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итово днес

Такса „Битови отпадъци” 
остава непроменена

Общински съвет - Ситово реши:

Общински съвет - Ситово 
проведе редовно заседание 
на 21 декември свикано от 
неговия председател Рид-
ван Кязим.

След като на ноемврийска 
сесия докладната записка за 
приемане на инвестиции в 
активи, публична общинска 
собственост в община Си-
тово, извършени за сметка 
на „Водоснабдяване и кана-
лизация“ ООД - Силистра 
през 2020 г. бе отхвърлена 
и отложена за разглеждане 
през м.декември, този път 
предложението бе прието. 
Докладната записка бе 

Уважаеми съграждани 
от община Ситово,

Когато най-светлите празници потропат на 
вратата ни, идва времето на добрите поже-
лания. Нека не само през тези дни, а винаги да 
бъдем позитивно настроени и да творим само 
добри дела. Нека през цялата 2021-ва година сме 
съпътствани от чувството, че сме специални и 
сме натоварени с една важна мисия в този свят 
- да бъдем човечни.

На всеки от Вас желаем приятни и изпълнени с 
радост празници. От сърце Ви поднасяме поже-
ланието винаги да имате най-ценното в света 
- здравето. Бедете щедри на обич и усмивки, по-
давайте ръка на по-слабия, помагайте на нужда-
ещите се и вдъхвайте сили на падналите духом!

Сезгин АЛИИБРЯМ, Кмет на Община Ситово
Ридван КЯЗИМ, Председател на Общински съвет-

Ситово

на стр. 2 ОснОвнО пОчистване 
на грОбищния парк в селО искра, 

кв. базиргян 

По инициатива на Джамийско настоятелство в кв. Базир-
гян съвместно с Общинско - Ситово през месец декември 
бе почистен гробищния парк, информират от Главно Мюф-
тийство в Република България. Село Искра е обединение 
от три стари села - Базиргян, Айдогду и Драгалина.

Жителите организираха благотворителна кампания за 
събиране на средства за почистването на парка.

„Половината част от гробищния парк беше чиста и се 
поддържаше през годините. Но старата част не се помни 
кога последно е почистена в такъв мащаб. Става въпрос 
за сериозно почистване. По-късно само ще се пръска и 
ще приключим с тази дейност” - споделиха инициаторите 
на кампанията.

Подаръци има - за всички от сърце...
„Искам да искам!” - кате-

горична в желанията си е 
Снежанка от една популяр-
на тв-реклама, която стана 
и основа за веселото нача-
ло на пътешествието на 

Дядо Коледа в село Искра.
- Ох, стига с това „Искам 

да искам”! Ние сме тук да 
зарадваме децата на с. 
Искра. - махва отегчено с 

на стр. 2

Празничен 
онлайн-конкурс 
за децата от 
с.Добротица

Читалищното настоя-
телство  на Народно Чита-
лище "Йордан Йовков - 1899" 
в с.Добротица организира 
конкурс за изработка на 
картичка, апликация или 
рисунка по повод коледните 
и новогодишни празници 
предназначен за децата от 
селото.

Заради пандемичната об-
становка в страната, той 
се проведе онлайн.

на стр. 2
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Решения 
на Общински съвет-Ситово 

по Протокол № 11/27.11.2020 г.
Д Н Е В Е Н  Р Е Д:

1. Докладна записка относно Отчитане и приемане на 
инвестиции в активи публична общинска собственост в 
Община Ситово, извършени за сметка на „Водоснабдяване 
и канализация” ЕООД - Силистра през 2020 г.

Внася: С. Алиибрям, Кмет на Община Ситово
2. Докладна записка относно приемане на предложени-

ята за дейността на народните читалища на терито-
рията на Община Ситово за 2021 година.

Внася: С. Алиибрям, Кмет на Община Ситово
3. Докладна записка относно, Предоставяне и актуали-

зиране на ползването на мерите, пасищата и ливадите.
Внася: С. Алиибрям, Кмет на Община Ситово
4. Докладна записка относно приемане Анализ за по-

требностите от подкрепа за личностно развитие на 
децата и учениците в Община Ситово за периода 2021-
2022 г. /по чл.196,ал.3 на ЗПУО/. 

Внася: С. Алиибрям, Кмет на Община Ситово
5. Докладна записка относно кандидатстване на Общи-

на Ситово с проектно предложение по Целева Програма 
„Обществени трапезарии“ към Фонд „Социална закрила“. 

