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Тази година Детската гра-
дина в с.Искра отпразнува 
своя половинвековен юби-
лей. Тя носи името „Мир” и 
е институция в системата 
на предучилищното образо-
вание, в която се отглеждат, 
възпитават, социализират и 

обучават деца от двегодишна 
възраст до постъпването им 
в 1-ви клас, като осигурява 
подготовката им за училище.

Мисията на ДГ „Мир” е 
да подкрепя и вярва в по-
тенциала на всяко дете, да 
създава благоприятна пози-

тивна и разнообразна среда 
за цялостното развитие на 
детето, както и възможности 
за опазване на физическото 
и психическото му здраве. И 
още - да мотивира учителите 
да реализират в най-висока 

на стр. 3

Осигурени са средства за неотложен ремонт на 
Читалището в с.Искра и за Кметствата в
Поляна и Добротица

Благотворителна инициатива 
в с. Искра завърши с дарения за 
недоносени деца в МБАЛ-Силистра

Народно читалище "Бачо Киро-
1943 г.", с. Искра, община Ситово 
осъществи поредната си благот-
ворителна кампания насочена към 
новородените недоносени бебета, 
които винаги имат по-специални 
нужди, за да стартират по пътя 
наречен ЖИВОТ. Благодарение на 
кампанията са закупени 2 кисло-

родни палатки, 16 бебешки одеяла, 
както и чаршафи, 2 подложки за 
повиване на бебета и дарени на Ро-
дилно отделение в МБАЛ-Силистра.

Дарението е на стойност 500 
лева, а средствата са набрани 
от читалищни дейности и лични 
средства на читалищния персонал.

В благородната кауза се включи 

Емре Серхат, ученик от Приро-
до-математическата гимназия в 
гр.Силистра, родом от с.Искра, 
като дари средствата от първата си 
стихосбирка "Година и половина". 

Организаторите изразяват сво-
ята благодарност и към Гюлтен и 
Динчер Сабри за направеното им 
дарение.

Ситовското читалище 
участва в родолюбива проява 

на стр. 3

на стр. 2

Общинската власт и миряните 
приветстваха новия 

Доростолски митрополит Яков
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Решения 
на Общински съвет-Ситово 

по Протокол № 9/30.09.2020 г.
Д  Н  Е  В  Е  Н    Р  Е  Д:

1. Докладна записка относно, приемане на От-
чет за дейността на СПОХ „Независим живот“ 
към Община Ситово за периода 01.01.2020 г. – 
30.06.2020 г.

Внася: С. Алиибрям, Кмет на Община Ситово
2. Докладна записка относно издаване на за-

пис на заповед от Община Ситово в полза на 
ДФ „Земеделие“, обезпечаващ авансова плащане 
по Административен договор № BG06RDNP001-
7.007-0094-C01/08.05.2019 г. за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ по Програмата 
за развитие на селските райони за периода 2014-
2020 г. по подмярка 7.2.“Инвестиции в създаване-
то, подобряването или разширяването на всички 
видове  малки по мащаби инфраструктура“ от 
мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата 
в селските райони” BG06RDNP001-7.007-СПОРТ 
за Проект „Изграждане, реконструкция, ремонт, 
оборудване и/или обзавеждане на спортна инфра-
структура“.

Внася: С. Алиибрям, Кмет на Община Ситово
3. Докладна записка относно актуализиране на 

списъка на длъжностите, имащи право на транс-
портни разходи за сметка на Общинския бюджет.

Внася: С. Алиибрям, Кмет на Община Ситово
4. Докладна записка относно отдаване под наем 

на общински имоти с НТП – полски пътища“ в 
землището на Община Ситово за стопанската 
2020-2021 година.

