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Управителният съвет на Проект „Красива Бъл-
гария” на Министерство на труда и социалната 
политика одобри проект на Община Главиница, 
който е на стойност около 180 000 лева, инфор-
мира кметът Неждет Джевдет. Целта на проек-
та е създаване на условия за преобразуване на 
съществуващия "Дневен център за пълнолетни 
лица с увреждания" в с. Сокол, който предоставя 
социални услуги на 15 потребители в нов Център 
за рехабилитация на лица с увреждания.

След реализиране на проекта и преобразуване 
на центъра, услугата ще е достъпна за много 
по-голям брой лица с увреждания. Потребителите 
ще получават почасови рехабилитационни услуги, 
които ще са съобразени с нуждите им.

За да се улесни придвижването на потребите-
лите от другите населени места, ще се създадат 
условия за подходящ безплатен транспорт.

Лицата с увреждания в община Главиница са 
около 1500 жители.

Севинч ВЕЛИ, Управител на Домашен социален патронаж в гр.Главиница:

Севинч ВЕЛИ започва 
работа в Домашен социа-
лен патронаж (ДСП) през 
м.октомври 2011 г. като до-
макин, а от 9 декември 2016 
г. е назначена за Управител 

на социалната институция. 
Говори с ентусиазъм за ра-
ботата и услугите, които 
се извършват всеки ден от 
всички служители. "Хората 
са много доволни!" - това 
е изводът на всеки, който 
разговаря с нея и отблизо 
се запознае с хората и ат-
мосферата.

- Да започнем от исто-
рията - кога е създаден 
Домашен социален пат-
ронаж в Главиница?

- През 1990 г. е създаден. 
Първите две години се е по-
мещавал в УПП и през 1992 
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Социалната услуга, 
която предлагаме е 
в подкрепа на хората 

Добрата новина за хора-
та от община Главиница е, 
че е утвърдено маршрут-
ното разписание на три 
автобусни линии, които 
стават основа на общин-
ската транспортна схема.

Изпълнението е възложе-
но на "Общински превози" 
ЕООД, гр. Главиница.

По този начин се подо-
брява връзката на хората 
от много населени места 
с общинския център.

Първата линия е Главини-

ца - Черногор - Главиница 
и обратно, която ще се из-
пълнява в дните понеделник 
и четвъртък. От Главиница 
автобусът ще тръгва в 
9:00 ч. и 12:00 ч., а обратно 
от с. Черногор - в 9:11 ч. и 
в 12:11 ч.

Втората автобусна ли-
ния е Косара - Богданци 
- Зафирово - Малък Прес-
лавец - Долно Ряхово - За-
фирово - Коларово - Дичево 
- Сокол - Главиница и обра-
тно в дните понеделник и 

сряда. От Косара автобу-
сът ще тръгва в 8:00 ч. и 
ще се връща от Главиница 
в обратна посока в 11:00 ч.

Третата линия е по 
маршрут Главиница - Сокол 
- Бащино - Суходол - Сокол 
- Главиница и обратно и ще 
се изпълнява всеки поне-
делник, сряда и петък. От 
Главиница автобусът ще 
тръгва в 8:00 ч. и в 11:00 ч.

Предстои откриването 
на още една линия Стефан 
Караджа - Осен - Главиница.

Проблемът - безстопанствени кучета
С  Диляна КИРЧЕВА , 

Старши инспектор Еколог в 
Община Главиница разгова-
ряме по актуалната тема за 
безстопанствените кучета 
или как точно се справят с 
този проблем.

- Има ли "вносни" кучета 
в Главинишко? Засичали ли 
сте от съседни общини да 
пускат кучета тук?

- Има, когато е пазарен 
ден - всеки идва от селата 
и от други общини и се 

Следим с внимание 
състоянието на язовирите

Падналият обилен снего-
валеж в края на м.февруари, 
големите снегонавявания 
предизвикани от силния 
североизточен вятър и въз-
можните последици от тях 
след като времето се за-
топли, са поводът да раз-
говаряме с Шабан ОСМАН, 
служител по Сигурността 
на информацията и Граждан-
ска защита.

- Г-н Осман, колко язови-
ри има на територията на 
община Главиница?

