
ОБЩИНСКИ 
ВЕСТНИК

Брой 4-5  2022 г.

итово днес
Бюджет-2022 на община Ситово - 
справедливо разпределен по населените места

С приет бюджет за на-
стоящата година приклю-
чи заседанието на мест-
ния парламент в Ситово 
на 27 април. В приходната 
и разходната си част той 
е в размер на 7 680 605 лв. 
Приходите с държавен ха-
рактер са 4 829 228 лв., а с 
общински характер - 2 851 
377 лв.

Община Ситово няма 
просрочени задължения.

В поименния списък на 
капиталовите разходи са 
включени ремонти на сгра-
ди общинска собственост, 
рехабилитация на улици в 
различни населени места и 
др. Целевата субсидия за 
същите е в размер на 648 
900 лв.

Община Ситово се при-

Участие на община Ситово в 
Празника на детето в община Картал

на стр. 2
Председателят на Общински съвет - Ситово Ридван Кязим и кметът на Община Ситово 

Сезгин Алиибрям по време на една от най-важните сесии за годината

 
 П О К А Н А  
                

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ И ГОСТИ НА ОБЩИНА СИТОВО, 

КМЕТА НА ОБЩИНА СИТОВО 
ИМА УДОВОЛСТВИЕТО ДА  

ВИ ПОКАНИ НА  
 

ОБЩИНСКИ ФОЛКЛОРЕН СЪБОР 
„ПЕСНИ И ТАНЦИ ОТ ДОБРУДЖА” - СИТОВО - 2022г. 

който ще се проведе 
на 11.06.2022 г. от 09:30 часа 

в парка на с. Ситово 
 

 
ЗАПОВЯДАЙТЕ! 

Незабравимо приключение 
в Силиври

на стр. 4

на стр. 5

Професионална гимназия по 
селско стопанство в с. Ситово 
спечели за втори път проект по 
програма Еразъм+“. Това е програ-
мата на ЕС за подкрепа на образо-
ванието, обучението, младежта и 
спорта в Европа.

Мобилността е с продължител-
ност от 9 до 24 април т.г. с частна 
гимназия по селско стопанство 
с изследователски център в гр. 
Силиври.

С участието ни в международ-
ната мобилност се стремим към 
подобряване на професионалните 
умения: торене, напояване на рас-
тенията, обработка на почва - оран, 
култивиране, брануване, сеитба 
и засаждане, растителна защита; 
усъвършенстване на уменията: 
трудова дисциплина, наблюдател-

ПГСС - Ситово отПразнува 
31-ви рожден ден!

На 5 май, в навечерието на Гергьовден, за 31-ви 
път Професионалната гимназия по селско стопан-
ство (ПГСС) в Ситово чества своя празник.

Хубавото време позволи той се проведе в двора на 
училището. Събитието бе уважено от зам.-област-
ния управител Минчо Йорданов, зам.-кмета на Общи-
на Ситово Еда Самиева, която отправи поздравления 
за празника към гимназистите, и от учители от ос-
новните училища в Ситово, Искра и Добротица.

Учениците и учителския колектив бяха поздравени от 
директора на ПГСС - Гинка Йорданова. „Празникът е повод 
за удовлетворение от постигнатото и доказателство за уси-
лията, които полагаме в израстването ни - посочи тя в сло-
вото си. - През годините ние изградихме един екип с висок 
професионализъм, ерудиция, стриктност и всеотдайност в 
съвместната работа. Аз лично 

на стр. 4
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Д Н Е В Е Н Р Е Д :
1. Отчет - Анализ на резултатите от дейността на служителите от 

Участък - Ситово за периода 01.01.2021 г. – 31.12.2021 г.
2. Докладна записка относно Приемане Отчет на ОП "Общински имоти 

и услуги - 2012" за периода 01.01.2021 - 31.12.2021 г.
3. Докладна записка относно приемане на Отчета за дейността на 

СПОХ „Независим живот” за периода от 01.01.2021 г. до 31.12.2021 г.
4. Отчет за дейността на Общинска администрация - Ситово за 2021 

година.
5. Приемане Отчет за дейността на Обществения съвет по социално 

подпомагане и услуги за 2021 г. и План за работата на Съвета през 
2022 година.

6. Докладна записка относно, Актуализиране на Програма за упра-
вление и разпореждане с имоти - общинска собственост на Община 
Ситово за 2022 г.

7. Докладна записка относно, Разпореждане с общинска собственост 
в с.Ситово.

8. Докладна записка относно, Издаване на Запис на заповед от Об-
щина Ситово в полза на Държавен фонд "Земеделие" – Разплащателна 
агенция, обезпечаващаа авансово плащане за календарната 2022 г. към 
Сдружение "МИГ Главиница-Ситово-Крайдунавска Добруджа", по под-
мярка 19.4 " Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено 
от общностите местно развитие" на мярка 19 "Водено от общностите 
местно развитие" по ПРСР 2014-2020 г. във връзка със Споразумение за 
изпълнение на стратегия за Водено от общностите местно развитие № 
РД 50-34 от 20.04.2018 г., сключено между " МИГ Главиница – Ситово 
Крайдунавска Добруджа " и Министерството на земеделието.

9. Питания.
Р Е Ш Е Н И Е № 16

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Ситово 
приема Отчет - Анализ от дейността на служителите от Участък - с.Ситово 
за периода от 01.01.2021 г. до 31.12.2021 год. за сведение.

Р Е Ш Е Н И Е № 17
На основание чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, в изпълнение на чл.13 

от Правилника за устройство и дейността на ОП „Общински имоти и 
услуги - 2012“, Общински съвет - Ситово:

1. Приема Отчета за дейността на 

Решения на Общински съвет-Ситово 
по Протокол № 4/31.03.2022 г.

на стр. 3

Регламент за провеждане на 
Фолклорен събор "Песни и танци от Добруджа”, Ситово - 2022

I. Организатор:
Организатор и дома-

кин на фолклорния събор 
„Песни и танци от Доб-
руджа” - Ситово

2022 г. е Община Си-
тово.

II. Време и място на 
провеждане:

На 11 юни 2022 г., 
на сцената в парка от 
09:30 часа.

III. Основни цели за 
провеждане на събора:

- Съборът има за цел 
да популяризира и съхра-
ни българската фолклор-
на песен и танц, които 
ще допринесат за съз-
даването на приемстве-
ност между поколенията 
изпълнители.

- Да подтиква към 
издирване, съхраняване 
и разпространение на 
фолклора.

IV. Право на участие 
имат:

- самодейни певчески 
групи за автентичен 
или обработен фолклор, 
вокални групи, дуети 
и индивидуални изпъл-
нители към народните 

читалища, организации и 
творчески клубове;

- фолклорни танцови 
състави, които изпъл-
няват автентичен или 
обработен танцов

фолклор;
- клубове за народни 

танци;
- съборът няма възрас-

тови ограничения
V. Правила за учас-

тие:
Участниците във фол-

клорния събор „Песни и 
танци от Добруджа” - 
Ситово 2022 г. попълват 
заявка за участие, при 
следния регламент:

- Индивидуалните фол-
клорни изпълнители пред-
ставят една народна 
песен с времетраене до 
4 минути;

- Дуетите изпълняват 
до две народни песни с 
времетраене до 6 ми-
нути,

- Групи за автентичен 
фолклор представят до 
три песни с времетраене 
до 9 минути.