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

Р Е Ш Е Н И Е  № 73
На основание чл.21, ал.2, т.10 и т.24 и чл.27, ал.4 

и ал.5 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация и административен до-
говор за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ № BG06RDNP001-7.007-0094-C01/08.05.2019 
г. по подмярка 7.2.“Инвестиции в създаването, 
подобряването или разширяването на всички 
видове малка по мащаби инфраструктура“ от 
мярка – 7 „Основни услуги и обновяване на селата 
в селските райони“ за Проект „Изграждане, рекон-
струкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане 
на спортна инфраструктура“, сключен между ДФ 
„Земеделие“ и Община Ситово

1. Упълномощава кмета на Община Ситово да 
подпише Запис на заповед, без протест и без 
разноски, платима на представяне в полза на ДФ 
„Земеделие“ в размер на  47 755,90 лева /четири-
десет и седем хиляди седемстотин петдесет и 
пет лева и  деветдесет стотинки/ за обезпечава-
не на 100% /сто процента/ от заявения размер на 
авансово плащане по административен договор за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

№ BG06RDNP001-7.007-0094-C01/08.05.2019 г. по 
подмярка 7.2.“Инвестиции в създаването, подо-
бряването или разширяването на всички видове 
малка по мащаби инфраструктура“ от мярка - 7 
„Основни услуги и обновяване на селата в сел-
ските райони“ за Проект „ Изграждане, рекон-
струкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане 
на спортна инфраструктура“.

2. Възлага на Кмета на Община Ситово да под-
готви необходимите документи за получаване на 
авансово плащане по административен договор 
№ BG06RDNP001-7.007-0094-C01/08.05.2019 г. и да 
ги представи пред ДФ „Земеделие“.

Р Е Ш Е Н И Е  № 74
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общин-

ски съвет - Ситово утвърждава списък на длъж-
ностите и лицата, имащи право на транспортни 
разходи за сметка на Общинския бюджет, от 
датата на назначаването - за новоназначените 
служители.

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

връзка с чл.8, ал.9 от ЗОС, чл.37в от ЗСПЗЗ, 
Общински съвет Ситово дава съгласие Кмета 
на Община Ситово да сключи договори за наем 
за една стопанска година 2020 - 2021 година, за 
имоти с НТП „Полски пътища“ /нефункциониращи 
като такива/ с техните ползватели, съгласно 
подписани споразумения за ползване на земедел-
ски земи“ от ППЗСПЗЗ, след процедури по чл.37в, 
ал.16 от ЗСПЗЗ.

2. Определя наемна цена в размер на 60,00 лева 
на дка.

3. В договорите за наем изрично да се посочи, че 
ползвателят, на който се предоставят за ползва-
не полските пътища е длъжен да осигури достъп 
до имотите, декларирани и заявени за ползване в 
реални граници през следващата стопанска годи-
на. Към всеки договор да се представи приложение 
със списък на ползватели заявили ползване на 
имотите в реални граници от конкретно землище.

4. Възлага на Кмета на Община Ситово пос-
ледващите съгласно закона действия по изпъл-
нението.

Председател на ОбС-Ситово:
/Ридван КЯЗИМ/

В последния  ден на 
м.септември Общински 
съвет-Ситово проведе ре-
довно заседание свикано 
от неговия председател 
Ридван Кязим. 

Общинските съветници 
дадоха съгласие за издава-
не на запис на заповед от 
Община

Ситово в полза на ДФ 
„Земеделие“, обезпечаващ 
авансова плащане за пре-
доставяне на безвъзмезд-

на финансова помощ по 
Програмата за развитие 
на селските райони по 
подмярка 7.2.“ Инвестиции 
в създаването, подобрява-
нето или разширяването 
на всички видове малки по 
мащаби инфраструктура“ 
от мярка 7 „Основни услуги 
и обновяване на селата в 
селските райони” за проект 
„Изграждане, реконструк-
ция, ремонт, оборудване и/
или обзавеждане на спорт-

на инфраструктура“.
Със свое решение съ-

ветниците актуализираха 
списъка на длъжностите, 
имащи право на транспорт-
ни разходи за сметка на 
общинския бюджет, а със 
следващо решение дадоха 
съгласие за отдаване под 
наем на общински имоти 
- полски пътища в земли-

щето на община Ситово 
за стопанската 2020-2021 
година.

