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Випуск`2021 година - 4 и 7 клас, завърши с думите: 
"Учителко, учителко любима прекланям се пред твойта доброта”

Училището е място, където 
човек може да види света по 
различен начин и да придобие 
по-широко мислене. Каквото 
и да кажем за училището не 
трябва да забравяме пого-
ворката: „Който учи, той ще 
сполучи“.

Изпращаме Випуск`2021 с 
малко тъга, но и с много гор-
дост от успехите:

- Два медала от Национал-
ното финално състезание на 
СБНУ и СБУ за ученици от I 
до IV клас - златен медал на 
Виктория-Рая Бошнакова - 3 

клас, с класен ръководител 
Нудрет  Кортелова  и сребъ-
рен медал на Емир Ахмед от 
2 клас с класен ръководител 
Шенай Реджеб.

- Грамота и Поздравителен 
адрес от РУО на МОН - Силист-
ра за класиране на трето място 
в областния кръг на олимпиада-
та по География и икономика на 
Осман Заид от 6 клас с ръково-
дител Ангелинка Русева.

- Грамота на Ъшъл  Илкай 
от 4 клас за класиране в Наци-
онален конкурс по краснопис 
по повод 24 май.

- Първо и трето място от 
Областния конкурс по изобра-
зително изкуство „Бяло Рож-
дество“ на Юзан  Кемалидин  
и Еркан Ниязи от 6 клас. 

- Грамоти на Юзан Кемали-
дин и Осман Заид от 6 клас от 
Национално онлайн състеза-
ние по матеметика с ръково-
дител Даниела Червенкова.

- Награди и грамоти от 
областните конкурси „С обич 
към България“ и „Бели и 
червени 2021“ на Община 
Силистра на групите “Аз и 
театъра“ и „Майстор Сръчко“.

Учениците от 7 клас, които 
се разделят с училището 
и техните родители благо-
дариха на учителите си за 
творческия дух, грижовността 
и любовта през изминалите 
години на обучение.

 Инжихан Низам и Иляйда 
Неждет пожелаха здраве, 
творчески успехи и добри 
ученици на своите учители.

Випуск 2021 година - 4 и 
7 клас, завършиха с думите: 
„Учителко, учителко любима 
прекланям се пред твойта 
доброта”.

За улеснение на гражданите:

Интернет плащането става след регистрация 
в сайта ИзиПей и следване на всички указателни 
стъпки в него. Регистрацията в иПей е еднократна. 
След като се регистрирате веднъж, собственикът 
й я има винаги.

иПей има версия и на английски език, така че може 
да се ползват без проблем от чужденци.

По новия начин гражданите плащат, без да носят 
печатните съобщения, ако те са забравени или из-
губени. Не е нужно да се попълват каквито и да е 
документи или да звънят в Общината и да търсят 
предварителна информация за задълженията. Разме-
рът на целия данък излиза веднага след съобщаване 
на ЕГН-то или БУЛСТАТ и може да се плаща веднага. 

Общински съвет - Ситово 
проведе редовно заседание на 
29 юни т.г. Общинските съвет-
ници приеха отчет за дейността 
на СПОХ "Независим живот" 
за 2020 г. и докладите за дей-
ността на народните читалища 
на територията на община 
Ситово за 2020 г., както и из-
разходваните от тях средства 
от общинския бюджет.

Приета е нова Наредба за ус-
ловията и реда за съставяне на 
бюджетната прогноза за мест-
ните дейности за следващите 
три години, за съставяне, при-
емане, изпълнение и отчитане 
на бюджета на Община Ситово.

Представител на Община 
Ситово за участие в редовно 
неприсъствено заседание на Об-
щото събрание на Асоциацията 
по В и К в област Силистра, ко-
ето ще се проведе на 27 юли ще 
бъде кметът Сезгин Алиибрям.

Заради усложнената епиде-
мична обстановка, с цел опаз-
ване на здравето на граждани-
те, заседанието на Общинския 
съвет се проведе при закрити 
врати за граждани.

МИГ "ГЛАВИНИЦА-СИТОВО 
КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА" 
ОТКРИ ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР 
НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА 
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА 

ФИНАНСОВА ПОМОЩ 

на стр. 3

на стр. 2

Село Искра - домакин на 
информационна кампания

Приключи съвместната ин-
формационна инициатива на 
Областен Информационен цен-
тър – Силистра, Национална 
служба за съвети в земеделието 
(НССЗ) офис Силистра и Регио-
нален експертно-консултантски 
и информационен център „Чи-
талища“ – Силистра (РЕКИЦ). 
В рамките на 3 седмици бяха 

проведени Изнесени приемни в 
малки населени места във всички 
общини от област Силистра на 
тема „Европейските фондове – 
добри практики и предстоящи 
възможности“. Над 100 местни 
посетители получиха безплатен 
и улеснен достъп до информация 
за актуалните възможности при 
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Решения 
на Общински съвет-Ситово 

по Протокол № 6/27.05.2021 г.
Д  Н  Е  В  Е  Н   Р  Е  Д:

1. Докладна записка относно, създаване на Съвет по въпросите на 
социалните услуги при Община Ситово.  