- Десет са язовирите в 
нашата община. По населе-
ни места те са разпределе-
ни така - по два язовира има 
в селата Сокол и Суходол, в 

с. Зафирово са най-много - 4, 
а в селата Дичево и Ножа-
рево - по 1 язовир.

- Отдадени ли са всички 
на концесия?

- Язовирите, за които 
стана реч сега, имат на-
ематели/концесионери, с 
изключение на язовира в 
с.Ножарево, който със за-

повед на кмета на Община 
Главиница се стопанисва от 
кмета на с.Ножарево. Всич-
ки язовири имат работници/
пазачи, които наблюдават 
постоянно язовирните сте-
ни и се грижат за тях.

- Част от язовирните 
стени обаче са и републи-
кански пътища. Има ли 
някаква опасност за тях?

- Язовирните стени на 
три от язовирите пред-
ставляват републикански 
пътища. Това са републи-
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При забелязани 
усложнени 

ситуации около 
язовирите, 
гражданите 

могат да 
звънят на следните 

телефони: 
08636 - 22 20 и 
08636 - 31 20

на стр. 2
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Диана КАРАЧОРОВА

"И днес йощ Балканът, 
щом буря захваща, спомня 
тоз ден бурен, шуми и пре-
праща славата му дивна 
като някой ек от урва на 
урва и от век на век!"

Трети март! Празник на 
една историческа победа! 
Незабравима дата, изстра-

дана и чакана столетия!
Нека затаим дъх пред под-

вига на Шипка и коленичим 
смълчани!

Нека ние, потомците, 
пазим жив огъня на истори-
ческото минало, за да съхра-
ним и да отговорим достой-
но на предизвикателството 
на нашето съвремие!

С поклонение пред бюст-
паметника на Васил Левски 
в град Главиница бе отбе-
лязан Националният празник 
на България и 140 години от 
Освобождението.

На събитието организи-
рано от Община Главиница 
и НЧ "Христо Ботев - 1940 
г." присъстваха кметът 
Неждет Джевдет, който 
поздрави присъстващите, 
председателят на Общин-

ския съвет Месут Алиш, 
общински съветници и граж-
дани.

Възпитаници на СУ "Ва-
сил Левски" припомниха мо-
менти от онези паметни 
години. 

Цветя и венци на призна-
телност бяха поднесени 
от името на Община Гла-
виница, Общинския съвет, 
институции и граждани.

Да тачим Свободата!

 

приветстве-
но слово отправи подполковникът от резерва Христо 
Добрев.

В знак на признателност пред паметника на загина-
лите за свободата на България бяха поднесени цветя и 
венци от името на Кметство Зафирово, ЗК "Ген. Атила 
Зафиров", с. Зафирово, Читалището и Съюза на офице-
рите от резерва в с. Зафирово. 

Проблемът - безстопанствени кучета
пускат в селата. Особено в 
тези, които са на кръсто-
път или на главни пътища. 
Най-често на разклона до 
с.Зафирово и в с.Богданци 
- там има голям проблем с 
безстопанствените кучета. 
По чипирането на кучетата 
си проличава кое е наше, 
кое - не. С четеца веднага 
може да се установи от коя 
община е кучето.

- С кого работите за 
овладяване популацията на 
кучетата?

- От м.март 2017 г. Об-
щина Главиница има сключен 
договор за възлагане на 
дейности по Общинската 
програма за овладяване попу-
лацията на безстопанстве-
ните кучета със СНЦ "Гер-
мано-Българска Помощ за 
Животните". През миналата 
година на територията на 
община Главиница са пребро-
ени 55 безстопанствени ку-
чета, които са обработени 
и върнати по места. Обра-
ботката включва кастрация, 
обезпаразитяване, ваксина-
ция срещу бяс, поставяне на 
трайна маркировка и както 
казах вече, връщане по мес-
тата на залавяне.

Програмата за овладяване 
популацията на безсто-
панствените кучета на 
територията на община 
Главиница е от 2010 г. Една 

от мерките е кастрация на 
всички кучета, но не можем 
да задължим всеки собстве-
ник да кастрира кучето си. 
Наскоро разбрах, че Област-
ният управителна Разград 
е отпуснал средства да се 
кастрира всяко животно, 
което е регистрирано в 
съответната община. Това 
е солиден разход за Община-
та и по-скоро на областно 
ниво може да се реши този 
проблем и при нас. Когато 
кучетата са кастрирани 
няма как да се размножават.

