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Уважаеми  жители на 

Ситово,
Уважаеми  жители на 

Ситово,

Сезгин АЛИИБРЯМ, Кмет на Община Ситово Ридван КЯЗИМ, Председател на Общински съвет - Ситово

Честит празник!

Приемете най-искрените ми поздравления 
по повод духовния празник на Ситово - 
Димитровден! Нека в този празничен за 

нас ден отдадем заслуженото на всички, 
които с добруджанско трудолюбие и вяра 
в по-доброто и светло бъдеще съградиха и 
продължават да съграждат днешния облик на 
Ситово. Вярвам, че с Вашата предприемчивост 

и родолюбие ще докажем, че може да 
стане още по-добро място за живеене.
Желая на всички здраве и нови успехи! 
И нека не забравяме, че там, където се 

гради има мир, развитие и просперитет.
Димитровден е професионален празник 
на строителите - успешно реализирайте 

поставените си цели и идеи.
Най-добри пожелания на всички именици!

Честит празник!

За мен е чест и удоволствие от мое и от името на 
колегите ми от Общинския съвет да Ви поздравя 
по случай празника на Ситово - Димитровден!

Нека с достойнство пазим и предаваме на 
идните поколения традициите и изконните 

български добродетели, единни и мъдри при 
решаване на проблемите. Заедно да работим за 

развитието на Ситово и за превръщането му в 
желано място за нашите деца.

На този светъл ден, да  си пожелаем здраве, 
мъдрост, оптимизъм и доброта!

Нека хората постигат мечтите си! Да има 
повече усмихнати лица и добро настроение!

Сърдечни поздравления за имениците и за 
строителите, които честват 

своя професионален празник!

От Общински съвет - Ситово:

С три проекта ще
кандидатства Община Ситово

С попълване на състава 
на Постоянните комисии, 
наложило се след осво-
бождаването на Николай 
Неделчев като общински 
съветник и заемане на 
неговото място от Диана 
Йовчева започна редовно-
то заседание на Общински 
съвет-Ситово проведено 
в края на м. септември. 
Отчетът за касовото из-
пълнение на бюджета и 

За учениците - нова спортна 
площадка в Ситово

Една искра Е достатъчна 
за голЕми промЕни

„Активно приобщаване 
в системата на предучи-
лищното образование“ се 
нарича проектът на Минис-

терството на образовани-
ето и науката, който се 

на стр. 3на стр. 2

С футболна среща бе открита спортната придобивка
Трикольорната лента преряза кметът Сезгин Алиибрям

на стр. 8

Край с. Добротица е изградена 
площадка за пикник

на стр. 4
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От Общински съвет - Ситово:

С три проекта ще
кандидатства Община Ситово

средствата от ЕС за пър-
вото полугодие на тази 
година, проектобюджет за 
2023 г. и актуализирането 
на бюджетната прогноза 
за местните дейности 
за периода 2024 - 2025 г. 

не събра мнозинство при 
гласуването и ще бъде раз-
гледан отново на следващо 
заседание.

Общинските съветници 
приеха промени в поименния 
списък на капиталовите 
разходи за 2022 г. по обекти 
към 30.09.2022 г.

С три проектни предло-
жения ще кандидатства 
Община Ситово, за които 
Общинският съвет даде 
съгласие. Първият проект е 
по Процедура чрез директно 
предоставяне на безвъз-
мездна финансова помощ 
„Топъл обяд“ по Програма за 
храни и основно материално 
подпомагане. Проектът ще 
продължи продължаването 
на предоставяне на топъл 

обяд на най-нуждаещите се 
лица, като храната се при-
готвя от СПОХ „Независим 
живот”. По този начин се 
цели да се осигури здра-
вословна и разнообразна 
и питателна топла храна 
за обяд на хора, които не 

са в състояние сами или с 
помощта на свои близки да 
си осигуряват такава.

Вторият е за предос-
тавяне на безвъзмездна 
финансова помощ с проект 
"Изграждане на Фотовол-
таични инсталации за про-
изводства и съхранение на 
електрическа енергия за 
подпомагане енерго нужди-
те на детските и учебните 
заведения на територията 
на Община Ситово" по 
Подмярка 7.2. "Инвестиции 
в създаването, подобрява-
нето или разширяването 
на всички видове малка по 
мащаби инфраструктура", 
от Мярка 7 "Основни услу-
ги и обновяване на селата 
в селските райони" от 

Програма за развитие на 
селските райони.

Третият проект е "Рекон-
струкция и рехабилитация 
на улиците и тротоарите 
към тях на територията 

на Община Ситово" по 
Подмярка 7.2. "Инвестиции 
в създаването, подобрява-
нето или разширяването 
на всички видове малка по 
мащаби инфраструктура", 

от Мярка 7 "Основни услу-
ги и обновяваме на селата 
в селските райони" от 
Програма за развитие на 
селските райони.

Автобус, марка Отойл, 

общинска собственост, ще 
бъде предоставен на ПГСС-
Ситово за превозване на 
ученици през настоящата 
учебна година.

Решения на Общински съвет-Ситово 
по Протокол № 9/31.08.2022 г.

от стр. 1

Д Н Е В Е Н Р Е Д:
1. Предсрочно прекратяване на мандата на общинския 

съветник Николай Георгиев Неделчев от квотата на коалиция 
„БСП за България“ и обявяване за избран на следващия в 
същата листа.

Докладва: адв. И. Русчева - Председател на ОИК - с. Ситово
2. Избор на съдебни заседатели от Община Ситово към 

Окръжен съд - гр.Силистра.
Внася: Ст. Арсов - Председател на временна комисия за 

избор на съдебни заседатели.
3. Отчет за дейността на Общински съвет - Ситово и него-

вите комисии за периода 01.01.2022 г. - 30.06.2022 г.
Внася: Р. Кязим - Председател на ОбС-Ситово
4. Докладна записка относно, приемане Отчет на ОП 

„Общински имоти и услуги - 2012“ за периода 01.01.2022 г. - 
30.06.2022 г.

Внася: С. Алиибрям - Кмет на Община Ситово
5. Докладна записка относно, приемане Отчет за дейността 

на СПОХ „Независим живот“, с. Ситово за периода 01.01.2022 
г. - 30.06.2022 г.

