
ОБЩИНСКИ 
ВЕСТНИК

Брой 11 - 12,  2021 г.

итово днес
Уважаеми жители на община Ситово,

Измина още една година от живота ни. 
Коледа е специално време, когато сърцата 

ни са отворени за доброто.
В тези хубави дни всеки от нас осмисля 
отново вярата си във вечните ценности - 

добрите чувства, любовта и съпричастието.
Празниците са време и за равносметка, 
когато всеки си задава въпроса: Какво се 
промени в живота ни през тази година?

В условия на световна и национална криза, 
с една единствена цел да създаде още 
по-добро бъдеще за идните поколения, 

работят нашата Община и Общински съвет.
Заредени с  оптимизъм, нека да си кажем: 

2021 година свърши - идва 2022 година, и да 
погледнем напред с надежда, че всичко 

отрицателно  е останало зад гърба ни.
Пожелаваме на себе си и Вас да бъдем 

добри хора, да бъдем честни и принципни, 
да живеем по-добре и спокойно и 

да се научим да сбъдваме мечтите си! 
Спорна и честита да е Новата 2022 година!

Сезгин АЛИИБРЯМ, Кмет на Община Ситово
Ридван КЯЗИМ, Председател на ОбС-Ситово

Местният парламент прие 
инвестициите на ВиК

на стр. 2

Група "Фолклорна плетеница" 
представи обичаите 

за Коледа в с. Добротица

Малки коледари бяха 
посрещнати в Община Ситово

на стр. 4

на стр. 6

Благотворително от ПГСС-Ситово!

на стр. 6
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Решения 
на Общински съвет-Ситово 

по Протокол № 11/29.10.2021 г.

Д Н Е В Е Н Р Е Д:
1. Докладна записка относно приемане План за 

действие при тежки зимни условия, интензивни 
снеговалежи, снегонавявания на територията на 
Община Ситово през 2021-2022 г.

2. Докладна записка относно създаване на Об-
щинска комисия по безопасност на движението 
по пътищата.

3. Докладна записка относно издаване на разре-
шително за водовземане чрез изградени съоръже-
ния от воден обект, публична общинска собстве-
ност - язовир „Поляна”.

4. Докладна записка относно промяна на статут 
на имоти – общинска собственост.

5. Докладна записка относно отдаване под наем 
на общински имоти с НТП - "полски пътища" в 
землищата на Община Ситово за стопанската 
2021 - 2022 г.

6. Питания.
Р Е Ш Е Н И Е № 76

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Об-
щински съвет – Ситово приема План за действие 
при тежки зимни условия, интензивни снеговалежи, 
снегонавявания на територията на Община Сито-
во през 2021- 2022 г."

Р Е Ш Е Н И Е № 77
На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2, във връзка 

с чл.27, ал.3 от Закона за местното самоуправле-
ние и местната администрация и чл.167в, ал.2 от 
Закона за движението по пътищата, Общински 
съвет - Ситово:

1. Създава Общинска комисия за безопасност 
на движението по пътищата на Община Ситово.

2. Възлага на Кмета на Община Ситово да опре-
дели със заповед поименния състав на комисията, 
съгласно изискванията на чл.4 от утвърдените със 
Заповед № 3-43/31.08.2021 г. на Председателя на 
Държавна агенция „Безопасност на движението 
по пътищата“, Правила за дейността и органи-
зацията на работа на общинските комисии по 
безопасност на движението по пътищата.

Р Е Ш Е Н И Е № 78
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.52, 

ал.1, т.3, буква „а“ от
Закона за водите, Общински съвет - Ситово:
1. Дава съгласие да бъде издадено разрешително 

за водовземане от воден обект, публична общинска 
собственост – язовир Поляна, съставляващ имот 
с идентификатор 57385.4.55 по Кадастралната 
карта и Кадастралните регистри на с.Поляна, 
община Ситово, област Силистра, с цел напоя-
ване на земеделски земи на „Владимир Гицов” ЗП 
за срок на действие шест години, при спазване 
изискванията на чл.44,ал.1,чл.46,ал.1т.1,буква „ж“, 
чл.60 от Закона за водите.

2. Възлага на Кмета на Община Ситово да пред-
приеме необходимите действия за издаване на раз-
решителното по т.1 съгласно приложения проект.

Р Е Ш Е Н И Е № 79
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.6, 

ал.1 от ЗОС, Общински съвет - Ситово възлага на 
Кмета на Община Ситово да открие процедура по 
ПРОМЯНА на СТАТУТА /от публична в частна/ на:

- Имот – публична общинска собственост, 
представляващ: „ Гори и храсти в земеделска 
земя“ с площ от 11,623 дка с идентификатор № 
67249.25.118 по КККР в землище на с.Слатина;

- Имот – публична общинска собственост, 
представляващ: „Гори и храсти в земеделска 
земя“ с площ от 24,624 дка с идентификатор 
№67249.25.121 по КККР в землище на с.Слатина;

- По условия и реда на НАРЕДБА за реда на при-
добиване, стопанисване, управление и разпореж-
дане с общинско имущество на Общински съвет 
– Ситово.

Р Е Ш Е Н И Е № 80
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връз-

ка с чл.8, ал.9 от ЗОС, чл.37в от ЗСПЗЗ:
1. Дава съгласие на Кмета на Община Ситово да 

сключи договор за наем за една стопанска година 
2021-2022 г. за имоти с НТП „Полски пътища“ /не 
функциониращи като такива/ с техните ползвате-
ли, съгласно подписани споразумения за ползване 
на земеделски земи по прилагане на чл.37б и чл.37в 
от ЗСПЗЗ и Глава седма – Ползване на земеделски 
земи“ от ППЗСПЗЗ, след процедури по чл.37в, ал.16.

