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Танцовите състави при На-
родно читалище "Бачо Киро - 
1943 г.", с. Искра взеха участие в 
Международен фестивал и Кон-
курс "Есенно ехо", Бишкек (Кир-
гизстан), информира секретарят 

на културната институция Нери-
ман Мустафа. Участието е осъ-
ществено по покана отправена 
от "T.M.J." Public Foundation и 
Ankara Cultural Club. 

Нов трактор „Ню Холанд” 
получи Професионалната 
гимназия по селско сто-
панство в Ситово. Той е 
закупен по проект „Да се 
учим с най-нова техника" 
по конкурсна процедура към 
Националната програма 

„Осигуряване на съвремен-
на образователна среда”, 
модул „Модернизиране на 
системата на професио-
налното образование", Дей-
ност 1 „Модернизиране на 
материално техническата 
база”.

Селскостопанската ма-
шина е оборудвана с нави-
гационна система и ще пос-
лужи за обучение на ученици 
от всички специалности в 
гимназията.

Тракторът „Ню Холанд” 

„Зад нас са делата на 
предците ни, пред нас 

са очите на децата ни!“

150 години НЧ "Димитър Полянов - 1870 г.", 
село Гарван

на стр. 4

Нов трактор "Ню Холанд” - 
за практическото обучение 
в ПГСС-Ситово

на стр. 3

Награда от Киргизстан за 
самодейците от село Искра

Редовно заседание 
проведе Общински 

съвет-Ситово

на стр. 2

Продължава успешната 
проектна дейност на Община Ситово

На финалната права е 
изпълнението на проект 
„Съпричастие - подкрепа, 
отговорност”, чийто бе-
нефициент е Община Си-
тово. Средствата се оси-
гуряват по процедура чрез 
директно предоставяне на 

безвъзмездна финансова 
помощ „Патронажна грижа 
за възрастни хора и лица с 
увреждания” - Компонент 2 
и Компонент - 3 на Опера-
тивна програма „Развитие 
на човешките ресурси” 
2014-2020.

Основната цел на проект 
„Съпричастие - подкрепа, 
отговорност” по Компо-
нент - 2 е да се подобри 
качеството на живот на 
възрастни хора и лица с 
увреждания в община Си-
тово, чрез предоставянето 
на почасови мобилни интег-
рирани здравно-социални 
услуги в техните домове. 
Грижата се предоставя не 
само в общинския център 
Ситово, а и в съставните 
на общината населени мес-
та - с. Искра, с. Попина, с. 
Добротица и с. Любен. От 
патронажната грижа се 
възползват лица на възраст 
над 65 г., лица с валид-
но Експертно Решение на 
ТЕЛК/НЕЛК, лица с хронични 
заболявания, нуждаещи се 
от продължително наблю-
дение и здравни грижи, 
лица след оперативна ин-
тервенция и след хоспита-
лизация, нуждаещи се от 
краткосрочно наблюдение и 

С още шест месеца 
е удължен срокът за 

изпълнение на проект 
"Съпричастие - 

подкрепа, 
отговорност"

на стр. 2

на стр. 4
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ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА „ГЛАВИНИЦА – СИТОВО 

КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА”

„МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“, с финансовата 
подкрепа на ОП РЧР, обявява процедура за подбор на проекти за без-
възмездна финансова помощ: № BG05M9OP001- 1.110 „МИГ Главиница 
- Ситово Крайдунавска Добруджа” - „Приспособяване на работниците, 
предприятията и предприемачите към промените, въвеждане на соци-
ални и нетехнологични иновации в предприятията”

Процедурата е във връзка с изпълнението на Приоритетна ос 1 „Подо-
бряване достъпа до заетост и качеството на работните места“, Инвес-
тиционен приоритет 7 „Приспособяване на работниците, предприятията 
и предприемачите към промените” на ОП РЧР 2014 – 2020 г.

Целта на процедурата е подобряване на организацията и условията на 
труд в местни предприятия чрез въвеждане на нови модели и системи, 
трансфер на знания за въвеждане на добри практики, подобряващи ре-
сурсната ефективност, производителността и конкурентоспособността, 
повишаване на предприемаческата култура и нивото на знания и умения на 
работодателите, и на работниците, наетите и самостоятелно заети лица, 
за организацията на труда и на работните процеси, вкл. чрез нетехнологич-
ни иновации, внедряване на социални иновации в предприятията, насочени 
към безопасни и здравословни условията на труд, както и усъвършенстване 
на системите в сферата на управление на човешките ресурси. 

