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От Общински съвет - Ситово:

Създаден е Съвет по въпросите на 
социалните услуги в Община Ситово

Заради усложнената епиде-
мична обстановка в община-
та, с цел опазване на здравето 
на гражданите, заседанието 
на Общински съвет - Ситово 
на 27 май се проведе при 
закрити врати.

В началото на сесията, кме-
тът Сезгин Алиибрям направи 
предложение от дневния ред 
да отпаднат две от доклад-
ните записки отнасящи се до 
отчета за дейността на СПОХ 
"Независим живот" за 2020 г. 
и докладите за дейността на 

на стр. 2

Писаното 
слово и буквите, 

които ни спасяват 
и въздигат днес

на стр. 2

Младежи от с. Искра се 
включиха в празника на Младежта 

и спорта в Турция

на стр. 4

ПГСС-Ситово 
изпрати Випуск`2021, 

обяви нов прием 

на стр. 3

Приключи областното пър-
венство по футбол в Силист-
ра за сезон 2020/2021. При 
мъжете финалният двубой 
се игра между победителите 
в Източна и Западна подгру-
па - ФК „Вихър” (Любен) и ФК 
„Добруджа” (Ситово). В този 
интересен двубой, с победа 
2:0 се поздравиха футболи-
стите от ФК „Вихър” (Любен), 
които с два гола през второто 
полувреме станаха областни 

шампиони.
Припомняме, че през 2018 

г. финалният мач се игра 
също между двата отбора, 
но тогава ситовци победиха 
с 4:1.

Председателят на Област-
ното ръководство на БФС - 
Георги Нарлев, връчи купата 
на победителите - ФК „Вихър” 
(Любен).

Голмайстор на първенство-
то, с отбелязани 36 гола, е 

Мохамед Февзи от ФК „Доб-
руджа” (Ситово). Най-добър 
вратар - Александър Алек-
сандров от ФК „Добруджа” 
(Ситово) допуснал само 8 
гола, а за най-добър треньор 
бе обявен Еджевид Шабан 
- треньор на шампионите от 
ФК „Вихър” (Любен).

Наградата за най-добър 
ръководител бе връчена на 
кмета на Община Ситово – 
Сезгин Алиибрям.   

ФК "Вихър" (Любен) - 
областен футболен шампион!
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Решения 
на Общински съвет-Ситово 

по Протокол № 5/29.04.2021 г.
Д  Н  Е  В  Е  Н   Р  Е  Д:

1. Информация за дейността на служителите от Учас-
тък - Ситово за периода 01.01.2020 до 31.12.2020 год.

Внася: Д. Савов, Началник Участък - Ситово.
2. Докладна записка относно, Отмяна на чл.3 от Наред-

бата за реда за придобиване, стопанисване, управление и 
разпореждане с общинско имущество на Община Ситово, 
област Силистра.

Внася: Р.Кязим, Председател на ОбС-Ситово
3. Докладна записка относно, приемане Отчета за 

касовото изпълнение на бюджета и средствата от Евро-
пейския съюз /СЕС/ на Община Ситово към 31.12.2021 г. 

Внася: С. Алиибрям, Кмет на Община Ситово
4. Докладна записка относно, Приемане отчета на 

общинския дълг към 31.12.2020 г.
Внася: С. Алиибрям, Кмет на Община Ситово
5. Докладна записка относно, Приемане на компенсира-

ни промени между утвърдените показатели по плана за 
разходите на Община Ситово към 31.12.2020 г.

 Внася: С. Алиибрям, Кмет на Община Ситово
6. Докладна записка относно, приемане на Общинска 

стратегия за личностно развитие на децата и учени-
ците в Община Ситово / 2021-2022/ и Годишен план на 
дейностите за подкрепа на личностното развитие на 
децата и учениците в Община Ситово за 2021 г.

Внася: С. Алиибрям, Кмет на Община Ситово
7. Докладна записка относно, Приемане на Отчета по 

изпълнение на Общинската програма за детето през 
2020 г. и Общинска програма за закрила на детето през 
2021 година.