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

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

4. Възлага на Кмета на Община Ситово последва-
щите съгласно закона действия по изпълнението.

Председател на Общински съвет-Ситово:
Ридван КЯЗИМ

Местният парламент прие 
инвестициите на ВиК

В последния ден на 
м. ноември Общински 
съвет - Ситово прове-
де редовно заседание. 
Заради усложнената 
епидемична обстанов-
ка, с цел опазване на 
здравето на граждани-
те и този път то бе 
закрито за граждани.

В началото на сесия-
та, с минута мълчание 
бе почетена паметта 
на наскоро починалите 
Красимира Орлоева 
- почетен гражданин 
на Ситово, удостоена 
със знатието за при-
нос чрез творческата 
и публицистичната 
си дейност и Анелия 
Георгиева - общински 
съветник в мандат 
2015-2019 г. 

Общинските съвет-
ници одобриха със свое 
решение Програмата 
за развитие на чита-
лищната дейност на 
територията на Об-
щина Ситово за 2022 г. 
Всяко от 10-те чита-
лища бе представило 

план за своята дей-
ност, който съдържа 
интересни мероприя-
тия, които ще се слу-
чат през следващата 
година.

Местният парламент 

даде съгласие Общи-
на Ситово да участ-
ва като партньор по 
проект "Дейности за 
смекчаване на клима-
тичните промени като 
преход към енергийно 

независими общини", 
по Открита покана 
№ 3 "Климат" по Ре-
зултат 4 "Повишена 
способност на мест-
ните общини да на-
маляват емисиите и 
да се адаптират към 
променящия се климат" 
на Програма "Опазване 
на околната среда и 
климатичните проме-
ни", финансирана от 
финансовия механизъм 
на Европейското ико-
номическо простран-
ство 2014-2021 г.

Отчитането и прие-
мането на инвестици-
ите в активи публична 
общинска собственост 
в община Ситово, из-
вършени за сметка на 
"В и К" ООД - Силист-
ра през тази година 
бяха тема на дебат 
на заседанието. Те са 
в размер на 8 618,11 
лв. и включват поста-
вянето на три водо-

мера в селата Любен, 
Добротица и Слатина, 
един спирателен кран 
в с.Гарван и рекон-
струкция на 170 метра 
довеждащ водопровод 
Ирник-Добротица. Съ-
ветниците се интере-
суваха предварително 
утвърдена ли е тази 
инвестиционна програ-
ма и в кои периоди на 
годината са извършени 
отчетените дейности, 
след което ги одобри-
ха със съответното 
решение.

Общинският съвет 
прие вътрешни про-
мени в поименния спи-
сък на капиталовите 
разходи за 2021 г., по 
обекти и източници 
на финансиране, както 
и допълнителни възна-
граждения за постиг-
нати резултати на 
кмета на общината, 
заместник-кметовете 
на общината, кмето-
вете на кметства и 
кметските наместни-
ци.

от стр. 1
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Решения 

на Общински съвет-Ситово 
по Протокол № 12/30.11.2021 г.

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:
1. Докладна записка относно приемане на предложени-

ята за дейността на народните читалища на терито-
рията на Община Ситово за 2022 г.

Внася: С. Алиибрям - Кмет на Община Ситово
2. Докладна записка относно, Участие на Община Си-

тово като партньор по проект "Дейности за смекчаване 
на климатичните промени като преход към енергийно 
независими общини", по Открита покана № 3 "Климат" 
по Резултат 4: "Повишена способност на местните 
общини да намаляват емисиите и да се адаптират към 
променящия се климат" на Програма "Опазване на окол-
ната среда и климатичните промени", финансирана от 
финансовия механизъм на Европейското икономическо 
пространство 2014-2021 г.

Внася: С. Алиибрям - Кмет на Община Ситово
3. Докладна записка относно Отчитане и приемане на 

инвестиции в активи публична общинска собственост 
в община Ситово, извършени за сметка на "В и К" ООД 
- Силистра през 2021 г.

Внася: С. Алиибрям - Кмет на Община Ситово
4. Докладна записка относно Вътрешни промени в 

поименния списък на капиталовите разходи за 2021 г., 
по обекти и източници на финансиране към 30.11.2021 г.

Внася: С. Алиибрям - Кмет на Община Ситово
5. Докладна записка относно Допълнителни възнаграж-

дения за постигнати резултати на заместник кметовете 
на общината, кметовете на кметства и кметските 
наместници.

Внася: С. Алиибрям - Кмет на Община Ситово
6. Докладна записка относно допълнително възнаграж-

дение за постигнати добри резултати на Кмета на 
Община Ситово.

Внася: Р.Кязим - Председател на Общ.съвет - Ситово
7. Докладна записка относно одобряване на ПУП от 

„АРИЕС – 14“ ООД.
Внася: С. Алиибрям - Кмет на Община Ситово
8. Питания.

Р Е Ш Е Н И Е № 76
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с 

чл.26а, ал.1 от Закона за народните читалища, Общински 
съвет приема предложенията за дейността на народни-
те читалищата на територията на Община Ситово за 
2022 година.

Р Е Ш Е Н И Е № 77
На основание чл.21, ал.2, във връзка с ал.1, т.23, чл.59 и 

чл.61, ал.1 и ал.2 от Закон за местното самоуправление 
и местната администрация и Условията за кандидат-
стване по Програма: „Опазване на околната среда и 
климатичните промени“ по открита покана № 3 „Климат“ 
по Резултат 4: „Повишена способност на местните 
общности да намаляват емисиите и да се адаптират 
към променящия се климат“, финансирана от Финансовия 
механизъм на Европейското икономическо пространство 
и съфинансирана от българската държава, Общински 
съвет – Ситово:

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за кандидатстване на Община 
Ситово като партньор към проектно предложение: При-
родосъобразни решения за адаптация към климатичните 
промени /NBS4CCA/“ по Открита покана №3 „Климат“ 
по Резултат 4: „Повишена способност на местните 
общности да намаляват емисиите и да се адаптират 
към променящия се климат“ на Програма „Опазване на 
околната среда и климатични промени“.