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансо-
вата подкрепа на Европейския Социален Фонд чрез приноса на ОПРЧР за 
Водено от общностите местно развитие. Проектите ще се изпълняват на 
територията на  „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“.

Дейностите, които ще получат подкрепа, включват:
1.  Подкрепа за практики за въвеждане на гъвкави форми на заетост;
2. Подкрепа за практики за усъвършенстване на системите за управле-

ние на човешките ресурси в предприятията, с акцент върху практиките 
за трайно интегриране на младите хора на работното място, по-лесното 
съвместяване на професионалния, семейния и личния живот, както и удъл-
жаване трудовия живот на по-възрастните работници и служители;

3. Подкрепа за практики за въвеждане на иновативни, по-производителни 
и „по-зелени” модели за организация на труда в предприятията; в т.ч. за 
осигуряване на безопасни и здравословни условия на труда, подобряване 
професионалния и здравния статус на работниците и служителите, както 
и за подобряване на социалния климат;

4. Подкрепа за практики, насочени към развитие на корпоративната со-
циална отговорност;

5. Предоставяне на обучения за мениджъри на МСП и предприемачи с оглед 
подобряване на техните управленски и предприемачески умения.

Индикативният бюджет по настоящата процедура е в размер на 469 
400 лв. 

Краен срок за кандидатстване: 04.01.2021 г., 17:30 часа
Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на след-

ния интернет адрес: 
http://www.mig.glavinitsa-sitovo.org  и  https://еumis2020.government.bg
Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проек-

ти, следва да бъдат подадени само по електронен път, като се използва 
Информационната система за управление и наблюдение на средствата 
от ЕС в България (ИСУН 2020) - https://eumis2020.government.bg/, където е 
налично ръководство за работа със системата.

Редовно заседание 
проведе Общински 

съвет-Ситово
Една от важните точки от 

дневния ред на сесията про-
ведена през м.ноември бе 
разглеждане на инвестициите 
в активи - публична общинска 
собственост в община Сито-
во, извършени за сметка на 
„Водоснабдяване и канали-
зация” - Силистра през насто-
ящата година. Общата сума 
на инвестициите, за която се 
търсеше положително реше-
ние от страна на съветниците, 
е в размер на 77 546 лв. 18 са 
позициите в отчетната табли-
ца на разходите. Най-много 
средства са заделени за два 
обекта. Първият - реконструк-
ция на улична мрежа етернит 
по ул. „Образцова” – 1270 
метра в с.Искра е на стойност 
малко над 22 хил.лв., а втори-
ят - същата реконструкция по 
ул. „Раковски” - 1045 метра 
в Ситово за 17 хил.лв. Това 
означава подмяна на стари-
те етернитови тръби с нови 
полиетиленови тръби.

Останалите инвестиции 
са за смяна на водомери в 
с.Гарван, поставяне на нов 
автоматичен въздушник в 
с.Нова Попина, помпен агре-
гат в с.Поляна, спирателен 
кран в с.Гарван и с.Поляна, 
на сондажна помпа в с.Ирник 
и други подобни по-дребни 
инвестиции.

След дискусия, общинските 
съветници не приеха доклад-
ната записка и тя ще бъде 
разгледана през м.декември, 
а дотогава трябва да се из-
ясни собствеността на акти-
вите, където са извършени 
инвестициите.

В останалата част от засе-
данието на Общински съвет-

Ситово, със свои решения 
съветниците приеха пред-
ложенията за дейността на 
народните читалища за 2021 
година, анализ за потребно-
стите от подкрепа за лично-
стно развитие на децата и 
учениците в Община Ситово 
за периода 2021-2022 г., както 
и предоставяне и актуализи-
ране на ползването на мери-
те, пасищата и ливадите.

Кметът Сезгин Алиибрям 
предложи да бъде дадено 
съгласие Община Ситово 
да кандидатства с проект по 
целева Програма „Общест-
вени трапезарии“ към Фонд 
„Социална закрила“, а също 
и с проект по процедура чрез 
директно предоставяне на 
безвъзмездна финансова 
помощ "Патронажна грижа 
за възрастни хора и лица с 
увреждания - Компонент 4" 

по Оперативна програма "Раз-
витие на човешките ресурси" 
2014-2020, за които получи 
одобрението на местните 
парламентаристи.