От колектив се до-
пуска едно индивидуално 

изпълнение и един дует.
Песните могат да бъ-

дат изпълнени акапелно, 
с музикален съпровод на 
живо или синбек.

- Групи представящи 
обреди и обичаи:

- времетраене на из-
пълнението до 8 минути;

- препоръчително е да 
бъдат свързани с жътва-
та или да отговарят на 
обредно-летния календар.

- Фолклорни танцови 
състави представят до 
два танца с времетраене 
до 8 минути:

- Танците могат да бъ-
дат изпълнени под съпро-
вод на живо или синбек.

VI. Общи условия на 
събора:

- За участие в събора 
не се заплаща такса;

- Съборът няма конкур-
сен характер;

- Разходите за пътни 
и храна са за сметка на 
участниците;

- За съхранението и 
опазването на реквизи-
та и личните вещи на 
участниците отговарят 
ръководителите на групи;

- Организаторите си 
запазват правата да 
фотографират, филми-
рат и записват изпъл-
ненията с цел създава-
не на архив и реклама 
на събора, без да за-
плащат права и обез-
щетения.

VII. Срок и адрес за 
изпращане на заявката 
за участие:

Заявката за участие 
се изпраща най-късно 
до 03.06.2022 г. /вклю-
чително/ по пощата на 
адрес: 

с. Ситово п.к. 7583 
ул. „Трети март“ № 72 
Община Ситово или на 
e-mail: a.halil@sitovo.bg, 

телефон за връзка: 
0886592057

Редът за участие се 
определя в зависимост 
от поредността на по-
лучените заявки.

При запълване квота-
та за участие, органи-
заторите си запазват 
правото за по-ранното 
прекратяване на запис-
ване за участие от по-
сочения краен срок.

Бюджет-2022 на община Ситово - 
справедливо разпределен по населените места
държа на принципа на 

приоритетно финансира-
не на основните социални 
отговорности, на строга 
финансова дисциплина, на 
адекватно планиране и из-
пълнение на бюджета за 
достигане на стабилно 
финансово състояние на 

Общината, недопускане 
на рискове - поемане на 
нови задължения за разхо-
ди без финансово обезпе-
чаване, и осъществяване 
на инвестиционна програ-
ма, като по този начин се 
създадат условия за подо-

бряване на качеството на 
живот в общината.

„Бюджетът е справед-
лив и разпределен правил-
но по населените места - 
заяви кметът на Община 
Ситово Сезгин Алиибрям. - 
Смятам, че удовлетворява 
всички жители. Надявам 
се строително-ремонтни-
те дейности, които сме 

заложили в капиталовата 
програма, да бъдат из-
пълнени тази година. И с 
това да постигнем цел-
та, която сме си поста-
вили - изцяло обновяване 
на инфраструктурата в 
общината. Както и сгра-

дите общинска собстве-
ност, които не са в добро 
състояние, видно е че те 
са неотложни строителни 
дейности - в читалището 
в с. Искра, читалището 
в с. Ситово, както и ад-
министративната сграда 
в с. Ситово. Не сме още-
тили нито едно населено 
място. Стремим се да бъ-

дем в полза на всички на-
ши съграждани и така те 
да се чувстват спокойни. 
Ще кандидатстваме с два 
проекта и към МИГ „Глави-
ница - Ситово Крайдунав-
ска Добруджа” - за спорт-
на площадка в ОУ „Отец 

Паисий” в с. Добротица, 
за 3 улици в 3 населени 
места отделно от капи-
таловата програма.

Надявам се всичко да 
е добре за тази година. 
Виждате, че цените рас-
тат и това е голям про-
блем в цяла България и във 
всички общини.

Нямаме дофинансиране 
към настоящия момент 
от проектите, които сме 
започнали от миналата 
година или началото на 
тази година. Надяваме се 
Министерски съвет да 
вземе едно разумно реше-
ние, да помогне на общи-
ните при актуализацията 

на бюджета.”
В останалата част от 

заседанието бяха при-
ети решения по докладни 
записки отнасящи се до 
предоставените доклади 
за дейността на народ-
ните читалища на те-
риторията на Община 
Ситово за 2021 година и 
за изразходваните от бю-
джета средства; промяна 
в структурата на общин-
ската администрация и 
на структурата в мест-
ни дейности; приемане на 
Годишен план за дейност-
ите за подкрепа за лично-
стно развитие на децата 
и учениците в Община Си-

тово за 2022 г.
Отмяната противоепи-

демичните мерки в стра-
ната дават възможност 
да се възобнови провеж-
дането на сборове в на-
селените места. По този 
повод, от общинския бю-
джет ще бъдат отпусна-
ти 4 хил.лв. на Кметство 
Искра и по хиляда лева на 
Кметствата в Доброти-
ца и Попина.

В края на сесията кме-
тът на Община Ситово 
Сезгин Алиибрям благода-
ри на общинските съвет-
ниците за съвместната 
работа и приемането на 
Бюджет-2022.

от стр. 1
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Решения на Общински съвет-Ситово 
по Протокол № 4/31.03.2022 г.

ОП „Общински имоти и услуги 
- 2012“ за периода 01.01.2021 
г. – 31.12.2022 г.

2. Приема изпълнение на финансовия план - сметка за периода 
01.01.202 г. - 31.12.2022 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 18
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и в изпълнение на чл.10, 

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

1. Приема Отчета за дейността на СПОХ „Независим живот“, с. Ситово 
за периода от 01.01.2021 г. до 31.12.2021 г. съгласно Приложение № 1.

2. Приема Актуализиран годишен финансов план съгласно Прило-
жение № 1, който е неразделна част от настоящото решение.

Р Е Ш Е Н И Е № 19
На основание чл.21, ал.1, т.24 от ЗМСМА, Общински съвет – Ситово 

приема Отчета за дейността на Общинска администрация за 2021 
година.

Р Е Ш Е Н И Е № 20
На основание чл.21, ал.1, т.24 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация приема Отчета за работата на Обществения 
съвет по социално подпомагане и услуги за 2021 година.

3. На основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоу-
правление и местната администрация приема План за работата на 
Обществения съвет по социално подпомагане и услуги за 2022 година.

Р Е Ш Е Н И Е № 21
На основание чл.21, ал.1, т.8 във връзка с т.12 от ЗМСМА, чл.8, ал.8 

и ал.9 от ЗОС и чл.4, ал.2 от НРПСУРОИ, Общински съвет - Ситово: 
1. Актуализира Програма за управление и разпореждане с имоти 

- общинска собственост на Община Ситово за 2022 г., като добавя в 
Раздел II, т.1 „Имоти, общинска собственост, които се предвиждат за 
продажба през 2022 год., следните  имоти:

- „Дворно място“, Застроено, урбанизирана територия, в с.Ситово - 
инд.№ 66665.501.600, площ 407 кв.м, тръжна цена без ДДС - 1701,00 
лв., депозит - 170,10 лв.