Отчетът за дейността 

на СПОХ „Независим жи-
вот“ към Община Сито-
во ще бъде разгледан на 
следващото заседание на 
местния парламент.

Заради усложнената епи-
демична обстановка и с 
цел опазване на здравето 
на гражданите, предва-
рителните заседания на 
Постоянните комисии, как-

то и редовната сесия на 
Общински съвет - Ситово 
се проведоха при закрити 
врати за граждани.

Септемврийско заседание на Общинския съвет

Осигурени са средства за неотложен 
ремонт на Читалището в с.Искра 
и за Кметствата в Поляна и Добротица

Шест докладни записки 
формираха дневния ред на 
проведеното на 28 октомври 
изнесено по своя характер 
редовно заседание на Об-
щински съвет-Ситово.

Най-напред общинските 
съветници разгледаха отчета 
за дейността на СПОХ „Не-
зависим живот“ към Община 
Ситово за първото полугодие 
на тази година, както и акту-
ализирания годишен финан-
сов план, който е неразделна 
част от решението.

Със следващо решение 
са утвърдени вътрешни про-
мени в поименния списък 
на капиталовите разходи за 
настоящата година по обекти 
и източници на финансиране 
към 30 септември т.г.

Трансформирана е целе-
вата субсидия за капитало-
ви разходи в трансфер за 
финансиране разходите на 
Общината за извършване 
на неотложни текущи ре-
монти на общински пътища, 
улична мрежа и общински 
сграден фонд. Мотивите за 
трансформиране на част от 
целевата субсидия планирана 
за основен ремонт на мостово 
съоръжение на ВиК-канал в 
с.Гарван са, че не е необхо-
димо цялостно изграждане, 
а само с извършване на да-
дените предписания, обек-
тът може да има нормална 
експлоатация. Част от тези 
средства ще бъдат насочени 
за неотложен текущ ремонт 
на НЧ „Бачо Киро” в с.Искра 

и на Кметство с.Поляна, как-
то и за закупуване на котел 
за отопление за Кметство 
с.Добротица.

Местните парламентарис-
ти приеха План за действие 
при тежки зимни условия, 
интензивни снеговалежи, сне-
гонавявания и обледеняване 
на територията на община 
Ситово през предстоящия зи-
мен сезон. Утвърден е осем-
членен Щаб за изпълнение на 
този план, който се оглавява 
от кмета Сезгин Алиибрям. В 
него влизат още зам.-кметът 
Севджан Адем, секретарят 
на общината Андриан Ан-
дреев, гл.спец „Гражданска 
защита” Адил Адилов, пол.
инсп.Младен Димитров от 
Полицейски участък-Ситово, 

началникът на ВиК-Ситово 
Пламен Чочев, Георги Янков – 
техник към ЕНЕРГО Про и д-р 
Росен Колев и Турхан Мехмед 
– директор на ОП „Общинска 
собственост и услуги - 2012”. 
Освен това с кметска запо-
вед е изградена Оперативна 
група, членовете, на която ще 
бъдат на разположение на 
Общинския съвет за намаля-
ване риска от бедствия.

Кметът на Община Ситово 
Сезгин Алиибрям е с утвър-
ден мандат за представител 
на Общината за участие в 
извънредно заседание на Об-
щото събрание на Асоциация-
та по ВиК в област Силистра. 
При невъзможност той да 
присъства ще бъде заместван 
от зам.-кмета Севджан Адем.

Общинската власт и миряните приветстваха 
новия Доростолски митрополит Яков

По традиция Н.В.Пр. митро-
полит Яков - новият духовен 
водач на Доростолска митро-
полия, бе посрещнат първо 
на границата на епархията, 
която е при село Гарван, 
община Ситово. Там той бе 
приветстван от митрополит 
Антоний, управлявал времен-
но епархията след кончината 
на митрополит Амвросий, 
който бе десет години епар-
хийски архиерей в епархията 
с център Силистра.