Имаме запитване от Про-
куратурата как се справяме 
с безстопанствените и с до-
машните кучета - дали хора-
та полагат грижи по Закона 
за защита на животните и 
Закона за ветеринарно-меди-
цинската дейност.

- Какво ще предприеме-
те?

- Ще сформираме комисия 
и ще обиколим по къщите.

- Колко кучета може да 
притежава едно домакин-

ство?
- Съгласно новата Наредба 

№21, на едни адрес може да 
има до 3 кучета, без значе-
ние колко семейства живеят 
там.

- Какво трябва да напра-
ви един стопанин, за да 
бъде кучето му законно?

- Подава Декларация в 
Данъчната служба в об-
щинската администрация в 
Главиница, с която кучето 
се узаконява. По закон ку-
четата трябва да имат и 
паспорти, и да са чипирани. 
Хората с ТЕЛК-решения се 
освобождават от такса. Тя 
не е висока - 5 лв. Когато 
Декларацията влезе в сис-
темата на Данъчното, ние 
обновяваме Регистъра на ку-
четата по населени места.

- Колко са регистрирани-
те кучета?

- 1057! Както казах по-го-
ре, част от стопаните на 
тези кучета са освободени 
от такса, тъй като са с 
решене на ТЕЛК. 
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кански път III-235 /с.Малък 
Преславец - до с.Окорш/ и 
републикански път II – 21 /
Русе - Силистра/. По язо-
вирната стена на язовира 
в с.Сокол, местност "Пътя 
Зафирово" минава републи-
кански път III-235 /с.Малък 
Преславец - до с.Окорш, а 
по язовирните стени на 
язовирите в с.Зафирово, 
местност "Челаркосу" и 
местност "Юкя" /Кавака/ 
минава републикански път 
II - 21 /Русе - Силистра/.

Тези три язовири са опас-
ни, защото при авария пре-
късват републикански пъ-
тища.

- Какво е състоянието 
на язовирите?

- Язовирите са в добро 
техническо и експлоатаци-
онно състояние. Има склю-
чен договор с „Оператор 
на язовирни стени”, който 
извършва ежемесечни про-
верки за състоянието на 
язовирите. Представя на 
кмета на общината доклад 
за тяхното състояние. В 
тези доклади има предпи-

сания, които се извършат 
от наемателите/концеси-
онерите.

Със заповед на областния 
управител се назначава 
междуведомствена коми-
сия, която също извършва 
проверки на тези язовири. 
Областният управител пре-
доставя на кмета на об-
щина Главиница протоколи 
от направените проверки с 
предписания и срокове за из-
пълнение. Тези протоколи се 
предоставят на съответни-
те наематели/концесионери 
за сведение и изпълнение.

Язовирите в с.Сокол, 
с.Дичево и язовир с.Зафирово, 
местност "Юкя" /Кавака/ са 
каскадно разположени, като 
язовирите от с.Сокол и 
с.Дичево се вливат в язо-
вир с.Зафирово, местност 
"Юкя" /Кавака/. Последният 
язовир е с голяма площ, като 
водните нива на всички язо-
вири е съгласно ежегодните 
предписания на Държавната 
агенция за метрологичен и 
технически надзор.

- При екстрени ситуа-
ции около язовирите, на 
кого трябва да се обадят 
гражданите?

- При необходимост и 
извънредни ситуации, теле-
фонът за връзка с Община 
Главиница е 08636-2220, а 
също и 08636-3120, където 
отговаря дежурният към 
Общински съвет за сигур-
ност.  “У”
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Следим с внимание 
състоянието на язовирите

Областен информационен 
център – Силистра (ОИЦ), 
съвместно с Национална 
служба за съвети в земеде-
лието – Силистра (НССЗ), 
проведе информационна 
среща със земеделски сто-
пани от област Силистра.

