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итово днес
Депутатът Доц. Д-р ДжевДет Чакъров и 

кметът на община Ситово Сезгин алиибрям 
приСъСтваха на юбилейно ЧеСтването 

на СДружението за култура и 
СолиДарноСт на балканите в иСтанбул

Доц. д-р Джевдет Чакъров, 
народен представител на 
ДПС от област Силистра и 
Сезгин Алиибрям, кмет на 
Община Ситово заедно с 
областния председател на 
ДПС Кърджали Ресми Мурад 
присъстваха на честване-
то на 30-годишнината на 
Сдружението за култура и 

солидарност на Балканите 
в Истанбул. Те бяха там по 
покана на организацията на 
изселниците.

Доц. д-р Чакъров подчерта 
ролята на изселниците като 
мост за развитието на до-
бросъседските отношения 
между България и Турция. 
Той специално отбеляза, 

че Турция е била единстве-
ната страна-член на НАТО, 
подкрепила навремето със 
закон членството на Бълга-
рия в Северноатлантическия 
алианс и че този акт е бил 
сериозен стимул и подкрепа 
по пътя на страната ни към 
евроатлантическите струк-
тури.

Общински съвет - Ситово 
с актуални решения

С включване на две допъл-
нителни докладни записки 
към дневния ред, внесени от 
кмета Сезгин Алиибрям, за-
почна редовното заседание 

на Общински съвет-Ситово 
в последния ден на м. май. 

Откриване на процеду-
ра за избор на съдебни 
заседатели към Окръжен 

съд - Силистра и избор на 
временна комисия по пред-
ложения за кандидати е 
първото прието решение. 
Апелативен съд-Варна е 
определил 2 броя съдебни 
заседатели от община Си-
тово за следващия мандат 
2023 - 2026 г. Временната 
комисия по предложенията 
и проверка на документите 
на кандидатите за съдебни 
заседатели е 5-членна. Тя 
се оглавява от общинския 
съветник Станчо Арсов, 
негов заместник е Сердар 
Адем, а членове - Седат 
Ариф, Димитър Маринчев и 
Галина Йорданова.

Общинските съветници 
приеха направеното акту-
ализирано разпределение на 
променените показатели 
по плана за разходите по 
бюджета Община Ситово 
за периода от 31 юни до 31 

Кметът на Община Ситово Сезгин АЛИИБРЯМ и 
председателят на Общински съвет-Ситово Ридван КЯЗИМ 

на стр. 2

Гинка ЙОРДАНОВА, Директор на ПГСС - Ситово:

Създаването на дългосрочни партньорски 
взаимоотношения е важна сила 
за имиджа на нашата гимназия

Професионалната гимна-
зия по селско стопанство 
в с. Ситово за втори път 
работи по проект финанси-
ран от програма Еразъм+“. 
Това е програмата на ЕС за 
подкрепа на образованието, 
обучението, младежта и 
спорта в Европа.

ПГСС - Ситово работи по 
проекта съвместно с Част-
на гимназия по селско сто-
панство с Изследователски 
център в гр. Силиври, Тур-
ция, а продължителността 
на мобилността бе от 9 до 
24 април т.г.

Това е поводът да разгова-
ряме с директора на ПГСС-
Ситово Гинка ЙОРДАНОВА:

- Как подбрахте държава-
та за проекта по Програма 

на стр. 3

Съборът „Песни и танци от Добруджа“ 
събра в Ситово самодейци от близо и далеч

14-то издание на фолклорния 
събор „Песни и танци от Добру-
джа” се проведе на 11 юни т.г. 
Негов домакин и организатор е 
Община Ситово. 

Събитието станало традиция 
през годините бе предвидено да 
се проведе на открито - в парка на 

общинския център, но дъждовните 
метеоусловия наложиха провеж-
дането му в зрителната зала на 
местното читалище.

Целта на събора е да популя-
ризира и съхрани българската 
фолклорна песен и танц, които 
ще допринесат за създаването на 

приемственост между поколенията 
изпълнители, а също и да подтикне 
към издирване, съхраняване и раз-
пространение на песенния и танцов 
фолклор. Съборът няма конкурсен 
характер, няма и възрастови огра-
ничения за участниците.

Фолклорният събор „Песни и 
танци от Добруджа” бе открит от 
кмета на Община Ситово Сезгин 
Алиибрям, който поздрави всич-
ки присъстващи - участници и 
публика, като им пожела отлично 
представяне и хубави емоции.

В препълнения салон публиката 
имаше възможност да се наслади 
на изпълненията на самодейни 
певчески групи за автентичен или 
обработен фолклор, вокални гру-

на стр. 5

Кметът Сезгин АЛИИБРЯМ  откри Фолклорния събор
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Общински съвет - Ситово 
с актуални решения

Д Н Е В Е Н Р Е Д :
1. Докладна записка относно Откриване на процедура за избор на съдебни 

заседатели и избор на временна комисия по предложения за кандидати за 
съдебни заседатели към Окръжен съд - гр. Силистра.

Внася: Р.Кязим - Председател на ОбС - Ситово
2. Докладна записка относно Приемане на направеното актуализирано 

разпределение на променените показатели по плана за разходите по бюджета 
Община Ситово към 31.12.2021 г.

Внася: С. Алиибрям - Кмет на Община Ситово
3. Докладна записка относно Приемане отчета за касовото изпълнение 

на бюджета и средствата от Европейския съюз /СЕС/ на Община Ситово към 
31.012.2021 г.

Внася: С. Алиибрям - Кмет на Община Ситово
4. Докладна записка относно, Изменение и допълнение на Наредбата за оп-

ределяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията 
на Община Ситово.

Внася: С. Алиибрям - Кмет на Община Ситово
5. Докладна записка относно, Определяне на представител на Община Ситово 

в областната комисия за изработване на областна здравна карта.
Внася: С. Алиибрям - Кмет на Община Ситово
6. Докладна записка относно, Определяне на представител на Община Ситово 

в областната комисия за изработване на областна аптечна карта.
Внася: С. Алиибрям - Кмет на Община Ситово
7. Докладна записка относно Разходване н месечните обезпечения и 

отчисления по чл. 60, ал.2, т.1 и 2 и чл.64, ал.1 от Закона за управление на 
отпадъците за 2022 г.

Внася: С. Алиибрям - Кмет на Община Ситово
8. Докладна записка относно Определяне на представител на Община Ситово 

за участие в извънредно неприсъствено общо събрание на Асоциацията по В 
и К в област Силистра.

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

Р Е Ш Е Н И Е № 35
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.68, ал.1, чл.68а, ал.3 от ЗСВ, 

Общински съвет - Ситово:
1. Открива процедура за определяне на съдебни заседатели и правила за 

нейното провеждане.
2. Избира временна комисия по предложение и проверка на документите на 

кандидати за съдебни заседатели към Окръжен съд - гр. Силистра в следния 
състав:

Председател: - Станчо Борисов Арсов
Зам.-председател - Сердар Вахдет Адем
Член - Седат Исмаил Ариф
Член - Димитър Маринчев Христов
Член - Галина Василева Йорданова
3. Възлага на комисията да организира приемане на заявления и документи 

по образец на кандидатите, съгласно чл.68, ал.3 от ЗСВ в определен срок, като 
съобщението в този смисъл се публикува на сайта на Община Ситово, след което 
допуснатите кандидати следва да бъдат изслушвани на публично заседание. 
Списъкът на допуснатите за изслушване кандидати следва да се публикува на 
интернет страницата не по-късно от 14 дни преди изслушването.

4. Определя срок за изготвяне на Доклад на комисията по предложенията 
и проверки на документите - 24.06.2022 г., който следва да бъде публикуван в 
интернет страницата на общината не по-късно от 7 дни преди заседанието на 
Общински съвет - Ситово за гласуване на кандидатите.

Р Е Ш Е Н И Е № 36
На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от 

ЗМСМА, чл.125, ал.4 от Закона за публичните финанси /ЗПФ/ и Наредбата за 
условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности 
за следващите три години, за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение, 
актуализиране и отчитане на бюджета на общината, Общински съвет-Ситово:

1. Приема направеното актуализирано разпределение на променените по-
казатели по плана за разходите по бюджета на Община Ситово за периода: от 
30.06.2021 до 31.12.2021 г., съгласно Приложение № 1.

Р Е Ш Е Н И Е № 37
На основание чл.21, ал.1,т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл.137, ал. 2 от 
Закона за публичните финанси /ЗПФ/ и чл. 46, ал.2 от Наредбата за условията 
и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следва-
щите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета 
на Община Ситово, Общински съвет

Ситово:
1. Приема уточнения план на бюджета към 31.12.2021 г. по приходната
и разходната част по функции и дейности, както следва:
1.1. По прихода - 8 479 960 лв.
Разпределени по видове приходи, съгласно Таблица № 1.
1.2. По разхода - 8 479 960 лв.
Разпределени по видове разходи, съгласно Таблица № 2 и по второстепенни 

разпоредители, съгласно Таблица № 2 и по второстепенни разпоредители, 
съгласно Таблица № 3.