Внася: С. Алиибрям, Кмет на Община Ситово
8. Докладна записка относно, Кандидатстване по 

процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ BG05M9OP001-6.002 "Патронажна гри-
жа +" по Оперативна програма "Развитие на човешките 
ресурси" 2014-2020 г."

Внася: С. Алиибрям, Кмет на Община Ситово
9. Докладна записка относно Предложение за промяна на 

Решение № 6/ 28.01.2021 г. на Общински съвет Ситово.
Внася: С. Алиибрям, Кмет на Община Ситово
10. Питания.

Р Е Ш Е Н И Е № 32
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински 

съвет - Ситово приема Отчет за дейността на слу-
жителите от участък - Ситово за 2020 г. за сведение.

Р Е Ш Е Н И Е № 33
На основание чл.5, ал.5 от Правилника за организацията 

и дейността на Общински съвет - Ситово и чл.21, ал.2 
от ЗМСМА,

Отменя чл.3 от Наредба за реда за придобиване, 
стопанисване, управление и разпореждане с общинско 
имущество на Община Ситово, област Силистра, със 
следния текст:

Чл.3. /1/ Общински съвет приема стратегия за упра-
вление на общинската собственост за срока на мандата 
си по предложение на Кмета на общината.

/2/. Стратегията определя политиката за развитие 
на общинската собственост и стопанската дейност 
на общината и съдържа:

1. основните цели, принципи и приоритети за придоби-
ване, управление и разпореждане с имотите – общинска 
собственост;

2. основните характеристики на отделните видове 
имоти, които могат да се предоставят под наем или да 
бъдат предмет на разпореждане;

3. нуждите на Общината от нови имоти и способите 
за тяхното придобиване;

4. други данни, определени от Общинския съвет.
Р Е Ш Е Н И Е № 34

На основание чл.21, ал.1, т.6, във връзка с чл.27, ал.4 
и ал.5 от Закона за местното самоуправление и мест-
ната 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 съвет Ситово:

1. Приема уточнения план на бюджета към 31.12.2020 
година по приходната и разходната част по функции и 
дейности, както следва:

1.1. По прихода - 8 221 394 лв.
Разпределени по видове приходи, съгласно Таблица № 1
1.2. По разхода - 8 221 394 лв.
Разпределени по видове разходи, съгласно Таблица № 2 и 

по второстепенни разпоредители, съгласно Таблица № 3.
2. Одобрява окончателен поименен списък на капита-

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

3. Приема отчета за изпълнение на бюджета към 
31.12.2020 г., както следва:

3.1. По прихода - 7 341 819 лв.
Разпределени по видове приходи, съгласно Таблица № 1.
3.2. По разхода - 7 341 819 лв.
Разпределени по функции и видове разходи, съгласно 

Таблица № 2.
4. Приема преходния остатък по бюджета към 

31.12.2020 год. в размер на 787 424 лв., както следва:
4.1. За делегираните от държавата дейности - 427 

846 лв.;
4.2. За местните дейности - 359 578 лв.;
Съгласно Таблица № 1.
5. Приема отчета на пои-

на стр. 3

От Общински съвет - Ситово:

Създаден е Съвет по въпросите на 
социалните услуги в Община Ситово

народните читалища на тери-
торията на Община Ситово 
за 2020 г. и за изразходваните 
от бюджета средства, което 
бе прието. Положително бе 
решението в дневния ред 
да влязат две допълнителни 
докладни - за членство в 
Сдружение "Толерантност" и 
отпускане на парични награди 
на ФК "Добруджа" (Ситово) и 
ФК "Вихър" (Любен).

Общинските съветници да-
доха съгласие да бъде съз-
даден Съвет по въпросите 
на социалните услуги към 
Община Ситово. Той се пред-
седателства от зам.-кмета Еда 
Самиева, а в неговия състав 
са включени още Нели Мари-
нова - ръководител на Звено 
за почасова грижа по домове-
те, Ясемин Кадир - социален 
сътрудник към Звено за поча-
сова грижа по домовете, Янка 
Тодорова - социален работник 
към ДСП - гр.Силистра, Мла-
ден Димитров - полицейски 
инспектор в Участък – Ситово, 
Юдаим Юдаим - Управител на 
СПОХ „Независим живот“ и 
общинският съветник Рашид 
Абтула.