- Трафопост, Масивна сграда на 1 етаж, с. Ситово - инд.№ 
66665.501.600.1, площ - 48 кв.м, тръжна цена без ДДС - 9146,00 лв., 
депозит -  914,60 лв.

2. На основание чл.60, ал.1 предложение предпоследно от АПК /
Административнопроцесуален кодекс/, допуска предварително из-
пълнение на настоящото решение.

Р Е Ш Е Н И Е № 22
1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.34, ал.4, чл.35, ал.1 от 

ЗОбС и чл.47, ал.1 от НРПСУРОИ, Общински съвет - Ситово възлага на 
Кмета на Община Ситово да инициира процедура за ПРОДАЖБА чрез 
търг с явно наддаване при посочените условия - Бъдещият купувач 
да осигури безприпятствено право на ползване на съоръжението за 
присъединените към момента ползватели, на следните поземлени 
имоти - частна общинска собственост, представляващи:

- „ДВОРНО МЯСТО“ /застроено/ - урбанизирана територия с площ 
от 407 кв.м. с идент. № 66665.501.600 по КККР на с.Ситово с пазарна 
цена от 1 701,00 лева без ДДС;

- „Трафопост“ - масивна сграда на 1 етаж, с площ от 48 кв.м., с 
идент. № 66665.501.600.1 по КККР на с.Ситово с пазарна цена от 9 
146,00 лева без ДДС.

Р Е Ш Е Н И Е № 23
На основание чл.21, ал.1, т.10 и чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА,чл.7, 

ал.2, т.2 и ал.3,4,6 и 7 от Наредба № 1 от 22 януари 2016 г. за прилагане 
на подмярка 19.4 „Текущи разходи и пополяризиране на стратегия 
за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „ Водено от 
общностите местно развитие“ от ПРСР 2014 - 2020 г., Споразумение 
за изпълнение на стратегия за Водено от общностите местно развитие 
№ РД 50-34 от 20.04.2018 г., както и чл.60, ал.1 от АПК, Общински 
съвет - Ситово:

1. Упълномощава Кмета на Община Ситово за подпише Запис на 
заповед /Приложение № 1/, без протест и без разноски, платима на 
предявяване в полза на Държавен фонд „Земеделие“ в размер на 27 
680,14 лв. /двадесет и седем хиляди, шестстотин осемдесет лева и 
четиринадесет стотинки/, което е 33 % от 83 879,14 /осемдесет и три 
хиляди, осемстотин седемдесет и девет лева и четиринадесет стотин-
ки/ за обезпечаване на 100% от стойността на авансовото плащане 
по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия 
за водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от 
общностите местно развитие” от ПРСР 2014-2020 г., „Споразумение 
за изпълнение на стратегия за Водено от Общностите местно развитие 
№ РД 50-34 от

20.04.2018 г., сключено между Сдружение „МИГ Главиница - Си-
тово Крайдунавска Добруджа” и Министерство на земеделието по 
подмярка 19.4 „Текущи разходи и популаризиране на стратегия за 
водено от общностите местно развитие“.

2. Възлага на Кмета на Община Ситово да подготви необходимите 
документи за получаване на авансово плащане по подмярка 19.4 
„Текущи разходи и популяризиране на стратегия за водено от общ-
ностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно 
развитие” от ПРСР 2014-2020 г. по споразумение за изпълнение на 
стратегия за Водено от общностите местно развитие № РД 50-34 от 
20.04.2018 г. и да ги представи пред Държавен фонд „Земеделие“.

3. Допуска предварително изпълнение на чл.60, ал.1 от АПК, за 
да се защитят особено важни държавни или обществени интереси, 
при опасност, че може да бъде осуетено или сериозно затруднено 
изпълнението на акта или ако от закъснението на изпълнението може 
да последва значителна или трудно поправима вреда.

4. Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет 
- Ситово, проведено на 31.03.2022 г., Протокол № 4, т.8 от дневния 
ред по докладна записка № 08-00-5/29.03.2022 г. при кворум от 13 
общински съветника и след проведено съгласно чл.21, ал.1, т.10 и 
чл.27, ал.4 и 5 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация поименно гласуване - с 13 гласа „За“, „ против“ - 0, 
и „въздържали се” - 0, и е подпечатано с официалния печат на Об-
щински съвет - Ситово.

Председател на Общински съвет-Ситово:
Ридван КЯЗИМ

от стр. 2

В село Попина ще се гради мъжки манастир
Доростолският митро-

полит Яков отслужи ар-
хиерейска света литургия 
в църквата „Св. Велико-
мъченик Георги“ в силис-
тренското село Попина и 
обяви на миряните реше-
нието на епархийския съ-
вет там да бъде съграден 
мъжки манастир.

70 места за подслон и 
собствено стопанство 
планира да има в Попин-
ския манастир владиката 
на Доростолска епархия 
Яков. Идеята му е чрез 
новата обител да се осъ-
ществи намерението му 
за развитието на поклон-
нически туризъм в реги-
она.

"Закупиха се няколко 
имота, изработва се ар-
хитектурният проект, 
вярваме, че с божията 
помощ и с молитвите на 
св. Георги това благода-
рувано благодатно място, 
въобще това е едно света 
обител, която да възпита-
ва децата ни Господ да ни 
помага".

Манастирът да е в По-
пина е идея на митропо-

лита по негово вътрешно 
усещане.

"Когато посетих църк-
вата, приех, че тука е 

много силна благодатта."
Църквата е строена 

преди Освобождението. 
През 1964 година изгаря 

след удар на светкавица 
и е построена отново от 
жителите на селото три 
години по-късно.

Месец на книгата в село Искра

Училището в с. Искра се включи 
активно в Национална кампания 

,,Походът на книгите“ 

Основно училище ,,Сте-
фан Караджа“ се присъ-
едини към Националната 
кампания ,,Походът на кни-
гите“ с няколко събития. 

Началният курс прове-
де маратон на четенето 
сред природата. Те реци-
тираха стихове и пяха лю-

бими песнички. 
Учениците от V, VI и VII 

клас прочетоха любими 
откъси от изучавани по 
литература произведения 
от Джерълд Даръл, Бра-
нислав Нушич и Алеко Кон-
стантинов. 

На участниците бяха 

раздадени грамоти.
Проведено бе съвместно 

мероприятие с ЦДГ „МИР“ 
в с. Искра. Дегизирани ка-
то любими приказни герои, 
учениците от VI клас че-
тоха на децата от дет-
ската градина. 

Шестокласниците от 

ОУ „Стефан Караджа" 
участваха в онлайн среща 
с Минка Параскевова - пи-
сател, преводач и препо-
давател. Събитието бе 
част от кампанията ,,По-
ходът на книгите" на Асо-
циация ,,Българска книга".



4 Ситово днес бр. 4 -5, 2022 г.

много се гордея, че в нашето 
училище има такива учители, 
които с огромно желание 
променят училищната и учеб-
ната среда в професионален 
план. Нека бъдем причина 
все повече деца да желаят 
да учат в нашата гимназия 
и повече учители да желаят 
да преподават в нея. Гордея 
се и с учениците, които ни се 
довериха и повериха образо-
ванието си на професионал-
ните ни умения.”