Внася: С. Алиибрям - Кмет на Община Ситово
2. Докладна записка относно, определяне на индивидуалните ос-

новни месечни работни заплати на кмет на Община Ситово и кметове 
на кметства.

Внася: С. Алиибрям - Кмет на Община Ситово 
3. Докладна записка относно определяне на представител на Община 

Ситово в Общото Събрание на акционерите на "Многопрофилна болница 
за активно лечение - Силистра" АД.

Внася: С. Алиибрям - Кмет на Община Ситово
4. Докладна записка относно, Промяна предназначението на общин-

ски земеделски територии с характеристики на гора, с цел устройването 
им като горски територии и изготвяне на задание и горскостопански 
план.

Внася: С. Алиибрям - Кмет на Община Ситово
5. Докладна записка, относно Актуализиране на списъка на длъж-

ностите, имащи право на транспортни разходи за сметка на Общинския 
бюджет.

Внася: С. Алиибрям - Кмет на Община Ситово
6. Докладна записка относно, провеждане на изнесено заседание на 

Общински съвет – Ситово. 
Внася: Р.Кязим - Председател на Общ.съвет - Ситово
7. Докладна записка относно, даване съгласие за членство в Сдру-

жение " Толерантност".
Внася: С. Алиибрям - Кмет на Община Ситово
8. Докладна записка относно отпускане на парични награди на ФК 

"Добруджа" (Ситово) и ФК "Вихър" (Любен) за добро представяне и 
класиране на финала на Регионално първенство по футбол за мъже 
и юноши мл.възраст пролетен полусезон 2020/2021 г. от бюджета на 
Община Ситово.

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

Р Е Ш Е Н И Е № 41
На основание чл.21, ал.1,т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.27, ал.1 от 

Закона за социалните услуги:
1. Да се създаде Съвет по въпросите на социалните услуги към 

Община Ситово.
2. В състава на Съвета по въпросите за социалните услуги да бъдат 

включени представители на структурите, упоменати в чл.26, т.3-7 от 
Закона за социалните услуги, както следва:

1. Еда Самиева – Председател
2. Нели Маринова - ръководител на Звено за почасова грижа по 

домовете;
3. Ясемин Кадир - социален сътрудник към Звено за почасова грижа 

по домовете;
4. Янка Тодорова - социален работник, отдел „СЗ“ към ДСП - 

гр.Силистра;
5. Младен Димитров - полицейски инспектор, Участък - Ситово;
6. Юдаим Юдаим - Управител на СПОХ „Независим живот“;
7. Рашид Абтула - общински съветник.

Р Е Ш Е Н И Е № 42
На основание чл.21, ал.1, т.5 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация, Общински съвет - Ситово:
1. Утвърждава индивидуалните основни месечни работни заплати 

на кмет на Община и кметове на кметства, считано от 01.04.2021 г. 
както следва:

2. Дава съгласие размера на допълнителните трудови възнаграждения 
с постоянен и непостоянен характер на кметовете да се определя съ-

гласно Наредбата за структурата и организацията на работната заплата, 
приета с ПМС № 4 от 17.01.2007 г., Вътрешните правила за работната 
заплата на работещите по трудови правоотношения в община Ситово 
/за които не се прилага чл.107а от Кодекса на труда/, действащата 
нормативна уредба и в рамките на утвърдения бюджет.

3. Изпълнението на настоящото решение се възлага на Кмета на 
Община Ситово.

Р Е Ш Е Н И Е № 43
На основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА, чл.10 от Наредба за услови-

ята и реда за упражняване правата на собственост на Община Ситово 
в Търговски дружества с общинско участие в капитала, за участие на 
общината в граждански дружества и за сключване на договори за съв-
местна дейност, във връзка с чл.226 от Търговския закон, Общински 
съвет - Ситово:

№ 
по 
ре
д 

Длъжност
ни 
наименова
ния 

Име, 
презиме,фам
илия 

Образоват
елна 
степен 

 Основна 
месечна 
заплата 

 

    Минимал
ен р-р на 
осн.месеч
на 
заплата 
за 
степента/
лв./ 

Максима
лен р-р 
на 
осн.месе
чна 
заплата 
за 
степента 
/ лв./ 

Индивидуа
лна 
основна 
месечна 
заплата 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Кмет Сезгин 

Басри 
Алиибрям 

бакалавър 650 6593 2500 

2. Кмет на 
кметство-
Искра 

Вилдан 
Неждет 
Мемиш 

бакалавър 650 6593 1300 

 
3. 