Експертите от ОИЦ-Си-
листра и НССЗ представиха 
актуалните и предстоящи 
възможности за канди-
датстване с проекти по 
Програмата за развитие на 
селските райони 2014-2020 
през 2018 г. Най-голям ин-
терес предизвикаха подмяр-
ка 4.1.2 “Инвестиции в зе-
меделски стопанства“ от 
Тематичната подпрограма 
за развитие на малки сто-
панства и подмярка 6.1 
„Създаване на стопанства 
на млади фермери“ от мяр-
ка 6 „Развитие на сто-
панства и предприятия“. 
Според Индикативната 
годишна работна програма 
на ПРСР 2014-2020, прием 
на проектни предложения 
се предвижда в близките 
месеци.

Елена Стоянова от ОИЦ-
Силистра представи на-
гледно системата ИСУН 
2020, чрез която вече ще 
се кандидатства за под-
помагане по електронен 
път. Запозна присъства-
щите с възможностите 
на системата, с начина на 
регистриране и подаване 
на проектно предложение, 
както и с информацията, 
която могат да намерят 
там – Условия за кандидат-

стване, формуляри, въпроси 
и отговори и др.

Поради често допускани 
грешки и специфични въ-
проси, свързани с данъчно-
то облагане и осигуряване 
на земеделските стопани, 
гости на събитието бяха 
представители на НАП Си-
листра. Директорът, Иван-
ка Скорчелиева и експерти 
от офиса представиха 
особеностите при попъл-
ване и подаване на данъчни 
декларации, регистрация 
по ЗДДС и възможностите, 
които предоставя Персо-
налния идентификационен 
номер (ПИК) в системата 
на НАП. Христина Николо-
ва, директор на Държавен 
Фонд Земеделие Силистра, 
също се включи в среща-
та с полезна допълваща 
информация към предста-
вените теми.

Събитието се превърна 

в ползотворна дискусия, 
земеделците получиха от-
говори на множеството 
възникнали въпроси, а екс-
пертите остават на раз-
положение за допълнителна 
информация в съответни-
те офиси и администрации.

Областен информационен 
център – Силистра е част 
от националната мрежа 
от информационни центро-
ве за популяризиране на 
Eвропейските структурни 
и инвестиционни фондове 
(ЕСИФ), регламентирана 
от Закона за управление 
на средствата от ЕСИФ. 
Центърът функционира 
в рамките на проект на 
Община Силистра, финан-
сиран по Оперативна про-
грама „Добро управление” 
2014-2020 г., съфинанси-
рана от Европейския съюз 
чрез Европейския социален 
фонд.

Информационна среща - 
дискусия със земеделски стопани 

 “У”
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Севинч ВЕЛИ, Управител на Домашен социален патронаж в гр.Главиница:

Социалната услуга, 
която предлагаме е 
в подкрепа на хората 

г. го местят в тази сграда. 
Отначало не са готвили за 
района от с. Подлес към с. 
Зарица, но преди няколко 
години и там се предла-
га тази услуга. Така че 
сега Патронажът обслужва 
всички села в общината.

- Как възприемат хора-
та услугите, които пред-
лага ДСП?

- Много са доволни! До-

машният социален патро-
наж обслужва 150 човека 
от общината.

Ние работим и по проект 
"Осигуряване на топъл обяд 
2016-2019" по Оперативна 
програма за храни. 200 
човека от цялата община 
- от всички 23 населени 
места, са потребители на 
тази социална услуга. Всеки 
работен ден две коли разна-
сят храната на потребите-

лите. Много хора искат да 
я ползват, тя е безплатна, 
но има критерии, на които 
трябва да отговаря всеки 
потребител. Имаме 40 ча-
кащи потребители.

- Как се определят по-
требителите на услугата 
"Топъл обяд"?

- Това са крайно нуждаещи 
се хора - самотно живеещи 
лица и семейства, които не 
могат да се издържат чрез 

имуществото си или труда 
си и получават пенсии в ми-
нимални размери - за осигу-
рителен стаж и възраст, за 
инвалидност, наследствени 
пенсии, пенсии, несвързани 
с трудова дейност, както 
и лица с доказана липса на 
доходи и близки, които да се 
грижат за тях, установено 
от съответната Дирекция 

„Социално подпомагане”.
Работим съвместно с 

Дирекцията - ние им из-
пращаме списъка с хората 
подали заявления и те ги 
одобряват.