Внася: С. Алиибрям - Кмет на Община Ситово
6. Докладна записка относно, Промени в поименния списък 

на капиталовите разходи за 2022 г., по обекти и източници на 
финансиране към 31.07.2022 г.

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

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

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

те основни месечни работни заплати на кметове на кметства.
Внася: С. Алиибрям - Кмет на Община Ситово
9. Докладна записка относно Определяне на нов размер на 

трудово възнаграждение на Кмет на Община Ситово.
Внася: Р.Кязим - Председател на ОбС - Ситово.
10. Докладна записка относно, разходване на 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 закупуване на спе-
циализиран автомобил за сметосъбиране и сметоизвозване.

Внася: С. Алиибрям - Кмет на Община Ситово
11. Приемане на Годишен план за развитие на социалните 

услуги за 2023 година на Община Ситово.
Внася: С. Алиибрям - Кмет на Община Ситово
12. Докладна записка относно, Определяне на представител 

в колективния орган на Сдружение с нестопанска цел "МИГ 
Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа".

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

Р Е Ш Е Н И Е № 58
На основание чл.30, ал.4, т.4 предложение второ и чл.30, 

ал.7 от ЗМСМА с Решение № 69 от 12.08.2022 г. на ОИК - 
Ситово предсрочно прекратява правомощията на общински 
съветник от листата на БСП - Николай Георгиев Неделчев, 
считано от ПМС № 581/04.08.2022 г. и обявява за избран след-
ващия в листата на Коалиция „БСП за България”, а именно 
Диана Йорданова Йовчева.

Настоящото решение е окончателно и не подлежи на об-
жалване, предвид нормата на чл.30, ал.7 от ЗМСМА и чл.459 
от ИК.

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

чл.68а, ал.4 от Закона за съдебната власт определя канди-
дати за съдебни заседатели към Силистренски окръжен съд 
мандат 2023 – 2026 година:

1. Сезер Лютфиев Самиев
2. Йовка Иванова Траянова

Р Е Ш Е Н И Е № 60
На основание чл.27, ал.6 от ЗМСМА, Общински съвет - Си-

тово, приема Отчета на Председателя на Общински съвет 
- Ситово за периода 01.01.2022 г. - 30.06.2022 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 61
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и в изпълнение на 

чл.13 от Правилника за устройство и дейността на ОП „Общин-
ски имоти и услуги - 2012“, с.Ситово, Общински съвет - Ситово:

1. Приема Отчета за дейността на ОП „Общински имоти и 
услуги - 2012“ за периода 01.01.2022 г. - 30.06.2022 г.

2. Приема изпълнение на финансовата план-сметка за 
периода 01.01.2022 г. - 30.06.2022 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 62
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 жи-
вот” за периода от 01.01.2022 г. до 30.06.2022 г., съгласно 
Приложение № 1.

2. Приема изпълнението на финансовата план - сметка за 
периода 01.01.2022 г. до 30.06.2022 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 63
На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, във връзка с чл.27, 

ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.124, ал.3 и чл.127, ал.2 от Закона за 
публичните финанси /ЗПФ/, Общински съвет - Ситово приема:

1. По т.1 и 2 Приема направените допълнения на поименния 
списък на капиталовите разходи за 2022 г., съгласно Прило-
жение № 1 /неразделна част от настоящата докладна/.

2. По т.1 и 2 приема поименния списък на трансформираните 
109 097 лв. по обекти, съгласно Приложение № 14 /неразделна 
част от настоящата докладна/.

3. По точка 3 Приема актуализацията на плана по прихода 
от преизпълнение на бюджета както следва:

П Р И Х О Д И
§§ 40-22 „Постъпления от про- на стр. 3

Кандидатстването за целева помощ за 
отопление продължава до 31 октомври

Кандидатстването за 
целева помощ за ото-
пление за отоплителен 
сезон 2022-2023г. про-
дължава до 31 октомври. 
Хората, нуждаещи се 
от този вид социал-
на подкрепа, следва да 
подават документи в 
дирекциите „Социално 

подпомагане“ по на-
стоящия си адрес. Това 
съобщи Мая Димитрова, 
директор на РД „Соци-
ално подпомагане“-Си-
листра. 

Размерът на целевата 
помощ за отопление се 
определя ежегодно със 
заповед на Министъра 

на труда и социалната 
политика, съобразно 
промените в цените 
на ел. енергията за би-
товите потребители. 
За сезон 2022/2023 г. 
е определен размер на 
целевата помощ - 104,71 
лв. месечно за периода 1 
ноември - 31 март или 
общо 523,55 лв. С Ре-
шение на Министерския 
съвет № 500/19.07.2022 
г. е одобрено плаща-
нето на допълнителни 
средства на лицата и 
семействата, на които 
е отпусната целева 
помощ за отопление 
за отоплителен сезон 
2022-2023 г.

Допълнителните сред-
ства са в размер на 20 
лв. месечно или 100 лв. 
за целия отоплителен 
сезон и следва да се 
изплащат чрез дирекция 
„Социално подпомагане“ 
по настоящ адрес на 
лицата и семействата.

Целевата помощ за 
отопление по Наредба № 
РД-07-05/16.05.2008 г. до 
момента е отпусната 
на 5 718 лица и семей-
ства, това показват 
данните на Дирекциите 
за социално подпомагане 
от област Силистра за 
периода от 01.07.2022 г. 
до 19.10.2022 г. 

Подадените в облас-
тта заявления-деклара-
ции за отпускане на це-
лева помощ за отопле-
ние за сезон 2022/2023 
г. са общо 7 628 броя. 
Издадените до момента 
заповеди за отпускане 
на целевата помощ са 
общо 5 718. В 1 236 от 
случаите помощта е 
отказана поради това, 
че лицата и семейства-
та не отговарят на за-
коново регламентирани-
те изисквания. 674 броя 
заявления-декларации са 
в процес на обработка. 