Поздравителен адрес от 

името на кмета на Община 
Ситово Сезгин Алиибрям 
поднесе неговият заместник 
Еда Самиева.

Под формата на телевизи-
онно предаване „Празник в 
ПГСС!” от студиото директно 
предаваха актуални новини, 
криминална хроника, музика, 
минути за реклама, прогноза 
за времето през втората де-
сетдневка на м.май.

Аплодисменти събраха из-
пълненията на Балет „Аксел“ 
от ОДК-Силистра.

С „директно включване” 
от ПГСС, ст. преподавателят 

по история и цивилизации 
Невяна Петкова изнесе урок 
по Родолюбие. Той е подгот-
вен по проект на гимназията 
„Поклон и признателност към 
героите от войните” по Наци-
оналната програма на обра-
зователното министерство и 
министерството на отбраната 

„Изучаване и съхраняване 
на историята и традициите 
на българската армия”, във 
връзка с който директорът 
Гинка Йорданова преряза 
лентата при откриването на 
патриотичен кът във фоайето 
на училището.

„Откривайки този кът, ние 
заявяване нашата отговор-

ност по осигуряване подго-
товката на гражданите на 
Република България, свър-
зани със задълженията им 
по отбраната на страната - 
посочи г-жа Йорданова. - Ще 
продължим да допринасяме 
за възпитаването на младите 
хора на ценностни ориента-
ции за родолюбие, достойн-
ство, дълг, чест и отговорност 
към страната”.

Събирането на информа-
ция и снимков материал за 
паметници, посветени на 
бойната слава на Българ-
ската армия и загиналите 
във войните в селата Сито-
во, Попина и Гарван е също 
част от проекта и имената на 

загиналите могат да се видят 
в патриотичния кът. Освен 
това е проведена среща с 
наследници на участници 
във войните за национално 
обединение, чиито разкази 
са спомен от техните дядо-
вци, участвали във Втората 
световна война в Унгария 
през 1945 г. Галина Борисо-
ва, старши учител по бъл-
гарски език и литература е 
наследник на Борис Георгиев 
Христов, който е родом от 
с. Ситово. Стефан Тодоров 

Парушев и Анета Стоянова 
Дженева са наследници на 
Тодор Димитров Христов, 
който също е родом от Си-
тово и е загинал през 1945 г. 
в Унгария. Проведено е ин-
тервю с Деспина Драганова 
Енева, която е наследник на 
Драган Плугаров, родом от 
Ситово.

Изготвена е брошура и 
презентация с биографич-
ните данни по информация 
на наследниците и тази ин-
формация е публикувана 
на интернет страницата на 
гимназията.

Следващата дейност по 
проекта е грижа за войниш-
кия паметник на загиналите 
във войните от община Си-
тово и паметника, открит по 
повод 80-годишнината от 
Крайовската спогодба. За 
тази цел учениците от 10а и 
10б клас са почистили тере-
ните около тях и засадили 
цветя.

от стр. 1

Участие на община Ситово в 
Празника на детето в община Картал

В южната ни съседка Турция 
честват два пъти Празника на 
детето. Освен на междуна-
родно утвърдения Първи юни, 
също и на 23 април. Тогава се 
отбелязва Празникът на дете-
то и националния суверенитет.

Традицията е поставена преди 
102 години от Кемал Ататюрк, 
който на тази дата през 1920 г., 
открива Великото национално 
събрание и обявява Турция за 
независима светска република.

Ученици и yчители от вcички 
краища на cтpаната отбелязват 
този празник с различни орга-
низирани събития - феcтивали, 
шествия, мyзикaлни и танцови 
пpояви. На много места госту-
ват и деца от различни страни.

Тази година Празникът на де-
тето и националния суверенитет 
бе добър повод, Община Ситово 
да поздрави своите приятели от 
побратимената иcтанбулската об-
щина Картал. С активното съдей-
ствие на общинския кмет Сезгин 
Алиибрям, група от 15 ученици, 
водена от общинския съветник 
Рашид Абтула, Нериман Муста-
фа - секретар на НЧ "Бачо Киро 

- 1943 г." в с. Искра, Гюлджихан 
Мухарем, служител в читалището 
и хореографа Стефан Станчев, бе 
осъществено приятелско посеще-
ние в община Картал.

Гостите имаха възможност да 
разгледат Музея на приказките, 
парка Миниатюрк, а също и да 
участват в празничната худо-
жествена програма на 23 април.

На откритата сцена в Картал, 
учениците, които са част от 

фолклорна танцова група към 
читалището в с. Искра, пока-
заха своя танцов и певчески 
талант, рецитираха и стихове, 
а техните изпълнения бяха 
посрещнати с радост от публи-
ката, която ги аплодира бурно.

Кметът на община Картал 
Гьокхан Юксел прие българските 
гости, като изрази задоволството 
си от посещението им, а също и 
от възможността за в бъдеще да 
продължат добрите взаимоотно-
шения между двете побратимени 
общини. От името на кмета на Об-
щина Ситово Сезгин Алиибрям бе 
поднесен подарък с характерните 

български фолклорни мотиви от 
Рашид Абтула. От своя страна 
Гьокхан Юксел също подари за 
колегата си пластика на символа 
на общината.

И още една среща проведоха 
представителите на Община 
Ситово в истанбулската община 
Картал - с председателя на Сдру-
жението за култура и сътрудни-
чество „Балканлълар” (Балканци) 
Олджай Йозгюн.

на стр. 6

По инициатива на ”Първи май” АД Силистра, база Ситово, в центъра на с. Ситово бе поставена ръчно изра-
ботена великденска украса. Цветни зайчета, пъстри яйца и влакче за радост на жителите и гостите на Ситово 
през Великденските празници. Община Ситово отстъпи централно място, където бе поставена декорацията.

Кметът на община Картал Гьокхан Юксел и общинският 
съветник от Ситово Рашид Абтула

Председателят на Сдружение „Балканлълар“ Олджай 
Йозгюн и общинският съветник от Ситово Рашид Абтула

На сцената - самодейците танцьори от НЧ „Бачо Киро - 1943 г.“, с. Искра

ПГСС - Ситово отПразнува 31-ви рожден ден!
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ност, сръчност, предприемчивост, 
комуникативност, работа в екип, 
умения за решаване на проблеми. 
Придобиване на нови знания за 
грижа за етерично-маслодайни 
култури и билки; придобиване на 
нови умения и знания за методи 
и обработка на почвата с акцент 
върху ученето „чрез правене“, 
използване на иновативна техника 
в преподаването и изграждане на 
техники за учене.

Едно незабравимо изживяване 
в Силиври!