2. ОДОБРЯВА за партньор по проекта по т.1 съгласно 
ЗМСМА Община Силистра, Община Тутракан, Община 
Алфатар, „АБЕРОН“ ООД, Асоциацията на българските 
градове и региони /ОБГР/ и Норвежки партньор - В 16 
Урбан Енерджи АД.

3. ДАВА СЪГЛАСИЕ за сключване на Споразумение/я за 
сътрудничество за изпълнение на проектно предложения 
по т.1 между Община Ситово и партньорите по проекта.

4. ОДОБРЯВА предложения проект на Споразумение за 
сътрудничество за изпълнение на проектно предложение 
по т.1 между Община Ситово и партньорите по проекта, 
приложен към настоящото решение.

5. УПЪЛНОМОЩАВА Кмета на Община Ситово да 
предприеме стъпки за подписване на писмо/а за намере-
ния за създаване на партньорство и споразумение/я за 
артньорство.

Р Е Ш Е Н И Е № 78
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, Общински 
съвет – Ситово:

1. Дава съгласие за приемане на инвестиции, описани 
в приложение: „Таблица с опис на извършените инвес-
тиции в публични активи на Община Ситово за сметка 
на „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Силистра 
за 2021 година“, в размер на 8 618,11 лв. /осем хиляди 
шестстотин и осемнадесет лв. и единадесет ст./, 
преминаване на същите за стопанисване, поддържане 
и експлоатация на действащия ВиК-оператор, чрез 
допълване и/или актуализиране на Приложение № 1 от 
договора за стопанисване на дейностите по чл.198, ал.1 
от Закона за водите.

Р Е Ш Е Н И Е № 79
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 местни 
дейности за следващите три години, за съставяне, прие-
мане, изпълнение и отчитане на стр. 4

Партньорски изнесени 
приемни на ОИЦ-Силистра

Приключи съвместната 
инициатива на Областен 
Информационен център 
- Силистра и Регионален 
експертно-консултантски 
и информационен център 
„Читалища“ - Силистра 
(РЕКИЦ) в общините от 
област Силистра. Екс-

пертите посетиха малки 
населени места и под фор-
мата на изнесени приемни 
запознаха местните жи-
тели с възможностите, 
които предоставят евро-
пейските фондове. Такава 
среща бе проведена и в с. 
Добротица. Заинтересова-

ните посетители получиха 
информация за дейността 
и услугите, предоставяни 
от ОИЦ-Силистра, както и 
информационни материали 
с добри практики от вече 
изпълнени проекти. Инфор-
мационната кампания е по 
повод 10 години от създа-

ването на ОИЦ-Силистра 
и бе проведена в началото 
на ноември във всички 
общини на Силистренска 
област.

Експертите от ОИЦ-
Силистра продължават 
да предоставят актуална 
и навременна информация 
на всички заинтересовани 
посетители на място в 
офиса си в Силистра:

Областен информацио-
нен център – Силистра: 
ул. „Симеон Велики“ №49, 
сграда на Художествената 
галерия, вход към Кукления 
театър, тел. 086 822 012.

Областен информаци-
онен център – Силистра 
е част от националната 
мрежа от информационни 
центрове за популяризира-
не на Eвропейските струк-
турни и инвестиционни 
фондове (ЕСИФ), регла-
ментирана от Закона за 
управление на средствата 
от ЕСИФ. Центърът функ-
ционира в рамките на про-
ект на Община Силистра, 
финансиран по Оперативна 
програма „Добро управле-
ние” 2014-2020 г., съфи-
нансирана от Европейския 
съюз чрез Европейския 
социален фонд.

На снимката: 
Приемна на ОИЦ в 

с.Добротица

Връщат до 1350 лева за три деца 
До края на декември искаме данъчните облекчения за деца 

чрез работодател
Нови по-високи данъчни 

облекчения ще могат да 
ползват родителите на 
деца и деца с увреждания. 
Данъчната отстъпка е зна-
чително по-висока в срав-
нение с предходни години и 
ще се прилага еднократно 
само за доходите от 2021 г. 

За да ползва данъчните 
облекчения, физическото 
лице (включително едноли-
чен търговец) трябва през 
2021 г. да е получавало до-
ходи, облагаеми с годишни 
данъци (данък върху обща-
та годишна данъчна основа 
или данък върху годишната 
данъчна основа за доходи-
те от стопанска дейност 
като едноличен търговец). 
Хората без доходи, или 
само с необлагаеми такива 
като обезщетение за май-
чинство например, както и 
само с доходи, облагаеми с 
окончателен и/или патен-
тен данък, не могат да 
се възползват от облек-
ченията, но това може да 
направи другият родител, 
допълват от НАП.  

За тази година сумите, 
с които е възможно да се 
намали общата годишна да-
нъчна основа при ползване 
на данъчно облекчение за 
деца са: 4500 лв. за едно 
дете, 9000 лв. за две деца 
и 13 500 лв. за три и повече 
деца, като родителите ще 
получат съответно до 450 
лв. за едно дете, до 900 лв. 
за две и до 1350 лв. за три и 
повече деца. За отглеждане 
на едно дете с увреждания 
намалението за тази годи-
на е в размер на 9000 лв., 
като сумата за получаване 

е 900 лв. 
Непроменени остават 

условията за ползване на 
данъчните облекчения за 
деца и деца с увреждания. 
Те са подробно описани в 
сайта на НАП, а през след-
ващата седмица предстои 
да бъде публикувана повече 
информация и във Фейсбук 
страницата на ведомство-
то. Едно от най-важните 
изисквания за прилагане на 
облекченията е лицата да 
нямат задължения, подлежа-
щи на принудително изпъл-
нение. От НАП съветват 
гражданите да проверят с 
персонален идентификацио-
нен код данъчната си смет-
ка онлайн за задължения 
преди да ползват данъчно 
облекчение, за да избегнат 
неудобства.