Мая ДИМИТРОВА
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Решения на Общински съвет-Ситово 
по Протокол № 9/31.08.2022 г.Една искра Е достатъчна за голЕми промЕни

реализира по Оперативна 
програма „Наука и образо-
вание за интелигентен рас-
теж”. Партньор в неговото 
изпълнение е Центърът за 
образователна интеграция 
на децата и учениците от 
етническите малцинства 
(ЦОИДУЕМ). С разбирането, 
че предучилищното обра-
зование е важен период в 
живота на детето с оглед 
формиране на положително 
отношение към училището 
и създаване на мотивация 
за учене, разширяването на 
достъпа до предучилищно 
образование на децата от 
уязвими групи и живеещи в 
бедност, е основна цел на 
проекта.

Наскоро в областния цен-
тър Силистра се проведе 
събитие, което е част от 
мотивационната обучител-
на кампания и дейностите 
за изграждане на положи-
телни обществени нагласи 
към предучилищното обра-
зование и за недопускане 
на дискриминация. Негов 
домакин бе ДГ „Ян Бибиян", 
а в работата му се вклю-
чиха учители, експерти, 
родители и представители 
на РУО на МОН-Силистра. 
С участниците в срещата 
работиха психологът Ра-
шид Абтула и мотивато-
рът Ренгинар Ниязи. 

60 са предвидените по 
проекта информационни 
кампании, като в девет 
от тях, като обучител 
участва психологът Рашид 
Абтула и мотиваторите 
Ренгинар Ниязи и Нели 
Маринова. Досега, освен в 
Силистра, такива срещи 
са проведени в Русе, Тут-
ракан, Сливо Поле, Варна, 
Добрич, Генерал Тошево и 
Белослав, Алфатар и Нови 
пазар.

За впечатленията, кои-
то оставят тези срещи, 
за ефекта от тях раз-

казва психологът Рашид 
АБТУЛА:

- При участията ми в обу-
чителните срещи, целите 
ми са насочени към про-
блема с ранното отпадане 
от системата на предучи-
лищното образование на 
деца от уязвимите групи 
и по-конкретно децата със 
специални образователни 
потребности (СОП) и от 
етническите малцинства.

Като психолог, работя за 
промяна на гледната точка 
на обществото, към деца-
та със СОП и децата от 
етническите малцинства 
или как ние, като обще-
ство, да създадем благо-
приятна среда за тяхното 
развитие и социализацията 
им.

Това, което установявам 
след двугодишния ми опит 
е, че голям процент от 
общество не разбира, не е 
наясно с потребностите на 
децата. С тези информаци-
онни, обучителни кампании 
целим и да наложим образо-
ванието като ценност, да 
говорим за важността на 
това детето да посещава 
детска градина. Защото 
детето се развива най-ин-
тензивно в първите години 
от своя живот. Ако има 
дефицити, трябва да се 
вземат светкавични мерки 

в този период.
- Кой е най-често среща-

ния проблем, който уста-
новявате на тези срещи?

- Най-честият проблем 
е, когато има дете със 
СОП, а родителят отрича 
и не приема това. Така той 
пречи на развитието на 
детето си.

Срещите, където при-
състват родители, учители 
и специалисти преминават 
много динамично и съм 
с впечатлението, че те 
остават много доволни 
от информацията, която 
получават. Стремим се да 
достигнем онази точка на 
пречупване в обществото, 
след която се променя цяло-
то общество. Тоест, ако в 
една общност за 25-30% от 
членовете образованието е 
ценност, то ще е ценност 
и за цялата общност.

Примерно, в една махала 
никой не праща детето си 
на училище. Ако убедиш 25% 
от тях да пращат децата 
си в училище, то всички ще 
ги последват.

- Оптимисти ли са учас-
тниците в срещите?

- На една среща ми ка-
заха: „Много сме малко, 
за да променим гледната 
точка на общество”. И аз 
ги попитах: „Как започва 
пожарът?” Една искра по-

някога е достатъчна за 
голям пожар, така че и 
малко хора могат да дадат 
начало за големи промени 
в обществото. Защото 
много хора като чуят за 
СОП и си мислят, че става 
въпрос за болни деца, с ум-
ствени увреждания. А не е 
така… Много деца и много 
известни личности - актьо-
ри и продуценти, политици 
и учени са били със СОП, 
но това не им е попречило 
да се развиват успешно. 
Именно затова, ние тряб-
ва да търсим и развиваме 
силните страни на децата.

На една среща, възрастна 
дама ми каза: „Аз не прие-
мам методите на Монте-
сори”.

Отговорих й, че, разбира 
се, може да дресираш по 
макаренковските методи - 
с бой и страх, едно дете да 
слуша твоите команди, но 
това не е целта - идеята 
е да развиваме личности. 
Първо да се научим да ува-
жаваме децата, после да 
се научим да ги разбираме.

Правилата са важни, но 
те не трябва да се прила-
гат със сила, а чрез обя-
сняване, убеждаване, раз-
биране и много търпение. 
По този начин свръх Аз-ът 
на детето се развива по 
най-добрия начин.

от стр. 1
дажби на сгради“ в размер 
на 6 817 лв.

§§40-40 „Постъпления от продажба на земя“ в размер 
на 16 400 лв.

Общо - 23 217 лв.
По начален план - 30 000 лв. или общо 53 217 лв.
Р А З Х О Д И
§ 51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални 

активи 53 217 лв.
Съгласно Приложение № 2 /неразделна част от насто-

ящата докладна/.
Р Е Ш Е Н И Е № 64

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Утвърждава 
списък на длъжностите и лицата, имащи право на транс-
портни разходи за сметка на Общинския бюджет, от датата 
на назначаването за новоназначените служители.

Прилагам:
Поименен списък на длъжностите, имащи право на 

транспортни разходи за сметка на Общинския бюджет.
2. Общински съвет - Ситово дава право на Кмета на 

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

3. При организиран превоз възстановяване на разходите 
не се извършва.

Р Е Ш Е Н И Е № 65
На основание чл.21, ал.1, т.5 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, Общински 
съвет - Ситово:

1. Утвърждава индивидуалните основни месечни работ-
ни заплати на кмет на Община Ситово и кметства, считано 
от 01.07.2022 г. както следва:

1.Кмет на Кметство Искра - Вилдан Нехедет Мемиш - 
бакалавър - от 1300 лв. на 1400 лв.

2. Кмет на Кметство Попина - Светла Радева Удрева - 
Средно спец. - от1100 лв. на 1200 лв.