Силиври е град и община в про-
винция Истанбул по протежение 
на Мраморно море в Турция, на 
67 км от центъра на мегаполиса 
Истанбул. На изток Силиври гра-

ничи с Буюкчекмедже, на север 
- с Чаталджа, на запад - с Чорлу 
и Мармара Ерели, с Черкезкьой 
на северозапад и с Мраморно 
море на юг. Това е най-голямата 
община на провинция Истанбул, 
състояща се от осем градове и 
18 села, най-големият от които 
16 също носи името Силиври. В 
района има множество къщи за 
гости и вили, които се дават под 
наем през уикенда за жителите 
на Истанбул. Силиври е запазил 
значението си от древни времена, 
благодарение на естественото 
си пристанище и позицията си 
в пресечната точка на основните 
търговски пътища. Днес, Силиври 
е популярен летен курорт за жи-
телите на Истанбул с 45-километ-
рова брегова ивица. По бреговата 

ивица са разположени множество 
хотели, клубове, спортни съоръ-
жения, включително игрища за 
голф, центрове за конна езда, 
тенис кортове, оздравителни, СПА 
и конферентни центрове, а в края 
на седмицата районът е пълен с 
туристи.

На 9 април, групата от 16 уче-
ника на ПГСС - трима от 10 клас, 
двама от 11 клас и 11 от 12 клас 
пристигна в гр. Силиври. Продъл-
жителността на международната 
мобилност е 16 дни. Почти 80% 
от учениците не бяха напускали 
своите родни населени места и 
за първи път посетиха Република 

Турция с ръководителите г-жа 
Тодорка Костадинова и г-жа Елиз 

Бакал. В началото си мислехме, че 
дните са много, но всеки ден беше 
различен, изпълнен с много емо-

ции и развлечения. Нашите парт-
ньори Mualla Varlioglu - директор, 
Burak Mutlu – зам.-директор, Arzu 
Zinni и Ezgi Onay - педагози по 
професионално образование ни 
посрещнаха изключително топло. 
Настаниха ни в хотел в центъра 
на града, където са всички въз-
лови точки - магазини, бутици, 
МОЛ-ове, аптеки, ресторанти. 
Посетихме парк Кале, моста на 32 
очи - построен от Мимар Синан, 
базара и крайбрежната алея на 
Силиври.

Всеки ден беше различен от 
учебната мобилност. С изключи-
телна топлина бяхме посрещнати 
в гимназията, където г-н Burak 
Mutlu - зам.-директор на гимна-
зията представи презентация за 
историята на училището. Разве-
доха ни в Тюрам парк - обширна 

площ с работни полета и много 
оранжерии, където учениците от 
партньорската гимназия извърш-
ват учебната практика. Нашите 
ученици участваха в засаждане 
на хибридни семена на диня и 
пъпеш. Посетихме оранжерии, 
в които по различен начин се 
извършва отглеждане на етерич-
но-маслодайни култури, билки 
и културни растения. Учениците 
видяха и продуктите направени 
от възпитаниците на гимназията - 
дизайнерски пакети с разнообраз-
ни билки и подправки, лютеници, 
олио и др.

Преди започване на следва-
щият ден от учебната мобилност, 
любезните ни партньори органи-
зираха среща с кмета на Силиври 
- Вълкан Йилмаз. Чувствахме се 

Незабравимо приключение 
в Силиври

от стр. 1

на стр. 7

В Ситово, на 9 май, когато се отбелязва Деня на 
Европа и Деня на победата, пред паметника на загина-
лите във войните се проведе тържество организирано 
от Община Ситово. На събитието присъстваха много 
граждани, а учениците от ПГСС развяха българският 
трикольор. С поднасяне на венци и цветя бе почетена 
паметта на загиналите.

"Българийо, за твоето 
величие прекланяме пред 
теб глава!" 

На 9 май, на площада 
пред кметството в село 
Добротица беше проведен 
водосвет от свещенослу-
жители към Доростолска-
та епархия по повод на 
доизградения паметник за 
загиналите във войните.

Събитието продължи с 
приветствие за празника 
към всички присъстващи 
от кмета Искра Георгиева 
и рецитал.



По традиция яйцата за Великден се боядисват на Велики 
четвъртък или на Велика събота. Така направихме и ние в НЧ 
"Никола Вапцаров-1940", с. Попина. Поканихме деца и гостенче-
та на селото да нашарим яйцата. Показахме различни техники 
на боядисване - със салфетка, памук, чорапогащник и листенца. 
Беше забавно и весело, децата се надпреварваха да шарят яйца-
та. Всички деца си отнесоха в къщи красивите боядисани яйца. 
А на големия празник Великден те дойдоха отново в читалището 
с яйце от къщи и се "бориха". Накрая завършихме с право хорце.

Боядисване, рисуване, апликиране на яйца с децата от с.Добротица 
организира ЧН при НЧ "Йордан Йовков - 1899" и Кметство Доброти-
ца. Г-жа Искра Георгиева дари всяко дете с червено яйце за здраве. 
За доброто настроение на деца, родители, баби и общественост се 
погрижиха Росица Белева и Светлин Русев. Великден и междуна-
родния ден на книгата бяха отбелязани със стихове и песни.

Работилници за великденски 
шарени яйца в с. Попина и... 

... и в Добротица
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През месец февруа-
ри тази година се из-
пълниха и последните 
доставки на активи-
те заложени по проект 
№BG05M2OP001-3.008-0003 
с наименование „Насърча-
ване на социалната и обра-
зователна интеграция на 
деца и младежи от марги-
нализирани групи в община 
Ситово чрез подобряване 
достъпа до качествено об-
разование“, където Общи-
на Ситово е бенефициент, 
заедно в партньорство 
с ОУ „Стефан Караджа“, 
с.Искра, ОУ „Отец Паис-
ий“, с.Добротица и Про-
фесионална гимназия по 
селско стопанство, с. 
Ситово. Финансирането 
на проекта е на стойност 
184 922,67 лв. и се осъ-
ществява по Оперативна 
програма „Наука и обра-
зование за интелигентен 
растеж“ 2014-2020 г., чрез 
Процедура за предоставя-
не на безвъзмездна финан-

сова помощ по приоритет-
на ос 3, „Образователна 
среда за активно социално 
приобщаване“, подкрепена 
от Европейският социален 
фонд, BG05M2OP001-3.008 
- „МИГ Главиница - Ситово 
Крайдунавска Добруджа“ - 
Уча се, за да сполуча”, чрез 
водено от общностите 
местно развитие.

Доставеното обзавеж-
дане и оборудване по дей-
ности е както следва: 
мултифункционални ус-
тройства, мултимедий-
ни проектори, екрани за 
проекторите, бели дъски, 
таблети, графични табле-
ти, тонколонки, слушалки, 
ламинатори,  шкафове, 
гардероби, закачалки, пей-
ки, обзавеждане за физ-
културните салони, об-
завеждане за Курсовете 
по „Шев и кройка“, шевни 
машини, оверлог машини и 
пособия към тях – платове,  
конци, линиали, санти-
метри, шивашки ножици, 

ютии, дъски за гладене, 
микроскопи, разнообразно 

спортно оборудване – топ-
ки-баскетболни, футболни 
и волейболни, конуси, во-

лейболни мрежи, рингове 
за баскетбол, вратички 
за мини футбол, игри на 
дама, чували за скачане, 
успоредки, шведски стени 
и още много други.