Със следващо решение са 
утвърдени индивидуалните 
основни месечни работни 
заплати на общинския кмет и 
кметове на кметства, считано 
от 1 април.

За представител на Община 
Ситово в Общото Събрание 

на акционерите на "Многоп-
рофилна болница за активно 
лечение - Силистра" АД бе 
определен кметът Сезгин Али-
ибрям, а при невъзможност 
той да присъства, Общината 
ще се представлява от упъл-
номощено от него лице.

След проведена дискусия 
по докладната записка за 
промяна предназначението на 
общински земеделски терито-
рии с характеристики на гора, 
с цел устройването им като 
горски територии и изготвяне 
на задание и горскостопански 
план, съветниците приеха 
предложението на председа-

теля на местния парламент 
Ридван Кязим за нейното 
отлагане и сформиране на 
временна комисия с участие 
на представители от всички 
политически групи, която да 
определи тези промени.

В хода на заседанието бе 
актуализиран списъкът на 
длъжностите, имащи право 
на транспортни разходи за 
сметка на общинския бюджет.

Общинският съвет даде 
съгласие за членство на Об-
щина Ситово в Сдружение 
„Толерантност“, като възложи 
на кмета на Общината Сезгин 
Алиибрям да внесе писмена 

молба до Управителния съвет 
на Сдружението. Той бе опре-
делен и за делегат на Община 
Ситово в Общото събрание на 
Сдружение „Толерантност“.

Финалното решение на се-
сията е за отпускане на парич-
ни награди на ФК "Добруджа" 
(Ситово) и ФК "Вихър" (Любен) 
за добро представяне и кла-
сиране на финала на Регио-
нално първенство по футбол 
за мъже и юноши младша 
възраст, пролетен полусезон 
2020/2021 г. от бюджета на 
Община Ситово. За първо 
място сумата е 1500 лв., а за 
второ - 1000 лв.
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Писаното слово и буквите, които ни 
спасяват и въздигат днес

24 май - най-светлият бъл-
гарски празник, Ден на свети-
те братя Кирил и Методий, на 
българската азбука, просвета 

и култура и на славянската 
книжовност! 

За втора поредна година в 
село Добротица го посрещна-

ха не по традиционния начин, 
като големия празник на село-
то (сбора), но с не по-малко 
вълнение и вдъхновение, 

информира председателят на 
Читалищното настоятелство 
на НЧ „Йордан Йовков-1899“ 
- Галина Йорданова.

Културната институция, 
която е с над 120-годишна 
история, вярна на основната 
си мисия - да бъде будител и 
изразител на родолюбивото 
възпитание на подраства-
щите и на тяхната просвета, 
организира нестандартни и 
вдъхновяващи идеи за посре-
щане на празника.

На 21 май в Читалището бе 
представен рецитал посветен 
на светите братя Кирил и Ме-
тодий и техните ученици. При-
състващите гледаха и филма 
„Свещената азбука - заветът 
на Св. Св. Кирил и Методий“, 
а на финала бяха наградени 
най-активния читател на биб-
лиотеката, както и на всички 
деца - участници в културните 
дейности на Читалището.

Награди за самодейци от с.Попина 
В  НЧ "Ни ко ла  Вапца -

ров-1940", с.Попина вече са 
получени наградите от учас-
тията на самодейци в раз-
лични конкурси, информира 
секретарят Катя Драганова.

С Грамоти са отличени 
Рамона Андонова, Алексан-
дър Петров и читалище-
то за участие и отлич-
но представяне в Онлайн 
маратон „Книга прочети, 
света разкраси“, организи-

ран от НЧ"П.К.Яворов-1920", 
гр.София.

След Великденската рабо-
тилница, трудът на децата 
бе възнаграден, сподели 
още Драганова. Получени 
са грамоти за участие в 
онлайн изложба-конкурс "Ве-
ликден в нашия дом" органи-
зиран от НЧ „Н.Й.Вапцаров”, 
гр.Тутракан - в категория 
"Празнична украса на дома и 
двора" и в категория "Писано 

яйце".
Грамота  попинското чи-

талище получава и за отлич-
но представяне в конкурса 
"Поздравителна картичка 
- писано яйце, шарено”. Кар-
тичката, която бе изпра-
тена при организатори-
те - НЧ "Възраждане-1941", 
с.Одринци, община Добрич, 
ще бъде подарена на  въз-
растни хора от Домове за 
стари хора.
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менния списък на текущите 
ремонти и капиталовите 

разходи към 31.12.2020 год. по обекти, съгласно Таблица 
№ 4.

