежаване сградите 
на Кметствата в Нова 
Попина, Слатина и Ирник,  
ремонт на покривите на 
читалищата в Ситово и 

Ирник и др.
В резултат на стро-

гата финансова дисци-
плина, предприетите 
мерки за увеличаване 
събираемостта на при-
ходите и оптимизиране 
на разходите, Община 
Ситово няма неразпла-
тени задължения. Ръко-
водството на Общината 
съвместно с ръководи-
телите на поделенията 
са работили при изклю-
чително икономично и 
целево изразходване на 
бюджетните средства.

На сесията, общински-
те съветници приеха 
още решение за компен-
сирани промени между 
утвърдените показатели 
по плана за разходите 
по бюджета на Община 
Ситово към 30 юни т.г.

Инж.Димитър Проданов 
Иванов е новият лесовъд 
по управление на горски-
те територии, собстве-
ност на Община Ситово, 
с когото съветниците 
възложиха на кмета Се-
згин Алиибрям да сключи 
договор.

За закупуване на необ-
ходим инвентар, ремонт 
на сервизните помеще-
ния и почистване на при-
лежащия към сградата 
терен, на НЧ „Възражда-
не - 2017” бе отпусната 
допълнителна субсидия в 
размер на 2 640 лв.

Военен паметник на 
загиналите Гарванци във 
войните да бъде изгра-

ден в с.Гарван реши Об-
щински съвет-Ситово. 
Кметският наместник 
на селото Димитър Гос-
подинов е информирал с 
писмо Община Ситово 
за желанието на всички 
жители да бъде изграден 
нов войнишки паметник 
на загиналите във всич-
ки войни включително 
и конно отделение от 
седем човека, загинали в 
бой с румънците между 
селата Гарван и Попина 
през 1916 г. За целта е 
изграден Инициативен 
комитет. Той предлага 
новият паметник да бъде 
изграден на мястото на 
стария, който определят 
като непълен и носещ 
характерна символика. 
Вече е направено проуч-
ване в Държавен воен-
ноисторически архив в 
гр.Велико Търново, откъ-
дето е получен списък с 
имената на загиналите, 
 изготвен е идеен про-
ект представен чрез об-
ластния управител пред 
Областната комисия по 
военни паметници, а тя 
от своя страна е на-
правила предложение до 
Министерство на отбра-
ната. Предложението на 
Военното министерство 
е одобрено от прави-
телството и със свое 
решение то предоставя 
финансиране от 7 хил.лв. 
за изграждането  памет-
ник в с.Гарван.

от стр. 1
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Общински съвет - Ситово раз-
решава функционирането на 

маломерни слети паралелки през учебната 2020/2021 година 
в ОУ „Г. С. Раковски”, с. Ситово, както следва: I и II клас; III и 
IV клас; V и VII клас;

3. На основание чл.21, ал.1 т.23 от ЗМСМА и чл. 68, ал.2, 
ал.5 от Наредба за финансирането на институциите в сис-
темата на предучилищното и училищното образование Ми-
нистерство на образованието и науката да не се осигуряват 
допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес 
извън определените стандарти за училища с брой ученици 
над 80; 

4. Допълнителни средства за обезпечаване на учебния 
процес извън определените за 2021 г. да се предвидят при 
изготвяне на Бюджет 2021 г. на Община Ситово, съобразно 
изискванията на съответните подзаконови нормативни акто-
ве, произтичащи от Закона за предучилищното и училищно 
образование. 

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

вет - Ситово утвърждава мрежата и щата на ДГ за учебната 
2020/2021 г. както следва:  

ДГ ,,МИР“, с. ИСКРА
ДГ,,ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО“, с. СИТОВО

Р Е Ш Е Н И Е № 60 
1. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.3, ал.1 и 

ал.2 от ПМС № 128/29.06.2017 г. за определяне за включване 
в Списъка на средищните детски градини и училища. Общин-
ски съвет Ситово предлага в списъка на средищните детски 
градини и училища за 2020/ 2021 г. от Община Ситово да бъде 
включена и ДГ „Щастливо детство“ с.Ситово. 

2. Възлага на Кмета на Община Ситово до 10 септември 
2020 г. да внесе мотивирано предложение в МОН за включва-
не ДГ „Щастливо детство“, с.Ситово в списъка на средищните 
детски градини и училища. 

Р Е Ш Е Н И Е № 61 
На основание чл.21, ал.1,т.23 от ЗМСМА и чл.5, ал.1 и ал.2 

от ПМС № 121/23.06.2017 г. за приемане на критерии за опре-
деляне на защитените детски градини и училища и на условия 
и ред за тяхното допълнително финансиране, Общински съвет 
Ситово предлага в списъка на защитените детски градини и 
училища за 2020/2021 г. от Община Ситово да бъде включена 
групата в с.Любен на ДГ „Щастливо детство“, с.Ситово. 

2. Възлага на Кмета на Община Ситово до 10 септември 
2020 г. да внесе мотивирано предложение в МОН за включ-
ване групата на ДГ „Щастливо детство”, с.Ситово в списъка 
на защитените детски градини и училища.

 Р Е Ш Е Н И Е № 62 
1. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.53 от Зако-

на за предучилищното и училищно образование и чл.3, ал.1 
и ал.2 от ПМС № 128 на МС от 29.06.2017 г. за определяне 
на критерии за включване в Списъка на средищните детски 
градини училища, Общински съвет Ситово предлага в списъка 
на средищните детски градини и училища за 2020/2021 г. от 
Община Ситово да бъдат включени и следните училища: 

1.1. ОУ „Отец Паисий”, с.Добротица;
1.2. ОУ „Г.С.Раковски“, с.Ситово.
2. Възлага на Кмета на Община Ситово до 10 септември 

2020 г. да внесе мотивирано предложение в МОН за включ-
ване на ОУ „Отец Паисий“, с.Добротица и ОУ „Г.С.Раковски“, 
с.Ситово в списъка на средищните детски градини и училища. 

Р Е Ш Е Н И Е № 63 
На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, Общински 

съвет - Ситово: 
1. Дава съгласие НЧ „Йордан Йовков-1899“, с. Добротица да 

кандидатства с проектно предложение по реда на процедура 
за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ 
по мярка 19.05 „ ПРОУЧВАНЕУСЪХРАНЯВАНЕ И ОПОЛЗО-
ТВОРЯВАНЕ НА ПРИРОДНИТЕ РЕСУРСИ И КУЛТУРНОТО 
НАСЛЕДСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНИТЕ ГЛАВИ-
НИЦА И СИТОВО 2020“, по предложения за процедура № BG 
06 rdnp 001-19.434 МИГ „Главиница - Ситово Крайдунавска 
Добруджа”.

Председател на ОбС-Ситово: Ридван КЯЗИМ

Решения 
на Общински съвет-Ситово 

по Протокол № 7/30.07.2020 г.
от стр. 2
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БРОЙ ГРУПИ С 
ЦЕЛОДНЕВНА 
ОРГАНИЗАЦИЯ 

БРОЙ ГРУПИ С 
ПОЛУДНЕВНА 
ОРГАНИЗАЦИЯ 

БИЛО СТАВА БИЛО СТАВА 
4 4 0 0 

ОБЩО 4 4 0 0 

ДИРЕКТОР ПЕДАГОГИЧЕСКИ 
ПЕРСОНАЛ 

НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ 
ПЕРСОНАЛ 

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

ОБЩО 1 1 8 8 8 8 

НАСЕЛЕНО 
МЯСТО 

БРОЙ ГРУПИ С 
ЦЕЛОДНЕВНА 
ОРГАНИЗАЦИЯ 

БРОЙ ГРУПИ С 
ПОЛУДНЕВНА 
ОРГАНИЗАЦИЯ 

БИЛО СТАВА БИЛО СТАВА 
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НАСЕЛЕНО 
МЯСТО 