С част от новото обза-
веждане учебните заведе-
ния, партньори по проекта 
ще проведат курсове, кои-
то ще спомогнат допълни-
телно за интегрирането и 
приобщаването на марги-
нализираните групи и тех-
ните съученици в учебния 
процес. ОУ „Стефан Кара-
джа“, с.Искра ще проведе:  
„Курс по ИКТ“, „Курс по 
спортни дейности“ и „Курс 
по биология“, ОУ „Отец  

Паисий“, с.Добротица ще 
проведе „Курс по спортни 
дейности“ и „Курс по шев 

и кройка“ и Професионална 
гимназия по селско стопан-
ство, с.Ситово, ще прове-
де „Курс по ИКТ“, „Курс по 
спортни дейности“, „Курс 

по шев и кройка“ и „Курс 
по биология“.

Дейност №9 - „Транс-

портни услуги за едноднев-
но посещение“ се допълни 
с още една еднодневна екс-
курзия до Национален ис-
торико-архелогически ре-
зерват музей Велики Пре-
слав, „Мадарски конник“, 
с.Мадара, НИАР „Плиска“ 
и „Двор на Кирилицата“, 
гр.Плиска. Организираната 
екскурзия ще се състои 
през месец май 2022 г. 
с всяко едно от трите 
учебни заведения в три 
последователни дни.

Провеждането на курсо-
вете и допълнителната 
еднодневна екскурзия, ще 
се осъществят, тъй като 
е постигната икономия на 
финансов ресурс след про-
веждането на обществе-
ните поръчки, което дава 
възможност за допълване 
на дейностите по проекта 
и работата с целевата 
група.

Крайния срок за изпъл-
нение на заложените дей-
ности по проекта е 28 юли 
2022 година.

Спортно оборудване по Дейност №7

Мебели за обзавеждане по Дейност №6

Новите шевни машини по Дейност №10

В рамките на същия проект, 
за пръв път от много години 
насам, учениците от 8 до 
10 клас проведоха преглед 
на строевата и маршова 
песен. Първи се класира 
10а клас с класен ръково-
дител Даниела Георгиева, 
следван от 8б клас с класен 
ръководител Рашид Абтула 
и 10б клас с класен ръково-
дител Надя Кръстева.

Регионалният шампи-
он на Северна България 
по управление на трактор 
- дванадесетокласникът 
Емир Мехмед, демонстри-
ра пред присъстващите 
своите умения преди да ги 
потвърди и на предстоящия 
национален кръг.

На празника бе пред-
ставена и осъществената 
международна практика в 
гр. Силиври, Турция на 16 
ученици от ПГСС Ситово по 
програма „Еразъм +“.

От учителите инж. Ди-
митър Иванов и агроинж. 
Даниела Георгиева нау-
чаваме за един интере-
сен бинарен урок изнесен 
от учениците от 12 клас, 
професия „Фермер”, спе-
циалност „Земеделец”, на 
тема „Почвообработващи 
машини - дискови брани” 
по време на междуинститу-
ционален мост осъществен 
онлайн между участници от 

областите Видин, Разград, 
Търговище, Хасково, Мон-
тана и Силистра.

„Самите ученици си го 
подготвиха, без да знаят, 
че подготвят урок. След 
това, по наблюденията им 
направихме електронни 
тестове, като единия от тях 
беше за оценка по електро-
нен начин” - допълни инж. 
Димитър Иванов.

„Идеята на бинарния 
урок беше да направим 
междупредметна връзка 
между растениевъдството 
и земеделската техника - 
сподели агроинж. Даниела 
Георгиева. - Работата на 
учениците беше да работят 
в екип. Това беше идеята 
да се разделят на групи, 
да се научат да работят 

заедно, съвместно. Те са 
12-класници и ще им се на-
ложи в бъдеще да работят 
в екип, където евентуално 
започнат работа. По Рас-
тениевъдство имаха въз-
можност да си припомнят 
знания от минали години, 
с помощта на въпроси с 
работни листа, които тряб-
ваше да попълнят по време 
на часа. Мисля, че нещата 
като за начало, като за една 
иновация се получиха до-
бре. Всичко беше онлайн - в 
5-те области. Може би това 
е 4-тия или 5-тия онлайн 
урок от всички тези участни-
ци. В Силистренска област 
е първи.”

В гимназията работят 
3 клуба по интереси. Арт 
работилница е клубът, кой-

то е създаден преди три 
години и се води от Невяна 
Петкова. В него участват 
17 ученика от 8 до 12 клас. 
„Целта е да се използват 
природни материали, от 
които изработваме раз-
лични изделия - разказа 
тя. - Също така, използваме 
и техниката скрап-букинг. 
Това са отпадъчни матери-
али от хартия, които също 
превръщаме в изделия и 
съответно ги представяме 
пред училището свързани с 
различни празници. По този 
начин преодоляваме агре-
сията, която е нараснала 
сред учениците в днешно 
време. Тук се наблюдава 
и работа с билингви, ко-
ето също е от значение в 
днешно време. Наблягаме 
на празниците, като 8 март, 
1 ноември, Св. Валентин, 
който по се възприема от 
учениците, нищо че е ка-
толически, но с желание 
участваха в подготовката. 
Също така отбелязахме и 
Деня на розовата фланел-
ка, свързан е с тормоза в 
училище. За празника на 
училището участвахме с 
изработване на покани-
те. Другите ни планове са 
свързани с изпращане на 
12 клас и с изработване на 
техните шапки.”

„Сръчко“ се нарича вто-
рият клуб по интереси. 
„Изработихме лого, което 
поставяме почти навсякъ-
де, където сме изработили 
предмети” - каза неговият 
ръководител инж. Димитър 

Иванов. В клуба участват 
12 ученика от всички кла-
сове.

Във фойето на училище-
то има интересен цветар-
ник направен от членовете 
на клуб „Сръчко”, който те 
са нарекли „Следа в пясъ-
ка”. Отгоре има поставен 
пясък върху стъкло - там 
може да се напише нещо, 
а отдолу се осветява в 
различни сменящи се свет-
лини. Дело на „Сръчко” 
са и двете оръдия, които 
са част от новооткрития 
патриотичен кът. За част 
от изработените предмети 
се използват рециклирани 
материали.

Клуб „Млад талант“ се 
ръководи от Галина Бори-
сова, която информира, че 
момичетата и момчетата 
от клуба участват в мно-
го конкурси - за Коледа, 

Нова година, в национал-
ни състезания и печелят 
много награди. Една от 
най-големите награди, с 
които са отличени е в кон-
курса посветен на Никола 
Вапцаров, организиран от 
едноименното читалище в 
Тутракан - голямата награ-
да на председателя на жу-
рито - популярният актьор 
Николай Урумов.

В националните конкурси 
„Любословие“ и „Стъпала 
на знанието“ също участ-
ват. Те се провеждат в 3 
кръга и три момичета от 
клуб „Млад талант” са кла-
сирани за 2-ри кръг, а за 
финалния е класирана Бет-
Ашли Росицова от 9 клас.

Да пожелаем на учени-
ците и учителите от ПГСС 
- Ситово много успехи във 
всички начинания!

от стр. 4

ПГСС - Ситово отПразнува 31-ви рожден ден!
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като ВИП-гости, усещането бе 
много вълнуващо. Така, емоци-
онално заредени, се отправихме 
към Тюрам парк. Там учениците 
получиха информация за отглеж-
дане на лавандула. За поддържане 
на влагата използваха перлит 
- характерна почва за лавандула.