6. Приема остатъка по набирателната сметка към 
31.12.2020 год. в размер на 64 779 лв., както следва:

- наем за непотърсена обработваема земя /бели пет-
на/ - 14 911 лв.

- временни депозити и гаранции за изпълн. по договори 
- 49 868 лв.

7. Приема отчета за изпълнението на сметките за 
средства от Европейския съюз, съгласно Таблица № 10.

Р Е Ш Е Н И Е № 35
На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл.9 от ЗОД, 

Общински съвет - Ситово:
Приема отчета за състоянието на общинския дълг за 

2020 година и Приложение № 15 към него, неразделна 
част от настоящото решение.

Р Е Ш Е Н И Е № 36
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, при-
емане, изпълнение и отчитане на бюджета на общината, 
Общински съвет – Ситово:

1. Приема направените компенсирани промени между 
утвърдените показатели по плана за разходите по бю-
джета на Община Ситово към 31.12.2020 година, съгласно 
Приложение № 1.

Р Е Ш Е Н И Е №  37
На основание чл.21, ал.1, т.12, във връзка с чл.17, ал.1, 

т.3 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация и чл.197, ал.1, ал.2 и ал.3 от Закона за 
предучилищното и училищното образование, Общински 
съвет - Ситово:

Приема Общинска стратегия за подкрепа на лично-
стното развитие на децата и учениците от Община 
Ситово за 2021 година.

Годишен план на дейностите за подкрепа на личностно-
то развитие на децата и учениците в Община Ситово 
за 2021 година.

Р Е Ш Е Н И Е № 37
1. На основание чл.21, ал.1, т.24 от ЗМСМА приема 

Отчета по изпълнението на Общинската програма за 
детето през 2020 година;

2. На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.3, ал.1 
от Правилника за прилагане Закона за закрила на дете-
то приема Общинска програма за закрила на детето за 
2021 година.

Р Е Ш Е Н И Е № 39
На основание чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински 

съвет - Ситово:
Дава съгласие Община Ситово да кандидатства 

с проектно предложение по процедура чрез директ-
но предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
BG05M9OP001-6.002 "Патронажна грижа +" по Оператив-
на програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 
г."

Р Е Ш Е Н И Е № 40
На основание чл.21, ал., т.6 от Закона за местната 

самоуправление и местната администрация, Общински 
съвет - Ситово дава съгласие за обезпечаване ползване-
то на предоставените автомобили на Участък Ситово, 
със собствени средства по бюджета на общината за 
2021 година, както следва:

1. Лек автомобил „Ауди 80“, с рег.№ СС 3865АК - 200.00 
лева на месец за периода от 01.01.2021 г. до 31.12.2021 
година;

2. Лек автомобил „Нисан Терано“, с рег. № СС 6095 
РВ - 250.00 лева на месец за периода 01.01.2021 година.

Председател на ОбС-Ситово,
Ридван КЯЗИМ

от стр. 2

ПГСС-Ситово изпрати 
Випуск`2021, обяви нов прием 

Професионалната гимна-
зия по селско стопанство в 
Ситово завършват 19 зре-
лостници от две специално-
сти: "Растителна защита" с 
професия "Растениевъдство" 
и "Производство и преработка 
на мляко и млечни продукти" 
с професия "Оператор в хра-

нително-вкусовата промиш-
леност". Това е Випуск`2021!

Техният абитуриентски бал 
се състоя на 21 май в ресто-
рант "България" в гр. Силист-
ра. Пожелаваме им успешна 
реализация в живота!

Ръководството на гимнази-
ята обяви и новия прием на 
ученици след 7-ми клас в спе-
циалностите „Автотранспорт-
на техника” с професия „Мон-
тьор на транспортна техника” 
и "Производство и преработка 
на мляко и млечни продукти" 
с професия "Техник–технолог 
в хранително-вкусовата про-
мишленост”.