БИЛО СТАВА БИЛО СТАВА БИЛО СТАВА 
с. СИТОВО 1 1 4 4 4,5 4,5 
с. ЛЮБЕН 0 0 2 2 3 3 
ОБЩО 1 1 6 6 7,5 7,5 

Численост на персонала
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ДГ,,ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО“ с. СИТОВО
Брой и вид на групите
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Паметна плоча за възвръщането на Южна 
Добруджа към Майка България е открита в Ситово

Идеята за поста-
вянето на плочата 
е на проф. Иван 
Гаврилов и Никола 
Георгиев и подкре-
пена от Народно 
Читалище „Христо 
Смирненски - 1940 
г.”, които са и ор-
ганизатори на съ-

битието заедно с 
Община Ситово.
Паметната плоча 

е изградена благо-
дарение на дари-
телския жест на 
проф. д-р Иван Га-
врилов от София и 
местните родолюб-
ци - Никола Георги-
ев, Велко Великов, 
Муса Мусов, Тодор 
Плугаров, Деспина 
Енева, Огнян Енчев, 
Милен Петрушев и 
Йовко Йовчев.
Събитието ще 

остане като един 
символ на призна-

ние и ще напомня за 
славната история 
- за загиналите и 
за признателните 
ситовци. В селата 
Ситово, Слатина 
и Поляна и до днес 
живеят потомците 
на хиляди пресел-
ници.
На фона на химна 

на България, хим-
на на Европейския 
съюз и химна на 
Добруджа – „О, Доб-
руджански край” 
бяха издигнати 
националния флаг, 
знамената на ЕС и 
на Община Ситово.

Кметът на об-
щината Сезгин 
Алиибрям и Никола 
Георгиев откриха 
паметната плоча, 
към която всички 
присъстващи бяха 
насочили погледи, 
след което г-н Али-
ибрям ги поздрави 
за осъществената 
родолюбива идея 
и напомни, че съ-
единението прави 
силата и в един-
ството се крие 
тайната на всеоб-
щия успех.
Н а  т ъ рж е ст -

веното събитие 
присъстваха на-
родният предста-
вител Стоян Мир-
чев, областният 
управител Ивелин 
Статев, зам.-об-
ластният управи-

тел Илиян Великов, 
представители на 
местната власт и 
политически пар-
тии, които подне-
соха венци и цветя 
пред новооткрита-
та паметна плоча.

от стр. 1
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Решения 
на Общински съвет-Ситово 

по Протокол № 8/31.08.2020 г.
Д  Н  Е  В  Е  Н     Р  Е  Д :

1. Докладна записка относно промени в Правилника за 
организацията и дейността на Общински съвет - Си-
тово.

Внася: Р.Кязим, Председател на Общ.съвет - Ситово
2. Докладна записка относно приемане на Наредба за 

обема на животновъдната дейност, реда, условията и 
местата за отглеждане на селскостопански животни 
и калифорнийски червеи на територията на Община 
Ситово.

Внася: С.Алиибрям, Кмет на Община Ситово
3. Докладна записка относно приемане Отчета за 

касовото изпълнение на бюджета и средствата от Ев-
ропейския съюз / СЕС/ на Община Ситово към 30.06.2020 
година.

Внася: С.Алиибрям, Кмет на Община Ситово
4. Докладна записка относно приемане на компенсира-

ни промени между утвърдените показатели по плана за 
разходите по бюджета на Община Ситово към 30.06.2020 
година.

Внася: С.Алиибрям, Кмет на Община Ситово
5. Докладна записка относно определяне на нов лесовъд 

за управление на горските територии, собственост на 
Община Ситово.

Внася: С.Алиибрям, Кмет на Община Ситово
6. Докладна записка относно одобряване на ПУП-ПАР-

ЦЕЛАРЕН ПЛАН, с.Босна.
Внася: С.Алиибрям, Кмет на Община Ситово
7. Докладна записка относно Изграждане на военен 

паметник на загиналите Гарванци във войните.
Внася: С.Алиибрям, Кмет на Община Ситово
8. Докладна записка относно провеждане на изнесено 

заседание на Общински съвет - Ситово.
Внася: Р.Кязим, Председател на Общ.съвет – Ситово.
9. Питания.

Р Е Ш Е Н И Е № 64
На основание чл.21, ал.2 и ал.3 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, във връзка 
с чл.76, ал.3 и чл.79 от Административно-процесуалния 
кодекс приема допълнение в Правилника за организаци-
ята и дейността на Общински съвет Ситово, както следва:

Добавя нов чл.69а, със следния текст:
Чл.69а/1/ При обявени извънредно положение,  поло-

жение, извънредна епидемична обстановка или кризисна 
ситуация, засягащи територията на общината или част от 
нея, и когато въведените мерки и наложените ограниче-
ния, свързани с тях, не позволяват или затрудняват про-
веждането на присъствени заседания, общинския съвет 
или неговите комисии могат да провеждат заседания от 
разстояние при спазване на условията за кворум и лично 
гласуване, като се осигурява пряко и виртуално участие 
чрез видеоконференция чрез образ и звук между общин-
ските съветници, намиращи се на различни места, които 
отговарят на изискванията за мрежовата и информацион-
на сигурност и гарантират участието, идентифицирането 
и начина на гласуване на всеки общински съветник.

/2/ За заседанията по ал.1 се изготвя  видеозапис върху 
електронен носител, който се прилага към протокола от 
заседанието.

/3/В случаите по ал.1, когато няма техническа въз-
можност за провеждане на заседание от разстояние 
чрез видеоконференция, общински съвет или неговите 
комисии могат да провеждат заседания от разстояние 
и да приемат решения чрез неприсъствена гласуване 
и гарантира участието, идентифицирането и начина на 
гласуване на всеки общински съветник. В този случай 
гласуването се осъществява чрез изготвяне на образец 
на формуляр за неприсъствено гласуване с проектите 
за решения и всеки общински съветник след получаване 
на материалите по определения в Правилника ред, да 
връща по съответния ред до Председателя на Общинския 
съвет подписания формуляр като отбелязва или изписва 
собственоръчно начинът, по който гласува за съответния 
проект за решение.

/4/ Председателят на общинския съвет свиква засе-
данията и определя начина на провеждането им, като 
осигурява публичност и пряко излъчване на интернет 
страницата на общината на заседанията по ал.1, освен 
ако общинския съвет реши отделно заседание да бъде 
закрито. За откритите заседания по ал.1 се прилагат раз-
поредбите на чл.28, ал.3 от ЗМСМА.

/5/ Обстоятелствата по ал.1 и 3 се отразяват в протокола 
от заседанието, в който изрично се отбелязва начина на 
провеждане на заседанието, съответно начина на прие-
мане на неприсъствени решения“.

Р Е Ш Е Н И Е № 65
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното са-

моуправление и местната администрация, във връзка с 
чл.77 от Административнопроцесуалния кодекс и чл.133, 
ал.1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност, 
Общински съвет Ситово приема Наредба за обема на 
животновъдната дейност, реда, условията и местата 
за отглеждане на селскостопански животни и калифор-
нийски червеи на територията на Община Ситово.

Р Е Ш Е Н И Е № 66
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.46, ал.2 от Наредбата за 
условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза 
за местните дейности за следващите три години, за 
съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета 
на Община Ситово, Общински на стр. 5

Награди на ученици 
за отличен успех,

постижения на олимпиади 
и литературно творчество
На специална среща, про-

ведена в общинския център 
Ситово, тринадесет мо-
мичета и момчета завър-
шили 12 клас и 7 клас през 
миналата учебна година, 
бяха наградени с Грамоти и 
парични награди, които им 
връчиха кметът на Община 
Ситово Сезгин Алиибрям и 
председателят на Общин-
ски съвет-Ситово Ридван 
Кязим.

Наградите са за отличен 
успех, за успешно участие 
в общински, областни и на-
ционални състезания, кон-
курси и олимпиади, а така 
също и за високи постиже-
ния в областта на лите-

ратурното творчество, 
изкуството и културата.