Кмет на 
кметство-
Попина 

Светла 
Радева 
Удрева 

Средно 
спец. 

650 6593 1100 

4. 
 

Кмет на 
кметство -
Добротиц
а 

Искра 
Йорданова 
Георгиева 

Бакалавър 
 

650 6593 1100 

5. Кмет на 
кметство-
Босна 

Денис 
Неждет 
Рюстем 

бакалавър 650 6593 1100 

6. Кмет на 
кметство - 
Любен 

Еджевит 
Джевдет 
Шабан 

Средно 
спец. 

650 6593 1200 
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МИГ „Главиница - Ситово Край-
дунавска Добруджа” открива при-
ем процедура за подбор на про-
ектни предложения по Мярка 4.1. 
„Инвестиции в земеделски стопан-
ства“, ОП „Програма за развитие 
на селските райони 2014-2020 г.”, 
Мярка: 19 Водено от общностите 
местно развитие. 

Мярка 4.1.от СВОМР цели под-
помагане на местни проекти, 
които водят до: подобряване 
на цялостната дейност на земе-
делското стопанство, повишава-
не конкурентоспособността на 
земеделието като традиционен 
отрасъл на територията на МИГ; 
по-пълноценно оползотворяване 
на природо-географския потенци-
ал подобряване на ефективността 
и условията за селскостопанска 
дейност чрез: 

- подпомагане на нови про-
изводства, които са свързани с 
иновации; 

- подкрепа на земеделските 

стопанства в чувствителните сек-
тори – „млечно животновъдство“, 
„плодове и зеленчуци”, „етерично-
маслени и медицински култури”, и 
осигуряващи заетост; 

Процедурата за безвъзмездна 
финансова помощ се реализира 
с финансовата подкрепа на Ев-
ропейския земеделски фонд за 
развитие на селските райони.

Допустимите кандидати са зе-
меделски стопани и признати 
групи производители и признати 
организации на производители на 
земеделски продукти или такива, 
одобрени за финансова помощ по 
мярка 9 „Учредяване на групи и 
организации на производители" от 
ПРСР 2014-2020 г. За подпомагане 
само за проекти за колективни ин-
вестиции могат да кандидатстват и 
юридически лица, регистрирани по 
ТЗ и/или Закона за кооперациите, 
които включват най-малко 6 лица. 

Подпомагат се кандидати, които 
отговарят на следните условия:

1. нямат изискуеми и ликвидни 
задължения към Държавен фонд 
"Земеделие";

2. нямат други изискуеми пуб-
лични задължения към държавата;

3. не са в открито производство 
за обявяване в несъстоятелност 
или не са обявени в несъстоя-
телност;

4. не са в производство по 
ликвидация 

Изискванията по т. 3 и 4 не се 
отнасят за кандидати физически 
лица и кандидати, регистрирани 
по Закона за вероизповеданията, 
а по т. 4 – за кандидати еднолични 
търговци.

Крайният срок за прием на про-
ектни предложения е до 17:30 часа 
на 19.07.2021 г.

Подаването на проектно пред-
ложение по настоящата процедура 
се извършва по изцяло електронен 
път чрез Информационната систе-
ма за управление и наблюдение на 
Структурните инструменти на ЕС в 

България (ИСУН 2020) единствено 
с използването на Квалифициран 
електронен подпис (КЕП), чрез 
модула „Е-кандидатстване“ на 
следния интернет адрес: https://
eumis2020.government.bg.

Бюджетът по настоящата про-
цедура е 26 941,70 лева, това е 
и максимален размер на безвъз-
мездната финансова помощ за 
един проект, а минималният раз-
мер за един проект  е 4889,50 лв.

Пълният пакет документи за 
кандидатстване са публикувани на 
следните интернет адреси:

- на сайта на Сдружение „МИГ 
Главиница-Ситово Крайдунав-
ска Добруджа” - http://www.mig.
glavinitsa.org./;

- на сайта на Информационната 
система за управление и наблю-
дение на средствата от Европей-
ските структурни и инвестиционни 
фондове (ИСУН 2020) в модула за 
електронно кандидатстване: http://
eumis2020.government.bg/

МИГ "ГЛАВИНИЦА-СИТОВО КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА" 
ОТКРИ ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА 

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ 

От Националния статисти-
чески институт информират, 
че през 2020 г. средната цена 
на наем/аренда на един декар 
ниви в област Силистра е 69 
лв., което нарежда областта 
на първо място в страната не-
посредствено пред областите 
Разград (63 лв./дка) и Добрич 
(60 лв./дка). В сравнение с 
2019 г. средната цена на наем/
аренда на един декар ниви в 
областта намалява с 12.7%.