На сесията бе прието реше-
ние за издаване на запис на 
заповед от Община Ситово 
в полза на ДФ „Земеделие“, 
обезпечаващ авансово пла-
щане по договор за предоста-
вяне на безвъзмездна финан-
сова помощ по Програмата за 
развитие на селските райони 
за периода 2014-2020 г. за 
проект „Изграждане, рекон-
струкция, ремонт, оборудване 
и/или обзавеждане на спорт-
на инфраструктура“.

Заради усложнената епи-
демична обстановка, с цел 
опазване на здравето на граж-
даните редовното заседание 
на Общински съвет - Ситово 
бе закрито за граждани.
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грижи. Услугата се предос-
тавя от специално нает и 
обучен за целта персонал: 
социални асистенти, ме-
дицински сестри, социални 
работници, рехабилитатор 
и психолог. Те извършват 
посещение в домовете на 
потребителите, а също и 
медицинска грижа и реха-
билитация се осъществява 
в добре оборудвано Звено 
за почасова грижа към 
Община Ситово. Звеното 
разполага със зала за ре-
хабилитация, за лица след 
инсулти, травми, други де-
генеративни заболявания, 
масажен стол и масажна 
кушетка. Организират се 
развлекателни дейности, 
трудотерапия, арттера-
пия, музикотерапия. Раз-
полагаме с мобилен карди-
ограф, апарат за кръвно 
налягане и глюкомер. На 
лицата периодично им 
се измерват жизнените 
показатели. Обгрижват 
се и лица следоператив-

но, при необходимост от 
превръзки, обработване 
на рани, поставяне на 
инжекции и системи. Со-
циалните асистенти по-
магат в бита, храненето, 
пазаруването, при плащане 
на сметки, организиране 
на консултации с лекари, 
попълване на рецептурна 
книжка и морална подкрепа. 
Този проект приключва до 
30 ноември.

С проекта по Компонент 
- 3 се цели да се подобри 
качеството на живот и 
възможностите за социал-
но включване на хората с 
увреждания и възрастните 
хора, чрез осигуряване на 
мрежа от услуги в домаш-
на среда и изграждане на 
подходящ (материален и 
кадрови) капацитет за 
предоставянето им. Във 
връзка с безпрецедент-
ните предизвикателства, 
свързани с пандемичен 
взрив на заболяването от 
вируса COVID 19 се налага 
мобилизиране на допълни-
телни ресурси за превен-

ция и осигуряване достъпа 
до услуги на уязвими лица, 
в т.ч. хора с увреждания 
или в невъзможност за 
самообслужване, които са 
застрашени в най – голяма 
степен от COVID – 19, как-
то и за лица в карантинен 
период. Дейностите по 
проекта са насочени към 
лица, за които е налице 
социална необходимост от 
почасови услуги като по 
този начин се защитава 
обществения интерес и 
се отговаря на нуждите 
на населението от раз-
пространението на COVID 
19. Грижата се предоставя 
също в с.Ситово, а и в 
съставните на общината 
населени места - с. Искра, 
с. Попина, с. Добротица, 
с. Любен, с. Босна, с. Гар-
ван. За предоставянето 
на услугите за преодоля-
ване на последиците от 
коронавируса са наети 15 
лица, които предоставят 
услугата по реда на ЗЗД. 
На лицата, предоставящи 
услуги, са осигурени лични 

предпазни средства и де-
зинфекциращи препарати. 
Дейността обхваща из-
вършване на услуги по дос-
тавка на храна, хранител-
ни продукти и продукти от 
първа необходимост, вкл. 
лекарства, заплащане на 
битови сметки, заявяване 
и получаване на неотложни 
административни услуги 
(със средства на потреби-
телите или с други сред-
ства, различни от тези по 
договора).

Изпълнението на проек-
та приключва до края на 
2020 г. 