Следващият ден бе наситен 
с много емоции и иновации. 

Посетихме оранжерия за безпоч-
вено земеделие за отглеждане на  
маруля, лук и средиземноморски 
растения. В следобедните часове 
участвахме в засаждането на 
арония. Оразмерявахме полето и 
спазвахме всички стъпки. Също 
така учениците подготвиха лаван-
дула за засаждане. Първо отря-
заха младите издънки, почистиха 
ги като рязаха под наклон, оф-
ормиха растението и го потопиха 
в разтвор от вода с разтворени 
минерали. След това готовите 
клонки засадиха в характерната 
почва с перлит.

Всеки ден от учебната мобил-
ност бе наситен с много емоции, 
с много разнообразни методи и 
иновативни подходи в селското 

стопанство. Времето минаваше 
неусетно.

На 14 април посетихме оран-
жерия „Мими” създадена от 
Несрин Демирер. В оранжерията 
се отглеждат различни видове 
теменужки, карамфил, лъвска 
муцунка, грахови и бобови къл-
нове, пшенични кълнове, кърваво 
агнешко ухо и много други. Ин-
тересен е начинът на отглеждане 
върху специфична гъба и всичко, 

което погледнем става за храна. 
Растенията се отглеждат главно 
за декорации на торти, сладкиши 
и украса. През целия престой 
опитахме от всички видове. Из-
живяването бе магично толкова 
цветно, красиво и опияняващо с 
нежна и красива флора. В същият 
ден посетихме и фермата на г-жа 
Айсун производител на екологич-
но чисти култури, като биволско 
кисело мляко, 40 вида сирена, 
сладолед и много още вкусни 
продукти от биволско мляко.

Преди учебната заетост за след-
ващият ден, посетихме Регионал-
ното управление на образование 
на Силиври. Разговаряхме с ди-
ректора Зекерия Артар. Учениците 
споделиха своите впечатления 
досега и обсъдихме много теми 

като как пандемията оказа вли-
яние върху селското стопанство 
и че за Силиври най-важно е да 
се запази селското производство 
и да се насърчи търсенето на 
професии засягащи този бранш. 
Продължихме на нашето работно 
място като обработвахме поле-
тата с лавандула – окопаване, 
почистване на сухите клонки.

На 16 април културната про-
грама включваше посещение на 

места характерни за Република 
Турция: дворците Долмабахче и 
Топкапъ, и Историческия музей. 
Обядвахме в изискан ресторант 
на брега на морето в Истанбул. 
Продължихме с разходка по 
Босфора със специално поръчан 
кораб за групата. Преживяването 
бе неописуемо. За голяма част 
от учениците приключението 
бе за първи път. Незабравимо 
изживяване.

На 18 април участвахме в чаено 
събитие и правене на сапун. Уче-
ниците бяха посветени в света на 
различни билки, тяхната употреба 
и значение. Правиха запарки като 
спазваха пропорции и съвети. На-
учиха много за видовете билки и 
тяхната употреба. В следобедните 
часове имаха възможност всеки 

един да направи свещи. Като за 
задачата спазваха стриктно стъп-
ките и правилата за безопасност. 
Всеки един имаше възможността 
да си избере цвят и аромат. Часът 
в лабораторията по химия преми-
на неусетно и стана време да се 
прибираме в хотела.

Всеки ден нашият опит бе спо-
делен в медиите - във Facebook-
страницата на партньорската 
гимназия и в местните вестници.

Отново и отново утрешният 
ден е изпълнен с интересни и 
страхотни изненади. Посетихме 
земеделски, биологичен и изсле-
дователски институт в Tekirdag, 
където отглеждат различни сор-
тове грозде и използват нови 
иновативни техники в лозарство-
то. Всеки един ученик имаше 
възможността да се докосне до 
всеки един етап. Видяха нов метод 
на облагородяване. Посетихме 
три клона от специализираните 
лаборатории, където видяхме на-
чини на отглеждане и поддържане 
на живота на младите растения. 
Продължихме към университета 
Namik Kemal.Там разгледахме 
Музея на земеделието. Посетихме 
лаборатории със селскостопански 
биотехнологии. В лаборатори-
ята за тъканна култура двама 
ученика Джерен Мюмюн и Окан 
Бейхан участваха в демонстра-
ция на трансфер на растението 
към околната среда. Посетихме 
и лаборатория за изолиране на 
растителна тъкан.

В останалото време от учебната 
практика, учениците участваха в 
ръчни дейности по торене, пръ-
скане и запрашване на товарни 
машини с торове и препарати. 
Грижи за лечебни и ароматни 
растения; луковични растения и 

тяхното производство. Например: 
лавандула, захарна трева, ехина-
цея, розмарин, мента, лимонена 
трева.

Учениците имаха възможността 

да наберат лавандулови клонки, 
поставиха ги в дестилационната 
и проследиха получаването на 
ароматното масло.

Участваха и в правеното на 
сапун и туршия.

Последният ден от учебната 
мобилност премина с барбекю 
- подарък от създателя на гимна-
зията Murat Kocoglu. Учениците 
получиха и много подаръци.

Партньорите ни подариха още 
един ден в Истанбул. Заедно с 
техни ученици посетихме нацио-
нален парк и след това градината 
на лалетата.

Цялата организация, всяка една 
емоционална минута, грижа за 
всеки един от нас, основно дъл-
жим на нашите партньори и най-

вече на Mualla Varlioglu и Burak 
Mutlu. Едно огромно благодаря не 
стига, за да изразим емоцията и 
уважението към нашите партньо-
ри, всеки ден бяха с нас.

Те заслужиха специално мяс-
то в нашите сърца. Само едно 
голямо благодаря, никога няма 
да е достатъчно, за да изразим 
признателността си към тях. Да 
работим с вас е гаранция за успех!

Безграничната любов, с която 
ни обгръщахте, емоционалните 
моменти, които преживяхме, 
всяка една секунда изживяна с 
вас си заслужаваше.

За всички ученици и за Тодорка 
Костадинова, и за Елиз Бакал, Му-
алла и Бурак ще останат приятели 
за цял живот.

Mutlu Silivri - щастлив Силиври, 
всеки от нас изживя едно неза-
бравимо, щастливо приключение. 
Приятните моменти ги дължим на 
нашите любезни партньори.

от стр. 4

Незабравимо приключение 
в Силиври

Пролетта носи промяна, 
нови надежди и нови успехи. 
Това е началото на проле-
тта - първи пролетни цветя 
и зеленина, първи цъфнали 
дървета, песен на птичките! 
Във въздуха се носи аромат 
на цветя и свежест. А при 
нас в НЧ "Никола Вапцаров 
- 1940", с.Попина се носи 
аромат на прясно изпечени 
сладки!

Така посрещнахме проле-
тта - с пролетно парти "На 
чай и сладки" и с обявен 
конкурс "Сладки изкушения”. 
В конкурса участваха 14 вида 
сладки изделия от хубави 
по-хубави и от сладки по-
сладки.