През 2020 г. най-висока е 
цената за наем/аренда на 
един декар ниви в общините 
Главиница и Ситово - по 77 
лева за един декар. Най-го-
лямо намаление на цената 
на наема/арендата на един 
декар ниви спрямо предход-
ната година има в общините 
Дулово (19.0%) и Алфатар 
(18.9%).

Средната цена за наем/
аренда на 1 декар постоянно 
затревена площ през 2020 г. 
в област Силистра е 20 лв., 
и е с 62.3% по-ниска спрямо 
предходната година.

През 2020 г. средната цена 
на сделките с ниви в област 
Силистра достига 1 452 лв. за 
един декар, което нарежда об-
ластта на второ място в стра-
ната непосредствено след 
област Добрич (2 001 лв./дка) 
и преди област Разград (1 168 
лв./дка). В сравнение с 2019 г. 
средната цена на един декар 
ниви в областта се увеличава 
с 3.7%. 

През 2020 г. най-висока е 
цената на сделките с ниви 
в община Силистра - 1 605 
лв. за един декар. Най-го-
лямо увеличение на цената 
на един декар ниви спрямо 
предходната година е отче-
тено в община Кайнарджа 
(19.7%.). В общините Ситово 
и Тутракан има намаление 
на цената на сделките със 
земеделска земя съответно с 
18.7% и 2.1%. 

През 2020 г. в област Си-
листра няма сключени сделки 
за постоянно затревени пло-
щи (естествени и изкуствени 
ливади, мери и пасища).

Село Искра - домакин на 
информационна кампания

кандидатстване с проекти за 
2021 г., както и до информацион-
ни материали с добри практики 
от вече изпълнени проекти. 

Изнесена приемна бе органи-
зирана и в община Ситово, като 
домакин на срещата бе село 
Искра със съдействие на служи-
телите от НЧ „Бачо Киро”.

От организаторите на кампа-
нията научаваме още, че най-
голям интерес е регистриран 
към предстоящите подмерки 
по Програмата за развитие на 
селските райони (ПРСР) 2014-
2020 г. – 6.1 „Създаване на 
стопанства на млади фермери“ 
и 6.3 „Стартова помощ за раз-
витието на малки стопанства“, 
планирани да бъдат отворени 

през септември тази година. На 
откритите щандове бяха отпра-
вени запитвания за условията 
за кандидатстване и за размера 
на финансовата помощ. С по 25 
000 евро ще бъдат подкрепени 
младите земеделски стопани за 
създаване и развитие на стопан-
ства, а малките земеделски сто-
панства ще бъдат финансирани с 
по 15 000 евро. Припомняме, че 
експертите от НССЗ предоставят 
подробна информация по тези 
мерки, консултират земеделски-
те стопани за възможностите и 
необходимите документи, както 
и изготвят безплатни проекти на 
потенциалните кандидати. 

По-големите земеделските 
производители активно са се 
интересували от отворената 
за кандидатстване подмярка 
4.1 „Инвестиции в земеделски 
стопанства“ от ПРСР 2014-2020 
г. Подмярката има за цел да 
повиши конкурентоспособността 
на земеделието чрез инвестиции 
за внедряване на нови продукти, 
процеси и технологии в земе-
делските стопанства, както и за 
обновяване на производството. 
В рамките на предвидените 
дейности ще се насърчава въ-
веждането на нови технологии в 
производството и модернизация 
на физическия капитал. Прио-
ритетни са проекти в секторите 
„Плодове и зеленчуци“, „Живот-
новъдство“ и „Етеричномаслени 
и медицински култури“. До края 
на годината е предвидено да бъде 
отворен и прием по Подмярка 
4.2 „Инвестиции в преработка/
маркетинг на селскостопански 
продукти“.

от стр. 1

В общините Ситово и Главиница - 
с най-високи ренти в областта

Танцовата група  при НЧ "Никола Вапцаров - 1940", 
с.Попина участва в МФФ "Сандрово пее и танцува". В 
раздел "Танцово изкуство", първи етап "Хорца", след от-
личното представяне на три автентични танца, техни-
те изпълнения бяха удостоени с втора награда - Грамота 
и медал и Грамота за участие и отлично представяне.