Гимназията разполага с 
професионална техника, с 
която се обучават учени-
ците. Пример за това е но-
вият трактор „Ню Холанд”. 
Той е закупен по проект „Да 
се учим с най-нова техни-
ка" по конкурсна процедура 
към Националната програма 
„Осигуряване на съвременна 
образователна среда”, модул 
„Модернизиране на систе-
мата на професионалното 
образование". Селскостопан-
ската машина е оборудвана 
с навигационна система и 
ще послужи за обучение на 
ученици от всички специал-
ности в гимназията. Като дей-
ност по проекта е включено 
провеждането на часове в 
реална работна среда при 
работодател от района. След 
сключен предварително дого-
вор, работодателят осигурява 
работни места за 36 ученици, 
информира зооинж. Рашид 
Абтула, който е ръководител 
на проекта.

През настоящата учебна 

година, възпитаниците на 
гимназията участваха в раз-
лични състезания, конкурси 
и организирани мероприятия 
под ръководството на свои-
те учители. Пример за това 
е посещението на 9а, 9б и 
10а клас в Тутракан, където 
участваха в обучение по НВО, 

част от кампанията „Бъди 
войник” на Министерство на 

отбраната.
Учениците, участващи в 

клубовете по проект „Заедно 
можем повече, заедно сме 
по-усмихнати” се подготвяха 
за състезанията по професи-
ите с ръководители зооинж. 
Н. Кръстева и агроинж. Д. 
Георгиева. Класираните уче-
ници на училищните кръгове 
участваха в регионални и 
национални състезания като 
„Млад фермер“ - гр. Провадия 
и „Озеленяване и цветарство“ 
- гр. Сандански.

14 отбора от цялата страна 
се включиха в Националното 
състезание „Озеленяване и 
цветарство“ на МОН, чийто 
домакин бе Земеделската 
гимназия „Климент Тимиря-
зев“ в Сандански. Отборът на 
ПГСС-Ситово завоюва второ 
място.

Учениците от клуб "Арт 
работилница" с ръководител 
Невяна Петкова участваха 
в конкурс за мартеница-ги-
гант, организиран от РЕКИЦ 
Силистра. Те представиха: 
Мартенски торбички, израбо-
тени от филц, декорирани с 

бял и червен конец, българска 
шевица, детелина с калинка 
от филц и паричка. Дължина 
на мартеницата 45 сантиме-
тра. Автор: Теодора Стефа-
нова Иванова, ученичка от 
11 клас; Дървена лъжица, 
декорирана с бяла и червена 
прежда, българска шевица, 

житни класове и паричка. 
Дължина 31 сантиметра. Ав-
тор: Невяна Петкова, старши 
учител и ръководител на клуб 
„Арт работилница“; Дървена 

пирографирана подкова с 
пискюли от бял и червен ко-
нец, декорирана с детелина и 
калинка от филц. Дължина на 
мартеницата 32 сантиметра. 
Автор: Джерен Мюмюн Ариф, 
ученичка от 11 клас; Дървена 
подкова, обвита с бяла и чер-
вена прежда и декорирана с 
цветя и детелина с калинка 
от филц. Дължина на подко-
вата 28 сантиметра. Автор: 
Бет-Ашли Янкова, ученичка 
от 8 клас и Дървена подкова, 
обвита с червен конец, и при-
крепени към нея бял и червен 
пискюл, декорирани с жълта 
и зелена прежда, както и с 
детелина с калинка от дърво. 
Дължина на мартеницата 44 
сантиметра. Автор: Джанер 
Седат Асан, ученик от 8 клас.

Бел.ред.: За успехите и 
постиженията на учениците 
от ПГСС-Ситово очаквайте 
още информация в следва-
щия брой на в. „Ситово Днес”.

ПГСС - Ситово осигури два интерактивни дис-
плея за по-качествено обучение. Директорът на 
гимназията Гинка Йорданова лично изпробва двете 
устройства. Идеята е всички кабинети да бъдат 
оборудвани с подобни дисплеи.