Радостната новина съ-
общи ръководителят на 
проектите - Нели Мари-
нова. Община Ситово е 
кандидатствала по Ком-
понент 4 за безвъзмездна 
финансова помощ, има 
одобрен проект и допъл-
нително споразумение за 
продължение на дейности-
те по Компонент 2 до края 
на м.май 2021 г., т.е. сро-
кът за изпълнението му се 
удължава с още 6 месеца.

Реконструкция 
на водоснабди-
телната мрежа 

в с.Искра и 
с.Ситово

Община Ситово ус-
пешно реализира проект 
„Реконструкция на водо-
снабдителната мрежа 
на с. Искра и с. Ситово, 
община Ситово по ин-
дикативни улици“. Той 
е на стойност 1 350 
105.36 лева и е по дого-
вор № 19/07/2/0/00771 
от 27.06.2018 г., склю-
чен с Държавен Фонд 
„Земеделие“, финансиран 
по подмярка 7.2. „Инвес-
тиции в създаването, 
подобряването или раз-
ширяването на всички 
видове малка по маща-
би инфраструктура“ от 
мярка - 7 „Основни услуги 
и обновяване на селата 
в селските райони“ от 
Програмата за разви-
тие на селските райони 
за периода 2014-2020 г., 
съфинансирана от Евро-
пейския земеделски фонд 
за развитие на селските 
райони.

С приключването на 
проекта се цели да се 
ограничат загубите при 
вътрешно-разпредели-
телната мрежа; да подо-
бри надеждността на во-
доснабдяването и да оп-

тимизира качеството на 
питейна вода; да намали 
броя на авариите във 
водопроводната мрежа и 
съответно технически-
те водни загуби след при-
ключване на проекта; да 
подобри надеждността 
на водоподаването и да 
се подменят остарелите 
етернитови тръби.

Реконструкцията на 
водоснабдителната мре-
жа в с. Искра обхвана 
част от населено мяс-
то в очертанията на 
регулационната линия с 
обща дължина L=3154,82 
м, която обхваща 20% 
от населеното място, 
разделена по улици както 
следва: ул. „Златна нива“, 
ул. „Вятърни Мелници“, 
ул. „Долна Махала“, ул. 
„Горна Махала”, ул. „Из-
грев“, ул. „Обединение“, 
ул. „Устрем“, ул. „Пла-
мък“ и ул. „Преселци“.

И реконструкция на 
водоснабдителната мре-
жа в с. Ситово обхвана 
част от населено мяс-
то в очертанията на 
регулационната линия с 
обща дължина L=2 591,80 
м, която обхваща 20% 
от населеното място, 
разделена по улици как-
то следва: ул. „Христо 
Ботев“, ул. „Юрий Га-
гарин“, ул. „Надежда“, 
ул. „Дочо Михайлов“, ул. 
„Светлина“ и ул. „Никола 
П. Караджата“.

Продължава успешната проектна
дейност на Община Ситово

от стр. 1
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Решения 

на Общински съвет-Ситово 
по Протокол № 10/28.10.2020 г.

Популяризиране културата на различните общности

Дейност 5 „Развитие на 
местните общности и пре-
одоляване на негативните 
стереотипи” е част от проект 
“Социално приобщаване на 
представителите на уязвими, 
етнически и маргинализирани 
групи в Община Ситово чрез 
подобряване достъпа до 
заетост, социални и здрав-
ни услуги” по процедура за 
директно предоставяне на 
безвъзмездна финансова 
помощ “Социално-трудова и 
здравна интеграция”, който е 
финансиран от Оперативна 
програма „Развитие на чо-
вешките ресурси” 2014-2020, 
съфинансирана от Европей-
ския съюз чрез Европейски 
социален фонд.

Тя включва провеждане-
то на две събития. Първо-
то - празник „Фолклор на 
етносите - Ромски славей” е 
инициатива за преодоляване 
на негативните обществени 
нагласи чрез популяризиране 

на културната 
идентичност 
на етнически-
те общности. 
Културата и 
т во рч е с т во -
то на ромите 
е източник на 
знания за тех-
ните нрави. То 
се състоя на 16 
ноември - Ден 
на толерант-
ността, в сало-
на на Народ-
но читалище 
„Йордан Йов-
ков - 1899 г.” в 
село Доброти-
ца, където бяха 

представе-
ни много -
бройни ром-
ски песни и 
танци.