Зам.-кметът на Община 
Ситово Еда Самиева поднесе 
поздравления и букет цветя. 
Тук бяха също отец Стефан 
от с.Гарван, представители 
от НЧ „Христо Смирненски” 
- Ситово, самодейци от НЧ 
„Димитър Иванов Полянов 

- 1870 г.”, с.Гарван заедно с 
председателя на Читалищ-
ното настоятелство Веселин 
Неков, самодейци от Клуб 
на пенсионера и инвалида 
"Надежда", с. Гарван.

Спазена бе и още една 
традиция - митрополитът бе 
посрещнат с хлебни пити.

Доростолска епархия е 
създадена през 390 г. и е 
най-древната по рода си по 
нашите земи. В момента 
обединява миряни и над 50 
православни храмове в 6 
общини в областите с цен-
трове Силистра (Силистра, 
Кайнарджа, Дулово, Ситово и 
Алфатар) и Добрич (Тервел). 
Възстановена бе на Петия 
църковно-народен събор, 
проведен на 17 декември 

2001 г. след разделянето 
на Доростоло-Червенската 
епархия на Русенска и на 
Доростолска епархии. Преди 

това в продължение на 130 го-
дини център на обединената 
тогава Доростоло-Червенска 
епархия бе град Русе.
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степен уменията си и да до-
каже на обществеността, че 
детската градина е значима 
и необходима среда за пълно-
ценното развитие на детето в 
предучилищна възраст.

Детска градина „Мир” е мяс-
то, където детето се чувства 
щастливо, защитено, разби-
рано и подкрепяно, катего-
рични са от ръководството 
на детското заведение. Тя е 
предпочитана среда за учене 
чрез игра, която осигурява 
физическото, познавател-
ното, езиковото, духовно-
нравственото, социалното, 
емоционалното и творческото 
развитие на децата. Освен 
това се е обособила и като 
Център за родители, търсещи 
и намиращи подкрепа, съ-

трудничество, педагогическа 
информация.

В Детска градина „Мир” 
детето открива един неповто-
рим свят - уютна, спокойна и 
близка до семейството среда 
и учител, който е предпочитан 

приятел, съветник, партньор.

Началото…
Първата ЦДГ в село Искра 

е открита през 1970-та само 
с една група и се помещава в 
стара малка сграда.

Повече детски групи в село 
Искра са организирани през 
летния период, спонсорирани 
от ТКЗС с цел грижа за децата 
на работещите. Тези групи са 
организирани в различните 
части на селото.

Големият брой на децата 
в селото и желанието на ро-
дителите им да посещават 

детската градина налага не-
обходимостта да се построи 
нова сграда.

В настоящата сграда, Дет-
ската градина функционира 
от 1981 г. Тя е с четири групи, 

в които се обучават сто деца.
От учебната 1985/1986 г., 

след закриване на двете по-
лудневни групи в училище, в 
ЦДГ е открита още една група. 
Градината става с пет групи и 
138 възпитаници.

 На 1 юни 1991 г. Детската 
градина приема името „Мир”. 
Именуването на детската гра-
дина е отбелязано с празник, 
на който присъстват деца, 
родители, гости.

След трудните 1989-та, 
1990-та, 1991-ва, през които 
броят на групите и деца-
та намаляват, от учебната 
1991/1992 г. децата и техните 
семейства се завръщат в 
селото и Детската градина 
отново е с пет групи.

От 1 октомври 1996 г. една 
от групите е закрита.

Към настоящия етап, ДГ 

„Мир“ е с четири групи. Около 
80 деца посещават градината.

ДГ „Мир“ е наследник на 
предучилищното образова-
ние в селото. Тя е детска 

градина със свой символ, 
знаме, химн, традиции. Бе-
лият гълъб е понесъл на 
крилете си мечтите на децата 
на село Искра.