Журито бе затруднено и за 
това присъди две трети мес-
та -   на Добринка Йорданова 
и Боряна Добрева. Второто 
място заеха вкусните бон-
бони на Веселка Заркова. 
С първо място и престилка 
"ШЕФ" бе удостоена Стефка 
Кирова за сладките и красиви 
"черешки". 

Всички участнички в кон-
курса "Сладки изкушения" 
получиха грамоти и малки 
кухненски аксесоари.

Пролетното парти завърши 
с хора и раздумка!
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Вестник "СИТОВО Днес"
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Пролет със сладки изкушения
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В Ситово се състоя едно инте-
ресно събитие наречено "Хлябът 
в нашето битие - забавно арт 
ателие", в което участваха деца и 
ученици със специални образова-
телни потребности от СУ "Йордан 
Йовков", с. Окорш, община Дулово 

и от ОУ "Г.С.Раковски", с. Ситово. 
Празникът бе организиран от 
Регионалния център за подкрепа 
процеса на приобщаващо обра-
зование - Силистра с подкрепата 
на домакините от Община Ситово 
и от Звеното за почасова грижа в 
общинския център. 

Партньорството между различ-
ните институции датира от 2018 
г. и вече има изграден мост на 
приятелство и между Клуба на 
инвалида в Ситово и децата със 
специални образователни потреб-
ности от училището в с. Окорш.

А на площада в Ситово, децата 
бяха посрещнати от зам.-кмета Еда 
Самиева, екипа на Звеното за по-
часова грижа и от представители 
на Клуба на инвалида, които под-
несоха на всички китка здравец.

Всъщност, празникът бе пос-
ветен на хляба. Организаторите 

уточниха, че той е трябвало да 
се проведе на 16 октомври м.г., 
когато се чества Световния ден на 
хляба, но заради ограниченията 

от ковид-пандемията се отлага за 
по-късен период.

В залата на Общинския съвет 
малките гости бяха посрещнати и 
приветствани от председателя на 
местния парламент Ридван Кязим 
и кмета на община Ситово - Сезгин 
Алиибрям, които им пожелаха да 
прекарат един забавен и интересен 
ден. А след това... заниманията 
бяха от интересни по-интересни! 

Как се прави хляб им обясни 
психологът Рашид Абтула, който 
е практикувал хлебарската профе-

сия, а за различните видове хляб и 
какъв точно се приготвя по време 
на празниците с удоволствие им 
разказа председателят на Клуба на 
инвалида в Ситово Мария Денева 
или както всички я наричат баба 
Марче. И не само това - децата 
практически научиха как се меси 
хляб. Измайсториха гевреци, пи-
тка, баница, които бяха изпечени 
в кухнята на Социалния патронаж, 
домакинствала практиката на 
слънчевите деца.

„Предвидени бяха много ме-
роприятия и дейности и много 
се радвам, че успяхме всичко да 
осъществим - каза Нели Маринова, 
социален педагог, ресурсен учител 
към Регионалния ЦПППО-Силист-
ра и ръководител на Звеното за 
почасова грижа по домовете в 
Ситово. - Подготвихме презента-
ции с малко повече информация 
за хляба - за хляба в различните 
страни, любопитни факти, мета-
фори с хляба, след което пристъ-
пихме към практическо омесване 
на хляб. Нашите приятели от Клуба 
на инвалида, в празнични носии, 

разказаха на децата какви са със-
тавките и как да се омеси хляба, 
след което изпекохме и получихме 
едни прекрасни продукти, питка, 
баница, гевреци, великденска 
кошница. Хапнахме си ги вкусно. 
Дойде моментът за забавления, но 
забавлението беше предхождано 
от една презентация за полезните 
и вредни храни, която направи 
Ани, едно прекрасно момиче от 
нашия екип, медицинска сестра. 
След това, децата подредиха по-
лезните и вредни храни, разделиха 

ги. И приключихме с голямата 
изненада, една прекрасна торта 
за слънчевите и специални деца, 
подарък също от Община Ситово.

Бих искала да благодаря на 
екипа, който ми помогна - соци-
алните работници Яси, Ани, Вали, 
медицинската сестра Ани, психо-
логът Рашид. А ние с колегата, 
като представители на Регионален 
център организирахме цялото това 
събитие. Сами видяхте децата кол-
ко са щастливи, усмихнати, колко 
много дейности имаше, за да не 
им омръзва. Сменяхме и залите, в 

които работихме, защото те имат 
много силни страни, много качест-
ва, с много добра фина моторика 
има деца, има, които са с много 
добър интелект. Искахме те да 
имат възможността да общуват с 
хора, различни от ежедневното им 
обкръжение, да покажат най-сил-
ните си страни, и да се почувстват 
много добре. Успяхме.”

На изпроводяк, децата получиха 
подаръци, направиха си снимка за 
спомен, и с удоволствие поканиха 
домакините от Ситово да им гос-
туват в с. Окорш.

За поредна година в село Добротица посрещнаха Доростолския мит-
рополит Яков в православния храм "Св. Св. Кирил и Методий". Заедно 
със свещенослужители от Доростолската Митрополия беше отслужена 
Архиерейска света Литургия в чест на Светите равноапостоли Кирил и 
Методий. Ритуалните действия за празника продължиха с Водосвет и 
поръсване със светена вода. Миряните получиха обредни ястия и курбан 
за здраве осигурен от църковното настоятелство.

С тържествен рецитал читалищните дейци поздравиха присъстващите.

Лазарска гру-
па от ОУ "Геор-
ги С. Раковски" в 
с.Ситово предста-
ви характерните 
обичаи за празника 
Лазаровден. "Ла-
зарчице, китчице, 
тропни дважди за 
мене, да ми станат 
китчице, двете бу-
зки червени" - пяха 
и играха малките 
лазарки.

Лазаровден в Ситово и Добротица

Новоизбраното ръковод-
ство на НЧ "Йордан Йов-
ков-1899 г." посрещна Лаза-
ровден съвместно с групата 
"Фолклорна плетеница" при 
ОУ "Отец Паисий". 

Лазаровден е празник хи-
лядолетен, празник вековен! 
Сутринта трябва да станете 
рано и да очаквате момите 
да дойдат във вашия дом. 
Семейството, при което ще 
отидат лазарките, ще бъде 
честито и здраво през цялата 
година. 

”Млади моми сме дошли - 
лазарки, тука във вашия дом, 
да ви попеем и повеселим, да 
ви донесем пролетта, радост-

та. Наричаме, тази къща, тези 
стопани, здрави да бъдат и 
засмяни” - така лазарките 
благославят всеки дом. Под 
звуците на "Лаленце се лю-
лее " те извиват красиво хоро. 
Стопаните ги черпят с питка и 
мед, яйца и бонбони.

Накрая на деня отиват 
на реката, за да си пуснат 
венчетата във водата. Тази 
мома, чийто венец е изпре-
варил по водата другите се 
нарича кумица. Някога се е 
вярвало, че мома, която не е 
лазарувала, няма да може да 
се омъжи. Затова е трябвало 
всяко момиче да е лазарка.

Ангелинка РУСЕВА

С внимание и любов към 
слънчевите деца