Внася: С. Алиибрям, Кмет на Община Ситово
6. Докладна записка относно Кандидатстване по про-

цедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ BG05M9OP001-2.103 "Патронажна грижа 
за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 4" по 
Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 
2014-2020.

Внася: С. Алиибрям, Кмет на Община Ситово
7. Докладна записка относно, Издаване на запис на 

заповед от Община Ситово в полза на ДФ „ Земеделие“, 
обезпечаващ авансово 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 
малка 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 инфраструктура“.

Внася: С. Алиибрям, Кмет на Община Ситово
8. Докладна записка от Р.Кязим - Председател на 

Общински съвет - Ситово, относно допълнително въз-
награждение за постигнати резултати на Сезгин Басри 
Алиибрям - Кмет на Община Ситово.

Внася: Р.Кязим, Председател на ОбС-Ситово
9. Докладна записка относно, допълнителни възнаграж-

дения за постигнати резултати на заместник кметове на 
общината, кметове на кметства и кметски наместници.

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

Р Е Ш Е Н И Е № 81
1. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка 

с чл.26а, ал.1 от Закона за народните читалища, Общин-
ският съвет приема предложенията за дейността на 
народните читалища на територията на Община Ситово 
през 2021 година.

2. На основание чл.21, ал.1,т.23 от ЗМСМА, във връзка 
с чл.26а, ал.2 от Закона за народните читалища, утвърж-
дава Годишна програма за развитие на читалищната 
дейност в Община Ситово през 2021 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 82
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл.37и, ал.3 
и чл.37о, ал.1 и 4 от Закона за собствеността  и ползва-
нето на земеделските земи, Общински съвет - Ситово:

1. Предоставя за стопанисване и управление за 2021 
година на Общинско предприятие „Общински имоти и 
услуги - 2012“, пасища и мери - общинска собственост: 
Приложение № 1/.

2. Дава съгласие за предоставяне на пасища, мери и 
ливади, собственост на Община Ситово за общо и ин-
дивидуално ползване /Приложение № 2/.

3. Определя задълженията на общината и на ползвате-
лите за поддържането на мерите, пасищата и ливадите 
/Приложение № 3/.

4. Упълномощава Кмета на Община Ситово да сключ-
ва договор за наем на пасища, мери и ливади за общо и 
индивидуално ползване със собственици или ползватели 
на животновъдни обекти с пасищни селскостопански 
животни с минимален срок на договора 5 /пет/ стопански 
години при цена 10 лв./дка, при спазване изискванията 
на чл.37“и“ от ЗСПП.

Р Е Ш Е Н И Е № 83
На основание чл.21, ал.1,т.12, ал.2, от Закона за мест-

ното самоуправление и местната администрация и 
чл.196,ал.3 от Закона за предучилищното и училищното 
образование , Общински съвет - Ситово:

1. Приема Анализ на потребностите от подкрепа за 
личностно развитие на децата и учениците от Община 
Ситово за периода 2021-2022 г./ по чл.196, ал.3 на Закона 
за предучилищно и училищно образование/.

Р Е Ш Е Н И Е № 84
На основание чл.21, ал.1,т.23 от ЗМСМА, във връзка 

с чл.27, ал.1,т.2 от Закона за социалното подпомагане, 
Общински съвет - Ситово:

1. Дава съгласие Община Ситово да кандидатства по 
процедура Целева програма „ Обществени трапезарии“ 
финансирана от фонд „Социална закрила“ за безвъзмезд-
но предоставяне на храна на 

на стр. 3

Такса „Битови отпадъци” 
остава непроменена

Общински съвет - Ситово реши:

разгледана най-напред, а с 
писмо до кмета на община 
Ситово Сезгин Алиибрям, 
„ВиК”-Силистра дава отго-
вор на възникнали въпроси 
относно целесъобразност-
та на направените инвес-
тиции и собствеността на 
активите на предходното 
заседание. Една техниче-
ска грешка отчита „ВиК”-
Силистра отнасящата се 
до подмяна на етернитов 
водопровод в с.Босна и след 
нейната поправка общата 
стойност на инвестициите 
в община Ситово е в размер 

на 77 546,27 лв.
Съветниците дадоха съ-

гласие за извършване на 
компенсиращи промени по 
плана за капиталовите 
разходи за 2020 г. финан-
сирани с целеви средства. 
Те се налагат поради по-
лучени разлики от плана и 
действително извършени-
те разходи. Включването 
на обект „Основен ремонт 
на ул. „Юрий Гагарин” - 
трети участък” е в резул-
тат на пренасочването 
получените остатъци от 
други обекти. Уточнението 
е, че доизграждането на 
паметника на загиналите 

във войните в с.Добротица, 
както изграждането на 
паметник на загиналите 
кавалеристи от 9-ти конен 
полк през 1916 г. и загинали-
те във войните жители от 
с.Гарван остават в плана 
за 2021 г., но се променя 
източникът на средства.