Предложенията са разгле-
дани и утвърдени предва-
рително от Постоянната 
комисия „Образование, кул-
тура, младежки дейности, 
спорт и туризъм” по ут-
върдени критерии: зрелост-
ници /12 клас/ и завършили 
7 клас с отличен успех 
над 5,50; класирани деца 
и ученици на национални и 

международни състезания 
и деца и ученици с изявени 
таланти в различните сфе-
ри на изкуството, спорта, 
за хуманна постъпка и др.

Кметът Сезгин Алиибрям 
поздрави отличилите се 

ученици и им пожела още 
по-големи постижения в 
учението и в живота за-
напред.

За отличен успех бяха 
наградени седмокласниците 
Севги Сунай от с.Искра, 

Бет-Ашли Янкова и Джанер 
Седат от с.Ситово, Цвети 
Симеонова и Калина Дими-
трова от с.Добротица, как-
то и дванадесетокласници-
те Мелла Рейханова и Билге 
Бирол от с. Босна, Габриела 
Петкова и Димитър Ди-
митров от с.Добротица 
и Еджиел Еджевит от 
с.Любен.

Елия Самиева от с. Ис-
кра е наградена за от-
лично представяне на XIII 
Национална олимпиада по 
гражданско образование, 
Джейда Енвер от с.Босна 
за отлично представяне 
на проведени състезания в 
България на СБНУ, а Емре 
Серхат от с.Искра (сн. на 
1-ва стр.), който е автор 
и издател на стихосбирки-
те „Година и половина” и 
„Нещата по принцип” - за 
високи постижения в об-
ластта на литературното 
творчество, изкуството и 
културата.

- Как започнахте но-
вата учебна година?

- Различна учебна годи-
на е тази - започнахме 
без тържество и без 
официално посрещане на 
8-ми клас. Разбира се, 
всичко това е заради ко-

ронавирусната пандемия.
- А как се справяте 

в условията на панде-
мия?

- С необходимите пред-
пазни и дезинфекциращи 
средства. Поставили 
сме табели с достъпна 

информация за правилна 
дезинфекция, правилно 
миене на ръце, правилно 
носене на маски и спаз-
ване на дистанция.

Топла вода, сапун и 
кърпи за еднократна 
употреба в сервизните 
помещения също са оси-
гурени.

Движението по коридо-
рите ще е еднопосочно, 
те са разделени с лента 
и указани със стрелки. 
Колеги нарисуваха стрел-
ките с шаблон.

Стаите се дезинфекци-
рат три пъти по време 
на часовете и в края на 
часовете още веднъж.

Сутрин провеждаме 
филтър за температура 
и маски за всички уче-
ници. Който няма маска 
- даваме му.

- Колко ученици се 
обучават в ПГСС и в 
какви паралелки през 
тази учебна година?

- 108 са общо учени-

ците в дневна форма на 
обучение – в 6 паралелки 
от 8-ми до 12-ти клас. В 
9-ти клас са две паралел-
ки. Осми клас са записани 
30 ученици.

Шест са специално-
стите в нашата Про-
фесионална гимназия - 
Преработка на мляко и 
млечни продукти, Пче-
ларство и бубарство, 
Механизация на селското 
стопанство, Земеделец, 
Трайни насаждения и Рас-
тителна защита.

- Какво ново предла-
гате на учениците през 
тази година?

- Осигуряваме обяд на 
всички ученици и ги из-
возваме ежедневно. Няма 
желаещи за общежитие.

Радостното е, че има-
ме 299 123 лв. осигурени 
от образователното ми-
нистерство за ремонт 
на учебните работил-
ници - покрив, дограма 
боядисване.

Гинка ЙОРДанОВа, ДиРектОР 
на ПГСС-СитОВО:

ОСиГуРили Сме 
ВСичкО неОбхОДимО, 
за Да ПРеДПазим 
учениците От COVID-19
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Решения 

на Общински съвет-Ситово 
по Протокол № 8/31.08.2020 г.

съвет Ситово:
1. Приема уточнения план на 

бюджета към 30.06.2020 г. по приходната и разходната част 
по функции и дейности, както следва:

1.1. По прихода - 7 820 038 лв.
Разпределени по видове приходи, съгласно Таблица № 1.
1.2. По разхода - 7 820 038 лв.
Разпределени по видове разходи, съгласно Таблица № 2 

и по второстепенни разпоредители, съгласно Таблица № 3.
2. Одобрява окончателен поименен списък на капиталовите 

разходи за 2020 г., по обекти и източници на финансиране, 
съгласно Таблица № 4.

3. Приема отчета за изпълнение на бюджета към 30.06.2020 
г. както следва:

3.1. По прихода - 3 429 054 лв.
Разпределение по видове приходи, съгласно Таблица № 1.
3.2. По разхода - 3 429 054 лв.
Разпределение по видове приходи, съгласно Таблица № 2.
4. Приема приходния остатък по бюджета към 30.06.2020 г. 

в размер на 1 485 965 лв., както следва:
4.1. За делегираните от държавата дейности - 906 978 лв.;
4.2. За местни дейности - 578 987 лв.;
Съгласно Таблица № 1.
5. Приема остатъка от набирателна сметка към 30.06.2020 

г. в размер на 65 149 лв., както следва:
- наем за непотърсена обработваема земя / бели петна/ - 

15 263 лв.
- временни депозити и гаранции за изпълнение по догово-

ри - 49 886 лв.;
7. Приема отчета за изпълнението на сметките за средства 

от Европейския съюз, съгласно Таблица № 10.
Р Е Ш Е Н И Е № 67

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 местни дейности за следващите 
три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане 
на бюджета на общината, Общински съвет – Ситово:

1. Приема направените компенсирани промени между 
утвърдените показатели по плана на разходите по бюджета 
на Община Ситово към 30.06.2020 година, съгласно прило-
жение № 1.

Р Е Ш Е Н И Е № 68
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, Общински съвет 

- Ситово:
1. Определя лице по чл.181,ал.1,т.3 от Закона за горите 

- инж. Димитър Проданов Иванов - лесовъд, регистриран в 
публичния регистър по чл.235 от същия закон, притежаващ 
Удостоверение № 1655-1/20.09.2011 година за упражняване 
на частна лесовъдска практика и извършване на дейности в 
горските територии;

2. Възлага на Кмета на Община Ситово да сключи договор 
за управление на горските територии, собственост на Общи-
ната, с лицето по т.1.

Р Е Ш Е Н И Е № 69
На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното са-

моуправление и местната администрация / ЗМСМА/ и във 
връзка с чл.129,ал.1 от ЗУТ одобрява ПУП- ПАРЦЕЛАРЕН 
ПЛАН за външна ел.захранване с подземен кабел НН до 1 кv  
на ПИ 05757.21.329 за животновъдна ферма по КК и КР на 
с.Босна, общ.Ситово.

ОБХВАТ: От ПИ 05757.26.301 през ПИ 05757.26.330, 
ПИ 05757.26.330, ПИ 05757.26.34: общински път/, ПИ 
05757.26.310,ПИ05757.26.324 / общински път/, до ПИ 
05757.21.329 по КККР на с.Босна, общ.Ситово:

 Дължина на       Площ на
 трасето /м/   сервитута /м2/
В ПИ с идентификатор 05757.21.34      7,67 8
В ПИ с идентификатор 05757.21.310   46,81 47
В ПИ с идентификатор 05757.21.324   36,48 73
В ПИ с идентификатор 05757.26.301   19,01 19
В ПИ с идентификатор 05757.26.330  171,86 172

Възложител: „АГРОЗЕМ МИЛК“ ООД    с Управител 
ИВАН ДИМОВ ДИМОВ

Решението да се изпрати в 7-дневен срок за обнарод-
ване в „Държавен вестник“.

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

съвет – Ситово дава съгласие за изграждане на нов 
военен паметник на загиналите Гарванци във войните 
на мястото на съществуващ паметник на загиналите 
през Втората световна война в с.Гарван.