С любов към фолклора
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Решения 

на Общински съвет-Ситово 
по Протокол № 6/27.05.2021 г.

ПГСС-Ситово - знания и успехи! 
1. Определя представител на 

Общото събрание на „Многопро-
филна болница за активно лечение 

- Силистра“ АД - Сезгин Басри Алиибрям, Кмет на Община Ситово.
2. При невъзможност определеният представител да присъства на 

Общото събрание на акционерите на „ Многопрофилна болница за 
активно лечение - Силистра“ АД, същият да се замества от упълномо-
щено от него лице.

Р Е Ш Е Н И Е №44
На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА, Общински съвет Ситово 

приема временна комисия в състав:
1. Бейти Лютфи Мустафа - общински съветник;
2. Седат Исмаил Ариф - общински съветник;
3. Янко Любенов Къров - общински съветник;
Която да определи промените на предназначението на общинските 

земеделски територии с характеристика на гора, с цел устройването им 
като горски територии и изготвяне на задание и горски стопански план.

Р Е Ш Е Н И Е № 45
1. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, утвърждава списък на 

длъжностите и лицата имащи право на транспортни разходи за сметка 
на Общинския Бюджет, от датата на назначаването  - за новоназначе-
ните служители.

Приложение:
Поименен списък на длъжностите, имащи право на транспортни 

разходи за сметка на Общинския Бюджет.
2. Общински съвет - Ситово дава право на Кмета на Община Ситово, 

да определи реда и начина за отчитане и изплащане на разходите за 
транспорт на пътуващите работници и служители от Община Ситово от 
местоживеене до месторабота и обратно.

3. При организиран превоз възстановяване на разходите не се из-
вършва.

Р Е Ш Е Н И Е № 46
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.4 ,ал.3 от ПОДОС- Сито-

во, едно от следващите заседания на Общински съвет - Ситово да бъде 
проведено извън територията на Област Силистра до края на 2021 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 47
На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.15 от Закона 

за местното самоуправление и местната администрация, Общински 
съвет - Ситово:

1. Дава съгласие за членство на Община Ситово в Сдружение „Толе-
рантност“ и възлага на Кмета на Общината да внесе писмена молба до 
Управителния съвет на Сдружение „Толерантност“.

2. Определя за представител /делегат/ на Община Ситово в Общото 
събрание на Сдружение „Толерантност“: Сезгин Басри Алиибрям - Кмет 
на Община Ситово.

3. Решението влиза в сила от датата на приемането му.
Мотиви: Във връзка с отправено предложинши до Община Ситово 

за членство в Сдружение „ Толерантност“ и на основание чл.21,ал.2 
във връзка с чл.21,ал.1,т.15 от Закона за Местното самоуправление и 
местната администрация.

Р Е Ш Е Н И Е № 48
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет - Ситово 

дава съгласие да бъдат отпуснати финансови средства от местните 
приходи по бюджета на Община Ситово за 2021 година на футболните 
клубове, които ще участват на финала на Областното първенство по 
футбол - пролетен полусезон 2020/2021 година, както следва:

1. За първо място - 1500 лв.;
2. За второ място - 1000 лв.

Председател на ОбС-Ситово:
Ридван КЯЗИМ

от стр. 2Продължение от бр.5
През отминалата учебна годи-

на, Професионалната гимназия 
по селско стопанство (ПГСС) е 
реализирала няколко проекта, 
информация, за чието изпълнение 
предостави ст. учител по БЕЛ - Га-
лина Борисова.

По проект от НП „Осигуряване 
на съвременна образователна 
среда”, Модул В „Културните 
институции като образователна 
среда“ се предвиждат уроци по 
общообразователна подготовка 
по изобразително изкуство, би-
ология и здравно образование и 
български език и литература, и 
беседи в Етнографския музей в гр. 

Силистра, Природонаучен музей и 
резерват „Сребърна“ в с. Сребърна 
и Художествената галерия в гр. 
Силистра. Ангажирани са препода-
вателите по съответните предмети 
- ст. учителите Галина Борисова и 
Тодорка Костадинова.