Хората от 
различни -
те  етноси 
в л о ж и х а 
много труд 
и създадоха 
невероятна 
атмосфера. 
Това даде 
възможност 
за интеркул-
турно съжи-
телство на 
етносите и 
постигане 
н а  с б л и -
жаване на 
хората, въз-
питаване на 
етническ а 
толерант -

ност, търпимост и приятел-
ство, което да бъде пре-
несено и в други сфери на 
обществения живот.

Второто събитие се про-
веде на 21 ноември - Денят 
на християнското семейство, 
и също бе домакинствано 
от културната институция 
в село Добротица. Тогава 
участниците изразиха почи-
тта си към семействата на 
всички етноси. Там те пяха, 
пресъздадоха много сцени 
за семействата изповядващи 
различните религии.

След приключване на пред-
ставлението, се създадоха 
приятелства в много еуфо-
рична атмосфера. В очите на 
хората се появи онзи блясък, 
на радост и удовлетворение 
от незабравимото изживява-
не на участници и  публика.

Получиха се два невероят-
ни ромски спектакъла, които 
дълго ще се помнят.

Д Н Е В Е Н  Р Е Д:
1. Докладна записка относно приемане на Отчет 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, трансформиране на целева субсидия 

за капиталови разходи по чл.50 от Закона за държавния бюджет на 
Република България за 2020 г. в трансфер за други целеви разходи.

Внася: С. Алиибрям, Кмет на Община Ситово
3. Докладна записка относно, вътрешни промени в поименния списък 

на капиталовите разходи за 2020 г., по обекти и източници на финан-
сиране към 30.09.2020 г.

Внася: С. Алиибрям, Кмет на Община Ситово
4. Докладна записка относно приемане на „План за действие при 

тежки зимни условия, интензивни снеговалежи, снегонавявания и об-
леденяване на територията на Община Ситово през 2020 - 2021 година“.

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

Ситово за участие в извънредно заседание на Общото събрание на 
Асоциацията по ВиК в област Силистра.

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

Р Е Ш Е Н И Е № 76
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и в изпълнение на чл.10, 

ал.2 от Правилника за устройството и дейността на СПОХ „Независим 
живот“, с.Ситово:

1. Приема Отчета за дейността на СПОХ „Независим живот“, с.Ситово 
за периода от 01.01.2020 до 30.06.2020 г. съгласно приложение № 1.

2. Приема Актуализиран годишен финансов план съгласно Приложе-
ния 1, който е неразделна част от настоящото решение.

Р Е Ш Е Н И Е № 77
На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и 87, ал.1 от Закона за дър-

жавния бюджет на Република България /ЗДБРБ/ за 2020 г., разпоредбите 
на чл.42, ал.5 от Постановление на Министерски съвет /ПМС/ № 381 от 
30.12.2019 г., Общински съвет - Ситово дава съгласието си кмета на 
Община Ситово да внесе в Министерството на финансите предложение 
за трансформиране на 20 000 лв. от целевата субсидия за капиталови 
разходи по чл.50 от ЗДБРБ за 2020 г. в трансфер за финансиране 
разходите на общината за извършване на неотложни текущи ремонти, 
финансирането на които общината не може да осигури от други източ-
ници на средства. Поименното разпределение по обекти и средства е 
посочено в справка - Приложение № 12/1.

Р Е Ш Е Н И Е № 78
На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, във връзка с чл.27, ал.4 и 

ал.5 от ЗМСМА, чл.124, ал.3 от Закона за публичните финанси /ЗПФ/ и 
Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за 
местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, 
изпълнение и отчитане на бюджета, Общински съвет - Ситово приема 
направените вътрешни промени на поименния списък на капиталовите 
разходи за 2020 г., по обекти и източници на финансиране, съгласно 
приложение № 1.

Р Е Ш Е Н И Е № 79
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет - Ситово 

приема „План за действие при тежки зимни условия - интензивни сне-
говалежи, снегонавявания и обледеняване на територията на Община 
Ситово през 2020-2021 година“.

Р Е Ш Е Н И Е № 80
На основание чл.21, ал.1, т.15 от Закона за местното самоуправление 

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

1. Определя Сезгин Басри Алиибрям - Кмет на Община Ситово, да 
представлява Община Ситово в Общото събрание на Асоциацията по ВиК.