от стр. 1

Паметната среща "Из-
пълненият дълг към една 
премълчана истина" бе 
проведена в Силистра 
във връзка с 80-ата го-
дина от подписването 
на Крайовския договор. 
В нея участваха автори 
на книги по темата от 
всички общини на облас-
тта.

Срещата се състоя 
пред Регионална библи-
отека "Партений Павло-
вич" - домакин и парт-
ньор на събитието, осъ-
ществено с логистична 
и финансова подкрепа от 
страна на Областна ад-
министрация Силистра, 
Винарска изба "Опрев" 
Добротица, Изба на ко-

лела "Пинк пе-
ликан" и Ротари 
клуб Силистра.

С а м о д е й ц и 
от Народно чи-
талище "Хрис-
то Смирнен-
ски” - Ситово 
с председател 
Никола Георги-
ев поздравиха 
участниците с 
танц и с компо-
зиция за Добру-
джа по стихове 
на Красимира 
Орлоева - поче-
тен гражданин 
на община Си-
тово.

Областният 
управител на 
област Силист-
ра Ивелин Ста-

тев удостои с плакет 
НЧ "Христо Смирненски", 
Ситово - благодарност 
за отзивчивостта на 
неговите самодейци към 
Паметна среща "Изпъл-
неният дълг към една 
премълчана истина".

Наградата на предста-
вителя на държавната 
власт бе и по повод ак-
тивността на ситовско-
то читалище в открива-
нето на 7 септември т.г. 
в градинката до площада 
на общинския център на 
паметна плоча, свърза-
на с годишнината от 
възвръщането на Южна 
Добруджа към Отечест-
вото през 1940 г.

Ситовското читалище 
участва в родолюбива проява 

Пещерата край Ситово 
е картографирана

В община Ситово има две пе-
щери, за които се знае от дълги 
години, но дейности по картог-
рафиране не са извършвани.

Добрата новина е, че това 
вече се случи и то с активното 
съдействие на Българското 
пещерно дружество.

През м.октомври беше кар-
тографирана пещерата край 
общинския център Ситово. Тя е 
с обща дължина около 40 метра.

Тази дейност беше извърше-
на от Ивелин Иванов от Българ-
ското пещерно дружество със 
съдействието на Рашид Абтула, 
който е любител на туризма и 
пещерното дело.

В края на миналата година, 
също двамата, проникнаха в 
пещерата „Дядо Минковата 

дупка” край ситовското село 
Добротица и я картографираха.

Тази пещера е с дължината 30 
метра, като преди да се стигне 
дъното се преминава през два 
тесни участъка.

Пещерите са потенциални ту-
ристически обекти, а развитието 
на туризма е една добра възмож-
ност за Община Ситово. Такова 
е мнението и на Рашид Абтула, 
той е психолог, преподавател в 
Професионалната гимназия по 
селско стопанство в Ситово и 
общински съветник в местния 
парламент. За да станат турис-
тически обекти двете пещери 
са необходими още действия по 
тяхното облагородяване, така 
че да са възможни за безопасни 
посещения. Това предстои.

Междуинституционално обучение проведоха учителски-
те колективи на  Професионалната гимназия по селско 
стопанство и ОУ „Г.С. Раковски”, с.Ситово в КК „Св.
Св.Константин и Елена”. Темата на работната среща бе 
„Споделяне на добри практики. Използване на електронни 
ресурси и платформи в обучението”, а лектори по нея - 
Гинка Йорданова, инж. Димитър Иванов, Вера Димитрова 
и зооинж.Рашид Абтула.

Учениците от 11 клас на ПГСС-Ситово проведоха 
своята учебна практика в ЗК „16 декември" в с. Гарван 
с ръководители инж.Д. Георгиева и инж. Д. Иванов.
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„Живо вълшебство“ или 
Довиждане, вълшебно приказно лято!