3. Кмет на Кметство Добротица - Искра Йорданова Ге-
оргиева - бакалавър - от 1100 лв. на 1200 лв.

4. Кмет на Кметство Босна - Денис Неждет Рюстем - ба-
калавър - от 1100 лв. на 1200 лв.

5. Кмет на кметство Любен - Еджевит Джевдет Шабан - 
Средно.спец. - 1200 лв. на 1300 лв.

2. Дава съгласие размера на допълнителните трудови 
възнаграждения с постоянен и непостоянен характер на 
кметовете да се определя съгласно ПМС № 4 от 17.01.2007 
г., Вътрешните правила за работната заплата на работещи-
те по трудови правоотношения в Община Ситово /за които 
не се прилага чл.107а от Кодекса на труда/, действаща 
нормативна уредба и в рамките на утвърдения бюджет.

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

Р Е Ш Е Н И Е № 66
На основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл.5, ал.16 
от Постановление № 67/14.04.2010 г. за заплатите в 
бюджетните организации и дейности определя, считано 
от 01.07.2022 година основно месечно възнаграждение 
на Сезгин Басри Алиибрям - Кмет на Община Ситово в 
размер на 3 000 лв.

Р Е Ш Е Н И Е № 67
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, Общински 

съвет - Ситово: 
1. Дава съгласие месечните обезпечения по чл.60, ал.2, 

т.1 и 2 и чл.64, ал.1 от Закона за управление на отпадъците, 
да се разходват за закупуване на лизинг на специализиран 
автомобил за сметосъбиране и сметоизвозване с обем 
до 22 куб.м.

2. Възлага на Кмета на Община Ситово да открие проце-
дура съгласно Закона за обществените поръчки за закупу-
ване на нов специализиран автомобил за сметосъбиране 
и сметоизвозване.

Р Е Ш Е Н И Е № 68
На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, чл.38 от За-

кона за социалните услуги и Наредба за планиране на 
социалните услуги, Общински съвет - Ситово:

1. Приема и утвърждава Годишен план за развитие на 
социалните услуги за 2023 

Р Е Ш Е Н И Е № 69
На основание чл.21, ал.1, т.151 чл.27, ал.5 от ЗМСМА, 

Общински съвет - Ситово:
1. Дава съгласие Община Ситово да продължи член-

ството си в Сдружение с нестопанска цел „МИГ Главиница 
- Ситово Крайдунавска Добруджа“.

2. Определя Сезгин Басри Алиибрям - Кмет на Община 
Ситово да представлява Община Ситово в колективния 
върховен орган - Общото събрание и в колективния уп-
равителен орган - Управителен съвет на Сдружение с 
нестопанска цел „МИГ Главиница - Ситово Крайдунавска 
Добруджа”.

3. Община Ситово дава съгласие Сдружение „МИГ 
Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа“ при необхо-
димост да ползва заседателната зала в Общинска админи-
страция за провеждане на работни срещи и информацион-
ни събития с представители на местната общност, както и 
за провеждане на заседания на колективния управителен 
орган и събрания на колективния орган на МИГ.

Председател на Общински съвет-Ситово:
Ридван КЯЗИМ

от стр. 2

Заплата в плик ощетява бюджета 
с над 300 млн. лв. годишно

Над 300 млн. лв. го-
дишно е щетата за 
бюджета от заплата 
в плик, изчисляват от 
дирекция „Управление на 
риска“ в Националната 
агенция по приходите 
(НАП). Преди десетиле-
тие тази сума е била 
над 400 млн. лв., като 
през последните години 
се е стопила с около 
100 млн. лв. вследствие 
на предприети от НАП 
мерки и различни иконо-
мически фактори. 

Най-рисковите секто-
ри, в които е практика 
да се изплаща част или 
цялото възнагражде-
ние „под масата“, са 
в търговията на едро 
и дребно, строител-
ство, хотелиерство 
и ресторантьорство. 
Най-губещи от недекла-
рирания доход остават 

служителите, които се 
осигуряват на по-нисък 
от реалния размер на 
заплатата си и по този 
начин се лишават от 
редица осигурителни 
права.  Те могат да 
изчислят загубите си 
с помощта на калкула-
тора на сайта: www.
zaplatavplik.bg, като въ-
ведат заплатата, на 
която се осигуряват 
и тази, която реално 
получават. 

„Ако работник реално 
получава 1500 лв., но 
работодателят му го 
осигурява на минимал-
ната работна заплата, 
загубата за служителя  
в следващите 30 години 
е близо 109 000 лв. В 
тази сума влизат пен-
сията, обезщетенията 
за майчинство и безра-
ботица, от които ще 

се лиши служителят. 
Освен това, той губи 
възможност да се въз-
ползва от пълния размер 
на по-високите данъчни 
облекчения за деца, тъй 
като те се изчисляват 
върху заплатата, на 
която се осигуряват 
лицата“, коментира Ни-
колай Петков, директор 
на дирекция „Управление 
на риска“ в НАП. 

С цел да запознае ра-
ботниците с рискове-
те, ако се съгласят 
да се осигуряват на 
по-нисък от реалния си 
доход, приходната аген-
ция стартира кампания 
„Заплата в плик“. Тя 
акцентира върху пол-
зите за обществото 
от доброволното де-
клариране и внасяне на 
данъци и осигурителни 
вноски, както и на ще-

тите, които причинява 
недобросъвестното по-
ведение. Чрез Фейсбук 
страницата на НАП се 
разяснява какви биха 
били последствията за 
работници и работо-
датели, ако получават 
или дават заплата в 
плик. В поредица от под-
каст издания в YouTube 
канала на приходната 
агенция, експерти раз-
криват рисковете, ко-
ито поемат и двете 
страни, когато избяг-
ват декларирането и 
плащането на данъци 
и осигурителни вноски. 
Потребителите могат 
да изразят и своето 
мнение по темата за 
недекларираните въз-
награждения или т. нар. 
"заплата в плик"  като 
попълнят анкетата на 
НАП. 