Р Е Ш Е Н И Е № 71
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.4, ал.3 

от ПОДОС – Ситово, едно от следващите заседания на 
Общински съвет - Ситово да бъде проведено извън те-
риторията на област Силистра до края на 2020 година.

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.124, ал.2 от Закона за публичните 
финанси /ЗПФ/ и Заявление с вх.№ 92-Ч-22/20.08.2020 г. от 
Радка Здравкова Карарадова - секретар на Народно Читалище 
„Възраждане - 2017“, с. Ситово, Община Ситово:

1. Отпуска допълнителна субсидия на Народно Читалище 
„Възраждане - 2017“, с. Ситово в размер на 2 640 лв. за за-
купуване на необходимия инвентар, ремонт на сервизните 
помещения и почистване на прилежащия към сградата терен.

2. Средствата да се осигурят по Дейност 759 „ Други дей-
ности по културата“ от общинския бюджет.

Председател на ОбС-Ситово: 
Ридван КЯЗИМ

от стр. 4

Междуинституционално обучение

„Как да се грижим за психичното си здраве по 
време на пандемия!?” е темата на психологически 
тренинг проведен преди началото на новата учебна 
година в Ситово. Той включва обучение и обсъждане 
на правилата, трудностите, опасенията с цел добра 
психологическа подготовка.

Междуинституционалното обучение свързано с 

работата по време на пандемия от COVID-19 е 
предназначено за учителите от Професионалната 
гимназия по селско стопанство и ОУ „Георги Ра-
ковски”.

Лектори по време на тренинга са Гинка Йордано-
ва - директор на ПГСС, Вяра Димитрова - учител и 
психологът Рашид Абтула. 

Тренинг на тема „Да 
опознаем себе си", кой-
то е част от дей-
ност „Психологическа 
подкрепа” по проект 
„Патронажна грижа за 
възрастни хора и лица 
с увреждания" бе прове-
ден в Ситово от пси-
холога Рашид Абтула.

Бенефициент на про-
екта е Община Сито-
во.

Общинското предприятие „Общински имоти и услуги 
- 2012” монтира табла с информация за фауната в Бъл-
гария, научаваме от неговия директор Турхан Мехмед. 

Таблата са поставени пред най-голямото училище 
в община Ситово - ОУ „Стефан Караджа” в с. Искра 
и се явяват допълнителна нагледна информация на 
публично място както за учениците, така и за хората 
от селото. 

Те са изработени с дарение от Румен Георгиев.

Фауната в България 
показват с табла в с.Искра 

От Народно читалище "Никола Вапцаров-1940", с Попина информират:

Спомени за миналото на 
село Попина

През летните дни, баба 
Донка и баба Гинка събра-
ха децата на с.Попина и 
им показаха и разказаха 
как се е живяло в мина-
лото, информираха от НЧ 
"Никола Вапцаров - 1940”. 
Тогава е нямало чешми в 
дворовете и хората са 
носели вода с кобилица и 
менци от Голямата чешма 
в селото. Баба Гинка влезе 
при децата с кобилица и 
менци, а баба Донка, пре-

пасала хурка на кръста, 
разказа на децата как се 
е сеело памук, показа как 
на чепкалото са чепкали 
памука, за да стане  къделя 
и да си изпредат прежда 
за чорапи. 

Баба Донка им донесе  
вълна, показа им как се 
чепка тя. Така децата се 
запознаха и разбраха как са 
живели възрастните хора 
- слушаха техните разкази 
в захлас.

Турнир по тенис на маса с 
младежи - част от летните 

занимания с големи и малки

С помощта на родители-
те, младежите в с.Попина 
оборудваха стая с тенис 
маса. След няколко седмици 
тренировки, те  решиха 
да проведат  турнир по 
отбори. Бяха определени 
пет отбора и състезание-
то стартира. Съдия беше 
Дани, а най-малкият участ-
ник - Никола. Всички полу-
чиха Грамота за участие.

Браво на момчетата - 
спортувайки те се заба-
вляват! 
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Довиждане, вълшебно приказно лято! Православен параклис 
вече има в Ситово

Св. Вмчк. Христофор е 
името на православния па-
раклис, който бе открит и 
осветен в Ситово. Свете-
цът е закрилник и покро-
вител на шофьори, моряци, 
летци и всички пътуващи 
хора.

Параклисът е на модулен 
принцип и се намира на 
територията на открития 
пазар в центъра на селото.

Той е изграден със сред-
ства на дарители и монти-
ран е от екип на Общинско-
то предприятие. Наблизо 
е и православният храм, 
чието църковно настоя-

телство подкрепи също 
идеята. 

Параклисът бе осветен 
от отец Георги.

В ритуала участваха кме-
тът на Община Ситово 
Сезгин Алиибрям, председа-
телят на Общински съвет-
Ситово Ридван Кязим, об-
щинският съветник Станчо 
Арсов и жители на селото.

Посланието на параклиса 
е с Божията милост да пази 
шофьорите и пътуващите, 
да бди над семействата, да 
дава разум за мир и за добри 
човешки отношения. 

Приключиха планираните 
летни дейности и активности 
с децата към НЧ „Йордан Йов-
ков-1899“ от село Добротица. 
Повече от два месеца магията 
на приказките събираше в 
двора на основното училище 
32 деца и подрастващи от 
различна възраст. Водени от 
ръководителя на клуб „При-
ятели на книгите“ подготви-
ха незабравимо музикално 
приказно пътешествие под 

надслов „Живо вълшебство“. 
Всеки участник сам направи 
избор и пресъздаде с много 
настроение и усмивка своите 
любимци от вълшебния свят 
на приказките. Подготвихме 
едно необикновено приказно 
пътешествие с грамофонна 
плоча в ръка, което извърши-
хме с нашите водещи Мал-
вина /Цвети/, Шехерезада /
Селен/ и любознателната 
Кали. Нашият спектакъл се 

различава от всички други 
досега, защото няма прераз-
казани приказки, стихове или 
драматизация. Пътуването 
имаше своите спирки и това 
са песничките на всеки един 
приказен герой, който отново 
оживя пред нас, за да ни 
развесели и накара да се 
замислим малко повече за 
приказките. Така в съвремен-
ния бързо развиващ се свят 
динамичен, когато компютър 
заменя играта, вълшебният 
приказен свят фееричен, не е 
позабравен и чужд за децата! 
И наистина с огромна радост 
споделям с вас, че по време 
на репетициите никой не се 
сещаше за своя телефон. За 
нас това бяха мигове вълшеб-
ни, защото потънал в само-
тност и с прашни корици под 
бабина обич останал за спо-
мен с герои и феи, с принцеси, 
с кралици той буди усмивка в 
света електронен. И той съ-
ществува и живо вълшебство 
във пазвата своя е скрил до-
верчиво. По време на нашето 
пътуване срещнахме: „Вълкът 
и седемте козлета“ /с най-
малките/, Червената шапчица 
/Зара/, Хензел и Гретел /Никол 
и Димо/, Баба Яга и Спящата 
красавица /Даянка/, Котара-
кът в маратонки, Бърборино 
и Пипи Дългото чорапче  /
Мими/, Барон фон Мюнхаузен 
/Гошо/, Хитър Петър /Виктор/, 
Пуц /Мартин/ и Жълтурко /
Едис/, Снежанка и джуджета-
та /Михаела/, Малката Ида и 
нейните цветя /Никол/, Ясмин 
/Инджи/, Красавицата Бел /

Светли/ , Малечка-Палечка 
/Дамла/, Рапунцел /Ъшъл/, 
Магьосницата /Себат/, ,, Ра-
ботната мома от „Сливи за 
смет“/Ивет/, Пепеляшка и 
Алиса в страната на чудесата 
/Светли/, Патиланчо, Малкият 
принц  и Буратино /Ицко/, Въл-
шебница Съвест /Велинка/.