Продължение от миналия брой
Навярно всеки скъпо пази люби-

ма приказка, нали, и сам по детски 
преразказва невероятни чудеса. И 
даже в къщи всеки има, герой от 
приказките знаем, и носи неговото 
име и приказки измисля сам. Сега 
героите пристигат на своя при-
казен парад и всеки носи своята 
книга, свой приказен небивал свят. 
А тук там има и сюжети измислени 
с настроение от нас… И отново 
приказка ни носи и пее приказен 
герой, дано, дано да се докосне 
до вашата приказка и той. Поне 
за малко оставете грижи и дела, 
усмихнете се и забравете лоши ми-
сли и това, което ви тежи, защото 
знаем светъл лъч надежда и радост 
има скрити някъде около нас. 

Решихме да споделим с вас една 
малка частичка от музикалното 
представяне на нашите приказни 
герои. И така, да не губим време, 
елате днес в нашия вълшебен свят. 
Парад на приказките почва и всяка 
приказка е твоя, любим герой, 
приятели, срещнете:

Червената шапчица: Знаете ли, 
аз понякога си слагам червена 
шапка, за да съм ужким … Чер-
вената шапчица…. А истинската 
Червена шапчица ходи със своята 
кошничка в гората вече дълги, 
дълги години, още от онова време, 
когато нашите баби и дядовци са 
били деца, дори и по-отдавна. И 
все същата песничка си пее…

Ян Бибиян: Аз съм малък като 
залък силен като великан!

Приключенията на Пуц и Жъл-
турко: Кучета сме ний игриви, 
пакостливи, обичливи. Весело 
сега си лаем и на воля си играем. 
Ето вече подозирам тука нещо ще 
се случи във играта аз разбирам 
Пуцко бързо ще се включи. Бате 
Пуцко все ме учи как да стана 
умно куче, без играта аз си зная, 
че не мога да изтрая. Ах, тез сини 
пеперуди пак ни гонят като луди.

Патиланско царство: Бате Пати-
ланчо има много весела дружина, 
в патиланското си царство всички 
до сега разсмива. Където има 
шум и песни, където всеки нещо 
крие, патиланци само правят тези 
смешни лудории. Баба Цоцолана 
с пръчка често тук ги поучава, но 
понеже и помагат после всичко 
им прощава. Патиланство на игри 
и на другарство. То е царство на 
мечтите и на детството е царство.

Хитър Петър: Хитър Петър кой 
не знае, всяка случка е урок за нас. 
А поуката остава от шегата весел 
детски глас. Хитър Петър пак ни 
среща с приказка и в новия сюжет. 
Иска да ни каже нещо, нещо май и 
тук не е наред. В приказките знам 
хитрува има номер свой, ала тук 
поне си струва не той - друг от вас 

да е герой… Хитър Петър е сред 
нас, кой не знае Хитър Петър той 
е сигурно у вас?

Пипи Дългото чорапче: На 21 
май навърших цели 75 години и 
съм се превърнала в любимка на 
малки и големи. За мен животът 
е движение, но няма никакво 
съмнение, че да разкажеш приклю-
чение е нужно само въображение. 
Разбрахте нали, с въображение 
обикновеното става необикновено, 
невъзможното – възможно.

Алиса в страната на чудесата: 
Чудесата са за всяко дете. Всичко 
е възможно за теб на тоя свят, и 
заек със часовник и червен кота-
рак. Страната на чудесата можеш 
да видиш и ти, стига на всякъде да 
оставаш ти самия все ти. 

Вълшебница Съвест:  Всеки 
човек има по една вълшебница, 
но не винаги чува гласа й – това е 
съвестта му. Тихичък ми е гласеца 
пречи му дори ветреца, затова не 
чуваш ти мойте думички добри.

Малкият принц: Всеки човек е 
един малък космос, всеки човек 
идва от една малка планета.  И от 
нея тогава, и над нея тогава малко 
цвете израства като малко звънче. 
Чували ли сте за мен, аз нямам 
име. Имам само два вулкана и едно 
цвете. Не притежавам богатство и 
злато, огромни земи и дворци, но 
всички ме обичат.