Работници изчисляват загубите си с калкулатор в сайта 
www.zaplatavplik.bg
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Край с. Добротица е изградена площадка за пикник
Две екопътеки водят към местност с диворастящи божури

О
бщина Ситово, като 
бенефициент по Адми-
нистративен договор 

№ BG06RDNP001-19.363-
0002-С01 от 08.11.2021 г., 
приключи успешно поредния 
си проект с наименование 
„Изграждане на „Площад-
ка за пикник и два броя 
екопътеки до защитена 
местност с диворастящи 
божури“ в околностите на 
село Добротица, Община 
Ситово, област Силистра“, 
финансиран по Програмата 

за развитие на селските 
райони 2014-2020 г.

Лицата пряко ангажирани 
с изпълнението на проек-
та, а именно, кметът на 
общината Сезгин Алииб-
рям и ръководителят на 
проекта Женя Георгиева, 
успяха в много кратък срок 
да изпълнят заложените в 
него дейности, тъй като 
договора за предоставяне 
на финансовата помощ е 
сключен през ноември 2021 
г., а крайния му срок за 

изпълнение е до 30.06.2023 
г. Доброто ръководене и 
организация на проекта, 
както и екипната работа 
на служителите в Общин-
ска администрация Ситово 
и кмета на с. Добротица 
- Искра Георгиева, доприне-
соха още в края на лятото 
местните жители на с. 
Добротица и околията да 
се насладят на прекрасно 
място за отдих и отмора.

Площадката за пикник е 
обособена на площ от 450 

кв.м, като на нея са изгра-
дени гравитачна чешма с 
барбекю, 5 дървени маси с 
пейки монтирани върху те-
рена с облицовка от камък. 
Наоколо има поставени и 
много кошчета за отпа-
дъци, както и указателни 
табели за двете на брой 
екопътеки свързващи пло-

щадката за пикник. На са-
мите екопътеки има нахо-
дища на червен диворастящ 
божур в местност „Горната 

курия“ на село Добротица.
Стойността на договора 

сключен между Държавен 
Фонд „Земеделие”, Местна 
Инициативна Група „МИГ 
Главиница-Ситово Крайду-
навска Добруджа“ и Общи-
на Ситово за отпускане 
на безвъзмездна финансо-
ва помощ по Програмата 

за развитие на селските 
райони за периода 2014-
2020, съфинансирана от 
Европейския земеделски 

фонд за развитие на сел-
ските райони, по проект № 
BG06RDNP001-19.363-0002 е 
на стойност 19 558,00 лв. 
без ДДС. 

Целта на проекта е по-
пуляризиране и опазване на 
местната флора и фауна 
и осигуряване на условия 
за краткотраен отдих и 

развитие на туризма в 
региона, както и достъпна 
среда за хора с увреждания.

Кметът на Община Ситово Сезгин АЛИИБРЯМ и кметът на с. Добротица Искра ГЕОРГИЕВА

Площадката за пикник край с. Добротица, Община Ситово

Самодейците от НЧ "Никола Вапцаров-1940", с По-
пина участваха в Международен фолклорен фестивал 
"От Дунав до Балкана", който се проведе в Борово. 
Прекрасните техни изпълнения са съпътствани освен 
от аплодисментите на публиката и от оценките на 
журито.

Златен медал за Танцовата група и за Дуо "Добру-
джанец” - инструменталисти, бронзов медал за Йор-
данка Калчева, както и бронзов медал за представяне 
на народни носии.

„Поздравления за самодейците! Благодарност за 
вашия неуморен труд! Бъдете здрави!” - са благодар-
ствените думи на ръководството на читалището в 
с. Попина.

За вкусната мамалига на Веселина Драганова от с. Гарван

В конкурса „Пригот-
вяне на мамалига“, 
който е най-атрак-
тивната част в де-
сетото юби-лейно из-
дание на Фестивала 
на мамалигата в село 
Нова Черна, община 
Тутракан, взеха учас-
тие 7 майстори-лю-

бите-
ли от 
т у т -
ракан-
ските 
с е л а 
Ш у -
менци, 
П р е -
славци 

и Старо село, от с. 
Коритен, община Кру-
шари и от румънско-
то селище Кирнодж. 
И от село Гарван, 

община Ситово също 
имаше участник, кой-
то се представи ве-
ликолепно на вкусния 
фестивал и получи 
своята награда от 
председателя на жу-
рито - популярният 
телевизионен водещ 
на кулинарни преда-
вания Ути Бъчваров. 
Това е Веселина Ве-
ликова Драганова, от 
която научаваме ре-
цептата или как тя 
приготвя мамалига:
- Налива се вода и 

се загрява, като й 

се слага сол на вкус. 
След като подсоле-
ната вода заври, ца-
ревичното брашно се 
сипва малко по малко 
и се бърка с точилка 
докато поеме вода-
та и се сгъсти. След 
това го сипваме в 
тава, и със сиренце 
е приятно. Може с 
петмез,мед, маджун 
от дини направен... 
И с олио да се полее, 
и със сол и червен 
пипер да се поръси... 
Може и попара с мляко 
да си направиш - иде-
ално е! Като изстине 
и като се втвърди 
малко може да си го 
препечеш и пак е ху-
баво.
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В община Ситово - активни в кампанията 

„Да изчистим България за един ден”
300 доброволци от об-

щина Ситово се включи-
ха в ежегодната кампа-
ния на bTV „Да изчистим 
България за един ден”, 
която се проведе в сре-
дата на м. септември.

Да почистят паркове, 
различни терени и гро-
бища се включиха от 
Общинска администра-
ция Ситово, Кметства-
та във всички населени 
места на общината, ос-
новните училища в Сито-
во, Искра и Добротица, 
ПГСС-Ситово, детските 
градини и всички чита-
лища.

В крайна сметка, ре-
зултатът е 24,5 тона 
боклук, който е превозен 
до Депо Силистра.

Достойни участия на 
самодейците от с. Искра 

във фестивали

В началото на м.септември се 
проведе 7-то издание на  Междуна-
родния фолклорен фестивал „Етно 
ритми” 2022 в курорта „Златни пясъ-
ци”, който се организира от сдруже-
ние „Общности, традиции, култура” 
с подкрепата на Община Варна и 
Варненска туристическа камара.