Драматично-куклен театър от 
гр. Силистра ще гостува в ПГСС с 
постановката „Бай Ганьо“, която е 
свързана с учебното съдържание 
по литература. Стойността на 
проекта е 2 386,00 лв. и по него 
е ангажирано участието на 140 
ученици през учебната 2021/2022 
г. Целта на проекта е да се покаже, 
че галериите и музеите са места 
за образование и места за учене, 
отговарящи на нуждите и интере-
сите на учениците. Чрез уроците в 
музея учениците ще  се „потопят“ 
в човешките преживявания от 
миналото, ще имат специфичната 
възможност за онагледяване и 
изучаване на миналото, преживя-
ване и директен допир с експонати, 
ще могат да направят съпоставка 
с личния и с обществения си 
опит. В Елдорадото на блатните 
птици - Резерватът "Сребърна", ще 
разгледат музейната експозиция 
от препарирани животни, специ-
алната видеокамера в сърцето на 
блатото и видео връзката ще им 
даде възможност за наблюдаване 
на екран на неговите обитатели, 
както и да се запознаят с биоло-
гичното разнообразие. Младите 
биолози ще имат възможността да 

оценяват по определени параметри 
състоянието на дадена попула-
ция, биоценоза, екосистемата в 
резултат на човешката дейност и 
влиянието на екологични фактори.

По проекта по Модул Г „Биб-
лиотеките като образователна 
среда” се предвижда откриване 
на училищна библиотека и “кът 
за четене“, а също закупуването 
на 125 книги - учебна и худо-
жествена литература, подходяща 
за обогатяване на знанията по 
общообразователна и професи-
онална подготовка, свързана с 
професиите за учебната 2021/2022 
г. - „Земеделец“; „Оператор в 
хранително-вкусовата промишле-

ност“; „Пчеларство“; „Растителна 
защита“, Автотранспортна техника, 
Механизация на селското стопан-
ство. Включени са още посещения 
с беседи и уроци на обществените 
библиотеки „Партений Павлович“ 
в гр. Силистра и читалищната 
библиотека към НЧ „Христо Смир-
ненски” в с. Ситово. Уроците са от 
общообразователната и профе-
сионалната подготовка - лекции 
със ст.асистент Веселин Аврамов 
и проф. Георги Иванов - директор 
на Регионален археологически 
музей, както и среща с поета Лю-
бен Дашев.

По този проект са обхванати 
140 ученици, а стойността му е 5 
663,66 лв.

По проект финансиран по ОП 
„Наука и образование за инте-
лигентен растеж" - Подкрепа за 
успех“ през учебната 2020/2021 г. 
по учебен предмет български език 
и литература са формирани две 
групи за подготовка на учениците 
за ДЗИ с ръководител Галина Бо-
рисова. По занимания по интереси 
тя ръководи също и формираната 
група „Млад талант“, чиято дей-
ност е свързана с народни танци, 
песни, подготовка на сценарии за 
празници, и съответно изяви.

Възпитаниците на ПГСС са сред 
участниците в различни конкурси 
и състезания. Джерен Мюмюн и 
Радка Руменова - 11 клас, и Андрей 
Драгоев - 9б клас, представиха 
училището в два рецитаторски 

онлайн-конкурси - „С България в 
сърцето“, гр. Силистра и „Бълга-
рия - моята родина“ - гр. Тутракан. 
Джерен Мюмюн и Андрей Драгоев 
бяха удостоени с диплом за отлич-
но представяне, а Радка Руменова 
- със специалната награда на ор-
ганизатора - ОЦИД-Тутракан, в он-
лайн-конкурса „България - моята 
родина“. Диплом за показан висок 
професионализъм чрез участието 
на възпитаници в същия конкурс 
е връчен и на ръководителя ст. 
учител по БЕЛ Галина Борисова.

„Стъпала на знанието“ е едно 

от националните състезания ор-
ганизирано от Сдружение „Десет 
книги“, в което участваха 10 уче-
ници от ПГСС - Бет-Ашли Янкова, 
8 клас - 46 точки от максимални 
50 т., Джанер Асан - 8 клас - 42 т., 
Радостин Радославов - 10 клас - 46 
т. Джерен Ариф - 11 клас - 38 т., 
Мария Спасова - 11 клас - 46 т., 
Арзу Амди - 9 клас - 34 т., Бурчин 
Фехми - 9 клас - 34 т. и Андрей 
Драгоев - 9а клас - 40 т. Всички 
участници получиха грамоти за 
участие в състезанието, където 
мериха сили с ученици от цяла 
България.

Учениците се представиха от-
лично и в първия кръг на състе-
занието „Любословие“, но поради 
епидемичните мерки се отлага 
вторият кръг. Това са осмокла-

сниците Бет-Ашли Янкова и Джа-
нер Асан, Радостин Радославов 
- 10 клас, Джерен Ариф и Мария 
Спасова - 11 клас, както и деве-
токласниците Арзу Амди, Бурчин 
Фехми и Андрей Драгоев. Тяхното 
представяне е достойно, с много 
добри резултати и над 50% вярно 
решени задачи. Всички участници 
получиха сертификати.