- Други услуги предла-
гате ли?

- Да, предлагаме услуги 
и по други поводи - при 
сватби. Сватбеният салон 
е тук, в тази сграда, а ние 
приготвяме храната. Също 

така приготвяме храна за 
други тържества и за тъж-
ни ритуали. Има и столува-
щи - на обяд тук се хранят 
служители от общинската 
администрация - според 
менюто се записват за 
следващия ден.

Цените на храната са 
приемливи, хората са много 
доволни. Месечната такса 
за потребление на храна от 
Домашен социален патро-

наж е 38 лв., ако потреби-
телят иска още нещо, то 
се заплаща допълнително.

- Колко души работят 
в ДСП?

- 18 души е персоналът. 
Прилагаме системата 
за самоконтрол ХАСЕП 
- водим дневници за хра-
нителните продукти, ко-
ито получаваме - срокът 
на годност трябва да се 
спазва, за температу-
рата в хладилниците, за 
пържене, варене, готвене 
- разпределила съм ги на 
колежките в кухнята. Ме-
дицинската сестра води 
дневник за хигиената. 
Всеки работещ тук - от 
шофьора до санитаря, е 
със здравна книжка, която 
се подновява всяка година.

- От какво има нужда 
Патронажът?

- Имаме нужда от скла-
дови помещения. Кухнята 
има нужда от ремонт, 
ново оборудване и готвар-
ска техника. Сватбеният 
салон също се нуждае от 
ремонт, за да стане по-
уютен и привлекателен.

от стр. 1

Готвачката Христина НЕДЕЛЧЕВА работи в "Дома-
шен социален патронаж" от неговото създаване: 

- Ястия с месо най-обичат хората - шницел, кюфтета, 
кебапчета с гарнитура, мусака също. Как се приготвя 
мусака ли? Първо се запържва лукът, после поставяме 
картофките, каймата, домати, червен и черен пипер, 
чубричка. Всичко се смесва, слага се в тава и после 
във фурната. Когато се запече добавяме полив от яйца, 
кисело мляко и брашно. Отново запичаме във фурната 
и... готово! 

 “У”

"С обич за децата!"

Литературното утро 
под надслов "С обич за 
децата!" се състоя в биб-
лиотеката на НЧ "Христо 
Ботев" с децата от Дет-
ска градина "Св.Св.Кирил 
и Методий" в град Гла-
виница. То бе посветено 
на 98-та година от рож-
дението на популярната 
детска писателка Леда 
Милева, която напусна 
този свят преди 5 го-
дини.

Децата с интерес гле-
даха приказката "Работ-
ната мецана", след което 

с помощта на своите 
учителки отговориха на 
въпросите - кои са геро-
ите в приказката и какви 
са поуките от нея? 

Малките палавници из-
пяха и няколко детски 
песнички една, от които 
бе "Зайченцето бяло" чий-
то текст е написан от 
Леда Милева. 

На финала на литератур-
ното утро, децата обе-
щаха отново дае дойдат 
на гости в библиотеката, 
защото там е забавно и 
интересно.  “У”

Fever донесе победата на 
Еда Юзджан в Spelling Bee

Spelling Bee е състе-
зание, в което участни-
ците спелуват (от англ. 
spelling), т. е. произнасят 
буква по буква различни 
думи на английски език. 
Над 6600 ученици на въз-
раст до 14 години ще се 
състезават в 311 училища 
в страната от 24 фев-
руари до 2 март 2018 г. 
Участниците се подгот-
вяха по предварително 
подготвен списък от 500 
думи още от началото на 
месец ноември. Целта на 
състезанието е да повиши 
интереса на учениците 
към изучаването на ан-
глийски език и да подобри 
знанията им чрез забавни 
и интерактивни дейности. 
В България състезанието 
се провежда за първи път 
през 2011 г. по идея на 
доброволци от Корпус на 
мира.

Тази година състеза-
нията се провеждат под 
наслов "Bee Ware online" 
и е насочена към основни 
правила за поведение в 
социалните мрежи и Ин-

тернет. През следващите 
месеци Брайън Тайърс 
от Посолството на САЩ 
в София ще представи 
кратки видеа, в които ще 
дискутира опасностите 
онлайн и как да се пред-
пазим от тях. Всички 
видеа ще бъдат специ-
ално заснети за нашата 
кампания, ще са насочени 
към тиинейджърската 
аудитория и ще бъдат ка-
чени в канала на Bulgarian 
National English Spelling Bee 
в Youtube.