Малкият Мук: Обувките ми ся-
каш са моторни по-бързи са от 
вятъра дори и още с тояжка чу-
дотворна съдбата ме дари. Аз 
съм Малкият Мук - рицар смел на 
доброто и живея напук с добрина 
срещу злото .

Спящата красавица: А за всичко 
е виновно островърхото вретено, 
малко, простичко, съдбовно, както 
всичко забранено. Бодна пръстите 
ми финни и за цели сто години 
станах спяща хубавица.  

Буратино: Млекце обичам, хляб 
и масълце, туршийка хрупвам с 
печено месце. Ям и плодовете да-
ват сили, яжте всичко хей, дечица, 

мили. Да руменее всяко лицече, да 
бъде здраво всяко сърчице. Здра-
вейте витамини А, В и С.

Бърборино: Кой приятел не 
обича? Кой самичък днес расте? 
Истински съм весел само, пея си 
щастлив на глас, щом до дърве-
ното рамо знам, че съм с приятел 
аз. Всички ви безкрай обичам от 
градчета и селца, и в приятелство 
се вричам от сърце за вас. С 
приятели е весело на този свят, с 
приятели си най-богат!

Малвина: Време е да прекъснем 
нашето приказно пътешествие.

Шехерезада: Не се тревожи, 
приказките остават с теб, или поне 
една от тях – защото приказката ти 
любима остава в тебе вечно жива.

Кали: Това е толкова човешко, 
да искаш всичко да е чисто. Да 
стане хубавото вечно, да помниш 
детството лъчисто! Ах, колко 
много песни има, които времето 
отмива…

Представихме ви приказни 
герои, които познавате още от 
ранното си детство. Те са наши 
добри и верни приятели, с които 
никога не сме разговаряли лично 
и все пак те са живи за нас. Мили 
приятели, надяваме се, че всичко, 
което пресъздадохме ви е хареса-
ло… Ние опитахме, повярвахме в 
себе си и успяхме. А сега е време 
за ДОВИЖДАНЕ - на всички Вас 
дължим поклон!

„На членовете на читалищното 
настоятелство, на доказаните 
млади таланти - артисти, танцьо-
ри и певци и техните родители, 
както и на спонсорите на нашето 
музикално приказно пътешествие 
„Живо вълшебство“ - Сезгин Али-
ибрям, кмет на община Ситово и 
ръководството на ЗК „Мир-93“, 
с. Добротица - моята сърдечна 
благодарност!“ 

Галина ЙОРДАНОВА, 
Председател на Читалищното 
настоятелство на НЧ „Йордан 

Йовков-1899“, с. Добротица

Хензел и Гретел или
Никол и Димо

Изпълнения на самодейци от 
село Гарван - на видеозаписи

През този месец изпъл-
ненията на самодейните 
колективи за автентичен 
фолклор към Народно чи-
талище „Димитър Иванов 
Полянов - 1870“, с.Гарван 
бяха заснети на видеокли-
пове за телевизия "Сънрайз 
Маринов", информира се-
кретарят на културната 
институция Гинка Макри-
ева.

Женската фолклорна гру-
па за автентичен фолклор 
изпълни пет песни - „Иван 

на Рада думаше”, „Йордан 
на чардак седеше”, „Прите-
кла е мътна река-вечерни-
ца”, „Димке ле, моме, Димке 
ле” и „Привлязъл беше Нико-
ла”. Ръководител на тази 
група е Георги Недков.

Също пет изпълнения 
бяха записани и с Мъжката 
фолклорна група за автен-
тичен фолклор, чийто ръко-
водител е Юлиян Макриев. 
Това са песните „Рано рани 
Димитрина”, „Юнак върви 
през горица”, „Коя ли мома 

е била”, „Залюби Колю, 
залюби” и „Припаднала е 
Стоене, ле”.