Успешни са участията и в други 
състезания. В Първи национален 
конкурс за детско творчество 
„Коледна звезда” организиран от 
НЧ “Христо Ботев-1942“, с. Белица 

с подкрепата на Община Тутракан 
участваха учениците от Клуб „Млад 
талант“ с ръководител Галина 
Борисова с ръчно изработени ко-
ледни картички. На второ място са 
класирани Радка Иванова, Теодора 
Иванова и Джерен Мюмюн.

„Моята вълшебна Коледа” се на-
рича Националния конкурс органи-
зиран от НЧ "Христо Ботев-1894", 
с. Гостилица. В категория „Песен” 
Джерен Мюмюн Ариф е сред шест-
те получили поощрителна награда.

Единайстокласничката Джерен 
Ариф участва в 15-тата регионална 
литературна конференция органи-
зирана от РУО-Силистра и проф. Р. 
Радев от ВТУ „Св.Св.Кирил и Мето-
дий” с есе на тема „Залудо работи, 
залудо не стой“. Конференцията 
преминава в 3 етапа. 

Групата за автентичен фолклор 
"Златна Добруджа" към НЧ "Христо 
Смирненски - 1940 г.", с.Ситово 
с ръководител Атанаска Ченева 
пресъздаде народния обичай 

"Еньовден". Той е един от най-
хубавите празници в народния 
ни календар, който по значение 
стои редом до Коледа, Великден 
и Гергьовден. Поверието гласи, 

че събраните в ранното утро на 
Еньовден треви са лековити и 
имат най-голяма магическа сила, 
а след това я загубват. Затова от 
набраните през този ден треви и 

билки се прави голям „еньовски 
венец“ и всички се провират през 
него за здраве. Според вярванията, 
водата в реките и кладенците на 
този ден е лечебна.

Онлайн плащане 
на данъците към 
Община Ситово

За улеснение на гражданите:

Данните са винаги акту-
ални, защото се работи 

в реално време. Така не може да се допусне и двойно 
плащане на данъка.

Електронните плащания подпомагат и шофьорите. 
Всеки един автомобил с регистрация в Община Ситово 
може да мине годишен технически преглед веднага, 
след като данъците му бъдат заплатени автоматично 
някъде в страната или чужбина. Плащането спазва и 
5%-ната ежегодна отстъпка до края на месец април.

ИзиПей към момента има 2 676 каси в цяла България. 
Те са с гъвкаво работно

време, удобно за хората. Много от тях работят в 
почивни и празнични дни. Онлайн плащането спазва 
и Закона в последователността на издължаване на 
данъка - от най-старо към най-ново задължение.

Така Община Ситово разшири услугите си, пред-
лагайки много точки и канали за плащане на данъци 
от разстояние електронно, търсейки възможно най-
евтиното, лекото и достъпното за хората. Онлайн 
плащанията са част от бързото, модерното и лесното 
обслужване на сънародниците ни в страната и целия 
свят. Идеята на кметския екип е да продължава тази 
тенденция и да модернизира общината с облекчаване 
на услугите, предоставяне на широка възможност за 
избор от страна на гражданите и приближаването на 
администрацията до тях.

от стр. 1

Еньовден - празник на слънцето и билките! 
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В три последователни 
дни - на 22, 23 и 24 юни 
2021 г. се проведе пред-
в и д е н о т о  п о  п р о е к т  
№BG05M2OP001-3.008-0003 
с наименование „Насърчава-
не на социалната и образо-
вателна интеграция на деца 
и младежи от маргинализи-
рани групи в община Ситово 
чрез подобряване достъпа 
до качествено образование“, 
Дейност №9 - „Еднодневно 
посещение до защитената 
местност на „Блатото Малък 
Преславец“. Първия ден се 
включиха около 60 от уче-
ниците от 8-ми, 9-ти, 10-ти 
и 11-ти клас на Професио-
нална гимназия по селско 
стопанство, с. Ситово.

Втория ден - 23 юни 2021 г., беше ред на учениците от ОУ 
„Стефан Караджа“, с.Искра. Общият брой на участниците в 
екскурзията - ученици от 1-ви, 2-ри, 3-ти, 4-ти, 5-ти, 6-ти и 
7-ми клас, родители и учители беше около 180.

Третия ден от еднодневното посещение беше с учениците 
от ОУ „Отец Паисий“, с. Добротица. Техния брой също беше 
около 180 човека, включващи ученици от 1-ви, 2-ри, 3-ти, 
4-ти, 5-ти, 6-ти и 7-ми клас, родители и учители.