При невъзможност на определения представител да присъства на 
Общото събрания на Асоциацията по ВиК да се замества от Севджан 
Джелил Адем - зам.-кмет на Община Ситово.

Дава мандат на представителя на Община Ситово в Общото събрание 
на Асоциацията по ВиК, гр.Силистра свикано на 10.11.2020 г. да изра-
зи позицията на Община Ситово по предварително обявения дневен 
ред от Областния Управител на област Силистра в писмо № АВК-02-
104/05.10.2020 г. и да гласува както следва: По първа точка от дневния 
ред - „за“; По втора точка от дневния ред - „Други, при постъпване на 
допълнителни въпроси на заседанието, да приеме предложенията към 
същите, както и при необходимост да гласува по негова преценка, с 
оглед запазване интересите на Община Ситово.

Председател на ОбС-Ситово:
Ридван КЯЗИМ

Нов трактор "Ню Холанд” - за 
практическото обучение в ПГСС-Ситово
бе докаран в двора на сред-
ното училище и посрещнат 
от екипа на проекта и ди-
ректора Гинка Йорданова.

На специално организира-
на церемония, при спазване 
на противоепидемичните 
мерки и на фона на химна 
на ПГСС-Ситово, зооинж. 
Рашид Абтула „гръмна” 
бутилка шампанско, която 
ознаменува събитието.

Химнът на училището 
е създаден по текст на 
силистренския поет Любен 
Дашев, който е бил учител 
в гимназията, а музиката 

и изпълнението - на попу-
лярния изпълнител Валди 
Тотев.

„Това е първата ни така-
ва придобивка от открива-
нето на гимназията” - спо-
дели зооинж. Абтула, който 
е координатор на проекта. 
- В екипа влизат още инж. 
Надя Кръстева - техниче-
ски сътрудник и инж. Ди-
митър Иванов - експерт. 
Освен това, като дейност 
по проекта е включено 
провеждането на часове в 
реална работна среда при 
работодател от района. 
След сключен предварител-
но договор, работодателят 

осигурява работни места 
за 36 ученици.”

Проект „Да се учим с най-

нова техника" ще приключи 
в края на м.май 2021 г. 

от стр. 1

Танцьорите от с.Попина с 
награда от онлайн конкурс

На 20 и 21 ноември в 
гр.Търговище се прове-
де деветото издание на 
Националния фолклорен 
фестивал "Джумалийско 
надиграване" 2020 г. Във 
връзка с епидемиологич-
ната обстановка, фести-
валът се проведе онлайн.

Танцовата група при НЧ 
"Никола Вапцаров-1940", 
с.Попина  участва с пред-
ставяне на две автентич-
ни хора - "Данец" и "Право 
хоро". Танцовата група е 
създадена от една година.

Записът на автентични-
те хора е от участие във 

фестивали през миналата 
2019 г.

Изпълнението на Тан-
цовата група на двете 
автентични хора бе кла-
сирано на трето място, 
за което бе удостоена с 
купа, Грамота и парична 
награда.

Оценката за отлично 
представяне на танцьори-
те от с.Попина бе дадена 
от Компетентно жури 
в състав: Любчо Васи-
лев - зам.-председател на 
СМТД, главен художествен 
ръководител и директор 
на ПФА "Мизия"; Димитър 

Манов - автор на много 
музикално танцови поста-
новки, носител на свето-
вен "Оскар" за Фолклор; 
доц.д-р Данка Цветкова 
- преподавател по народ-
но пеене, пом.-диригент и 
вокален педагог и доц. д-р 
Галя Киркова - изпълнител 
на добруджански песни, 
секретар на катедра "Му-
зикален фолклор" в АМТИИ, 
гр.Пловдив.

„Макар и с онлайн учас-
тие, тези награди и оценка 
са безценни за нас” - кате-
горични са от НЧ "Никола 
Вапцаров-1940", с.Попина.  
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Преди 150 години започва ис-
торията на НЧ „Димитър Полянов 
- 1870”, с. Гарван, община Ситово. 
В специална презентация по време 
на конференция на тема „Дос-
тойно минало - европейско бъ-
деще” по повод отбелязването на 
150-годишнината от началото на 
библиотечното дело в Регионална 
библиотека “Партений Павлович“, 

гр.Силистра тя беше представена 
от секретар-библиотекарят на 
читалището Гинка Макриева.