Състезанието се ор-
ганизира от Фондация 
“Корпус за образование и 
развитие - КОРПлюС”.

Еда Юзджан Шабан и 
Берк Бюлент Реджеб се 
класираха на първо място 
и второ място в училищ-
ното Spelling Bee състеза-
ние на СУ "Васил Левски" в 
гр. Главиница.

В надпреварата участ-
ваха 30 деца, които се 
състезаваха в 4 кръга. 
Думата fever донесе по-
бедата на Еда Юзджан 
Шабан.  “У”
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Вестник "УСТРЕМ"

Издател: Община Главиница

Тя е малка, 
но вече знае...

Празникът на лоза-
рите и винарите Три-
фон Зарезан тази го-

дина бе отбелязан в 
гр.Главиница с ритуално 
зарязване на лозята и 
с първи Конкурс за най-
добро домашно вино 
"Винария". Въпреки сту-
деното време, на 14 
февруари в лозовите 
масиви край града - в 
местността "Кофалжа", 
водосвет за здраве и 
благополучие отслужи 
отец Васил в присъст-
вието на общинското 
ръководство и много 
граждани.

Лозята бяха зарязани 
най-напред от отеца, а 
след него от кмета на 
община Главиница Неж-
дет Джевдет и пред-
седателя на Общинския 
съвет - Месут Алиш.

От лозовите масиви 
празникът се прехвърли 
в залите на местния 
парламент, където се 
проведе първото изда-
ние на Конкурса за най-
добро домашно вино.

"Присъединявам се към 
всеки, който днес отпие 
от виното с надежда за 
една по-добра година, с 
повече грозде и вино - 
каза кметът Неждет 
Джевдет откривайки 
конкурса с първата на-
здравица. Да се надява-
ме, че тази глътка ще 
ни донесе спокойствие 
и удовлетворение от 
положения труд. Нека 
не забравяме, че хуба-
вото вино е еликсир, 
който дава любов. А лю-
бовта на нас ни е нужна 
- ненапразно днешният 
ден е съчетание на два 
празника - на Трифон 
Зарезан и Свети Ва-
лентин. Както казват, 

опияняващата течност 
и главозамайващите 
чувства са очаквани и 

обичани. Пожелавам на 
всички да са здрави и 
щастливи, годината да 
е плодородна, а винари-
те да са доволни!"

Според предварител-
но обявения регламент 
от организаторите - 
Община Главиница и НЧ 
"Христо Ботев", в него 
участваха само млади 
вина от реколта 2017 
г. в три категории - 

червено вино, бяло вино 
и розе.

Комисията председа-
телствана от Калина 
Грънчарова - сомелиер, 
и членове Фатин Расим 
и Димитър Димитров - 
местни винопроизводи-

тели, оценява предста-
вените проби по три 
показатели - хармония 
на вкуса, аромат и фи-
нес, цвят и бистрота.

Общо 20 проби се със-
тезаваха в категория 
"Червено вино". На пър-
во място е Стефан 
Славчев, на второ - 
Ивайло Цеков, а тре-
тото място се поделя 
от Георги Николов и 

Костадин Петров.
Бялото вино на Весе-

лин Митев бе класирано 
на първо място в тази 
категория, следвано от 
вината на Марин Лалев 
и Нурхан Али.

В категория Розе, пър-
вото място е за виното 
на Виолета Александро-
ва, второто - за Реджеб 
Али, а трети е Марин 
Лалев. 

На победителите кме-
тът Неждет Джевдет 
връчи награди, а поощ-
рения - с пожелание на 
следващата Винария 
да са първи, получиха 
Ружди Салим, Рашко 
Денев, Нурай Дауд, На-
талия Христова, Георги 
Кръстев, Месут Алиш, 
Красимира Цветкова и 
Георги Георгиев. 

На снимките: 
Моменти от заряз-

ването на лозята край 
Главиница и  част от 
наградените във Вина-
рия-2018  “У”