2. Одобрява окончателен поименен списък на капиталовите разходи за 2021 
г., по обекти и източници на финансиране, съгласно Таблица Приложение № 4.

3. Приема отчета за изпълнение на бюджета към 31.12.2021 г., както следва:
3.1. По прихода - 7 404 526 лв.
Разпределени по видове приходи, съгласно Таблица № 1.
3.2. По разхода - 7 404 526 лв.
Разпределени по функции и видове разходи, съгласно Таблица № 2.
4. Приема преходния остатък по бюджета към 31.12.2021 г. в размер на 1 

075 434 лв., както следва:
4.1. За делегираните от държавата дейности - - 327 418 лв.;
4.2. За местни дейности - 748 016 лв.;
Съгласно Таблица № 1.
5. Приема отчета на поименния списък на текущите ремонти и Капиталовите 

разходи към 31.12.2021 г. по обекти, съгласно Таблица - Приложение № 4.
6. Приема остатъка по набирателната сметка към 31.12.2021 г. в размер на 

64 080 лв., както следва:
- наем на непотърсена обработваема земя /бели петна/ - 14 911 лв.;
- временни депозити и гаранции за изпълнение по договори - 49 169 лв.;
7. Приема отчета за изпълнението на сметките за средства от Европейския 

съюз, съгласно Таблица № 10.
на стр. 3

декември 2021 г. и отчета 
за касовото изпълнение на 
бюджета и средствата от 
Европейския съюз на Община 
Ситово към 31.012.2021 г.

Кметът Сезгин Алиибрям 
ще представлява Община 
Ситово на предстоящото 
извънредно неприсъствено 
Общо събрание на Асоциа-
цията по ВиК-Силистра. При 
невъзможност той да участ-
ва ще бъде заместван от 
Севджан Адем - зам.-кмет.

Представител на Общи-
на Ситово в Областната 
комисия за изработване на 
областна здравна карта и 
в Областната комисия за 
изработване на областна 
аптечна карта ще бъде зам.-
кметът Еда Самиева.

По Наредбата за опреде-
ляне и администриране на 
местните такси и цени на 
услуги на територията на 
Община Ситово бяха при-
ети изменения и допълнения, 
наложени от решение на Ми-
нистерския съвет за пълно 
освобождаване на родите-

лите от плащане на такса 
за детска градина считано 
от 1 април т.г., за което са 
предвидени и допълнително 
средства в държавния бю-
джет.

В края на заседанието 
местният парламент даде 
съгласие месечните обезпе-

чения и отчисления по чл.60, 
ал.2, т.1 и 2 и чл.64, ал.1 от 
Закона за управление на от-
падъците, внесени и дължими 
до края на 2022 г. да бъдат 
разходвани чрез вътрешни 
компенсирани промени, без 
да се изменя приетия от 
Общинския съвет начин 

за определяне и размер на 
такса „Битови отпадъци”, 
единствено за дейности, 
свързани с управление на от-
падъците на територията 
на Община Ситово, вклю-
чително техника и машини 
за обезпечаване на тези 
дейности.

от стр. 1

От НЧ "Д. И. Полянов - 1870”, с. Гарван:

НЧ „Димитър Иванов Полянов - 
1870” в село Гарван традиционно 
отбелязва 2-ри юни - Ден за почит 
пред паметта на Христо Ботев и 
хилядите знайни и незнайни герои, 
посветили себе си на Родината 
и отдали живота си за нейната 
свобода.

„Нека днес отново да се прек-
лоним и да коленичим пред жи-
вота и пред героизма на един от 
най-достойните българи! На този 
ден поробената, пропита с кръв 
българска земя, се прощава с един 
от своите най-големи синове. Този 

човек посвещава цялото свое съ-
ществуване, своята младост, сила 
си и своята смърт на България! 
Каквото и да се каже за него, ще 
бъде малко! Да помълчим заедно 
и признателно да сведем чела пред 
подвига и саможертвата на герои-
те, дали живота си, за да оцелее 
българския нация и да я има бъл-
гарската държава! Дълбок поклон 
пред всички герои, загинали за 
свободата на България!”

Пред паметника на загиналите 
във войните от село Граван бяха 
поднесени венци и цветя.

На 1 юни в двора на читалището 
в село Гарван бе поведен празник 
по случай Деня на детето. Най-мал-
ките оцветяваха, редиха пъзели, 
рисуваха с тебешири и се забавля-
ваха. Разбира се, имаше лакомства, 

песнички и много балони.
„Мили деца, невероятни сте! 

Бъдете здрави, палави и без-
грижни!” - са добрите поже-
лания на организаторите от 
културната институция.

"Напред, науката е слънце, 
което в душите грей...”

В навечерието на 24 май - Ден 
на светите братя Кирил и Методий, 
на българската азбука, просвета 
и култура и на славянската кни-
жовност, ученици и учители от ОУ 
"Отец Паисий" в село Добротица 
честваха празника по нетради-
ционен начин. Бяха проведени 
публични прояви на групите за за-
нимания по интереси - Български 
език и литература и "Фолклорна 
плетеница". Децата се състезава-
ха при езиковите игри, рисуваха 
и пяха. Учители и ученици бяха 

поздравени с химна "Върви на-
роде, възродени". Директорът на 
училището Златан Вълчев връчи 
получените в националния кръг на 
СБНУ златни и сребърни медали на 
учениците от 4 и 3 клас и грамоти 
от различни национални и реги-
онални конкурси на останалите 
ученици от първи до седми клас.

Тържеството приключи с поже-
лание за нови творчески успехи 
на учениците и техните препода-
ватели.

Ангелинка РУСЕВА
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Решения на Общински съвет-Ситово 
по Протокол № 4/31.05.2022 г.

Гинка ЙОРДАНОВА, Директор на ПГСС - Ситово:

Създаването на дългосрочни партньорски взаимоотношения 
е важна сила за имиджа на нашата гимназия
Еразъм+?

- Програмата „Еразъм+“ е 
един от най-видимите при-
мери за успех на Европей-
ския съюз. Тя се основава 
на постиженията на изпъл-
няваните в продължение на 
повече от 30 години европей-
ски програми в областите на 
образованието, обучението, 
младежта и спорта и обхваща 
партньорство както с вътреш-
ноевропейско, така и с между-
народно измерение. 85% от 
възпитаниците на Професио-
нална гимназия по селско сто-
панство са билингви. Това е 
един от водещите фактори да 
изберем Република Турция, в 
която нашите възпитаници да 
не усещат езиков дискомфорт.

Проучихме различни учили-
ща. Спряхме се на частна гим-
назия по селско стопанство 
с Изследователски център в 
гр.Силиври, Истанбул Оzel 
Silivri Tarimsal Uretim Arastirma 
Merkezi Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi, тъй като е със 
сходен профил и по изисква-
ния на програмата Еразъм ни 
допадна най-много.

- Имахте ли възможност 
да посетите учениците по 
време на международната 
им практика? Споделете 
какви са впечатленията Ви 
от проведения мониторинг.

- Имах възможността да по-
сетя нашите възпитаници на 
15.04 2022 г. Там те обработ-
ваха полетата с лавандула, 
като окопаваха и почистваха 
насажденията. Всеки ден из-
вършваха различни дейности. 
До тях неотлъчно бяха ръко-
водителите г-жа Тодорка Кос-
тадинова и г-жа Елиз Бакал. 
Ежедневно ги обгрижваха и 
нашите партньори в лицето на 
г-жа Муалла Въртоглу, дирек-
тор на гимназията. Учениците 
изпълняваха съвестно рабо-
тата си и поставените задачи. 
И от двете страни всички бяха 
доволни, изпълнени с много 
емоции и удовлетворение. 
Все пак това, което видяха 

нашите възпитаници беше 
нещо ново за тях. Осъщест-
виха контакти с учениците от 
гимназията в Силиври.

- Наред с международната 
производствена практика, 
учениците имаха ли въз-
можност за посещение на 
културни събития?

- Разбира се, беше заложе-
на културна програма. Това е 
с цел ученикът да се запознае 
с културното наследство, тра-
диции и обичаи на дадената 
държава.

- Учениците се запознаха с 
характерните културни памет-
ници в гр. Силиври, посетиха  
гр. Истанбул и разгледаха 
двореца Долма бахче, пър-
вия султански дворец - Топ 
капъ и Историческия музей. 
Най-голямото преживяване 
бе разходката с корабчето по 
Мраморно море. Някои от тях 
се сетиха и за исторически 
събития станали на Босфора. 
Така че, съчетахме полезното 
с приятното.