Отчет за изпълнението 
на план-сметката за так-
са „Битови отпадъци” за 
2020 година и определяне 
размера на таксата за 
2021 година за населените 
места на територията на 
Община Ситово бе след-
ващият важен момент от 
заседанието.

Разходите за сметосъ-
бирането и сметоизвозва-
нето на битови отпадъци 
за тази година са в размер 
на 239 592 лв. е посочено в 
отчета. В План-сметката 
за следваща година са пла-
нирани 281 442 лв. приходи 
и 266 442 лв. разходи, като 
промила за такса „Битови 
отпадъци” остава непро-
менен.

Заради усложнената епи-
демична обстановка, с цел 
опазване на здравето на 
гражданите, заседанието 
на Общински съвет - Сито-
во се проведе при закрити 
врати за граждани.

от стр. 1

Подаръци има - за всички от сърце...

ръка към щенията за лични 
подаръци на Снежанка 
старецът. - На всички 
деца пожелавам здраве, 
щастие и любов! Нека иг-
рите им да бъдат весели 
и пълни с приключения!

И пътешествието по 

домовете на децата в 
с.Искра стартира... Раз-
бира се, при спазване 
на всички противоепиде-
миологични мерки. Така, 
около 80 послушни дечица 
от селото се срещнаха 
тет-а-тет с Дядо Коледа 
и Снежанка и лично полу-
чиха подаръците. Така те 

им подариха едно незабра-
вимо изживяване.

Организатор на празнич-
ното събитие, което със 
сигурност ще се запомни 
от децата, е Народно чи-
талище "Бачо Киро - 1943 
г." в с.Искра.

„На всички мили деца по 
света пожелаваме щаст-

лива и незабравима Нова 
Година. Бъдете нашият 
лъч, светлина и надежда, 
радвайте ни с усмивките 
си и продължавайте да 
правите света по-красив 
от всякога!” - е пожела-
нието на организаторите 
от културната институ-
ция.

на стр. 2
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Решения 
на Общински съвет-Ситово 

по Протокол № 11/27.11.2020 г.

нуждаещи се лица, които не 
могат да си я осигурят сами 
през 2021 г. и да се реализира 
предоставянето на топъл обяд 
като местна дейност. Храна-
та да се приготвя в Общинско 
предприятие СПОХ „Независим 
живот“, с.Ситово.

Р Е Ш Е Н И Е № 85
На основание чл.21, ал.1, 

т.23 от ЗМСМА, Общински 
съвет - Ситово:

1. Дава съгласие Община 
Ситово да кандидатства 
по процедура чрез директ-
но предоставяне на безвъз-
мездна финансова помощ 
BG05M9OP001-2.103 "Патро-
нажна грижа за възрастни хора 
и лица с увреждания - Компо-
нент 4" по Оперативна про-
грама "Развитие на човешките 
ресурси" 2014-2020.

Р Е Ш Е Н И Е № 86
На основание чл.21, ал.1, 

т.10 и т.24 и чл.27, ал.4 и 
ал.5 от Закона за местното 
самоуправление и местната 
администрация и администра-
тивен договор  за предоставя-
не 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 ин-
фраструктура” 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 Об-
щина Ситово, Общински съвет 
- 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 9 
551, 18 лева /девет хиляди 
петстотин петдесет и един 
лева и осемнадесет стотин-
ки/ за обедпечаване на 100% 
/ сто процента/ от заявения 
размер на авансово плащане 
на ДДС по администрати-
вен договор за предоставяне 

на безвъзмездна финансо-
ва 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 ин-
фраструктура“ 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“.

2. Възлага на Кмета на 
Община Ситово да подготви 
необходимите документи за 
получаване на авансово пла-
щане 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 № 87
На основание чл.21, ал.1, т.6 

и т.23 от Закона за местното 
самоуправление и местната 
администрация, във връзка с 
чл.76, ал.4 и ал.7 от ЗДБРБ за 
2020 г., чл.13, ал.1 от Наредба-
та за структурата и органи-
зацията на работната запла-
та, чл.41, т.5 от Колективния 
трудов договор и Вътрешните 
правила за работната заплата 
в Община Ситово се определя 
допълнително възнаграждение 
за постигнати резултати на 
Сезгин Басри Алиибрям - Кмет 
на Община Ситово, в размер 
на 2300 лв.