И през трите дни децата научиха любопитни факти за 
Защитена местност „Блато Малък Преславец” от екипа по 
проекта и от кметския наместник на с.Малък Преславец - г-жа 
Галина Ангелова, която взе специалното участие по покана 
на ръководителя на проекта. Г-жа Ангелова влезе в ролята 

на гид и направи посещенията по-интересни и вълнуващи. 
Информацията, която тя сподели с нас за Защитена местност 
„Блато Малък Преславец” ще остави дълбока следа във 
всеки един от участниците. Деца и родители се любуваха на 
красотата на езерото, в което е разположено най-голямото 
находище на водни лилии. Всички имаха възможност да 
наблюдават отблизо красотата на водната лилия с бинокъл. 
Децата от група по занимания по интереси „Фолклорна пле-
теница“ при ОУ „Отец Паисий“, с.Добротица, бяха подготвили 
специална кратка програма по случай Еньовден - 24 юни. Те 
рецитираха, пяха и разказаха легендата за водната лилия. 

Всички деца бяха много ентусиазирани, направиха снимки 
и се радваха на разкошните цъфнали водни лилии, живопис-
на атмосфера от растителност, птици и разбира се брега на 
река Дунав. За повечето деца това беше първото виждане 
на реката и за тях беше една допълнителна емоция. Така 
проведените екскурзии показаха на децата, че учението 
върви и със забавление и всички обещаха, че на есен ще 
продължат своето образование, а това е и основната цел на 
проекта - да се насърчи социалната и образователна инте-

грация 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/
ученици от маргинализирани и немаргинализирани групи 
и 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”.

Транспортната фирма „Т.А.Т“ ООД ангажирана за едно-
дневното посещение до Защитена местност „Блато Малък 
Преславец” през трите дни, разпределени по учебни за-
ведения осигури на децата и родителите им комфортно и 
безопасно пътуване.

Финансирането на проекта е на стойност 184 922,67 лв. и 
се осъществява по Оперативна програма „Наука и образо-
вание за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., чрез Процедура 
за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по при-
оритетна ос 3, „Образователна среда за активно социално 
приобщаване“, подкрепена от Европейският социален фонд, 
BG05M2OP001-3.008 - „МИГ Главиница - Ситово Крайду-
навска Добруджа“ - Уча се, за да сполуча”, чрез водено от 
общностите местно развитие. 

Еднодневното посещение на Защитена местност „Блато 
Малък Преславец“ е една от заложените дейности предви-
дени по проекта. Преди началото на учебната 2021/2022 г. 
са предвидени за изпълнение и останалите дейности - заку-
пуването на образователни ИКТ, учебни и спортни пособия, 
обзавеждане с пейки и шкафове, обзавеждане в стаята за 

курс по шивачество и специфично оборудване.
В екскурзията взе участие и част от екипа в лицето на 

ръководителя по проекта - Женя Георгиева, както и коорди-
наторът - Миглена Братанова.

Екипът по проекта, със съдействието на кмета на Община 
Ситово - Сезгин Алиибрям, осигури храна и напитки за всички 
участници по проекта, безвъзмездно.

Крайния срок за изпълнение на проекта е 28 юли 2022 г. 

На водните лилии в блато "Малък Преславец" се любуваха 
и учениците от ОУ "Отец Паисий", с.Добротица

Защитена местност "Блато Малък Преславец" посетиха ученици от ПГСС-Ситово

Красивите природни дадености разгледаха и учениците 
от ОУ "Стефан Караджа", с.Искра

По традиция, на Еньовден се берат билки и изплитат 
венци - сподели Катя Драганова, секретар на НЧ „Ни-
кола Вапцаров-1940", с.Попина. - Така направихме и ние. 
Рано сутринта събрахме билки и изплетохме венчета 
за здраве, букетчета от билки, вързани с червен конец. 
Изплетохме и голям венец от много билки и поканихме 
всички да минат под него, за да са здрави през годината.

Честито пенсиониране, Татяна!
След 38 години отда-

дени на Община Ситово, 
изпратихме в заслужен 
отдих нашата скъпа 
колежка и приятелка 
Татяна Борисовна Хри-
стова - информират от 
Общинската админи-
страция. 

Целият колектив на 
Общинската админи-
страция й пожелава 
здраве и сили за дос-
тойно посрещане на 
новите житейски пре-
дизвикателства и нес-
тихващ ентусиазъм за 
личностно преоткри-
ване.

Честито пенсионира-
не, Татяна! 

Вратите на Община 
Ситово винаги ще бъ-
дат отворени за теб!Колективът на Община Ситово изпраща своята колежка Татяна Борисовна Христова Татяна Борисовна Христова

На Еньовден в 
село Попина! 