- Какво ново видяха уче-
ниците?

- По време на мобилността, 
учениците посетиха много 
иновативни места. Едно от 
тях е безпочвено отглеждане 
на зеленчукови и средизем-
номорски растения отглеж-
дани изцяло на хидрофилна 
основа. Друга иновация е 
отглеждането на различни 
кълнове, теменужки и много 
други растения, които освен 
за декорация се използват и 
за хранене. С голям интерес 
и старание участваха в пра-
венето на биволско кисело 
мляко и различни видове 
сирена. Посетиха изследова-
телски център за отглеждане 
на различни сортове грозде, 
където се запознаха с раз-
лични видове облагородява-
не, изследване на вредите-
ли, поддържане на младото 
растение в специални зали 
със специално осветление 
и атмосферен въздух и т.н.; 
участваха в лабораторно 
изследване на растителна 

тъкан. Много, много нови 
методи и похвати усвоиха. 
Предполагаме, че след време 
може да ги внедрят в собстве-
ните си ферми, а може и да 
ги споделят на бъдещите си  
менинджъри.

- Какви са ползите и не-
достатъците по проект Ера-
зъм+?

- Бих казала, че основно са 
позитивите. С мобилността 
учениците придобиват и над-
граждат качествени знания, 
умения и компетенции в про-
фесионален аспект.

Развиват способности за 
професионална и социална 
адаптация, придобиване на 
яснота за бъдещи кариерни 
стремежи и цели, и улесня-
ване на прехода от учени-
ческата скамейка към първо 
работно място. 

Подобряват езиковите ком-
петенции, както  учениците, 
така и преподавателите.

Усвоява се и се прилагат 
иновативни методи и инстру-
менти за управление на учеб-
ния процес и организация на 
преподаването чрез обмяна 
на добри практики.

Интегрира се опит в учи-
телската общност, с цел усъ-
вършенстване на училищните 
учебни планове и актуализи-
ране на учебните програми в 
съответствие с изискванията 
за повишаване качеството 
на ПОО. 

Интернационализацията 
на обучението чрез участие 

в транснационалната мобил-
ност има за цел практика в 
реална работна среда, което 
да доведе до повишаване ин-
тереса към ПОО, включител-
но продължаващо обучение 
във ВУЗ.

Надяваме се нашата гимна-
зия да се превърне в по-желано 
училище и по-желан партньор 
за работодателите.

С разширяване мрежата от 
международни контакти ни 
се дава възможност за нови 
партньорства в бъдещи мо-
билности.

- Бихте ли участвали с нов 
проект по Еразъм+, съфи-
нансиран от Европейския 
корпус на мира?

- Разбира се! За трети път 
гимназията печели проект по 
програма Еразъм+. Новият 
одобрен проект е “Професи-
онално развитие и кратко-
срочна мобилност за ученици” 
със същите партньори от гр. 
Силиври. Създаването на 
дългосрочни партньорски 
взаимоотношения е важна 
сила за имиджа на нашата 
гимназия. Спечелването на 
проекти засилва мотивацията 
на възпитаниците на гимна-
зията за участие, засилва и 
професионалните качества 
на учителите. Привлича нови 
ученици от селищните регио-
ни и увеличава репутацията 
на гимназията като желана 
територия както за учениците, 
така и за колегите.

Р Е Ш Е Н И Е № 38
1. На основание чл.21, ал.1, т.7 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация и § 5 и § 6 от 
Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение на Закона 
за корпоративното подоходно облагане /обн., ДВ бр.17 от 01.03.2022 г./ и във 
връзка с чл.6, ал.1,букви „в“ и „г“ и чл.81 от Закона за местните данъци и такси, 
както и чл.283, ал.1, т.10, ал.9, ал.10 и ал.11 от Закона за предучилищното и 
училищното образование, Общински съвет-Ситово приема изменение и допъл-
нение в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени 
на услугите на територията на Община Ситово, както следва:

РАЗДЕЛ III
Такси за домове за социални грижи и други общински социални услуги
Чл.22 - СЕ ОТМЕНЯ

Р Е Ш Е Н И Е № 39
На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация, във връзка с чл.29, ал.4 от Закона за лечебните 
заведения и чл.60, ал.1 от АПК, Общински съвет-Ситово:

1. Определя за представител на Община Ситово в областната комисия за 
изработване на областна здравна карта Еда Бехчет Самиева - зам.-кмет на 
Община Ситово.

2. Възлага на Кмета на Община Ситово да издаде заповед, съгласно точка 1 
от настоящото решение.

3. Допуска предварително изпълнение на Решението на основание чл.60, 
ал.1 от АПК.

Р Е Ш Е Н И Е № 40
На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, във връзка с чл.227 б, ал.3 от Закона за лекарствените 
продукти в хуманната медицина и чл.60, ал.1 от АПК, Общински съвет-Ситово:

1. Определя за представител на Община Ситово в областната комисия за 
изработване на областна аптечна карта Еда Бехчет Самиева – зам.-кмет на 
Община Ситово.

2. Възлага на Кмета на Община Ситово да издаде заповед, съгласно точка 1 
от настоящото решение.

3. Допуска предварително изпълнение на Решението на основание чл.60, 
ал.1 от АПК.

Р Е Ш Е Н И Е № 41
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с §60 от Преходните и 

заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Данъчно-
процесуалния кодекс /обн. В ДВ.бр.105/2020 г., изм. и доп. ДВ бр.17/2022 г./, 
Общински съвет-Ситово дава съгласие месечните обезпечения и отчисления по 
чл.60, ал.2, т.1 и 2 е чл.64, ал.1 от Закона за управление на отпадъците, внесени 
и дължими до края на 2022 г. да бъдат разходвани чрез вътрешни компенсирани 
промени, без да се изменя приетия от Общинския съвет начин за определяне 
размер на таксата битови отпадъци, единствено за дейности, свързани с упра-
вление на отпадъците на територията на Община Ситово, включително техника 
и машини за обезпечаване на тези дейности.

Р Е Ш Е Н И Е № 42
На основание чл. 21, ал.1, т.15 от Закона за местната самоуправление и 

местната администрация, чл.198е, ал.3 и ал.5 от Закона за водите, Общински 
съвет-Ситово:

I. Определя Сезгин Басри Алиибрям - кмет на Община Ситово, да представлява 
Община Ситово в Общото събрание на Асоциацията по ВиК.

II. При невъзможност на определения представител да присъства на Общото 
събрание на Асоциацията по ВиК да се замества от Севджан Джелил Адем – 
зам.-кмет на Община Ситово.

III. Дава мандат на представителя на Община Ситово в Общото събрание на 
Асоциацията по ВиК, гр. Силистра свикано на 17.06.2022 г. или на 20.06.2022 г. 
да изрази позицията на Община Ситово по предварително обявения дневен ред 
от Областния Управител на област Силистра в писмо №АВК-02-44/25.05.2022 
г. и да гласува, както следва:

1. По първа точка от дневния ред - „за”.
2. По втора точка от дневния ред - „Други”, при постъпване на допълнителни 

въпроси на заседанието, да приеме предложенията към същите, както и при 
необходимост да гласува по негова преценка, с оглед запазване интересите на 
Община Ситово.

Председател на ОбС-Ситово:
Ридван КЯЗИМ

от стр. 2

 „Еразъм“ и влиянието върху мен“ - I
Проектът „Еразъм” дава изключителна възможност на ученици 

от различни класове да излязат от България и да отидат в друга 
държава. Учениците имат възможност да се запознаят с културата, 
начина на живот и всекидневието на учениците от други държави. 
Проектът дава възможност на учениците да изпробват знанията по 
английски език и като цяло обменяне на знания  между учениците. 
Дава възможност на деца, които не са напускали България да видят 
„нов свят“, да пробват други нетрадиционни за България ястия. Про-
ектът Еразъм ми позволи да видя Република Турция, да се запозная 
с нейната култура и ястия, начина на живот, училищата и учениците.

Андрей Андреев ДРАГОЕВ
10a клас, ПГСС - Ситово

„Еразъм”, Турция. Няма дос-
татъчно думи, с които да опиша 
всичко изживяно, всички емоции, 
които изпитвам. Но все пак, нека 
се опитам.

Преди да отидем в Турция, 
винаги имах хиляди въпроси 
към себе си като: „Как ще мине? 
Дали ще ми хареса? Дали всичко 
ще мине добре?”, на които сега 
мога да отговоря като Джерен от 
бъдещето. 