С децата от детската гра-
дина и с по-големите „каки 
и батковци“ се опитахме с 
много настроение и усмивки 
да пресъздадем своите лю-
бимци от вълшебния свят на 
приказките. Защото сме щаст-
ливи и доволни от героите 
на Ран Босилек, Братя Грим, 
Шарл Перо, Ханс Кристиян 
Андерсен, Астрид Линдгрен…   
Надяваме се, че всичко, което 
прочетохте днес за нас да ви 
е харесало, а може би детето 
у вас отново се е разбудило 
и е готово за нови щуротии…

С нови надежди и очакване 
за следващия сезон се разде-
лихме с нашите артисти.   

И нека накрая завършим 
така: ВЪЛШЕБСТВОТО къде 
ли живее? ВЪЛШЕБСТВОТО 
къде ли се крие? ВЪЛШЕБ-
СТВОТО къде ли замръква? 
ВЪЛШЕБСТВОТО  е просто 
магия, която е около теб и 
мен! ВЪЛШЕБСТВОТО – това 
са децата! Децата, които не 
знаят почивка, децата, които 
живеят, танцуват и пеят с 
усмивка!  БЛАГОДАРЯ  ВИ  
ДЕЦА!

Следва продължение
Галина ЙОРДАНОВА,

Председател на ЧН на 
НЧ „Й.Йовков-1899 г.”

Хензел и Гретел 
или Никол и Димо

Успешно участие на 
Женска вокална група 
"Ситовски снахи" с 
ръководител Атанаска 
Ченева и на Танцов 
състав "Ситовци" с 
ръководител Сте-
фан Станчев при НЧ 
"Христо Смирненски 
- 1940 г.", Ситово във 
Фолклорния фестивал 
"Фолклорен изгрев" - 
Китен 2020.

Те бяха отличени със 
званието „Лауреат” - 
първа степен. 

Същото звание полу-
чи и Атанаска Ченева 
в направление „Вокал-
ни изпълнители".

На 13 август НЧ „Ди-
митър Иванов Полянов 
- 1870“, в с. Гарван по-
срещна г-жа Радка Васи-
лева Христова /Лазарова/ 
- преподавател в мест-
ното училище от 1946 
г. до 1952 г. С огромен 
интерес и много спомени 
бяха посетени салона в 
читалището, репетицион-
ната зала, етнографската 
сбирка и музейната сбирка 
на социализма.

Срещата беше запеча-
тана с няколко незабра-
вими снимки и благодар-
ности, изразени в „Книга 
за впечатления“ на чита-
лището.

Да се завърнеш в 
с.Гарван след

68 години

Читалището в село Поляна отбеляза вековен юбилей

Читалището в с Поляна чества 
своя вековен юбилей. То е ос-
новано през 1920 г. от първите 
български заселници, като за 
построяването на сграда са съби-
рани пари от жителите му и всеки 
е помагал според възможностите 

си. С разрастването на селото се 
вижда нужда от по-голяма сграда 
и нейният строеж се осъществява 
през 1957 г.

През годините НЧ „Свобода - 
1920″ е било винаги на челните 
места в национални и регионални 

фолклорни фестивали. Златни 
медали от националните събори 
в Копривщица и Рожен, като 
голяма заслуга за постиже-
нията има покойната негова 
дългогодишна ръководителка 
Марина Дончева. За съжаление, 
с обезлюдяването на селото все 
по трудно става организирането 
на певчески състав.

Председателят на читали-
щето Йорданка Костадинова 
връчи на останалите в с. Поляна 
самодейци почетни плакети и 
грамоти за цялостен принос 
към развитието на читалищ-
ното дело.

Участие в юбилейния кон-
церт взеха НЧ „Възраждане - 
2017“, с. Ситово, дует Дарина 
и Красимира, ТС „Цветница“, 

МПФ „Овчарски извор“ към НЧ 
„Христо Смирненски - 1940“, с. 
Ситово, ЖФГ „Еделвайс“ към 
същото читалище, НЧ „Димитър 
И. Полянов-1870", с.Гарван и ТА 
“Ритъм“, гр. Силистра.
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О Б Я В А 
 „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГЛАВИНИЦА-СИТОВО КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА“

ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО
МЯРКА 4.1. „ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА“ 

Сдружение „Местна инициативна група Главиница-Ситово Крайдунав-
ска Добруджа” открива процедура за подбор на проектни предложения 
BG06RDNP001-19.165 по Мярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“

Оперативна програма: ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 
2014 -2020 Г. 

Мярка: 19 ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ 
Основната цел на процедурата: 
Мярка 4.1.от СВОМР цели подпомагане на местни проекти, които водят до: 

подобряване на цялостната дейност на земеделското стопанство, повишаване 
конкурентоспособността на земеделието като традиционен отрасъл на тери-
торията на МИГ; по-пълноценно оползотворяване на природо-географския 
потенциал подобряване на ефективността и условията за селскостопанска 
дейност чрез: 

- подпомагане на нови производства, които са свързани с иновации; 
- подкрепа на земеделските стопанства в чувствителните сектори – „млечно 

животновъдство“, „плодове и зеленчуци”, „етерично-маслени и медицински 
култури”, и осигуряващи заетост; 

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

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА МЯРКАТА ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР
„МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа” - Мярка 4.1. „Инвестиции 

в земеделски стопанства“ 
2. ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ
Допустими кандидати по мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“, 

финансирана по Програма за развитие на селските райони за периода 2014 
-2020 г. са: 

1. земеделски стопани; 
2. признати групи производители и признати организации на производи-

тели на земеделски продукти или такива, одобрени за финансова помощ 
по мярка 9 „Учредяване на групи и организации на производители" от ПРСР 
2014 - 2020 г. За подпомагане само за проекти за колективни инвестиции 
могат да кандидатстват и юридически лица, регистрирани по ТЗ и/или Закона 
за кооперациите, които включват най-малко 6 лица, извън посочените в т.1., 
които отговарят на условията: 

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

- Кандидатите следва да представят бизнес план /съгласно образец, прило-
жение, към Насоките за кандидатстване по мярката/, доказващ подобряване 
на дейността на ЗС чрез прилагане на планираните инвестиции и дейности. БП 
съдържа подробно описание на планираните инвестиции и дейности за 5-го-
дишен период, а в случаите на инвестиции за създаване на трайни насаждения 
или извършване на строително-монтажни работи - за 10-годишен период/. 

- Критериите за допустимост по отношение на минимален СПО от 8000 
евро и доказване на доход от земеделска дейност за юридическите лица не се 
прилагат за кандидати с проекти в селски райони, създадени до 1 година преди 
кандидатстването за проекти с инвестиции в: сектор „животновъдство”, сектор 
„плодове и зеленчуци”, производство на „етерично – маслени и медицински 
култури” и производство на технически култури.

- Земеделските стопани по т. 1 към датата на подаване на заявлението за 
подпомагане трябва да отговарят на следните условия: 

1. да са регистрирани като земеделски стопани съгласно чл. 7, ал. 1 от Закона 
за подпомагане на земеделските производители НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ; 

2. минималният стандартен производствен обем /СПО/ на земеделското им 
стопанство е не по-малко от левовата равностойност на 8000 евро; 

3. ако са юридически лица, трябва да са: а) получили за предходната или 
текущата финансова година приход от земеделски дейности или участие и 
подпомагане по схемата за единно плащане на площ, включително приход от 
получена публична финансова помощ, директно свързана с извършването на 
тези дейности, или приход от преработка на земеделска продукция или услуги, 
директно свързани със земеделски дейности, или получена публична финан-
сова помощ; б) регистрирани по Търговския закон, Закона за кооперациите. 

- Подпомагат се кандидати, които отговарят на следните условия:
1. нямат изискуеми и ликвидни задължения към Държавен фонд "Земе-

делие";
2. нямат други изискуеми публични задължения към държавата;
3. не са в открито производство за обявяване в несъстоятелност или не са 

обявени в несъстоятелност;
4. не са в производство по ликвидация 
Изискванията по т. 3 и 4 не се отнасят за кандидати физически лица и 

кандидати, регистрирани по Закона за вероизповеданията, а по т. 4 – за 
кандидати еднолични търговци.

3. ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ
Допустими са проекти с включени в тях дейности, които водят до подобря-

ване на цялостната дейност на земеделското стопанство чрез: 
1. Внедряване на нови продукти, процеси и технологии и обновяване на 

наличните производствени материални и/или нематериални активи; и/или 

2. насърчаване на сътрудничеството с производителите и преработвателите 
на земеделски продукти; и/или 

3. опазване на компонентите на околната среда, включително с намаляване 
на вредните емисии и отпадъци; и/или 

4.  повишаване на енергийната ефективност в земеделските стопанства; 
и/или 

5.подобряване условията на труд, подобряване на хигиенните, ветеринар-
ните, фитосанитарните, екологичните и други условия на производство; и/или 

6.  подобряване качеството на произвежданите земеделски продукти; и/или 
7.  осигуряване на възможности за производство на биологични земеделски 

продукти. 
4. ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ:
1. строителство или обновяване на сгради и на друга недвижима соб-

ственост, използвана за земеделското производство, включително такава, 
използвана за опазване компонентите на околната среда; 

2. закупуване, включително чрез финансов лизинг, и/или инсталиране 
на нови машини, съоръжения и оборудване, необходими за подобряване на 
земеделския производствен процес, включително за опазване компонентите 
на околната среда, получаване на топлинна и/или електроенергия, необходими 
за земеделските дейности на стопанството и подобряване на енергийната 
ефективност, съхранение и подготовка за продажба на земеделска продукция;

 3. създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, вкл. десертни 
лозя, медоносни дървесни видове за производство на мед, други бързорас-
тящи храсти и дървесни видове, използвани за производство на биоенергия; 

4. разходи за достигане съответствие с нововъведените стандарти на ЕС 
съгласно Приложение / към  Насоките за кандидатстване по мярката /, вкл. 
чрез финансов лизинг;

5. закупуване на: съоръжения, прикачен инвентар за пчеларство и съответно 
оборудване, необходимо за производството на мед и други пчелни продукти, 
както и за развъждането на пчели-майки, вкл. чрез финансов лизинг; 

6. разходи за достигане на съответствие със съществуващи стандарти на 
ЕС- за млади земеделски стопани, получаващи финансова помощ по подмярка 
6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани; 

7. закупуване на земя, необходима за изпълнение на проекта във връзка с 
изграждане и/или модернизиране на сгради, помещения и други недвижими 
материални активи, предназначени за земеделските производствени дейности 
и/или за създаване и/или презасаждане на трайни насаждения;

8. закупуване на сгради, помещения и друга недвижима собственост, 
необходими за изпълнение на проекта, предназначени за земеделските про-
изводствени дейности на територията съгл. Приложение / към  Насоките за 
кандидатстване по мярката /; 

9. закупуване, вкл. чрез финансов лизинг, на специализирани земеделски 
транспортни средства, като например: камиони, цистерни за събиране на 
мляко, хладилни превозни средства за транспортиране на продукция, превозни 
средства за транспортиране на живи животни и птици; 

10. разходи за рехабилитация на съществуващи и изграждане на нови 
напоителни системи и оборудване, включващи изграждането на нови и по-
добряване на съществуващи мрежи в стопанствата, водовземни съоръжения, 
вкл. кладенци и съоръжения за съхранение на вода, както и закупуване на 
техническо оборудване за тяхната експлоатация, вкл. нови тръбопроводи, 
системи за капково напояване, инсталации за дъждуване, помпени станции, 
техники/съоръжения за съхраняване/опазване на водата, и др.; 

11. разходи за достигане на съответствие с международно признати 
стандарти, свързани с въвеждане на системи за управление на качеството 
в земеделските стопанства, въвеждане на добри производствени практики, 
подготовка за сертификация; 

12. закупуване на софтуер, вкл. чрез финансов лизинг; 
13. за ноу-хау, придобиване на патенти права и лицензи, за регистрация на 

търговски марки и процеси, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта; 
14. разходи, свързани с проекта, в т.ч. разходи за предпроектни проучва-

ния, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултанти, консултации за 
екологична и икономическа устойчивост на проекти, проучвания за техни-
ческа 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 допустимите разходи по проект, включени в т. 1 - 13, като допус-
тимите разходи за проектиране се изчисляват върху допустимите разходи за 
проектирания обект. 

15. разходите за 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 от документи и консултантски услуги, свързани с изпълнението и 
отчитането на дейности по проекта до изплащане на помощта, не следва да 
надхвърлят 5 на сто от стойността на допустимите разходи.

5.ПЕРИОД ЗА ПРИЕМ И МЯСТО ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
Настоящата обява предвижда два срока на кандидатстване:

Втори прием: Начален срок за прием на проектни предложения: от 
24.08.2020 г.

Краен срок за прием на проектни предложения: до 17:30 часа на 05.10.2020 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.

6. БЮДЖЕТ НА ПРИЕМА
Бюджетът по настоящата процедура е: 124 723,10 лева.
7. МИНИМАЛЕН И МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА ФИНАНСОВАТА ПОМОЩ ЗА 

ПРОЕКТ
Минимален размер на допустимите разходи за проект: левовата равнос-

тойност на 5 000 евро - 9779 лева
Максимален размер на допустимите разходи за проект: левовата равнос-

тойност на 200 000 евро – 391 160 лева
Размер на финансовата помощ: 
Не повече от левовата равностойност на 50 000 евро за един проект – 97 

970 лева.
Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект 

– 4889,50 лв.
Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект 

– 97 970.00 лв.
Интензитет на финансовата помощ:
 От 50% до 70% от допустимите разходи в зависимост от кандидата и 

проекта. 
8. КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ТЯХНАТА ТЕЖЕСТ:
- Проектът осигурява подпомагане на чувствителни сектори  в земеделието  

–  млечно животновъдство, производство на плодове и зеленчуци, етерично 
маслени и медицински растения – 25 точки

- Проектът е за биологично земеделско производство – 20 точки
- Изпълнението на проекта води до осигуряване на допълнителна заетост 

в стопанствата – 10 точки
- Проектът е на млад фермер, който е получил подкрепа за създаване на 

стопанства на млади фермери и полупазарни стопанства (малки стопанства) 
през периода 2007 – 2013 и периода 2014 - 2020 и не е получавал подпомагане 
по Програмата за инвестиционни дейности по мерки 121 и 4.1, с цел осигуря-
ване на приемственост в селското стопанство – 10 точки

- Проектът повишава енергийната ефективност на стопанството – 5 точки
- Проектът въвежда иновации в земеделското стопанство – 15 точки
- Проектът е с интегриран подход и допринася за насърчаване на коопери-

рането между производителите, включително за дейности свързани с опазване 
на околната среда и постигане на стандартите на ЕС – 15 точки

Общо – 100 точки
За да бъде предложено за финансиране едно проектно предложение, общата 

крайна оценка на етап техническа и финансова оценка трябва да е равна на 
или по-голяма от 10 т.