Днес, когато съм се 
качил на някакво ви-
соко стъпало на жи-
тейската стълба, не 
ми се връща назад във 
времето, дори мислено, 
но в своето ежедневие 
дали имам подобно же-
лание или не по някой 
път се налага да давам 

обяснение за младеж-
ките си години…Или 
пък някой ме подсеща, 
че и аз съм минал този 
етап от човешкото 
развитие. Оня ден мой 
съученик, днес известен 
български писател-дра-
матург и общественик, 
ми изпратил последни-

те си книги, като ги 
надписал: „ На …да се 
сещаш за нашата буйна 
младост и мечтите ни, 
осъществени или не…“ 
Да! Нашата буйна мла-
дост, изживяна, невъз-
вратима!...

Или вечер внучката 
ми, когато ме пита: 
„Дядо, каква беше ва-
шата младост?“ Ха… 
иди обясни! 

Да! Нашата младост! 
Може ли да се обяснява 
с една дума, с едно из-
речение…Тя бе събрала 
в едно любов, обич, меч-
ти, лудост и щуротии…

Имахме свое верую… 
Различно от другото. 
Но не смеехме пред 
всеки да споделяме… 
Задушавахме се в онова 

време. Бяхме принудени 
да мислим еднакво, да 
мечтаем еднакво, да се 
фасонираме еднакво... 
Ритуали, нрави, обичаи, 
дори и да се ожениш бе 
по една идеология... Уни-
форми, вечерен час… 
манифестации… Една 
идеология, наречена со-
циалистическа.

Но имаше традиции 
(вие, ако ще „консер-
вативни“, ги наричай-
те) оставаха вечни за 
нас… Никой не можеше 
да ги политизира… Не 
можеше да ги превърне 
в идеологически поряд-
ки.

Ние безусловно се под-
чинявахме на семейни-
те традиции - уважение 
към по възрастните, 
към общата софра….

Ние сваляхме шапка 
на Учителя…, на Май-

стора…, на Духовния 
водач…, Можещия..., на 
Работливия...

Ние обичахме, таче-
хме майчиния си език 
дори когато бе забра-
нен.

Ние празнувахме офи-
циалните, така и ре-
лигиозните (макар и 
скришом) и празниците 
в името на природата.

Та ние бяхме и евро-
пейци, без да имаме 
правото да прескочим 
дори границите в рам-
ките на "соца".

Слушахме по тавани 
и мазета тайничко за-
падните радиостанции 
Би Би Си, Свободна 
Европа, Дойче Веле, 
Гласът на Турция… Слу-
шахме „Битълс“, "Ро-
лингстоунс"… Давахме 
последните си парички 
за техните грамофонни 

плочи и то на черно. Но 
обичахме и Лили Ива-
нова, Емил Димитров, 
Мустафа Чаушев, Алла 
Пугачова, "Червените 
китари"...

Ние цитирахме Ви-
соцки, Назъм Хикмет, 
Шекспир... Но обичахме 
и Ботев, Яворов, Вапца-
ров, Дебелянов, Реджеп 
Кюпчю, Пенев...

Живеехме с пулса на 
времето…Радвахме се 
на изпълнени петилет-
ки, на изпълнени норми, 
на построеното камък 
по камък!

Обичахме либетата 
си… Ревнувахме ги…

Ние живеехме мла-
достта си… Нашата 
младост!

Днес…Утре… И вие 
ще живеете вашето 
време!

Хабил КУРТ

"Бъди войник"!

Новият трактор "Ню Холанд"

Отборът на ПГСС-Ситово на състезание в гр.Сандански

„…Нашата буйна младост…“
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Млад мъж от Черник, останал 
без дясна ръка след инцидент, 

се нуждае от протеза

Халил Матем Сали е на 25 
години от дуловското село 
Черник. На 24.10.2020 г., след 
инцидент с пиратка, губи длан 
и китка на дясната си ръка.  

Шанс му дава турска кли-
ника за съвременни протези.

"Открихме точната компа-

ния, която може да ни по-
могне. Но сумата, която е в 
офертата е на стойност 23 000 
евро." - споделя Халил.