Освен песни, гарвански-
те самодейци са показали 
и своите танцови умения 
чрез изпълненията на „Гар-
ванска сборенка”, „Гарван-
ско чергило”, „Ало, нело” 
и „Сърба фицаряска” от 
Смесената танцова група 
с ръководител на Веселин 
Неков, който е и предсе-
дател на Читалищното 
настоятелство.

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

ТреТо мясТо в онлайн фолклорен конкурс
Читалището от с. Гарван 

беше част от представите-
лите на 41 певчески групи, 
фолклорни групи и форма-
ции за традиционен обреден 
и словесен фолклор и 31 
индивидуални изпълнители 
- певци/певици и майстори 
на традиционни обредни 
хлябове от 15 областни цен-
трове в първия Национален 
онлайн празник - фолклорен 
конкурс “От браздата до 
софрата - по дългия път на 
хляба“ - с.Пещера, община 
Земен, област Перник.

Спечелено е трето място 
в раздел „Фотографии на 
обредни жетварски моменти 
и хлябове“.

Изпратените материали 

за конкурса са оценявани от 
жури с председател - Цве-
тана Манова - етнолог, и 
членове - Илка Димитрова, 
етномузиколог, музикален 
редактор в Българско на-
ционално радио и  Милчо 
Георгиев, етнохореолог и 
фолклорист.

И още – самодейците гар-
ванското читалище взеха 
участие в концерта по повод 
100-годишния юбилй на НЧ 
„Свобода - 1920“, с.Поляна.

Патриотична изложба в с.Попина

По повод 80-годишнината 
от подписването на Крайов-
ския договор за възвръща-
нето на Южна Добруджа в 
пределите на България, в 
центъра на с. Попина бе екс-
понирана фотодокументал-
на изложба. Тя е изготвена 
и предоставена от Държа-
вен архив Силистра със 
съдействието на кметство 
Попина и на НЧ "Никола 
Вапцаров-1940".

В нея са включени доку-
менти и снимки, отразяващи 
първите стъпки на бъл-
гарската административна 
власт в Силистра. На 1 
октомври в града влизат 
българските освободителни 

войски, предвождани от ген. 
лейтенант Георги Попов, на-
чалник на ІІІ Българска ар-
мия и генерал-управител на 
Южна Добруджа. Посрещат 
ги под специално построена 
арка инж. Петър Иванчев, 
първият кмет на града. Хо-
ристи от музикално друже-
ство „Седянка” пеят марша 
„О, Добруджански край”.

Силистренци последни от 
всички южнодобруджанци 
посрещат свободата, но 
единствено те празнуват 
3 дни своето национално 
освобождение. На 2 октом-
ври пристига Доростоло-
Червенският митрополит 
Михаил, който след две 

десетилетия за първи път 
на български език отслужва 
тържествен молебен в църк-
вата „Св. св. равноапостоли 
Петър и Павел”.

На 3 октомври в Силистра 
за първи път тържествено 
се отбелязва и Денят на 
възшествието на цар Борис 
III на българския престол. 
Състоял се е парад на во-
енните части от гарнизона 
в града.

Важен момент, свързан 
със събитията от преди 80 
години, е създаването на 
Общогражданския комитет 
за стопанско и културно пов-
дигане на Силистра в дните 
между 15 и 20 септември 
1940 г. По негово решение 
е сформиран и Силистрен-
ския временен комитет „Ад 
- хок”. Документи от дей-
ността на тези комитети са 
показани в изложбата.

Важно място сред експо-
натите е отредено на доку-
менти и снимки от чествани-
ята на първата годишнина 
от освобождението на Южна 
Добруджа на 1 октомври 
1941 г. След отбелязването 
на 50-годишния юбилей на 
Силистренското педагогиче-
ско училище, тържествено 
е открит бюст - паметник на 
Стефан Караджа. Вестник 
„Подем” най-подробно отра-
зява тържествата в Силист-
ра по случай годишнината.