Тази година в него взеха учас-
тие и достойно се представиха 
Детската танцова група „Хорце” 
и Юношеската танцова група „Ис-
крици” - самодейни състави към 
НЧ „Бачо Киро - 1943 г.”, с. Искра.  

В двете концертни вечери участ-
ваха над 500 изпълнители от стра-

ната. Танцьори, певци и музиканти 
представиха различни етнограф-
ски райони. Сцената преливаше 
от ритми, звуци и багри от Тракия, 
Добруджа, Шоплука, Северна Бъл-
гария и Родопи.

Танцовите фолклорни състави 
"Хорце" и „Искрици” взеха участие 
и в XI-я фолклорен събор "Ишир-
ково пее и танцува".

От културната институция в с. 
Искра научаваме, че през лятото 
е извършен и основен ремонт на 
покрива на читалището. Сградата 
е имала остра нужда от спешен 
ремонт заради теч от покрива. 

Рехабилитационните дейности 
включват подмяна на улуци, лама-
ринени обшивки на цялата сграда, 
ремонт на водосточните тръби, а 
също и обновяване и основен ре-
монт на читалищната библиотека. 

„Благодарение на ремонта се 
осъществи мечтата ни за нова 
визия на библиотеката, факт е 
монтаж на нов таван, освежаване 
и нова подова настилка от лами-
нирани плоскости. Благодарим на 
Община Ситово за навременното 
съдействие" - категорично е ръко-
водството на НЧ „Бачо Киро - 1943 
г.” в с. Искра.  

Реновираната сграда на читалището в с. Искра

Танцьорите от с. Искра на Международния фестивал „Етно ритми“

Групата за автентичен фолклор "Росен здравец" при НЧ "Йордан Йовков - 1899", 
с.Добротица участва в Международен фестивал, който се проведе в румънския град 
Тулча. Ръководител на състава е Ангелинка Русева.

Пред публиката и журито те представиха песните "В градинка на боклук", "Да 
знам, либе ле", "Тръгнал ми е млад юнак” и румънската песен "Зарзарика, Зарзаря".

Със златна купа и диплом за успешно представяне е оценено участието на група-
та. „Благодарим на журито и румънските ни приятели, а също и на председателя на 
Читалищното настоятелство Искра Георгиева - за активната подкрепа” - добавят 
от ГАФ „Росен здравец".

Самодейците от Народно читалище „Възраждане - 2017 г.”, с. Ситово участваха 
в 10-то юбилейно издание на Фестивала на мамалигата, който се проведе в тут-
раканското село Нова Черна.

На откритата сцена в центъра на селото те показаха своя талант и заслужиха 
аплодисментите на публиката.

За своето участие и отлично представяне те получиха Грамота на фестивала 
и специален плакет. 

Приготвянето на вкусна мамалига, естествено, бе гвоздеят на фестивала. А 
специалният гост - Ути Бъчваров, зарадва всички с майсторското приготвяне на 
„гарнитура за мамалига” - както нарече той винения кебап в огромния тиган - един 
истински кулинарен театър.
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В новооткрит кабинет по превенция в село Добротица стартира 
реализацията на програмата „Работа на полицията в училищата“

В новооткрит кабинет по 
превенция в село Доброти-
ца стартира реализацията 
на програмата „Работа на 
полицията в училищата“, 
информират от Пресцен-
търа на ОДМВР-Силистра. 
Кабинетът се помещава в 

сградата на кметството 
и е резултат от съвмест-
на инициатива на община 
Ситово и РУ-Силистра. Та-
кива кабинети в близките 

дни ще бъдат разкрити в 
общинския център и в село 
Любен. Идеята е те да се 
превърнат в средища за 
осъществяване на различни 
прояви, свързани с проти-
водействие на противо-
обществените прояви на 

подрастващите, осмисляне 
на свободното им време и 
повишаване на доверието в 
полицията.

Първата среща на уче-

ниците от ОУ „Отец Па-
исий“ в село Добротица 
по програмата „Работа на 
полицията в училищата“ в 
новооткрития кабинет бе 
с инспектора в Детска пе-
дагогическа стая Ирена Мъ-
рова. Посредством мулти-

медия, с която е оборудван 
кабинетът, тя представи 
пред децата темата „Пре-
венция на агресията и на-
силието“. Презентацията 

бе последвана от свободна 
дискусия, тематични ди-
дактични игри и разискване 
на казуси от полицейската 
практика.

Учениците имаха въз-
можност да разгледат 
патрулен автомобил и да се 
срещнат с полицейските и 
младши полицейски инспек-
тори, обслужващи района.

До края на учебната го-
дина предстоят поредица 
от срещи с учениците в 

селата Добротица, Си-
тово и Любен, които са 
обхванати в програмата 
„Работа на полицията в 
училищата“. Беседите се 
осъществяват по предва-
рително изготвен график 
и са съобразени с възрас-
товите характеристики на 
аудиторията. Застъпени са 
теми, свързани с пътната 
безопасност, последици-
те от притежанието и 
употребата на наркоти-

ци, противообществените 
прояви на малолетните и 
непълнолетните и др. 

Наред с постигането на 
превантивен ефект, реа-
лизацията на програмата 
„Работа на полицията в 
училищата“ има за цел и 
повишаване на сигурнос-
тта и противодействие 
на престъпленията от и 
срещу деца в малките и от-
далечени населени места.

Среща-разговор с 
г-жа Росица Каса-
бова - бивш учител 
по български език 
и литература, пос-
ветена на живота 
и творчеството 
на народния поет и 
писател Иван Вазов 
се проведе в село 
Добротица.
Съвместна ини-

циатива е на гру-
пите ЦОУД от 5, 
6 и7 клас при ОУ 
"Отец Паисий" и 
НЧ"Йордан Йовков 
-1899". Срещата е 
посветена на пред-
стоящия празник 1 
ноември - Ден на на-
родните будители.





Съединението прави силата!

Денят на Съединението е 
една от най-паметните дати 
в българската история. С този 
акт и успешната му защита, 
българите постигат първия 
етап от националното си 
обединение и ревизията на 
Берлинския договор. Денят е 
обявен за официален празник 
на страната с решение на 
Народното събрание от 18 
февруари 1998 г.