Данъчните облекчения 
могат да се ползват по 
два начина, както и досега. 
Единият е с подаване на 
декларация пред работо-
дателя по основния трудов 
договор в периода от 30 но-
ември до 31 декември 2021 
г. В този случай работода-
телят може да възстанови 
данъка в срок до края на 
януари 2022 г. Втората 
възможност за ползване на 
данъчното намаление е с 
подаване на годишна данъч-
на декларация в НАП в срок 
от 10 януари до 03 май 2022 
г., като паричните суми ще 
бъдат възстановени след 
проверка от приходната 
агенция в срок от 1 месец 
след подаването на декла-
рацията. 

Подробна информация за 
данъчните облекчения има в 

сайта на приходната аген-
ция www.nap.bg, фейсбук 
страницата на ведомство-
то, а телефонна консулта-
ция по тези въпроси може 

да се направи с Информа-
ционния център на НАП 
на телефон: 0700 18 700 и 
имейл infocenter@nra.bg. 

Заемите на 
животновъдите 
се отсрочват с 

една година 
Кредитите, които ферме-

рите са взели за изхранване 
на животните от Държавен 
фонд „Земеделие“ (ДФЗ) 
през периода 2008 – 2012 г., 
се отсрочват с една година. 
Това реши на своето редов-
но заседание Управителният 
съвет (УС) на Фонда по 
искане на браншовите орга-
низации. 

Животновъдите могат да 
подават заявления за от-
срочване на задълженията 
си в областните дирекции на 
ДФ „Земеделие“ от 22 ноем-
ври 2021 г. до 31 януари 2022 
г. От тази възможност могат 
да се възползват кредитопо-
лучатели с отсрочени креди-
ти до края на ноември 2021 
г. – птицевъди, свиневъди и 
фермери, отглеждащи едри 
и дребни преживни животни, 
получили кредити през 2008, 
2009, 2010 и 2012 г. 

Заемите, които стопаните 
дължат на ДФЗ, трябва да 
бъдат обезпечени в раз-

мер на 110 % върху дълга 
(главница и лихва). Обез-
печенията следва да бъдат 
учредени в полза на Фонда 
най-късно до 29 април 2022 
г. Средствата трябва да бъ-
дат погасени до 25 ноември 
2022 г. Размерът на лихвата 
е 2%.

Мотивът за удължаване 
периода за погасяване на 
задълженията на стопаните 
е задълбочаващата се ико-
номическа криза, причинена 
от разпространението на 
пандемията от COVID-19. 
В създалата се ситуация, 
голяма част от фермерите 
изпитват остра нужда от фи-
нансов ресурс за оборотни 
средства, жизненоважен за 
стопанствата. 

Припомняме, че не се до-
пуска отсрочване на заеми 
на кредитополучател, за кой-
то е открито производство по 
несъстоятелност по реда на 
Търговския закон към датата 
на сключване на анекса.
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Решения 
на Общински съвет-Ситово 

по Протокол № 12/30.11.2021 г.
на бюджета на общината, 
Общински съвет - Ситово:

1. Приема направените вътрешни промени на поименния 
списък на капиталовите разходи за 2021 г., по обекти 
и източници на финансиране, съгласно Приложение № 1.

Р Е Ш Е Н И Е № 81
На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, във връзка с 

чл.78, ал.4 от ЗДБРБ за 2021 година, чл.13, ал.1 от На-
редбата за структурата и организацията на работната 
заплата, 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 1250 лв.

Р Е Ш Е Н И Е № 82
На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ 
и във връзка с чл.129, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет - 
Ситово: ОДОБРЯВА ПУП - ПЛАН СХЕМА и ПАРЦЕЛАРЕН 
ПЛАН за външно ел. захранване на обект: „ПРИЕМНИК 
на ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ“ в ПИ с идентификатор 
44495.1.463 по КК и КР на с. ЛЮБЕН, ОБЩИНА СИТОВО 
чрез изграждане на подземно кабелно трасе Ср. Н 20 kV 
и трафопост 20/0,4 kv.

ОБХВАТ: От /ЖРС/ № 14 през ПИ с идентификатор 
44495.1.195, през общински път SLS 23504 в регулаци-
онните граници на с. ЛЮБЕН, ОБЩИНА СИТОВО до ПИ 
с идентификатор 444495.1.463 по КК и КР на с. ЛЮБЕН, 
ОБЩИНА СИТОВО.

Решението да се изпрати в 7-дневен срок за обнарод-
ване в „Държавен вестник“.

Председател на Общински съвет-Ситово:
Ридван КЯЗИМ

от стр.3

Група "Фолклорна плетеница" 
представи обичаите за Коледа 

в с. Добротица

Група "Фолклорна пле-
теница" при ОУ "Отец 
Паисий" в с.Добротица, 
която част и от самодей-
ците към НЧ "Йордан Йов-
ков-1899" пожелава весели 
празници и щастлива Нова 
година на всички!