Макриева сподели какво е съх-
ранено в паметта, какво помнят 
нашите съвременници и какво 
завещават на поколенията чита-
лищните дейци.

Читалището в с.Гарван е съз-
дадено през 1870 г., като първото 
му име е „Пробуда“ - до 1965 г., 
когато културната институция е 
преименувана на „Димитър Иванов 
Полянов-1870 “.

„Тъй като архивите на читали-
щето след окупирането на Южна 
Добруджа от Румъния са били уни-

щожени, сведения за дейността на 
читалището са вземани от прото-
колните книги на кооперативното 
сдружение в село Гарван. 

След окупирането на Южна 
Добруджа през 1913 г. от румън-
ците започва преследване за всяка 
проява на българския народен дух. 
Читалището било разтурено, а 
библиотеката, отначало предадена 
към църквата, но по настояване 
на назначения румънски свещник, 
бива изгорена.

След освобождението на Южна 
Добруджа, по-будни хора от се-
лото възобновяват дейността на 
читалището.

В годините на Великата отечес-
твена война читалището е пълно 
всяка вечер с хора, които слушат 
по радиото новините за бойните 
действия на Източния фронт. Ре-
довно се слушат предаванията на 
радиостанциите „Христо Ботев“ и 
„Народен глас“.

Една от най-застъпените форми 
на самодейност е театралната, като 

първата изнесена драма е „Бойка“ 
- на 12 януари 1941 г. 

В началото на 1955 г. отново 
селски съвет /кметството/ и чита-
лищното ръководство възобновя-
ват инициативата за построяването 
на читалищна сграда. Сегашната 
сграда на читалището е построена 
през 1960 г., като визията е непро-
менена и днес.”

В презентацията, Гинка Ма-
криева хронологично представя 
самодейните колективи, тяхното 
създаване и развитието им до 
днес.

Смесеният танцов колектив е 
създаден е през ноември 1955 г. 

Днес е смесена танцова група за 
автентичен фолклор.

Женската вокална група е осно-
вана през 1955 г., в днешни време-
на е Женска фолклорна група за 
автентичен фолклор.

Мъжкият битов оркестър води 
началото си от 1957 г., като в 
състава му влизат 12 гъдулки, 6 ка-
вала, 4 хармоники и 2 гайди. Днес, 
за жалост, вече не съществува.

Мъжката фолклорна група е 
изградена през 1974 г., а днес 
тя е Мъжка фолклорна група за 
автентичен фолклор.

Детски битов оркестър под 
ръководството на Недко Петров е 

създаден през 1977 г. , но сега вече 
не съществува.

Към Читалището и до днес има 
временни действащи колективи 
през годината. Това са Коледар-
ска група, Бразая и Бразаерската 

група.
Библиотеката в читалището е 

открита на 14 април 1909 г. След 
09.09.1944 г.  библиотеката  раз-
полага с 2500 книги.

  Към края на 1967 г. книжният 
фонд на библиотеката е 6 479 
тома, а през 1968 г. са постъпили 
още 400 книги.

Паралелно с библиотеката  има 
и читалня, която разполага с 
български и руски вестници и 
списания.  

В края на 1975 г. библиотеката 
разполага с 9224 тома, а в края на 

1976 г. - с 9860 тома. За 1977 г. са 
закупени около 650 нови книги и 
библиотеката вече разполага с 10 
400 тома.

До 1982 г. библиотеката разпо-
лага с 11 904 тома литература. За-
купени са нови стелажи за книгите.

Днес библиотеката разполага 
с 13 205 тома, а библиотечният 
фонд непрекъснато се обновява.

От 2009 г. читалището е включе-
но в Програма „Глоб@лни библио-
теки - България” към ФГББ.  

Библиотеката е неразделна част 
от читалището, която осигурява 
правото на населението на рав-
ноправен и свободен достъп до 
информационно обслужване.

Освен традиционното предоста-
вяне на книги в читалищната биб-

лиотека се предлага и безплатно 
ползване на компютри и интернет.

Библиотеката периодично орга-
низира безплатни индивидуални и 
групови обучения по компютърна 
грамотност.

Ежегодно се закупуват книги, 
като изборът на заглавията е 
изцяло съобразен с желанията и 
интересите на читателите.