Незнам как се описват такива 
емоции. Сякаш се намираш в 
едно дълго пътешествие, пълно с 
изненади. В една приказка, която 
не искаш да свършва. 

Но бих споделила, че нямах 
толкова големи очаквания от 
пътуването ни. Просто местата, 
които посетихме бяха уникални. 
Хората бяха толкова културни, 
приятни и учтиви. 

Останах изумена от отношени-
ето на учителите от училището в 
Долма бахче. Чрез тяхното отно-
шение към нас, аз нито един път 
не се почувствах на чуждо място и 
с непознати хора. Дори през уик-
ендите бяха с нас, вместо да си 

отпочинат от тази заета седмица. 
Запознах се с много хора и 

дори си имам вече много добри 
приятели между тях. Все още 
контактуваме и продължаваме да 
говорим за всичко, което се слу-
чи. Имам страхотни приятелки, 
като например, Берфин и Ямур. 
Споделяме помежду си нашите 
впечатления.

Беше толкова хубаво, че почти 
не ми се връщаше обратно тук. 
Както казах, като една хубава 
приказка. Всяка приказка си има 
край и нямаше как да не дойде.

Посетихме много места, но 
на мен най-много ми хареса гр. 
Силиври. Мисля, че ако реша да 
живея на друго място, бих живяла 
там. Толкова тихо и спокойно 

градче. Много ми харесваше, ко-
гато излизахме с приятелите ми, 
да се разхождаме покрай морето, 
да прекарваме време заедно. Ако 
един ден пак имам възможността 
да пътувам за Турция, със сигур-
ност ще отида пак там.

Наистина съм много благодар-
на на учителите и на учениците 
за това прекрасно изживяване. 
Но най-вече искам да благодаря 
на г-жа Костадинова и на г-жа 
Бакал. Направихте ми страхотен 
подарък, създадохте ми незабра-
вими спомени. Бяхте винаги до 
мен, ако имах някакъв проблем. 
Вие сте страхотни преподаватели 
и чудесни хора.

Надявам се да има още много 
ученици, които да имат възмож-
ността да се запознаят с вас. За-
щото всеки човек, трябва да има 
учители като вас в своя живот. 

Обичам ви и ви пожелавам да 
сте все така мили и добри пре-
подаватели, които да помагат на 
своите ученици при намирането 
на правилния път.

Джерен АРИФ
ПГСС - Ситово

 „Еразъм“ и влиянието върху мен“ - II

от стр. 1

По случай Международния ден на детето на 1 юни НЧ "Никола Вапца-
ров - 1940” в с. Попина организира празник за малчуганите от селото. 
Рисуване с разноцветни тебешири на площада пред читалището, игра с 
въженце и на други весели занимания се радваха малките деца. Всичко 
това се случва на фона на популярни детски песнички. За участвалите 
в празника деца бяха осигурени подаръци и малка почерпка.

Красив празник с прекрасни деца, гласчетата, на които огласяха 
площада в центъра на селото.    
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Носител на първата по рода 
си в областта награда 
„Библиотека на годината” 

е Библиотеката при НЧ „Димитър 
Иванов Полянов - 1870", село 
Гарван, община Ситово. Кметът 
на Силистра д-р Юлиян Найденов 
връчи наградата на библиотеката, 
която през 2021 г. сложи началото 
на онлайн поредица Седмично 
предложение за прочит на книга от 
фонда на библиотеката; популяри-
зира на местни и световни автори 
и произведения, както и събития 
от национално и международно 
значение чрез изложби и витрини 
не само в сградата на читали-
щето, но и чрез интернет. Това е 
библиотека, която популяризира 
дарителството към библиотеките 
в публичното пространство и 
неуморно работи с читателите и 
жителите на селото за повишава-
не на авторитета на читалищната 
библиотека. Инициативата Лятна 
ваканция 2021 привлече всички 
деца в селото не само с подготве-
ните от работещите в библиотеката 
презентации и образователни ма-

териали, но и с разнообразието от 
други дейности - песни, рисуване, 
игри. Тази библиотека участва в 
проектни сесии за обновяване на 
библиотечните фондове от десет 
години и няма година, в която 
кандидатстването да не се е увен-
чало с успех. Отново с проектно 
финансиране се обновява и прос-
транството на библиотеката, като 
все повече се превръща в любимо 
място на жителите и гостите на 
селото. През 2021 г. и библиоте-
карят, и читалищният секретар 
се включиха като доброволци 
и за прочистването и пълното 
пренареждане на библиотеката 
в съседното с. Малък Преславец. 
И накрая, но не на последно мяс-
то, тази читалищна библиотека 
участва активно в кампаниите на 
Областен Информационен център 
- Силистра, Национална служба за 
съвети в земеделието - Силистра 
и Регионален експертно-консул-
тантски и информационен център 
„Читалища“ - Силистра (РЕКИЦ)  и 
е носител на призове в множество 
конкурси и фестивали.

Читалищната библиотека на 
с. Гарван е носител на приз 
„Библиотека на годината” за 2021 г.

Кметът Сезгин Алиибрям поздрави и 
награди учители и просветни дейци

Празничното тържество, посве-
тено на нашия най-светъл и любим 
празник 24 май - Ден на светите 
братя Кирил и Методий, на българ-
ската азбука, просвета и култура и на 
славянската книжовност, организи-
рано от Община Ситово се проведе 
в навечерието на празника.

Няма друг ден, който обединява 
минало и сегашно и отправя смело 
поглед към бъдещето. На този праз-
ник се почита не само паметта на 
братята първоучители, но и на всич-
ки културни и просветни деятели.

Този празник е доказателство, 
че в малка община като община 
Ситово има живот. Живот  на творци, 
живот на хора, отдадени на науката 
и културата.

Това е времето, когато показваме 
нашето уважение към учителите, 
които с вдъхновение, постоянство 
и упоритост съхраняват и предават 

знания и духовност на следващите 
поколения. През многовековната 
история на нашата държава учили-
щето винаги е било символ и стожер 
на националната ни идентичност, 
гаранция за успех и бъдещето на 
България.

За постигнати високи резултати 

кметът на Община Ситово Сезгин 
Алиибрям връчи на всички ди-
ректори на училища и на учители, 
излъчени от всяка образователна 
институция.

От ОУ “Отец Паисий“, с. Доброти-
ца: Златан Вълчев - директор, Есин 
Мюсрефова - зам.-директор УД, 
ст.учител, Шенай Реджеб  - ст.учител 
начален етап и Нудрет Кортелова - 
ст.учител начален етап.

От ПГСС – Ситово: Гинка Йорда-
нова – директор, Анета Петлешкова 
- зам.-директор по учебната дейност 
и учителите Галина Борисова и Елиз 

Бакал.
От ОУ „Г.С.Раковски“ - с. Ситово: 

Юлия Георгиева - директор, Гюл-
вер Етем - ст.учител начален етап, 
направление Начално образование 
и Никола Караколев - ст. учител 
прогимназиален етап, направление 
Хуманитарни науки.

От ОУ“Стефан Караджа“ - с. 
Искра: Нурел Мухсин - директор, 

Незидан Юдаим - ст. учител начален 
етап, направление Начално образо-
вание и Силвия Кирчева - ст. учител 
общообразователен учебен предмет, 
прогимназиален етап, направле-
ние Хуманитарно направление и 
изкуства.

От ДГ „Щастливо детство”, с. Си-
тово: Валентина Пенчева - директор, 
Тезджан Осман - старши учител и 

Стела Петрова - учител.
От ДГ „Мир”, с. Искра: Даниела 

Цанова - директор, Светла Алексан-

дрова - ст. Учител и Мерлин Адилова 
- учител.

Читалищата са център за просвет-
ната дейност. В тях се съхраняват 
и предават на идните поколения 
традиции и обичаи. На тържеството 
по случай 24 май кметът Сезгин Али-
ибрям връчи Поздравителни адреси 
и на 12-те читалища на територията 
на община Ситово: НЧ „Христо Смир-

ненски - 1940 г.”, с. Ситово; НЧ „Бачо 
Киро - 1943 г.”, с. Искра; НЧ „Стефан 
Караджа - 1963 г.”, с. Любен; НЧ 
„Димитър Иванов Полянов - 1870”, с. 
Гарван; НЧ „Стефан Караджа - 1945”, 
с. Босна; НЧ „Никола Вапцаров - 
1940”, с. Попина; НЧ „Йордан Йовков 
- 1899”, с. Добротица; НЧ „Свобода 
- 1920 г.”, с. Поляна; НЧ „Зора - Нова 
Попина - 2008”, с. Нова Попина; НЧ 

„Пейо Яворов - 2012”, с. Слатина; НЧ 
„Възраждане - 2017”, с. Ситово и НЧ 
„Христо Ботев - 2021”, с. с. Попина. 