В основното училище, 
малките участници пред-
ставиха ритуала „Коледу-
ване”. В своето развитие 
през вековете български-
ят народ е сътворил са-
мобитна култура. И днес в 
Добротица се празнуват и 
спазват народните обичаи 

КОЛЕДА и СУРВАКАНЕ.
На Бъдни вечер, в но-

щта срещу Коледа, цялото 
семейство се събира на 
празнична вечеря. В огни-
щето се слага бъдник, а на 
трапезата нечетен брой 
ястия. Прави се обредна 
пита. Всеки чупи по един 
орех и гадае за здраве. 

Среднощ тръгват ко-
ледарите пеейки "Стани 
нине, господине". Добър 
вечер домакини! Ний ви 
носим блага вест. Светъл 
празник е настанал - Бог 
родил се днес!”

Коледарите запяват пе-
сен "Замъчи се Божа майка" 
и "Припаднала е тъмна 
мъгла”. Станеникът бла-
гославя стопаните. Дру-
жината изпълнява "Ой, 
Коледо, мой Коледо. Колко 
звезди по небето, толкоз 
здраве в тази къща. Бог да 
дава... в къщи слава. Дар 
в полето… Дар в сърце-
то… Добра мисъл... Мир и 
милост...”

Коледарите излизат пе-
ейки: "Господ да влезе, 
ЗДРАВЕ ДА НОСИ! Весела 
Коледа и Щастлива Нова 
година!”

В Деня на толерантността в ОУ „Отец Паисий”, с Добротица:

„Заедно израстваме по-добри”

В седмицата на добро-
тата, в Деня на толе-
рантността, учениците 
от ОУ „Отец Паисий” в с. 

Добротица създадоха своя 
дъга на толерантност, 
предавайки знанията под 
мотото „Заедно израства-
ме по-добри”, информират 
от учебното заведение.

„Старт дадоха учениците 
от начален етап, които 
поставиха своите послания 
за доброта, приятелство и 
емпатия върху стената на 
толерантността.

Първи клас бяха поканили  
своите съученици и прия-
тели, за да бъдат заедно 
на този ден. Разказаха с 
помощта  на мултимедийна 
презентация за различните 
религии и препрочетоха  
правилата, с които под-
държат реда във взаимо-
отношенията си. Накрая 
завършиха с песен „Песен 
за приятелството”.

След тях предизвика-
телството поеха 3-ти и 
4-ти клас, които споделиха 
своето разбиране за то-
лерантност. Те изписаха 
своите добри практики за 
съграждане на доброто, от-
глеждайки  дърво на толе-
рантността и протягайки 
ръка с послание.”
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Дарения за библиотеката 
в село Гарван

Поредно дарение получи 
библиотеката към НЧ „Дими-
тър Иванов Полянов-1870” в 
село Гарван. То е от Евгения 
Владимирова, която не за 
първи път дарява на библи-
отеката в селото.

„Този път това са 11 разно-
образни по тематика четива, 
които ще зарадват любозна-
телните ни посетители” - спо-
делиха са от читалищната 
библиотека, като благодарят 
сърдечно на дарителката и й 
желаят здраве и положител-
ни емоции през следващата 
година. 

Осем нови книги дариха  
на библиотеката също Jan 
Muska и издателство New Era 
Publications - Дания, с което 
спомогнаха за обогатяването 

на библиотечния фонд.
От библиотеката инфор-

мират читателите, че в на-
чалото на всяка седмица 
през следващите месеци 
ще запознава читателите 
си с налична съвременна 
творба в социалната мрежа 
Фейсбук. 

"Така всеки наш приятел 
или посетител в социалната 
мрежа ще има възможността 
да се потопи в сюжета на 
предложеното за прочит сед-
мично произведение и да се 
пренесе в един различен от 
делника свят. Надяваме се, 
че чрез кратко представяне 
на дадена творба ще прово-
кираме интереса и желани-
ето ви да прочетете при нас 
цялостния текст".

На Бъдни вечер в Ситово - 
възстановка на НЧ "Възраждане - 2017 г."

Предколедно настроение 
със сътворени красоти по-

казаха талантливите само-
дейци към НЧ "Възраждане 

- 2017 г.” в село Ситово с 
председател Станчо Арсов 

и читалищен секретар Рад-
ка Карарадова.

Те пресъздадоха обичая 
Бъдни вечер - тогава ця-
лото семейство трябва да 
седне заедно на трапезата, 
която обикновено се слага 
върху слама на земята - на-
помняне за обстановката, 
в която се е родил Младе-
нецът.

От читалището, което е 
и с клон в с. Ирник, инфор-
мират още, че вече имат 
издаден втори DVD-албум. 

Албумът е реализиран по 
проект "Златна колекция 
Добруджански автентичен 
фолклор", по идея и с финан-
совата подкрепа на проф. 
Любомир Пенев (Нетези-
лов). Той е добруджанец ро-
дом, по произход с фамилии 
от селата Попина и Проф. 
Иширково, а сега работи в 
БАН в столицата.

В него са включени из-
пълнения на Женска вокал-
на група „Ситовски снахи 
- 2010”, Фолклорна група 
за автентичен фолклор - 
клон Ирник, на солистките 

Любка Йонова и Маринка 
Лупашкова.

”Резултатът е виден с 
цената на упоритост и 
постоянство - споделят от 
Читалището. - На всички 

пожелаваме весели коледни 
и новогодишни празници! Бъ-
дете здрави, усмихвайте се 
и пазете българщината! За 
да ни има, за да пребъдем 
во веки веков!"

Гласовитите самодейци - с втори DVD-албум

Самодейците на Ситово представят 
таланта си в много фестивали и конкурси

Противоепидемичната 
обстановка в страната 
наложи ограничаване про-
веждането на много кул-
турни събития в страната. 
Част от тях преминала във 
формат онлайн, което е 
добра възможност за пред-
ставяне на самодейното 
изкуство в областта на 
българския фолклор.