Съединението определя 

съдбата на България за веко-
ве напред. То е било подгот-
вяно от редица важни събития 
преди него - от българското 
Възраждане, от десетилет-
ната борба за независима 
българска църква, от веков-
ната борба за съхранение 
на език, традиции и обичаи 
на българите, от борбата за 
национално освобождение, 
от десетки въстания и Април-
ското въстание, което пред-

шестваше Руско-Турската 
освободителна война.

По повод 137-та годиш-
нина от Съединението на 
Княжество България и Източ-
на Румелия, признателното 
население от с. Добротица 
поднесе венец и цветя пред 
паметника на загиналите и 
участниците във войните за 
освобождението на България. 
Да намерим сили, за да се 
чувстваме обединени!
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„Попина през вековете” - история на родното място

Представяне на книгата 
на Илия Равалиев „Попина 
през вековете“ - второ 
преработено и допълнено 
издание, се проведе в НЧ 
„Н. Й. Вапцаров - 1940“, с. 
Попина. С нейното издава-
не, село Попина се нарежда 
сред малкото населени мес-
та в България, които имат 
писана история.

Илия Равалиев е роден в 
с. Попина. Завършва Педа-
гогическото училище в гр. 
Силистра, Учителски ин-
ститут в гр. Шумен и ВТУ 
„Св. Св. Кирил и Методий“ 
в гр. Велико Търново. Бил е 
директор на училището в 
с. Попина, на училище „Сте-
фан Караджа“ в гр. Силист-
ра, на Окръжен пионерски 
дом в гр. Силистра, а също 
и училищен инспектор в 
Окръжен съвет за народна 
просвета.

Книгата на Илия Равали-

ев е изключително ценна, 
защото тя се нарежда 
сред изданията, които се 
определят като истори-
чески и документални. Ис-
торическа, защото описва 
историята на с. Попина, 
пречупена през призмата 
на историята на Добруджа 
и на България. Докумен-
тална, защото представя 
и коментира важни исто-
рически документи, чиито 
оригинали се съхраняват 
в държавните архиви, спи-
съци на загиналите във 
войните, оригинални снимки 
от бита и обществения 
живот на селото. Книгата 
може да бъде определена и 
като поетична и песенна, 
защото в нея авторът е 
включил песни, стихотворе-
ния и пожелания, отнесени 
към раздела за традициите 
и обичаите на попинци. Не 
на последно място, книгата 

е и краеведска, и е посве-
тена на историческото 
развитие на село Попина. 
Обемът й е внушителен за 
този род издания - съдържа 
378 страници. Реализирана 
е в издателство „Пенсофт“ 
със спомоществователс-
твото на проф. Любомир 
Пенев, който е потомък 
на Нетезиловия род в По-

пина, както и на Христо 
Николов Христов, пото-
мък на Мокановия род. За 
създаването на книгата 
авторът е използвал све-
дения, документи и снимки 
на родственици, перио-
дични издания, легенди, 
предания, спомени, както и 
множество документални 
материали от държавните 
архиви в Силистра, Русе и 
Велико Търново.

„Попина през вековете“ 
е второто преработено и 

допълнено издание на кни-
га със същото заглавие, 
отпечатана през 1974 г. 
В уводните думи авторът 
много точно е отбелязал, 
че „написаното регистрира 
събития откъм време, фор-
ма на проявление и момент-
ните последствия от тях…
за това как събитията са 
се отразявали и продължа-

ват да се отразяват върху 
живота на хората в село 
Попина…“.

В структурно отношение 
изданието се състои от 
предговор, 16 глави, прило-
жения, използвана литера-
тура и раздел „Документи 
и снимки“.

Авторът е изготвил и 
списък на използваната 
литература, който пови-
шава научната стойност и 
качествата на изданието.

В самия край на книгата 

са публикувани документи 
и снимки от и за различни 
периоди от историята на 
селото.

Авторът на „Попина през 
вековете“ - Илия Рава-
лиев, се очертава като 
най-добрият познавач на 
историята на родното ни 
село. Когато се спрем на 
раздумка с него, можем 
да чуем много детайли 
за различни исторически 
събития, родове и обичаи. 
Положен е огромен труд за 
запознаване с периодични 
издания, с документални ма-
териали, със спомени. Нещо 
повече: авторът изразява 
своето лично отношение 
към събитията, описани 

в книгата, както и граж-
данската си позиция. Илия 
Равалиев умее да разказва 
увлекателно. В текста на 
изданието няма да намерим 

непознати чужди думи или 
някакви неразбрани фрази 
и термини. Добре би било 
повече наши съграждани 
да прочетат тази книга, 
особено младите хора.

Получени и зачетени бяха 
поздравителни адреси от 
Николай Неделчев - Облас-
тен управител и Мария 
Неделчева - ст. експерт 
в РЕКИЦ „Читалища“, гр. 
Силистра.

Представянето на книга-
та на Илия Равалиев се пре-
върна в празник, както за 
автора, така и за хората, 
имащи нужда да споделят 
съвместно с него мигове 
от историческото минало 
на родното ни село Попина.

Самодейците от НЧ „Н. 
Вапцаров - 1940“, с. По-
пина, поднесоха музикален 
поздрав към автора и при-
състващите.

Карам, внимавам и спазвам! - 
състезание с тротинетки

На 19 октомври т.г. 
ученици от начален етап 
на обучение в ОУ „Отец 
Паисий”, с. Добротица  
участваха в състезание 
с тротинетки по случай 
Деня за безопасност на 
движението по пътища-
та, което се проведе в 
двора на училището. Ос-
вен да покажат майстор-
ство, състезателите 
трябваше да постигнат 
бързина и прецизност при 
преодоляване на препят-
ствията - преминаване  
между конуси, подреждане 
на светлините на све-
тофар и  подреждане на 
пъзел, при което се полу-
чаваше полицейска кола.

Преди началото на над-
преварата, инспектор 
Мюмюн  Осман от Район-
ното полицейско управле-

ние изнесе открит урок 
по безопасно и правилно 
движение с тротинетки. 
Той призова участници-
те в състезанието да 
бъдат внимателни и да 
познават пътните знаци. 
Децата получиха съвети 
за предпазната екипиров-
ка, за местата разрешени 

за каране и за видимост-
та им на пътя. Накрая 
всички участници бяха 
наградени от директора 
на училището Есин Мю-
срефова, която поздрави 
всички участници, деца и 
родители за споделените 
емоции!