От ОУ "Г.С.Раковски”, с. Ситово 
информират:

По случай 24 май - Деня на 
светите братя Кирил и Методий, 
на българската азбука, просвета 
и култура и на славянската кни-
жовност, ученици 1 до 7 клас от 
ОУ „Георги Сава Раковски“ в с. 
Ситово се включиха в кампанията 
“Написаното остава! Пиши правил-
но!”, организирана от Института за 
български език „Проф. Любомир 
Андрейчин“ при Българската ака-
демия на науките.

Предизвикателство за малки и 
големи беше да напишат кратка 
диктовка - не само за да прове-
рят знанията си за българския 
правопис и пунктуация, а и за да 
засвидетелстват почитта си към 
българската просвета и култура, 
към българските учители, учени, 
просветители и дейци на култу-
рата.

Двама ученика от ОУ “Георги 
С. Раковски“ получиха медали за 
участие в Националното състеза-
ние на учениците от 1-ви до 4-ти 
клас към Сдружение на български-
те начални учители.

Златен медал спечели Джейда 
Орхан Енвер - ученичка от 4 клас, а 
сребърен - Езел Еджевит Джевдет 
- ученик от 3 клас.

Сбогом, любимо училище!

Всяка година ПГСС-Сито-
во изпраща поредния випуск 
ученици, които поемат по 
пътя на живота. Част от 
тях продължават образова-
нието си, други търсят и 
намират своето поприще. 

Тази година наред бе 
Випуск - 2022, който и учи-
тели, и ученици изпратиха 
с много усмивки и добри 
пожелания. В празничната 
среща участваха кметът 
на Община Ситово Сезгин 
Алиибрям, който поздрави 
абитуриентите, неговият 
заместник Еда Самиева и 
председателят на Общин-
ски съвет-Ситово Ридван 

Кязим. Поздравление към 
тях отправи и директо-
рът Гинка Йорданова, след 
което бяха наградени от-
личниците и ученици за ак-
тивна културно-масовата 
дейност.

Отличниците през от-
миналата учебна година са 
Глеб Александрович Фадеев 
от 8а клас; Едже Орхан 
Редван, Оя Орхан Редван, 
Назар Бейхан Юзеир, Не-
хир Бейтула Абидин от 8б 
клас; Джанер Седат Асан и 
Бет-Ашли Росицова Янкова 
от  9 клас; Андрей Андреев 
Драгоев от 10а клас; Бур-
чин Нурай Фехми от 10б 

клас; Алпер Гюнал Ахмед 
от 11 клас; Джерен Мюмюн 
Ариф и Емир Митхат Мех-
мед от 12 клас.

За активно участие в 
културно-масови прояви, 
за положено старание и 
желание за развитие през 
учебната 2021/2022 годи-
на бяха наградени Денис 
Айдън Вахид от 8а клас; 
Едже Орхан Редван, Оя 
Орхан Редван, Назар Бей-
хан Юзеир, Нехир Бейтула 
Абидин, Айджан Руменова 
Маринова, Нурчин Лилянова 
Ангелова и Зекие Свето-
славова Маринова от 8б 
клас; Джанер Седат Асан, 
Бет-Ашли Росицова Ян-

кова, Аккън Метин Амди, 
Анъл Джанер Исмаил и 
Сойкан Стефанов Юсмен 
от 9 клас; Гьокан Неджме-
дин Исмет, Леонардо Клод 
Дарден, Бинер Билгин Бай-
рам, Окан Нехат Кямил и 
Емиркан Ергюнан Сали от 
10а клас; Бурчин Нурай 
Фехми, Арзу Метин Амди, 
Окан Бейхан Юзеир и Си-
белджан Живкова Марино-
ва от 10б клас; Радостин 
Ивайлов Радославов от 11 
клас; Джерен Мюмюн Ариф, 
Емир Митхат Мехмед, 
Радка Руменова Ованова, 
Мария Мариянова Спасова 
и Теодора Стефанова Ива-
нова от 12 клас.
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пи, дуети и индивидуални изпъл-
нители към народните читалища, 
организации и творчески клубове.

Празникът започна с изпълне-
нието на „Аз съм българско дете” 
от възпитаника на ДГ „Щастливо 
детство”, с. Ситово. А след него, 
с много аплодисменти бяха из-
пратени изпълненията на Детска 
фолклорна група „Славейчета”, 
дует „Магия”, ЖФГ „Ситовски 
снахи”, ФГ „Хризантема”, Мелиса 
Илиева и МПФ „Овчарски извор” - 

всички от НЧ „Христо Смирненски 
- 1940 г.”, с. Ситово; ЖФГ „Ситов-
ски снахи - 2010”, дует Дарина 
Жекова и Красимира Стоева, ТС 
„Цветница”, Женска певческа 
група за автентичен фолклор - от 
НЧ „Възраждане - 2017”, с. Ситово 
и клон с.Ирник; Детска фолклорна 

група „Меден глас” от НЧ „Стефан 
Караджа - 1945”, с.Босна; ФГ 
”Еделвайс” от едноименно СНЦ; 
Детска фолклорна танцова група 
„Хорце”, Юношеска фолклорна 
танцова група „Искрици” - от НЧ 
„Искра - 1943”, с. Искра; ГАФ 
„Росен здравец” от НЧ „Йордан 
Йовков - 1899”, с. Добротица; Тан-

цова група от НЧ „Никола Вапцаров 
- 1940” от с. Попина; Клуб „Кураж” 
към Общинска организация на СИБ 
в с. Добротица; Клуб „Надежда” 
към Общинска организация на 
СИБ в с.Гарван; Смесена танцова 
група за автентични танци, Мъжка 
фолклорна група за автентичен 
фолклор и Мъжка фолклорна 
група за автентичен фолклор от 
НЧ „Димитър Иванов Полянов 
- 1870”, с. Гарван; Група от НЧ 
„Стефан Караджа - 1963”, с.Любен; 
Фолклорна група „Добруджанки” 
и Цветанка Цветанова от НЧ „Зора 
- Нова Попина - 2008” от с. Нова 
Попина.

В празничната програма участ-
ваха и изпълнители от съседни 
общини - ФГ „Сребърни звънци” и 
Добринка Николова от НЧ „Стефан 
Караджа - 1943”, Група „Надежда” 
към Дневен център за пълнолетни 
лица с увреждания в с. Средище, 
община Кайнарджа; Мъжка фол-
клорна група към Клуб за народни 
песни и танци „Напредък” от с. 
Калипетрово; ФГ „Добруджанска 
песен” към Клуб на пенсионе-
ра №1 в гр. Тервел; Фолклорна 
група „Златна Добруджа” от НЧ 
„Доростол - 1877”, гр. Силистра, 
дует Денка Узунова и Димитричка 
Хотинова и Вокална група към Клуб 
№2 на пенсионера и инвалида от 
гр. Силистра.

Всички участници във фол-
клорния събор „Песни и танци 
от Добруджа” получиха Грамоти 
и парични награди осигурени от 
Община Ситово.

от стр. 1

Съборът „Песни и танци от Добруджа“ 
събра в Ситово самодейци от близо и далеч

Чуден е детският свят в с. Искра

След двегодишно прекъсване 
ДГ „Мир“ в с. Искра отново отвори 
врати за родители и общественост, 
информират от образователната 
институция. Традиционно, една сед-
мица от месец май, се обявяват Дни 
на отворени врати в детската гради-
на. И тази година много родители 
гостуваха на децата си. Заедно с тях 
те се потопиха в чудния детски свят.

Най-значимото събитие бе Денят 
на отворени врати в 4-та група на ДГ 
„Мир“. Гости на децата бяха зам.-
кметът Еда Самиева, Нурел Мустан 
- директор на ОУ „Стефан Караджа“, 
Валентина Иванова - директор на 
ДГ „Щастливо детство“, с. Ситово; 
Нериман Мустафа – секретар на НЧ 
„Бачо Киро“, с. Искра, учители от 
ОУ „Стефан Караджа“ и ДГ „Мир”.

Децата играха и се забавляваха 
в чудния свят на Вълшебната книга 
на знанието. Детските очички грееха 
от вълнение. Вече сме големи, скоро 
ще сме в 1 клас - споделяха децата.

Седем деца от 3-та и 4-та групи 
на ДГ "Мир", с. Искра участваха в 
Първия областен конкурс за детска 
рисунка на тема "Моята любима при-
казка". Елиф Ерханова Еминова от 
4 група на ДГ „Мир“ е класирана на 
3-то място при 6-годишните деца, а 
началникът на РУО-Силистра Габри-
ела Миткова й връчи наградата.