От НЧ „Христо Смирнен-
ски” в с. Ситово информи-
рат за множество участия 
на самодейните колективи 
към читалището и за тех-
ните успешни постижения.

Деца и възрастни участ-
ваха в Национален конкурс 
"Есента в миниатюрите" 
организирано от Народно 
читалище “Пробуда - 1880 
г.” в град Бургас, където са 
отличени със златен медал 
Алекс Димитров, сребърен 
за Георги Стоянов и брон-
зов за Никола Янков.

Участието на самодейни-
те състави към НЧ "Христо 
Смирненски" - с. Ситово, 
в X-ия Национален конкурс 
"Пиленце пее" е сред най-ус-
пешните. Женска фолклорна 
група "Ситовски снахи", 

дует "Магия" и солистката 
Атанаска Ченева са удос-
тоени със златни медали, а 
Танцов състав "Ситовци" е 
носител на бронзов медал.

Самодейните състави 
участваха и в Онлайн - кон-
курс за плетиво "От ракла-
та на баба" организиран от 
читалището в с. Преславци, 
община Тутракан, където 
Атанаска Ченева завоюва 
трето място и бронзов 
медал в Категория "Детско 
плетиво".

И още – успешни участия 
са регистрирани в първото 
издание на онлайн фото 
конкурс "Бялото градче 
- памет и забрава” в гр. 
Попово, в 8-мия Музика-
лен виртуален фестивал 
"Празник на кратуната в 
Гостилица", в Х-я Конкурс 
за изпълнители на тради-
ционна добруджанска песен 
"Калинка Вълчева" и в XVI-
тия музикален фестивал 
"Ветринци пее и играе".

Още една добра новина 
идва от НЧ „Христо Смир-
ненски”. Издаден е втори-
ят DVD диск с участие-
то самодейните състави 

към читалището: Женска 
фолклорна група "Ситов-
ски снахи", Танцов състав 
"Ситовци", Дует "Магия" и 
Атанаска Ченева. Служи-
телите на читалището и 
самодейците благодарят 
на председателя на Чи-
талищното настоятел-
ство - Никола Георгиев, 
за неговата отзивчивост 
и съпричастност, за съх-
раняване и популяризиране 
на българският фолклор и 
народното творчество, 
а от своя страна Чита-
лищното настоятелство 
благодари на самодейците 
за отличното представяне 
в множеството конкурси 
през тази година.
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Довиждане, вълшебно приказно лято!

Коледни гости в с.Искра

Драматично-кукленият театър от гр.Силистра гостува в с. Искра с постановката 
"Коледни гости”. В залата на НЧ "Бачо Киро - 1943 г.", коледно вълшебство изживяха 
децата от ОУ "Стефан Караджа". Ентусиазмът по Коледа запали и желанието на 
децата да се качат на сцената и да участват в представлението, информират от 
културната институция.

Малките възпитани-
ци на Детска градина 
„Щастливо детство” 
в Ситово с директор 
Валентина Пенчева 
заедно със своите 
учители пременени 
като коледари посе-
тиха Община Ситово. 
В заседателната зала 
те бяха посрещнати от 
кмета Сезгин Алиибрям и 
служителите от Общин-
ската администрация.

Малките коледари на-
рекоха "много здраве 
за тази къща" и изпяха 
песни за стопаните. За-
едно с коледните песни 
малчуганите сурвакаха 
кмета и пожелаха здраве 
и берекет. Накрая кмета 
дари гостите с лаком-
ства.

Малки коледари бяха 
посрещнати в Община Ситово

От 24 януари във 
всички сгради на 
МОН ще се влиза 
само със „зелен 

сертификат“

От 24 януари 2022 г. във 
всички сгради на Министер-
ството на образованието и 
науката (МОН) ще се влиза 
само със „зелен сертифи-
кат“ – валиден документ 
за ваксиниране, преболеду-
ване, наличие на антитела 
или отрицателен резултат 
от лабораторно изслед-
ване.  Бързият антигенен 
тест ще е валиден до 48 
часа, а PCR тестът – до 
72 часа. Министерството 
няма да организира лабора-
тория на своя територия.

Няма да се изисква „зелен 
сертификат“ от деца и 
от граждани, които идват 

само до приемната на МОН, 
за да подават документи.

Министърът на образова-
нието и науката акад. Нико-
лай Денков издаде заповед, 
в която регламентира този 
ред.

Хората, които не могат 
да се имунизират по здра-
вословни причини, пред-
ставят медицински доку-
мент, който удостоверява 
това. Служителите на 
МОН, които нямат „зелен 
сертификат“, ще работят 
дистанционно, ако задачи-
те им позволяват това, 
или ще трябва да излязат 
в отпуск.

РДПБЗН-Силистра с препоръки за 
пожарна безопасност по време на 
коледните и новогодишните празници

В Регионална дирекция „По-
жарна безопасност и защита 
на населението“ – Силистра 
е създадена организация 
за осигуряване на пожар-
ната безопасност по време 
на предстоящите коледни 
и новогодишни празници. В 
обектите, където сe очаква 
събиране на големи групи 
хора, са извършени проверки 
от служители на районните 
служби. Проконтролирани са 
условията за успешна еваку-
ация и пожарогасене, състоя-
нието на отоплителните уреди 
и съоръжения, електрически-
те и вентилационните инста-
лации, пожаротехническите 
средства за първоначално 
гасене на пожари. Обърнато 
е внимание на състоянието 
на системите за пожароиз-
вестяване, пожарогасене и за 
управление на дим и топлина.