В случай, че две или повече проектни предложения имат еднакви общи 
крайни оценки, проектите ще бъдат подреждани в низходящ ред и ще се дава 
предимство на проекта/ите, получил/и по-висока оценка/и по следния критерий:

- Крайната оценка по критерий „2. Проектът е за биологично земеделско 
производство“

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

- Крайната оценка по критерий „3. Изпълнението на проекта води до оси-
гуряване на допълнителна заетост в стопанствата“ – предимство получава 
кандидат, който е предложил разкриването на повече работни места

9. ЛИЦЕ/А ЗА КОНТАКТ И МЯСТО ЗА ДОСТЪП ДО ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ:
Лице за контакт:
Данка Милчева – Изпълнителен директор, тел. 0884 459 599; 
е-mail:  mig_glavinitsa_sitovo@abv.bg 
адрес: гр.Главиница, обл.Силистра, ул.”Дунав” 13а
Пълният пакет документи за кандидатстване са публикувани на следните 

интернет адреси:
- на сайта на Сдружение „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа” 

- http://www.mig.glavinitsa.org./;
- на сайта на Информационната система за управление и наблюдение на 

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

10. 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/

Онлайн участие осъществиха 
самодейните колективи към 
НЧ „Димитър Иванов Полянов - 
1870“, с. Гарван в  XVIII Национа-
лен събор за автентичен фолк-
лор "От извора" 2020 г., с. Труд, 
област Пловдив. Във връзка със 
световната епидемиологична 
обстановка и запазване здравето 
и безопасността на участниците, 
изпратихме любителски запи-
си, без стандарт за качество и 
резолюция от изпълнения на 
Женската и Мъжката фолклорни 
групи за автентичен фолклор, 
Смесената танцова група за 
автентични гарвански хора и со-
листката към читалището Минка 
Колева Стоева, информират от 
културната институция. С това 
участие изпълняваме достойно 
една от мисиите на читалището 
- да популяризираме родния ни 
фолклор до различни точки на 

България.
Записът на Женската фол-

клорна група за автентичен 
фолклор е част от участията на 
читалището в Национален фес-
тивал на народното творчество 
„Фолклорна магия“ - Банско 
2019 г., завърнали се като три-
кратни лауреати - Лауреат на 
първа награда в категория „Фол-
клорни виртуози“ с Грамота 
и Диплом; Лауреат на втора 
награда в категория „Нашенки 
славей“ с Грамота и Диплом 
и Лауреат на трета награда в 
категория „Дръж се, земьо“ с 
Грамота и Диплом.

Записът на Мъжката фолклор-
на група за автентичен фолклор 
е от участие в Хумористичен 
фестивал „Сребърна пее и се 
смее“, село Сребърна, а записът 
на участие на Смесената танцова 
група за автентични гарвански 

хора са от участие в „Празник 
на водните лилии“, село Малък 
Преславец.

И не на последно място е 
записът от участие във „Фолкло-
рен дунавски събор“, Гарван на 
незабравимата солистка на чи-

талището Минка Колева Стоева.
Онлайн съборът нямаше кон-

курсен характер, но участието е 
безценно за нас.

В очакване сме да получим 
по пощата грамоти за участие и 
почетен знак на събора.

Самодейците от с.Гарван участваха онлайн в Национален фолклорен събор
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ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ

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 иници-

ативна група Главиница-Сито-
во Крайдунавска Добруджа” 
открива процедура за подбор 
на проектни предложения 
BG06RDNP001-19.362 по Мяр-
ка 4.2. „Инвестиции в прера-
ботка/маркетинг на селскосто-
пански продукти “

Програма: ПРОГРАМА ЗА 
РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РА-
ЙОНИ 2014 - 2020 г. 

Мярка: 19 ВОДЕНО ОТ ОБЩ-
НОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ 

Основна цел на мярката е: 
Модернизиране на преработ-
ващи предприятия с цел произ-
водство на качествени местни 
храни и продукти, създаване на 
работни места и стимулиране 
на предприятията да подобрят 
ефективността и конкурентос-
пособността си; насърчаване 
на пазарните взаимодействия 
между земеделските произво-
дители и преработвaтелите на 
земеделска продукция на тери-
торията на МИГ. Процедурата 
за безвъзмездна финансова 
помощ се реализира с фи-
нансовата подкрепа на Евро-
пейския земеделски фонд за 
развитие на селските райони.

- Наименование на мярката 
от Стратегията за ВОМР:

„МИГ Главиница - Сито-
во Крайдунавска Добруджа” 
- Мярка 4.2. „Инвестиции в 
преработка/маркетинг на сел-
скостопански продукти “

- Допустими кандидати по 
Мярка 4.2. „Инвестиции в пре-
работка/маркетинг на селско-
стопански продукти“:

1. Регистрирани земеделски 
стопани, съгласно Наредба № 
3 от 1999 г., чийто минимален 
стандартен производствен 
обем на земеделското им сто-
панство е по-голям от левовата 
равностойност на 8000 евро. 

2. Признати групи или орга-
низации 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 Глави-
ница или община Ситово, или 
съответно постоянен адрес за 
физическите лица на територи-
ята на община Главиница или 
община Ситово

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

- Дейности, допустими за 
финансиране:

 Допустими са само дейности 
на територията на МИГ, които 
водят до подобряване на ця-
лостната дейност на предпри-
ятието чрез:

1. внедряване на нови и/или 
модернизиране на наличните 
мощности и подобряване на 
използването им, и/или 

2. внедряване на нови про-
дукти, процеси и технологии, 
и/или 

3.  намаляване на себестой-
ността на произвежданата 
продукция, и/или 

4. постигане на съответствие 
с нововъведени стандарти на 
ЕС, и/или 

5. подобряване на сътрудни-
чеството с производителите на 
суровини, и/или 

6. опазване на околната сре-
да, включително намаляване 
на вредните емисии и отпадъ-
ци, и/или 

7. подобряване на енергий-
ната ефективност в предприя-
тията, и/или 

8. подобряване на безопас-
ността и хигиенните условия 
на производство и труд, и/или 

9. подобряване на качество-
то и безопасността на храните 
и тяхната проследяемост, и/
или 

10. подобряване на възмож-
ностите за производство на 
биологични храни чрез прера-
ботка на първични земеделски 
биологични продукти. 

Дейностите по проекта са 
допустими, ако са извършени 
след подаване на заявлението 
за подпомагане, независимо 
дали всички свързани с тях 
плащания са направени.

- Допустими разходи:
1. Финансова помощ се пре-

доставя за извършване на 
инвестиции в следните избра-
ни производствени сектори, 
свързани с преработката/мар-
кетинга на селскостопански 
продукти: 

- мляко и млечни продукти, 
включително яйца от птици, с 
изключение на производство, 
преработка и/или маркетинг 
на продукти, наподобяващи/
заместващи мляко и млечни 
продукти; 

- месо и месни продукти; 
- плодове и зеленчуци, вклю-

чително гъби; 
- пчелен мед и пчелни про-

дукти с изключение на про-
изводство, преработка и/или 
маркетинг на продукти, напо-
добяващи/заместващи пчелен 
мед и пчелни продукти; 

- зърнени, мелничарски и 
нишестени продукти с изклю-
чение на производство, прера-
ботка и/или маркетинг на хляб 
и тестени изделия; 

- растителни и животински 
масла и мазнини с изключение 
на производство, преработка и/
или маркетинг на маслиново 
масло; 

- технически и медицински 
култури, включително масло-
дайна роза, билки и памук, с 
изключение на производство, 
преработка и/или маркетинг 
на тютюн и тютюневи изделия, 
захар и сладкарски изделия; 

- готови храни за селскосто-
пански животни (фуражи);

- гроздова мъст, вино и оцет. 
2. Финансова помощ се пре-

доставя за 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, свър-
зано с дейностите, попадащи 
в някои от секторите по т. 1. 

3. Изграждане, придобиване 
и модернизиране на сгради 
и други недвижими активи, 
свързани с производството и/
или маркетинга, включително 
такива, използвани за опазва-
не компонентите на околната 
среда.

4. Закупуване, включително 
чрез финансов лизинг, и/или 
инсталиране на нови машини, 
съоръжения и оборудване, 
необходими за подобряване 
на производствения процес 
по преработка и маркетинга, 
в т.ч. за:

а) преработка, пакетиране, 
включително охлаждане, зам-
разяване, сушене, съхраняване 
и др. на суровините или про-
дукцията;

б) производство на нови 
продукти, въвеждане на нови 
технологии и процеси;

в) опазването на околната 
среда включително намаля-
ване на вредните емисии и 
отпадъци;

г) подобряване на безопас-
ността и хигиенните условия 
на производство и труд;

д) подобряване на енер-
гийната ефективност в пред-
приятията и за подобряване 
и контрол на качеството и 
безопасността на суровините 
и храните.