ДГ "Мир", с. Искра бе домакин на 
един съвместен празник с децата от 
ДГ „Щастливо детство”, с. Ситово. 
Сетихте ли се кой е празникът? Раз-
бира се, 1 юни - Международният 
ден на детето! 

Кметът на Община Ситово Сезгин 
Алиибрям поздрави децата, а за тях 
той бе осигурил и подаръци - топка 
за всяко дете и празнична торта.

А празникът премина с много за-
бавни детски игри без състезателен 
характер, с изпълнения на много 
песни и стихчета.

100-годишен юбилей чества Добра Станева от с. Ситово

Точно на 2 юни Добра 
Петрова Станева от с. 
Ситово навърши 100 годи-
ни. Родена е през 1922 г. в 
с. Липница, Северна Доб-
руджа. След сключване 
на Крайовската спогодба 
през 1940 г., нейните ро-
дители със 7-те си деца -  
4 момчета и 3 момичета, 
идват в България - в с. Си-
тово. Тук Добра Станева 
се задомява. Съпругът 
й воюва на фронта през 
Втората световна война, 
в Сърбия е ранен в ръка-
та и върнат в България. 
Семейството има 2-ма 
синове, 4 внука и 5 пра-
внуци. От 1991 г. Добра 

е вдовица.
Трудови-

ят път на 
Добра пре-
минава  в 
лозарската 
бригада на 
ТКЗС-то в 
Ситово.

В с и ч к и , 
които по-
знават До-
бра Ста-
нева, са на 
едно мне-
ние за нея: 
„Тя е добра 
жена, ро-
дила се е с 
името си”.

На юбилейния 100-годи-
шен рожден ден в къщата 
на Добра, в която тя 
живее заедно с малкия си 
син, дойдоха да я видят и 
поздравят нейни близки 
и приятели от цялата 
страна. „Пожелавам на 
всички хора в България и 
по цялата земя да са живи 
и здрави и да достигнат 
моите 100 години!” - бе 
посланието, което Добра 
Станева отправи към 
всички.

От името на кмета на 
Община Ситово Сезгин 

Алиибрям, столетнич-
ката получи празнична 
торта, цветя и Поздра-
вителен адрес, които й 
връчи зам.-кметът Еда 
Самиева. А гласовитите 
певици от ФГ "Еделвайс" 
с ръководител Розин Ге-
оргиев поздравиха рож-
деничката със своите 
изпълнения.

Да пожелаем на Добра 
Станева още дълги годи-
ни живот и здраве!
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О Б Я В А
„МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГЛАВИНИЦА-СИТОВО КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА“ ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО „МЯРКА 7.2. „ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО 

НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА“
Сдружение „Местна инициативна група Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа” открива трети 

прием по процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.159 по Мярка 7.2. „Инвестиции 
в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“

Оперативна програма: ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 -2020Г.
Мярка: 19 ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ
Основната цел на процедурата:
Основната цел е: да допринесе за преодоляване на изостаналостта и териториалния дисбаланс, да 

насърчи социалното приобщаване, намаляването на бедността и подобряване на условията и средата за 
икономическото развитие на територията на МИГ.

Мярка 7.2. от СВОМР отговаря за заявените потребности на местната общност от създаване, развитие 
или подобряване на състоянието на местната инфраструктура като среда за живот, труд и икономически 
дейности на населението.Публичните инвестиции по мярката са планирани с цел подобряване на облика 
и физическата среда в част от населените места, ограничаване обезлюдяването на територията, нама-
ляването на риска от социално изключване и подобряване на качеството на живот. Подмярката предос-
тавя подкрепа за инвестиции в обществени сгради с образователно, историческо, културно и социално 
предназначение, както и прилежащите им пространства, зелени площи за обществено ползване, улици, 
тротоари, площади и улично осветление в населените места на територията на МИГ. Чрез инвестициите 
в образователна инфраструктура се улеснява достъпа и качеството на предоставяното образование и 
се намалява броя на преждевременно напусналите процеса на обучение. Чрез инвестиции в културната 
инфраструктура се създават нови възможности за оживление на селата и територията. Подкрепата за 
инвестиции в малка по размер инфраструктура създава основни услуги на населението в селския район.

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

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА МЯРКАТА ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР
„МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа” - Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобря-

ването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“
2. ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ
По мярка 7.2. допустими кандидати са:
• Община Главиница и Община Ситово;
• Юридически лица с нестопанска цел за дейности, свързани със социалната инфраструктура и кул-

турния живот;
• Читалища за дейности, свързани с културния живот;
• Кандидатите трябва да имат седалище на територията на община Главиница или община Ситово.
3. ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ
Допустими са само дейности на територията на МИГ за:
По мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка 

по мащаби инфраструктура" се предоставя финансова помощ за следните допустими за подпомагане 
дейности:

1. строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и 
съоръженията и принадлежностите към тях;

2. строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи общински пътища и 
съоръженията и принадлежностите към тях;

3. изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно 
задоволяване на обществените потребности от общинско значение;

4. изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на социална инфраструктура 
за предоставяне на услуги, които не са част от процеса на деинституционализация на деца и възрастни, 
включително транспортни средства;

5. реконструкция и/или ремонт на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел 
подобряване на тяхната енергийна ефективност.;

6. изграждане, реконструкция, ремонт, реставрация, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на 
обекти, свързани с културния живот, включително мобилни такива, включително и дейности по верти-
калната планировка и подобряване на прилежащите пространства;

7. реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура 
с местно значение в селските райони.

4. ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ:
1. строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и 

съоръженията и принадлежностите към тях;
2. строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи общински пътища и 

съоръженията и принадлежностите към тях;
3. изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно 

задоволяване на обществените потребности от общинско значение;
4. изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на социална инфраструктура 

за предоставяне на услуги, които не са част от процеса на деинституционализация на деца и възрастни, 
включително транспортни средства;

5. реконструкция и/или ремонт на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел 
подобряване на тяхната енергийна ефективност.;

6. изграждане, реконструкция, ремонт, реставрация, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на 
обекти, свързани с културния живот, включително мобилни такива, включително и дейности по верти-
калната планировка и подобряване на прилежащите пространства;

7. реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура 
с местно значение в селските райони

8. разходи, свързани с проекта, в т.ч. разходи за хонорари за архитекти, инженери и консултанти, консул-
тации за икономическа и екологична устойчивост на проекта, извършени както в процеса на подготовка на 
проекта преди подаване на заявлението за подпомагане, така и по време на неговото изпълнение, които не 
могат да надхвърлят 12 на сто от общия размер на допустимите разходи по проект, включени в т. 1, 2 и 3.

9. разходи, за разработване на бизнес план, включващ предпроектни изследвания и маркетингови 
стратегии или попълване на анализ „разходи-ползи” (финансов анализ), извършване на предпроектни 
проучвания и окомплектоване на пакета от документи и консултантски услуги, свързвани с изпълнени-
ето, и отчитане на дейностите по проекта до изплащане на помощта, не следва да надхвърля 5 на сто от 
стойността от допустимите разходи.

5. ПЕРИОД ЗА ПРИЕМ И МЯСТО ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
Настоящата обява предвижда няколко срока на кандидатстване:
Трети прием: 
Начален срок за прием на проектни предложения:от 21.04.2022 г.
Краен срок за прием на проектни предложения: до 17:30 часа на 30.05.2022 г.
  Удължен краен срок на трети прием: до 17:30 часа на 27.07.2022 г.
Място на подаване на проектните предложения: Подаването на проектно предложение по настоящата 

процедура се извършва по изцяло електронен път чрез Информационната система 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.

6. БЮДЖЕТ НА ПРИЕМА
Бюджетът по настоящият прием е: 815 351,28  лева.
7. МИНИМАЛЕН И МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА ФИНАНСОВАТА ПОМОЩ ЗА ПРОЕКТ 
Минимален размер на допустимите разходи за проект: левовата равностойност на 5 000 евро - 9779 лева
Максимален размер на допустимите разходи за проект: левовата равностойност на 200 000 евро – 391 

160 лева
Размер на финансовата помощ: Не повече от левовата равностойност на 100 000 евро за един проект 

– 195 580 лева
Интензитет на финансовата помощ: До 100% от допустимите разходи.
- Финансовата помощ е в размер 100 на сто от общия размер на допустимите за финансово подпомагане 

разходи за проекти, които след извършване на инвестицията не генерират нетни приходи. Размерът на 
финансовата помощ за проекти, които след извършване на инвестицията ще генерират нетни приходи, се 
определя въз основа на анализ „разходи - ползи" (финансов анализ), с изключение на случаите за проекти, 
по които размерът на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекта не надхвърля левовата 
равностойност на 50 000 евро, и за проекти за изграждане, реконструкция, ремонт, реставрация, закупуване 
на оборудване и/или обзавеждане на обекти, свързани с културния живот, включително мобилни такива, 
включително и дейности по вертикалната планировка и подобряване на прилежащите пространства;

- Финансовата помощ е в размер 100 на сто от общия размер на допустимите за финансово подпомагане 
разходи за проекти, които след извършване на инвестицията ще генерират нетни приходи, установени въз 
основа на анализ „разходи - ползи" (финансов анализ), но общият размер на допустимите за финансово 
подпомагане разходи за проекта не надхвърля левовата равностойност на 100 000 евро.