Всяка година в библиотеката 
на НЧ „Димитър Полянов - 1870” 
постъпват дарения на книги, които 
биват обособени като библиотечен 
фонд.

Наред със закупената и дарената 
литература се прави и прочистване 
чрез отчисления на физически 
изхабени и остарели по съдържа-
ние книги.

През цялата година в библио-

теката на село Гарван се изготвят 
информационни табла и се оф-
ормят тематични витрини. Повод 
за това са различни исторически 
дати, празници, автори с местно, 
национално и световно значение.

Три са музейните сбирки към 
читалището - Етнографска сбирка 
и Сбирка на славата открити през 
1960 г. и музейна сбирка на соци-
ализма открита през 2009 г.

Читалищното настоятелство 
днес е с председател Веселин Не-
ков, а в неговия състав влизат още 
Георги Недков, Гинка Макриева, 
Мариана Вълчева и Нела Стоянова. 

Председател на проверителната 
комисия е Татяна Неделчева.

Секретар-библиотекар е култур-
ната институция е Гинка Макриева, 

„Зад нас са делата на предците ни, 
пред нас са очите на децата ни!“

150 години НЧ "Димитър Полянов - 1870 г.", село Гарван Награда от Киргизстан за 
самодейците от село Искра

„За много кратко време - 4 дни, 
успяхме да подготвим два танца 
и да заснемем видеоматериал - 
разказа още Нериман Мустафа. 
- Поради създалата се обстановка, 
участниците се състезаваха онлайн, 
като всеки състав, имаше право 
да качи едно видео със съответ-
ното изпълнение на страницата на 
конкурса.

Две са танцови групи, които 
са самодейци към читалището 
- Детска фолклорна група, в ко-
ято участват 17 деца и Юношеска 
фолклорна група „Искри” - с 11 
младежи. Затова ние решихме да 
участваме и с двата състава. Отго-
ворността и притеснението ни бяха 
големи поради ковид-пандемията 
и в същото време имахме малко 
време за подготовка. Щастливи 

сме, че Юношеската танцова група 
бе класирана в категория "Фол-
клорни танци" на 3-то място, за 
което ги поздравяваме.

Хореограф на танцовите групи е 
Стефан Станчев”.

Юношеска фолклорна танцова 
група “Искри” участва със снимка 
в още един конкурс - „Български-
те фолклорни мотиви”, който се 
организира от “Ателие ADRIANA 
ROBERT”.

В конкурса със снимки могат да 
участват всички, облечени в народ-
ни носии, модерни дрехи, аксесо-
ари, бижута с български шевици 
от кожа, пафти и други базирани 
на българските фолклорни мотиви.

Снимката, публикувана на 1-ва 
стр. в този брой е конкурсното 
участие на Юношеската фолклорна 
танцова група “Искри”.

от стр. 1

От НЧ „Йордан Йовков - 1899 г.“, в с. Добротица:

„Пленителни образи“ се нарича 
литературната среща организирана 
от членовете на основания през 
летния сезон Клуб „Приятели на 
книгите” към НЧ „Йордан Йовков 
- 1899“ в с. Добротица по инициа-
тива на техния ръководител Галина 
Йорданова. Поводът са юбилейните 
140 години от рождението на бъл-
гарския писател Йордан Йовков.

С подкрепата на Регионална 
библиотека „Партений Павлович“, 
гр. Силистра, дарили 6 тома със 
събрани произведения на автора, 
както и любезно предоставените от 
книжния им фонд творби, присъст-
ващите подредиха литературен 
кът с творчество от и за Йордан 
Йовков и четоха част от негови 
произведения.

В сградата на НЧ „Йордан Йов-
ков-1889 г.“ председателят на Чи-
талищното настоятелство Галина 
Йорданова поздрави присъства-
щите активни дейци и пазители 
на българщината по повод Деня 
на народните будители.

Библиотекарката Мария Шо-
пова представи своя презентация 
включваща местните радетели на 
културата, като припомни имената 
на първите основатели на Читали-
щето и училището в селото.

Ангелинка Русева - дългогоди-
шен учител по история в ОУ „Отец 
Паисий“, село Добротица и член 
на Читалищното настоятелство 
запозна присъстващите в залата 
гости с „Призивът на отец Паисий”.