Гюнсел АЙХАН

Спомен за 
бабините манджи

Среща на местната об-
щественост с предста-
вителите на "Master shef 
houm" Димитър Димитров 
и Ивелина Чолакова орга-
низирана от НЧ "Йордан 
Йовков - 1899" в с. Добро-
тица. Тя бе посветена на 
здравословното хранене и 
беше представен уреда на 
"Master shef houm", който 
готви без ток. Предста-
вителите на фирмата се 
срещат директно с хората, 
готвят пред тях, а ястия-
та се дегустират на мяс-

то. Целта е хората сами 
да достигнат до хубавата 
храна, която напомня вкуса 
на бабините манджи. 

Беседата беше изнесена 
и показана нагледно как се 
готви от Димитър Дими-
тров и Ивелина Чолакова, 
които поканиха две дами 
от присъстващите, за да 
им помагат - да слагат за-
готовките за пилешко месо 
с ориз и свинско месо със 
зеленчукова яхния. Ястията 
бяха дегустирани на място.

Ангелинка РУСЕВА
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П р е з  н о в а т а  у ч е б н а 
2022/2023 година учениците 
от ОУ „Георги Сава Раковски“ 
и Професионална гимназия 
по селско стопанство, село 
Ситово ще се радват на нова 
спортна площадка - мини 
футболно игрище изградена в 
двора на учебните заведения. 

Договорът за изпълнение на 
строително ремонтните рабо-
ти е сключен още през месец 
ноември 2021 г., но ремонтът 
стартира през лятото, когато е 
неучебно време за учениците 
и метеорологичните условия 

са по благоприятни за такъв 
вид строителни дейности. 
Спортната площадка за мини-
футбол е изградена с размери 
18х36 м с настилка от изкуст-
вена трева. Комбинираната 
спортна площадка е обезо-
пасена, чрез изграждането 
на специална оградна сис-

тема, изработена от прахово 
боядисани метални колони 
и плетена оградна мрежа, 
поцинкована и с нанесено 
PVC-покритие.

Проектът е финансиран с 
Постановление на Министер-

ски съвет №348 за одобрява-
не на допълнителни разходи/
трансфери за 2019 г. с наи-
менование „Изграждане на 
спортна площадка с.Ситово 

- Ремонт и реконструкция на 
спортна площадка към съ-
ществуващо училище в УПИ 
II-73 за училище, кв.41, по ПР 
на с.Ситово, община Ситово, 
а по КК и КР на с.Ситово ПИ 
66665.501.73“ и е на стойност 
110 000 лева.

Това е втората реализи-
рана спортна площадка от 
Програмата за управление 
на кмета на Община Ситово - 

Сезгин Алиибрям, изградена 
в двора на учебно заведение 
на територията на община 
Ситово. Изготвен е проект за 
изграждането на трета така-
ва площадка в двора на ОУ 
„Отец Паисий“, с.Добротица 
с наименование: „Реконструк-

ция на съществуваща открита 
спортна площадка за мини 
футболно игрище към Основ-
но училище „Отец Паисий“, 
с.Добротица, Община Сито-
во“, който предстои да бъде 
изпълнен през 2023 г.

Целта е всяко едно от учеб-
ните заведения на терито-
рията на общината да има 
изградена спортна модерна 

площадка, на която учениците 
да могат да спортуват. Това 
ще допринесе за подобряване 
на спортната им култура, чрез 
изграждането, разширява-
нето и модернизирането на 
базата на училищата. Ще се 
подобрят условията за про-
веждане на учебните часове 
по физическо възпитание на 
открито, както и на спортни 
дейности извън учебния план.

С прерязване на трикольор-
ната лента, кметът на Община 
Ситово Сезгин Алиибрям от-
кри новата футболна площад-
ка на изкуствен терен в двора 
на ОУ „Георги Сава Раковски“ 
и Професионална гимназия 
по селско стопанство в село 
Ситово в присъствието на 
директора Гинка Йорданова, 
учителския колектив и възпи-
таниците на училището.

Всички учители и ученици 
са доволни от новата придо-
бивка, която се случи благо-
дарение на реализирания от 
Община Ситово проект.

Събитието бе отбелязано с 
футболна среща, чийто старт 
също даде г-н Алиибрям.

За учениците - нова спортна 
площадка в Ситово
С футболна среща бе открита спортната придобивка
Трикольорната лента преряза кметът Сезгин Алиибрям

Европейски ден на спорта в училище

Европейският ден на спорта 
в училище е ден, посветен на 
насърчаването на физическа-
та активност сред учениците, 
като се залага на елемента на 
забавлението и се изпробват 
нови видове физическа актив-
ност и спорт, за да се повиши 
усещането за „принадлежност 
към училището“ за всеки 

участник. Той се осъществява 
в последния петък на месец 
септември, през тази година 
- на 30-ти септември!

Основната цел на кампа-
нията е да насърчава фи-
зическата активност сред 
учениците в България и цяла 
Европа и да включва колкото 
може повече деца и млади 

хора, училища и организации.
Учениците при ОУ „Отец 

Паисий”, с. Добротица, об-
щина Ситово за първа година 
се включиха в инициативата, 
чрез което показаха, че не 
само могат да учат, но и да 
спортуват по различен начин. 
Класовете от I до VII клас де-
монстрираха своята бързина 

и издръжливост, включвайки 
се в маратон на бягането и 
много други игри.

След края на състезанието 
най-малките участници спо-
делиха своите вълнения и 
допълниха, че отново искат 
да участват в инициативата.

Гюнсел АЙХАН

Старт на мача даде кметът Сезгин Алиибрям, когото всички познават 
и като отличен футболист

Отборите са готови за началото 
на футболната среща

Гл.арх. Мария Друмева, Левент Басри - управител на „Ас-
пид-81“ ЕООД, Гинка Йорданова - директор на ПГСС-Ситово, 
кметът Сезгин Алиибрям и секретарят Андриан Андреев 

Спортната площадка

Кметът на Община Ситово Сезгин АЛИИБРЯМ 
откри спортния обект 