- Разликата между пълния размер на допустимите за финансово подпомагане разходи и размера на 
финансовата помощ, определен въз основа на анализ „разходи - ползи" се осигурява от кандидата, като 
участието на кандидата може да бъде само в парична форма.

8. КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ТЯХНАТА ТЕЖЕСТ:

5. ЛИЦЕ/А ЗА КОНТАКТ И МЯСТО ЗА ДОСТЪП ДО ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ:
Лице за контакт:
Данка Милчева – изпълнителен директор, тел. 0884 459 599;
е-mail: mig_glavinitsa_sitovo@abv.bg
адрес: гр.Главиница, обл.Силистра, ул.”Дунав” 13а
Пълният пакет документи за кандидатстване са публикувани на следните интернет адреси:
- на сайта на Сдружение „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа”– www.mig.glavinitsa-

sitovo.org.;
- на сайта на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските 

структурни и инвестиционни фондове (ИСУН 2020) в модула за електронно кандидатстване: http://
eumis2020.government.bg/

6. НАЧИН ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
Подаването на проектно предложение по настоящата процедура се извършва по изцяло електронен 

път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на 
ЕС в България (ИСУН 2020) в модула за електронно кандидатстване: http://eumis2020.government.bg/

№ Критерии за избор Точки 
1 Проектът се реализира в населено място извън общинския център 15 
2 Проектът се реализира в град/село център на община 5 
3 Проектът е с обхват на дейностите повече от едно населено място 10 
4 Проектът предвижда изпълнение на мерки за енергийна ефективност 15 

5 
Проектът включва подобряване на социална или образователна инфраструктура 
на територията 

15 

6 Проектът е ориентиран към създаване на нови услуги за населението 15 
7 Проектът включва повече от един вид от допустимите дейности 15 
8 Проектът включва създаване на достъпна среда за хора с увреждания 10 

 Общо 100 
 

За да бъде предложено за финансиране едно проектно предложение, общата крайна оценка на 
етап техническа и финансова оценка трябва да е равна на или по-голяма от 10 т. 

В случай, че две или повече проектни предложения имат еднакви общи крайни оценки, 
проектите ще бъдат подреждани в низходящ ред и ще се дава предимство на проекта/ите, 
получил/и по-висока оценка/и по следния критерий: 

 Крайната оценка по критерий „1. Проектът се реализира в населено място 
извън общинския център“ 
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ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

О Б Я В А
за прием на проектни предложения към Стратегията за водено от общностите местно развитие 

за територията на МИГ “Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа”
Сдружение „Местна инициативна група Главиница-Ситово Крайдунавска Доб-

руджа” открива втори прием по процедура за подбор на проектни предложения  
BG06RDNP001-19.545 по Мярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на сел-
скостопански продукти“

Програма: ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 - 2020 г. 
Мярка: 19 ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ 
Основна цел на мярката е: Модернизиране на преработващи предприятия с цел производ-

ство на качествени местни храни и продукти, създаване на работни места и стимулиране 
на предприятията да подобрят ефективността и конкурентоспособността си; насърчаване 
на пазарните взаимодействия между земеделските производители и преработвaтелите на 
земеделска продукция на територията на МИГ. Процедурата за безвъзмездна финансова 
помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския земеделски фонд за развитие 
на селските райони.

- Наименование на мярката от Стратегията за ВОМР:
„МИГ Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа” - Мярка 4.2. „Инвестиции в преработка/

маркетинг на селскостопански продукти “
- Допустими кандидати по Мярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селско-

стопански продукти“:
1. Регистрирани земеделски стопани, съгласно Наредба №3 от 1999 г., чийто минимален 

стандартен производствен обем на земеделското им стопанство е по-голям от левовата 
равностойност на 8000 евро. 

2. Признати групи или организации на производители или такива, одобрени за финан-
сова помощ по мярка 9. "Учредяване на групи и организации на производители" от ПРСР 
2014 - 2020 г. 

3. Еднолични търговци и юридически лица, различни от кандидатите по т. 1 и 2.
- Кандидатите трябва да са регистрирани по Търговския закон или Закона за коопера-

циите и да имат седалище на територията на община Главиница или община Ситово, или 
съответно постоянен адрес за физическите лица на територията на община Главиница или 
община Ситово

- Проекти, представени от кандидати, неотговарящи на тези условия ще бъдат отхвър-
лени като недопустими по стратегията за ВОМР  на „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска 
Добруджа”

- Дейности, допустими за финансиране:
Допустими са само дейности на територията на МИГ, които водят до подобряване на 

цялостната дейност на предприятието чрез:
1. внедряване на нови и/или модернизиране на наличните мощности и подобряване на 

използването им, и/или 
2. внедряване на нови продукти, процеси и технологии, и/или 
3. намаляване на себестойността на произвежданата продукция, и/или 
4. постигане на съответствие с нововъведени стандарти на ЕС, и/или 
5. подобряване на сътрудничеството с производителите на суровини, и/или 
6. опазване на околната среда, включително намаляване на вредните емисии и отпадъци, 

и/или 
7. подобряване на енергийната ефективност в предприятията, и/или 
8. подобряване на безопасността и хигиенните условия на производство и труд, и/или 
9. подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост, и/или 
10. подобряване на възможностите за производство на биологични храни чрез преработка 

на първични земеделски биологични продукти. 
Дейностите по проекта са допустими, ако са извършени след подаване на заявлението 

за подпомагане, независимо дали всички свързани с тях плащания са направени.
- Допустими разходи:
Финансова помощ се предоставя за извършване на инвестиции в следните избрани про-

изводствени сектори, свързани с преработката/маркетинга на селскостопански продукти: 
1. мляко и млечни продукти, включително яйца от птици, с изключение на производство, 

преработка и/или маркетинг на продукти, наподобяващи/заместващи мляко и млечни про-
дукти; 

2. месо и месни продукти; 
3. плодове и зеленчуци, включително гъби; 
4. пчелен мед и пчелни продукти с изключение на производство, преработка и/или мар-

кетинг на продукти, наподобяващи/заместващи пчелен мед и пчелни продукти; 
5. зърнени, мелничарски и нишестени продукти с изключение на производство, преработка 

и/или маркетинг на хляб и тестени изделия; 
6. растителни и животински масла и мазнини с изключение на производство, преработка 

и/или маркетинг на маслиново масло; 
7. технически и медицински култури, включително маслодайна роза, билки и памук, с 

изключение на производство, преработка и/или маркетинг на тютюн и тютюневи изделия, 
захар и сладкарски изделия; 

8. готови храни за селскостопански животни (фуражи); 
9. гроздова мъст, вино и оцет. 
10. Разходи, свързани с извършване на инвестиции и за производство на енергия чрез 

преработка на първична и вторична биомаса от растителни и животински продукти с изклю-
чение на биомаса от рибни продукти при спазване на изискванията по чл. 26 и при условие, 
че енергията ще се използва за собствено потребление, свързано с дейностите, попадащи 
в някои от секторите по т. 1 до т.9.

11. Общи разходи за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери 
и консултантски услуги, консултации за екологична и икономическа устойчивост на проек-
ти, проучвания за техническа осъществимост на проекта, извършени както в процеса на 
подготовка на проекта преди подаване на заявлението за подпомагане, така и по време на 
неговото изпълнение, които не могат да надхвърлят 12 на сто от общия размер на допус-
тимите разходи по проект, включени в т. 10.

 Разходите свързани с консултации (разработване на бизнес план, включващ предпроектни 
изследвания и маркетингови стратегии или попълване на анализ разходи-ползи (финансов 
анализ), извършване на предпроектни проучвания и окомплектоване на пакета документи, 
и консултантските услуги, свързани с изпълнението, и отчитане на дейностите по проекта 
до изплащане на помощта) не следва да надхвърлят 5 на сто от допустимите разходи.

Разходите по т. 11 са допустими, ако са извършени не по-рано от 1 януари 2014 г., неза-
висимо дали всички свързани с тях плащания са направени.

Дейностите и разходите по проекта, с изключение на разходите по т. 11, са допустими, 
ако са извършени след подаване на заявлението за подпомагане, независимо дали всички 
свързани с тях плащания са направени.