5. Закупуване на земя, не-
обходима за изпълнение на 
проекта във връзка с изграж-
дане и/или модернизиране на 
сгради, помещения и други 
недвижими материални акти-
ви, предназначени за произ-
водствени дейности.

6. Закупуване на сгради, 
помещения и други недвижими 
имоти, необходими за изпъл-
нение на проекта, предназначе-
ни за производствени дейности 
на територията на МИГ.

7. Закупуване, включително 
чрез финансов лизинг, на 
специализирани транспортни 
средства, включително хладил-
ни такива, за превоз на сурови-
ните или готовата продукция, 
използвани и произвеждани 
от предприятието.

8. Изграждане/модернизира-
не, включително оборудване на 
лаборатории, които са собстве-
ност на кандидата, разположе-
ни са на територията на пред-
приятието и са пряко свързани 
с нуждите на производствения 
процес, включително чрез фи-
нансов лизинг.

9. Материални инвестиции 
за постигане на съответствие 
с новоприети стандарти на 
Съюза за постигане на съот-
ветствие с Регламент /ЕО/№ 
853/2004 /чл. 10, § 3, Прило-
жение III, Глава II и Директива 
93/119/ЕС/22.12.1993 г. за 
защита на животните при клане 
и Наредба № 4 от 2014 г. за 
специфичните изисквания към 
производството на суровини и 
храни от животински произход 
в кланични пунктове, тяхното 
транспортиране и пускане 
на пазара, включително чрез 
финансов лизинг.

10. Разходи за достигане на 
съответствие с международно 
признати стандарти за систе-
ми за управление, разходи за 
въвеждане на добри произ-
водствени практики, системи 
за управление на качеството и 

подготовка за сертификация 
в предприятията само когато 
тези разходи са част от общ 
проект на кандидата.

11. Закупуване на софтуер, 
включително чрез финансов 
лизинг.

12. За ноу-хау, придобиване 
на патентни права и лицензи, 
за регистрация на търговски 
марки и процеси, необходими 
за изготвяне и изпълнение на 
проекта;

1 3 .  О б щ и  р а з х о д и  з а  
предпроектни проучвания, 
такси, хонорари за архитекти, 
инженери и консултантски 
услуги, консултации за еколо-
гична и икономическа устой-
чивост на проекти, проучвания 
за техническа осъществимост 
на проекта. 

Продуктите от допустимите 
за финансова помощ сектори 
по т. 1, за чиято преработка 
и/или маркетинг се кандидат-
ства, трябва да са описани в 
приложение № I по чл. 38 от 
Договора за функционирането 
на Европейския съюз, наричано 
по-нататък „приложение № I от 
Договора", и в приложение към 
Условията за кандидатстване 
по мярката. 

Съответствието на проектите 
със секторите по т. 1 се опре-
деля въз основа на селскосто-
панските продукти, за чиято 
преработка и/или маркетинг 
се кандидатства, технологията 
на производство и получените 
крайни продукти. 

Съгласно Указания за при-
ем на проекти подавани по 
стратегиите за ВОМР (утвър-
дени със Заповед №РД 09-
828/04.09.2018 г., на Минис-
търа на земеделието, храните 
и горите), общите разходи 
свързани с консултации (раз-
работване на бизнес план, 
включващ продпроектни из-
следвания и маркетингови 
стратегии или попълване на 
анализ разходи-ползи (фи-
нансов анализ), извършване 
на предпроектни проучвания 
и окомплектоване на пакета 
документи, и консултантските 
услуги, свързани с изпълнение-
то, и отчитане на дейностите по 
проекта до изплащане на помо-
щта) не следва да надхвърлят 5 
на сто от допустимите разходи. 
Разходите за  предпроектни 
проучвания, такси, хонорари за 
архитекти, инженери и консул-
тантски услуги, консултации 
за екологична и икономическа 
устойчивост на проекти, про-
учвания за техническа осъ-
ществимост на проекта общо 
не могат да надвишават 12 на 
сто от стойността на допусти-
мите инвестиционни разходи, 
включени в т. 2 - 12.

- Период на прием и място 
за подаване на проектни пред-
ложения:

Настоящата процедура е с 
един краен срок за кандидат-
стване:

Начало на прием: 28.02.2020 г.
Краен  срок  на  прием : 

23.11.2020 г., 17:30 часа 
Място на подаване на про-

ектните предложения: Подава-
нето на проектно предложение 
по настоящата процедура се 
извършва по изцяло електро-
нен път чрез Информацион-
ната система за управление и 

наблюдение на Структурните 
инструменти на ЕС в България 
(ИСУН 2020) единствено с из-
ползването на Квалифициран 
електронен подпис (КЕП), чрез 
модула „Е-кандидатстване“ 
на следния интернет адрес: 
https://eumis2020.government.
bg.

- Бюджет на приема
Общият финансов ресурс по 

процедурата е 206 000,00 лева.
- Минимален и максимален 

размер на финансовата по-
мощ, предоставяна за проект:

Минималният размер на 
общите допустими разходи за 
един проект е  9 779,00 лева

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

Минималния размер на без-
възмездната финансова по-
мощ за един проект е 4889,50 
лева Максимален размер на 
безвъзмездната финансова по-
мощ за един проект е 117,348 
лева 

Интензитет на финансовата 
помощ: До 50% от допусти-
мите разходи в зависимост от 
кандидата и проекта.

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

Критерии за подбор на про-
ектните предложения и тяхната 
тежест:

1. Проектът насърчава ко-
оперирането и интеграцията 
между земеделските произво-
дители и предприятия от хра-
нително – преработвателната 
промишленост на територията 
на МИГ - 30 точки 

2. Проектът е за инвестиции 
в активи за съхранение, пре-
работка, пакетиране, охлаж-
дане, замразяване и сушене 
на продукти, произвеждани на 
територията на МИГ - 15 точки 

3. Проектът е свързан с внед-
ряване на иновации - 10 точки

4. Проектът е за преработка 
на биологични продукти – 5 
точки

5. С проекта се въвеждат 
нови процеси и технологии, це-
лящи опазването на околната 
среда - 10 точки

6.  Проектът насърчава зае-
тостта чрез разкриването на - 
минимум 1 ново работно място 
и запазване на съществуващи 
работни места - 30 точки

Общо - 100 точки
- Ранкиране при липса на 

финансов ресурс:
В случай, че две или повече 

проектни предложения имат 
еднакви общи крайни оценки, 
проектите ще бъдат подреж-

дани в низходящ ред, и ще 
се дава предимство на про-
екта/ите, получил по-висока 
оценка/и по следния критерий:

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

- Лице/а за контакт и място 
за достъп до подробна инфор-
мация:

За контакти: 
Данка Милчева – Изпълни-

телен директор на МИГ „Гла-
виница-Ситово Крайдунавска 
Добруджа”;

Информация и консултации 
по процедурата може да по-
лучите всеки работен ден от 
9.00 до 17:00 часа в офиса на 
МИГ „Главиница-Ситово Край-
дунавска Добруджа” на адрес: 
гр.Главиница, ул.“Дунав" № 13 
А, тел.: 088 445 9599 

Кандидатите могат да зада-
ват допълнителни въпроси и да 
искат разяснения във връзка с 
Условията за кандидатстване 
до 3 седмици преди крайния 
срок за подаване 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 публи-
кувани на следните интернет 
адреси: 

- на сайта на сдружение МИГ 
„Главиница - Ситово Крайду-
навска Добруджа“: https://www.
mig.glavinitsa-sitovo.org/bg/ 

- на сайта на Информаци-
онната система за управление 
и наблюдение на средствата 
от Европейските структурни 
и инвестиционни фондове 
(ИСУН 2020) в модула за елек-
тронно кандидатстване: http://
eumis2020.government.bg/ 

- Начин за подаване на про-
ектни 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 канди-
датстване: http://eumis2020.
government.bg/
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