В проверените общо 37 
обекта, между които както 
увеселителни заведения, 
така и православни храмове, 
са констатирани общо 7 на-
рушения, основно свързани 
с неизпълнено изискване за 
обозначаване на пожарога-
сителите. Издадени са пред-
писания и са определени сро-
кове, в които да се отстранят 
нередностите. С персонала 
на обектите са проведени 
инструктажи с оглед стрикт-
ното спазване на правилата 

за пожарна безопасност.
Същевременно в Оператив-

ния център и диспечерските 
пунктове на противопожар-
ните звена в областта са на 
разположение ситуационни 
схеми на заведенията и хра-
мовете, а със служителите, 
осъществяващи пожарогаси-
телна и спасителна дейност, 
е извършен преглед на пла-
новете за пожарогасене на 
обектите.

Предстоящите празници 
крият рискове от възникване 
на пожари в домовете, пре-
дупреждават специалистите. 
Коледните украси със све-
тещи лампички, свещички, 
бенгалски огън и др., както 
и пиротехническите изделия 
могат да бъдат опасни при 
неправилно ползване.

За да не се помрачи праз-
ничното настроение, експер-
тите от пожарната препоръч-

ват да се следват няколко 
лесни съвета за безопасност:

• горящите свещи трябва да 
са поставени върху твърда и 
негорима подложка, на безо-
пасно разстояние от горими 
материали и предмети;

• пазете горящите свещи 
далеч от децата и домашните 
любимци, които с действия-
та си могат да предизвикат 
пожар;

• коледните лампички и дру-
га украса не трябва да остават 
включени без надзор;

• добре е да проверим из-
правността на електрическите 
и други отоплителни уреди, 
които ползваме ежедневно, 
и да отделим специално вни-
мание на безопасността в 
кухненското помещение;

• не бива да разрешаваме 
деца да употребяват пиратки, 
римски свещи, ракети и други 
пиротехнически изделия;

• когато палим свещ в църк-
вата трябва да пазим освен 
себе си и околните хора;

• ако празнуваме извън 
дома или сме на обществено 
място e добре да обърнем 
внимание на пътищата за 
евакуация, изходите от обекта 
и разположението на пожаро-
гасителите;

• в случай на задимяване и 
пожар на обществено място, 
не бива да изпадаме в паника, 
а да се насочим към най – 
близкия изход, да следваме 
и изпълняваме указанията 
на персонала на обекта и 
на пристигналите на място 
пожарникари и служители 
на реда, по възможност – да 
помогнем на децата, възраст-
ните и на хората в неравнос-
тойно положение;

• при силно задимяване е 
добре да използваме мокър 
текстилен материал, с който 
да покрием носа и устата си 
и да дишаме през него. Прид-
вижването трябва да става в 
приведено положение – близо 
до пода, тъй като въздухът 
там не е толкова замърсен;

• в случай, че станем свиде-
тели на пожар, при първа въз-
можност трябва да съобщим 
на телефон 112 – дежурният 
оператор може и ще ви зада-
де уточняващи въпроси, както 
и ще ви даде ценни указания.
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Български граждани могат да съчетават цивилна и военна 
кариера чрез възможностите на доброволния резерв

Българските гражда-
ни, които желаят да 
съчетават цивилна и 
военна кариера, имат 
тази възможност и през 
следващата 2022 г. Със 
заповед на министъра 
на отбраната от 25 
ноември са обявени 1564 
длъжности за служба 
в доброволния резерв. 
Те могат да се заемат 
от български граждани, 
освободени от военна 
служба, без провеждане 
на конкурс.

Обявените длъжности 
са в следните военни 
формирования:

• За Сухопътните 
войски – общо 1344 
длъжности;

• За Централно воен-
но окръжие – общо 202 
длъжности;

• За Военноморските 
сили – общо 18 длъж-
ности;

Кандидатите подават 
документи до 28 октом-
ври 2022 г.

Възрастовата грани-
ца за служба в добровол-
ния резерв е 55 г. за вой-

ниците, сержантите, 
офицерските кандидати 
и младшите офицери, а 
за старшите офицери 
– 60 г. Доброволният 
резерв се попълва само 
от граждани с военна 
подготовка, годни за 
служба в доброволния 
резерв. Резервистите 
имат предимство при 
кандидатстване за при-
емане на военна служба 
при равни други условия 
и при постъпване на 
обучение във висшите 
военни училища, също 
при равни други условия.

Договорът на резерви-
ста е до 5 г., през кое-
то време той получава 
всяка година веднъж 
една месечна заплата 
за звание и длъжност, 
за която е сключен до-
говорът. Всеки резер-
вист, по закон, може 
да бъде призован на 
активна служба за под-
готовка през година-
та за срок до 25 дни. 
Това време се зачита 
за трудов стаж от 
първа категория като 

резервистът е с всички 
права на военнослужещ 
и получава заплата за 
дните на активна служ-
ба. Пътните разходи от 
населеното място по 
местоживеене до гарни-
зона за изпълнението на 
службата и обратно, се 
поемат от Министер-
ството на отбраната, 
резервистът може да 
ползва почивните бази и 
лечебните заведения на 
министерството.

Сред изискванията, 
на които трябва да 
отговорят кандидати-
те за длъжностите за 
служба в доброволния 
резерв, са: да нямат 
друго гражданство ос-
вен българско; да са 
годни и психологически 
пригодни за служба в 
доброволния резерв; да 
притежават образо-
вание, съответства-
що на изискванията на 
длъжността; да не са 
осъждани за умишлено 
престъпление от общ 
характер; срещу тях да 
няма образувано наказа-

телно производство за 
умишлено престъпле-
ние; да не са освобожда-
вани от военна служба 
поради дисциплинирано 
наказание „уволнение”; 
да не са навършили пре-
делна възраст.