Семейството не разполага 
с тези средства, за да плати 
скъпоструващата протеза и 
стартира благотворителна 
кампания, за да набави непо-
силната сума.

Халил и неговото семей-
ството се надяват хора с голе-
ми сърца да го подкрепят, за 
да се върне към пълноценен 
начин на живот, да се движи 
отново и да работи пълно-
ценно.

Можете да направите даре-
ние на следната сметка:

Банка ДСК
Лютфие Халилибрям Али
Банкова сметка в лева: 

BG24STSA93000027205733
BIC - STSABGSF

Младежи от с. Искра 
се включиха в празника на 
Младежта и спорта в Турция

По покана на Балканска-
та асоциация за култура 
и солидарност и Община 
Картал, Република Турция, 
Народно читалище "Бачо 
Киро - 1943 г.", село Искра 
участва в честването на 
празника на Младежта и 
спорта и Деня за възпо-
менаването на АТАТЮРК, 
информира секретарят на 
културната институция 
Нериман Мустафа. 

В тържествената про-
грама група младежи от с. 
Искра - Симге Билент, Мер-
ве Билгин, Дамла Зюлкюф и 
Ейлем Сонер са се включили 
с онлайн рецитал.

Поводът за отправената 
покана за участие в праз-
ника е културният обмен 
и дългогодишното парт-
ньорство между Община 
Ситово и Община Картал, 
Република Турция.

Храмов празник на църквата в с.Добротица
На 11 май православната църква 

отбелязва църковния празник, пос-
ветен на светите братя Кирил и Ме-
тодий. Възникнал през далечния 
12 век. През Възраждането той се 
превръща в църковно-училищен, 
а по-късно става официален и 
общонароден празник.

На 11 май, църквата „Св. св. 
Кирил и Методий“ в с. Добротица 
чества своята 122-ра годишнина от 
освещаването си. Тържествената 
литургия, водена от Доростолския 
митрополит Яков в съслужение от 
духовници на епархията, събра 
миряните в църквата.

Кметство Добротица с кмет 
Искра Георгиева и НЧ “Йордан 
Йовков-1899“ с председател Га-
лина Йорданова и библиотекар 

Светлин Русев подготвиха тър-
жествен курбан.

Учениците от ОУ “Отец Паисий“ 
поднесоха венец за храмовия праз-
ник. С вълнуващ рецитал посветен 
на Родината, на гр. Силистра, на 
с. Добротица /текстът е написан 
от поетесата Красимира Орлоева, 
музика Стоянка Стоева/ и делото 
на светите братя, подготвен от 
Ангелинка Русева - старши учител 
по история и география, учениците 
поздравиха миряни и гости.

С думите “Кръстът като символ 
и фитиш. Нека към святата сила 
на Кръста, закриляща родното 
ни място прибавим собственото 
си усърдие, за да заживеем по-
добре“седмокласничката Инджихан 
Низам поздрави присъстващите.

На 17 май 2021 г. се проведоха първите публични информаци-
онни срещи от ръководителя на екипа Женя Георгиева по проект 
BG05M2OP001-3.008-0003 с наименование „Насърчаване на социална-
та и образователна интеграция на деца и младежи от маргинализирани 
групи в община Ситово чрез подобряване достъпа до качествено 
образование“ в трите училища, които са и партньори по проекта - ОУ 
„Стефан Караджа“ – с. Искра, „Професионална гимназия по селско 
стопанство“ - с. Ситово и ОУ „Отец Паисий“ - с. Добротица. Финанси-
рането на проекта е на стойност 184 922,67 лв. и се осъществява по 
Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 
2014-2020 г., чрез Процедура за предоставяне на безвъзмездна фи-
нансова помощ по приоритетна ос 3, „Образователна среда за активно 
социално приобщаване“, подкрепена от Европейският социален фонд, 
BG05M2OP001-3.008 - „МИГ Главиница - Ситово Крайдунавска Доб-
руджа“ - "Уча се, за да сполуча”, чрез водено от общностите местно 
развитие. 