Р Е Ш Е Н И Е № 88
На основание чл.21, ал.1, т.6 

и т.23 от Закона за местното 
самоуправление и местната 
администрация, във връзка с 
чл.76, ал.4 и ал.7 от ЗДБРБ за 
2020 г., чл.13, ал.1 от Наредба-
та за структурата и органи-
зацията на работната запла-
та, чл.41, т.5 от Колективния 
трудов договор и Вътрешните 
правила за работната за-
плата в Община Ситово се 
определят допълнителни въз-
награждения за постигнати 
резултати съгласно Приложе-
ние № 1 /неразделна част от 
настоящата докладна/.

Председател на ОбС-
Ситово:

Ридван КЯЗИМ

от стр. 2
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Дуетът Дарина 
Иванова и Красими-
ра Стоева, предста-
вители на Народ-
но Читалище "Въз-
раждане 2017 г.“, 
с.Ситово спечели 
„Сребърна диплома“ 
от онлайн участие 
в IV Световна купа 
по фолклор - Велико 
Търново - 2020. 
Наградата е рав-

носилна на „Лауре-
ат II степен“ и е 
за песента „Снощи 
минах, мамо, покрай 
село“. Песента е по 
текст и музика на 
Красимира Орлоева - 
Почетен гражданин 
на община Ситово.
В надпреварата 

са участвали изпъл-
нители от страни 
от няколко конти-
нента. 

За коледно-новогодишните празници послушните деца от село Добротица получиха 
подаръци, които им донесоха Дядо Коледа и Снежанка.

Инициативата за празничното събитие е на Кметство Добротица. 

„Мили, деца, благодарим 
ви за участието. Всички 
заслужавате награди. Надя-
ваме се да продължи ваше-
то усърдие и през новата 
година, очакваме и нови 
участници.

Нека през новата 2021 го-
дина свалим маските, оста-
нем с бистър ум, бодър дух, 
да се радваме на истинско 
щастие и добро здраве” - 

пожелава Галина Йорданова 
- председател на Читалищ-
ното настоятелство.

От нея научаваме и кои 
са наградените участни-
ци в конкурса: Филип на 4 
години, Серче - 4 години, 
Зара - 6 години, Никол - 
12 години, Инджихан - 13 
години, Симеон - 4 години, 
Корай - 5 години, Алис - 8 
години, Хелин - 15 години и 
Мони на 4 години в екип с 
кака Мария.

от стр. 1

Празничен 
онлайн-конкурс 
за децата от 
с.Добротица

ПГСС - привлекателна 
среда за учениците

Онлайн семинар на тема 
„Защо трябва да съм то-
лерантен?” се проведе в 
ПГСС - Ситово, който е 
по проект ,,Заедно можем 
повече, заедно сме по-ус-
михнати“, финансиран от 
Център за образователна 
интеграция на децата и 
учениците от етническите 
малцинства. Семинарът 
беше планиран присъствен, 
но предвид ситуацията с 
коронавируса бе приета 
алтернативната форма. В 
него участва и юристът на 
Женско сдружение "Екате-
рина Каравелова” - Силист-
ра Галя Иванова.

Това е един от трите 
проекта в училището, про-
веждани напоследък. Дру-
гият е „Заедно в час, за-
едно в свободното време“. 
Идеята на тези проекти е 
училището да се превърне 
в интересна и привлека-
телна среда за учениците. 
По този начин се намалява 

отпадането на ученици от 
училището.

Преподавателят зооинж. 
Рашид Абтула координира 
тези проекти. За тях той 
казва: „Много са полезни за 
нашата общност. Водим 
по 50 ученика на безплатни 
екскурзии - последно бяхме 
в курорта „Боровец“ в Рила, 
а преди това в Шипково в 
Стара планина и в Балчик 
на Черно море. Освен това 
се организират клубове по 
интереси по 10 ученици в 
сфери като „Озеленяване 
и цветарство“, „Млад мик-
робиолог“ и „Пчеларство“.

Ситовската гимназия, в 
която учат деца от няколко 
общини и от различни етни-
чески групи, е сред първите 
с електронен дневник, в 
който има т.нар. виртуални 
класни стаи, като натрупа-
ните впечатления от тази 
форма са изключително в 
положителна посока.