Заявления за канди-
датстване за учас-
тие в конкурсите за 
приемане на служба в 
доброволния резерв на 
български граждани, 
освободени от военна 
служба, без провеждане 
на конкурс се подават 
до началника на съот-
ветното военно окръ-
жие или в офисите за 
военен отчет на общи-
ните. Информационни 
материали и обявата 
за длъжностите може 
да намерите в окръжи-
ята, общините, бюрата 
по труда и военните 
клубове. Информация е 
публикувана на сайта 
на ЦВО www.comd.bg, 
както и на сайтове-
те на областните и 
общинските админи-
страции.

Коледа е традиционно 
време за благотворител-
ност. От научна гледна 
точка хората обичат да 
даряват - по чисто физи-
ологични и психологични 
причини, затова и празни-
ците са идеалният момент 
за това.

Отдавна се знае, че бла-
готворителните действия 
активират същите дялове 
в мозъка, които се задей-
стват и когато получаваме 
пари или ядем нещо вкусно.

Така се обяснява и "то-
плината", която усещаме, 
когато даваме. При някои 
хора това може да е тър-
сен ефект - те да дават 
още и още, за да получат 
още от приятното чувство 
на задоволство и награда.

При други може и да не е 
толкова осъзнато, а също и 
да зависи от много факто-
ри, включително предишен 
опит.

Още едно обяснение за 
хубавото усещане при да-
ряване е социалният ефект 
на подобни постъпки. Одо-
брението на общността е 

особено важно за хората 
и също задейства актив-
ността в мозъка, свързана 
с удоволствието от на-

градата. Затова и обичаме 
да съобщаваме, когато 
даряваме.

А Коледа дава доста 

възможности за дарения 
и съответното прият-
но чувство за даващия, 
като не на последно място 
самите благотворител-
ни организации са наясно 
със спецификите на да-
рителската активност и 
предлагат доста повече 
възможности, отколкото 
обичайно.

В това, че човек получа-
ва удоволствие от акта 
на дарението няма нищо 
лошо - напротив - все пак 
основната цел е да бъдат 
подпомогнати тези, които 
имат нужда и тя е изпъл-
нена.

Защото дарителството 
не трябва да е саможерт-
ва, а просто обичаен начин 
на живот. И не се мери в 
количества.

Коледният дух е навсякъ-
де около нас ... И по един 
особен, магически начин 
ни кара да се чувстваме 
по-добри, по-съпричастни 
към хората около нас, към 
тези, които имат нужда от 
протегната ръка за помощ.

Вярваме, че в края на 

тази толкова необикновена 
2021 г. е хубаво да завър-
шим с надежда за по-добро 
утре!

И след толкова думички 
за благотворителността, 
задължително ще отбе-
лежим чудесната благот-
ворителна инициатива на 
учениците от Професио-
налната гимназия по селско 
стопанство в Ситово да 
организират Благотвори-
телен базар в общинския 
център.

Средствата от израбо-
тените от тях картички 

и коледни сувенири бяха 
предназначени за една кау-
за - подкрепа на нуждаещи 
се ученици от професионал-
ното училище. 

Тези, които желаят да 
дарят парични средства 
могат да сторят това по 
банковата сметка на гим-
назията:

Интернешънъл Асет Банк
IBAN - 

BG71IABG74593100282600
BIC - IABGBGSF
Професионална гимназия 

по селско стопанство

До края на декември земеделците 
избират как да облагат доходите 
си за 5 години напред

Физическите лица, регистрирани като земе-
делски стопани, имат право да избират реда за 
облагането на доходите от дейността им през 
2022 година, напомнят от Национална агенция 
за приходите /НАП/. 

Правото на избор се упражнява с подаване на 
декларация по чл. 29а, ал. 4 от ЗДДФЛ в срок до 
31 декември на предходната година. Изборът е 
валиден за 5-те последователни данъчни годи-
ни и не е необходимо той да се потвърждава 
ежегодно с подаване на нова декларация. При 
облагане по реда, предвиден за едноличните тър-
говци, регистрираните като земеделски стопани 
физически лица  не могат да ползват правото 
за преотстъпване на данъка върху годишната 
данъчна основа, който е предвиден в чл. 48, ал. 
6 от ЗДДФЛ.

Новорегистрираните през 2021 г. земеделски 
производители могат да изберат за същата 
година да се облагат с данък върху годишната 
данъчна основа по реда, предвиден за еднолични-
те търговци /чл. 28 от ЗДДФЛ/, като изборът 
се декларира в годишната данъчна декларация по 
чл. 50 от ЗДДФЛ за 2021 г. В случай че желаят 
да продължат с този ред на облагане през 2022 
г. и следващите четири години, е необходимо да 
подадат декларация по чл. 29а, ал. 4 от ЗДДФЛ 
в срок до 31 декември 2021 г.  Образецът на 
декларацията за избор на реда за облагането 
на доходите на земеделските стопани може да 
бъде намерен на сайта на приходната агенция 
www.nra.bg, рубриката „Формуляри“. Деклараци-
ята се подава лично от земеделския стопанин 
или негов упълномощен представител в офиса на 
НАП по постоянен адрес на физическото лице. 
Декларацията може да се подаде по електронен 
път, чрез портала за електронни услуги на при-
ходната агенция или по пощата. 

Повече информация за избор на реда за обла-
гането на доходите, попълване на декларацията 
и за плащане на дължимите данъци, земеделски-
те стопани могат да получат на телефона на 
Информационния център на НАП: 0700 18 700 /
на цена, съобразно тарифата на съответния 
оператор/.

Благотворително от ПГСС-Ситово!
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15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Септември
П В С Ч П С Н

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

Октомври
П В С Ч П С Н
31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Ноември
П В С Ч П С Н

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

Декември
П В С Ч П С Н

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31