На информационните срещи се изброиха целите заложени по 
проекта, а именно:

- Да се подобри достъпът до качествено образование и да се на-
сърчи социалната и образователна интеграция на деца и ученици от 
маргинализирани групи;

- Да се повиши мотивацията на ученици от маргинализирани групи 
за включване в системата на професионалното образование;

- Да се насърчи общуването и съвместните изяви между деца/уче-
ници от маргинализирани и немаргинализирани групи;

- Да се намали делът на ранно отпадналите от училищно образование 
и да се повишава образователният статус като устойчива тенденция 
на територията на „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа”.

ПРОЕКТЪТ ПРЕДВИЖДА:
Повишаване на качеството на образованието за насърчаване на 

социалната и образователна интеграция и подобряване на материално-
битовите условия в училището чрез:

1. Закупуване на образователни ИКТ - за всички училища
2. Учебни и спортни пособия
- спортни материали и уреди за физкултурния салон -  за всички 

училища
3. Закупуване на обзавеждане 

- Шкафове за учебните материали и пособия и закачалки за връхни 
дрехи за класните стаи и компютърните зали на училищата - за ОУ 
„Стефан Караджа“ - с. Искра и Професионална гимназия по селско 
стопанство - с. Ситово;

- Пейки за физкултурния салон - за всички училища; 
- Пейки и шкафове за съхранение на багаж в съблекалните към 

физкултурния салон - за всички училища.
4. Оборудване, учебни и спортни пособия и материали - за всички 

училища;
Мрежи за волейбол, кошове за баскетбол, мини врати за футбол 

у други;
Топки - футболни, баскетболни, волейболни;
Други спортни пособия.
5. Закупуване на обзавеждане в стаята за курс по шивачество - ОУ 

„Отец Паисий“, с. Добротица и „Професионална гимназия по селско 
стопанство“, с. Ситово

- Шивачни машини и друга техника;
- Платове и други консумативи и материали за шиене;
6. Специфично оборудване за Професионална гимназия по селско 

стопанство - с. Ситово; 
 - микроскопи за кабинета по химия.
Дейностите заложени по проекта са:
- Организиране на спортни мероприятия в училищата;
- Създаване и осъществяване на курс по шивачество в ОУ „Отец 

Паисий “ - с. Добротица и „Професионална гимназия по селско сто-
панство“ - с.Ситово

- Еднодневното посещение на защитена местност „Блатото Малък 
Преславец“

- Осъществяване на дейности, свързани с използването на закупе-

ните активи по проекта;
- Информационни срещи с родители/настойници - да се засили ро-

дителския интерес в образователния и възпитателния процес на подра-
стващите. Родителите за насърчават децата да участват в съвместните 
дейности като разговарят с тях и обяснят значението им и ползите.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:
- при изпълнението на мярката са предизвикване на по-голям ин-

терес и желания за учене сред учениците и така да се намали дела на 
ранно отпадналите от училищното и професионалното образование 
ученици от маргинализирани групи;

- да се повиши качеството на образованието и да се насърчи 
социалната и образователна интеграция на деца и ученици от марги-
нализирани групи;

- развиване на повече спортни дейности, подкрепящи преодоля-
ване на негативни обществени нагласи спрямо маргинализираните 
групи, на които ще присъстват повече родители и така ще се насърчи 
участието на родителите в образователния и възпитателния процес 
на подрастващите;

- участие на всички ученици в общи дейности, което е предпоставка 
за повече общуване, обмяна на опит и възможност за по-лесно и бързо 
интегриране на учениците от маргинализираните групи и предотвра-
тяване отпадането от професионалното образование.

За всички присъстващи имаше подаръци - химикал с надпис по 
проекта, а специално за децата и почерпка организирана от кмета на 
Община Ситово - Сезгин Басри Алиибрям.

Крайния срок за изпълнение на проекта е 27 юли 2022 г. 

Информационна среща в ОУ "Стефан Караджа", с. Искра

Информационна среща в ПГСС, с. Ситово

На 1 юни 2021 година в библиотеката на НЧ "Ди-
митър Иванов Полянов - 1870", село Гарван заедно с 
местните деца бе отбелязан Международният ден 
на детето.

Празникът премина в много смях и веселие. Децата 
рисуваха, пяха и се забавляваха с новите си играчки, 
получени като подарък от читалището.