Разходите за закупуване на земя, сгради и други недвижими имоти - недвижима собстве-
ност, са допустими за финансиране до размера на данъчната им оценка, валидна към датата 
на подаване на заявлението за подпомагане. В случай че към датата на придобиването да-
нъчната оценка е с по-ниска стойност, допустими за финансиране са разходи до този размер.

Закупуването чрез финансов лизинг на активите е допустимо, при условие че ползвателят 
на помощта стане собственик на съответния актив не по-късно от датата на подаване на 
заявката за междинно или окончателно плащане за същия актив.

- Период на прием и  място  за подаване на проектни предложения:
Настоящата процедура е с няколко крайни срока за кандидатстване:
Втори период на прием: от 21.04.2022 г. - до 17:30 часа на 30.05.2022 г.
  Удължен втори период на прием – до 17:30 часа на 27.07.2022 г.
Място на подаване на проектните предложения: Подаването на проектно предложение 

по настоящата процедура се извършва по изцяло електронен път чрез Информационната 
система 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.

- Бюджет на приема
Общият финансов ресурс по процедурата е 206 000,00 лева.
- Минимален и максимален размер на финансовата помощ, предоставяна за проект:
Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е  9 779,00 лева
Максималната стойност на общите допустими разходи за един проект е 391 160,00 лева
Минималния размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект е 4889,50 лева 

Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект е 117 348.00 лева.
Интензитет на финансовата помощ: До 50% от допустимите разходи в зависимост от 

кандидата и проекта.
Разликата между пълния размер на одобрените разходи и размера на финансовата помощ 

се осигурява от кандидата, като участието на кандидата може да бъде само в парична форма.
- Критерии за подбор  на проектните предложения и  тяхната тежест:

- Ранкиране при липса на финансов ресурс:
В случай, че две или повече проектни предложения имат еднакви общи крайни оценки, проек-

тите ще бъдат подреждани в низходящ ред, и ще се дава предимство на проекта/ите, получил 
по-висока оценка/и по следния критерий:

- Крайна оценка по критерий 6: „Проектът насърчава заетостта чрез разкриването на – минимум 
1 ново работно място и запазване на съществуващи работни места” – предимство получава 
кандидат, който е предложил разкриването на повече работни места

- Лице/а за контакт и място за достъп до подробна информация:
За контакти: 
Данка Милчева – Изпълнителен директор на МИГ „Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа”;
Информация и консултации по процедурата може да получите всеки работен ден от 9.00 до 

17.00 часа в офиса на МИГ „Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа” на адрес: гр.Главиница, 
ул.“Дунав" № 13 А , тел.: 088 445 9599 

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с 
Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни пред-
ложения. Допълнителни въпроси могат да се задават само по електронната поща, посочена 
по-долу, като ясно се посочва наименованието на процедурата за подбор на проекти:

Адрес на електронна поща: mig_glavinitsa_sitovo@abv.bg 
Пълният пакет документи за кандидатстване са публикувани на следните интернет адреси: 
- на сайта на сдружение МИГ „Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа“: https://www.mig.

glavinitsa-sitovo.org/bg/ 
- на сайта на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от 

Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН 2020) в модула за електронно кан-
дидатстване: http://eumis2020.government.bg/ 

- Начин за подаване на проектни предложения:
Подаването на проектно предложение по настоящата процедура се извършва по изцяло 

електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните 
инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) в модула за електронно кандидатстване:

http://eumis2020.government.bg/
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Успешно приключи проект №BG05M2OP001-3.008-0003

Благодарение на Общин-
ска администрация Ситово 
и усърдната работа на 
екипа ангажиран с про-
екта, приключи успешно 
реализацията на дейност-
ите по сключен договор 

с ДФЗ, Община Ситово и 
МИГ „Главиница - Ситово 
„Крайдунавска Добруджа“ 
с №BG05M2OP001-3.008-
0003-С01 „Насърчаване на 
социалната и образова-

телна интеграция на деца 
и младежи от маргина-
лизирани групи в община 
Ситово чрез подобряване 
достъпа до качествено 
образование“ на стойност 
184 922,67 лв. Проектът е 
финансиран по Оперативна 
програма „Наука и обра-
зование за интелигентен 
растеж“ 2014-2020 г., чрез 
Процедура за предоставяне 

на безвъзмездна финансова 
помощ по приоритетна ос 
3, „Образователна среда 
за активно социално при-
общаване“, подкрепена от 
Европейския социален фонд, 
BG05M2OP001-3.008 - „МИГ 

Главиница – Ситово Крайду-
навска Добруджа“ – Уча се, 
за да сполуча”, чрез водено 
от общностите местно 
развитие. В проекта и по 
бюджет са заложени десет 

дейности, които съвместно 
с партньорите по проек-
та учебните заведения 
ОУ „Стефан Караджа“, с. 
Искра, ОУ „Отец Паисий“, 
с. Добротица и Професио-
нална гимназия по селско 
стопанство, с. Ситово бяха 
реализирани в пълен обем 
и в срок.

На 23, 25 и 26 май 2022г. 
се осъществи исканата 

промяна по бюджета – до-
пълнително еднодневно 
посещение с маршрут до 
Национален историко-архе-
ологически резерват музей 
Велики Преслав, „Мадарски 
конник“, с.Мадара, НИАР 
„Плиска“ и „Двор на Ки-
рилицата“, гр.Плиска към 
Дейност №9 поотделно с 
всяко едно от трите учеб-
ните заведения. Общият 
брой на учениците заявили 
желание да участват в 
еднодневната екскурзия са 
240 на брой. Екипа по проек-
та беше организирал нищо 
да не липсва на учениците 
– комфортно пътуване с 
фирма „Т.А.Т.“ ООД, храни-
телен пакет от „Паралел 
92 Трейд“ ЕООД, групова 
застраховка от „ДЗИ Общо 

застраховане“ ЕАД и бесе-
ди и видео беседи във всяко 
едно от посетените мес-

та, както и едно страхот-
но изживяване, докосване 
на място на нещата изу-
чавани в училище. Датите 
са избрани специално и са 

около националния празник 
на България – 24 май – Ден 
на светите братя Кирил и 
Методий, на българската 
азбука, просвета и култура 
и на славянската книжов-
ност, учениците имаха 
възможност да посетят 

Дворът на Кирилицата - 
дом на кирилските букви и 
тяхната история.

През месец май се реа-
лизираха и предвидените 
курсовете по дейности 
към проекта. С тях бяха 
ангажирани учителите от 

съответните учебни заве-
дения, използвайки новото 
оборудване и активи по 
проекта за представяне на 
още по интересен и вълну-
ващ учебния процес с цел 
превенция и задържане на 
учениците в час.

Срока за изпълнение на 
проекта по договор е от 
28.07.2020 г. до 28.07.2022 
г. През този период се 
наложиха да бъдат напра-
вени няколко искания за 
изменение на бюджета, тъй 

като проектът е написан 
много преди да настъпи в 
световен мащаб пандемия-
та Ковид-19, настъпилата 
криза след него, както и 
инфлацията и липсата на 
активите заложени по про-
екта и неимоверно високи-
те им цени на пазара. Но с 
упоритост и решителност 
в лицето на ръководителя 
по проекта – Женя Георгие-
ва, както и на останалите 
му членове - Гина Велико-

ва – координатор и Милка 
Пенчева - счетоводител, 
всяка една от заложените 
дейности е изпълнена, като 
се и добавиха към някои от 
тях допълнително такива, 
а именно екскурзията до 
Национален историко-архе-
ологически резерват музей 
Велики Преслав, „Мадарски 
конник“, с. Мадара, НИАР 
„Плиска“ и „Двор на Кири-
лицата“, гр. Плиска и кур-
совете по училища.

Ученици от ПГСС - Ситово в „Златната църква“, НИАР в 
гр. Велики Преслав

Ученици от ПГСС - Ситово на Мадарския конник Ученици от ПГСС - Ситово пред музея в гр. Велики Преслав

Ученици от ОУ „Отец Паисий“, с. Добротица
в музея в гр. Велики Преслав

Ученици от ОУ „Стефан Караджа“, с. Искра 
на Мадарския конник

Курс по спортни дейности 
в ОУ „Отец Паисий“, с. Добротица

Курс по шев и кройка в ПГСС - Ситово

Ученици от ОУ „Стефан Караджа“, с. Искра в НИАР,
гр. Велики Преслав

Курс по ИКТ в ОУ „Стефан Караджа“, с. Искра 

Ученици от ОУ „Отец Паисий“, с. Добротица
на Мадарския конник

Курс по биология в ОУ „Стефан Караджа“, с. Искра Курс по биология в ПГСС - Ситово Курс по шев и кройка в ОУ „Отец Паисий“, с. Добротица


