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ВЕСТНИК НА ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА

Инж. Филип ТОДОРОВ, началник-отдел "Управление и стопанисване
на общински гори” в Община Главиница:

ǵȈȠȏȔȇǪȒȇȉȏȔȏȝȇȌȋȕȈȡȗ
ȘșȕȖȇȔȏȔȔȇȘȉȕȏșȌȊȕȗȏ
Историята сочи, че през
1925 г. е приет нов Закон
за горите в България, на
базата, на който е станало учредяването на Първия
празник на залесяването. А
първата Седмица на гората
е проведена от 15 до 22
април 1934 г.
По инициатива на Европейската конфедерация по
земеделие и Организацията
по прехрана и земеделие към
ООН от 21 март 1972 г. се
отбелязва Световният ден
на гората.
Общата площ на горския фонд в Силистренска
област е 62300,3 хектара,
стопанисвани от държавните горски стопанства
в Силистра и Тутракан и
от държавното ловно стопанство „Каракуз” със седалище в Дулово. Сред тях
има залесени, незалесени
дървопроизводителни и недървопроизводителни площи
с различна собственост:
държавна, общинска, частна
и фирмена.

ɢɧɠɎɢɥɢɩɌɈȾɈɊɈȼ

ȅǼǰǳǸȈȀȜȠǵȎȞȖȤȎ
ǿȎȢȓȠȃȎșȖȒ

Горите в района са съставени главно от широколистни видове като цер,
благун, габър, клен, мекиш,
явор, ясен, върба, липа,
орех, дъб. В Тутракан са
застъпени също тополата
и акацията, а основен вид
в „Каракуз” е церът, образуващ предимно чисти или
смесени издънкови насаждения. По бреговете и суходолията се срещат зимният дъб и сребролистната
липа, върху най-стръмните
терени виреят видовете
мъждрян, бряст, келяв габър. Залесява се най-често
с акация, топола и гледич
на стр. 2
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Лазарки поздравиха
Общинския съвет
Приключи ремонтът на
общинска сграда в с. Ножарево. Тя е ремонтирана
изцяло - от основите до
покрива, със средства - 40
В обновената сграда се клуб, който освен за всекихиляди лева, осигурени от
помещава Пенсионерският дневни срещи на хората от
Община Главиница.
селото, се превърна в подходящо място за различни
видове мероприятия.
На откриването на новата придобивка жителите
бяха поздравени от кмета
на Община Главиница Неждет Джевдет и кмета на с.
на стр. 4 Ножарево Джюнейт Мюмюн.

Нашият ФОТОКОНКУРС
"Аз обичам да чета
в. "УСТРЕМ"
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ɩɨɫɪɟɳɧɚɯɚɥɚɡɚɪɤɢɬɟ

Мартенската сесия на
Общински съвет-Главиница
започна с изненада поднесена от малките лазарки от
ОУ Св.Св."Кирил и Методий",
с.Сокол. Те поздравиха съветниците с настъпващите
празници, като изпълниха

традиционни за повода песни и танци. Не пропуснаха
да благодарят за спомоществователството на
общинското ръководство
и на съветниците и им
пожелаха спорна работа и
приемане на решения в полза

на хората.
Работната част на заседанието започна с приемане
на решение по предложението на председателя на
местния парламент Месут
Алиш за изменение на Прана стр. 3

на стр. 4
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УСТРЕМ
Инж. Филип ТОДОРОВ, началник-отдел "Управление и стопанисване
на общински гори” в Община Главиница:

ǵȈȠȏȔȇǪȒȇȉȏȔȏȝȇȌȋȕȈȡȗ
ȘșȕȖȇȔȏȔȔȇȘȉȕȏșȌȊȕȗȏ
от стр. 1 гори, като се създаде структурно
звено - отдел „Управление и стопанисване на общински гори”.
Отделът се състои от началник,
двама горски надзиратели и един
пожаронаблюдател.
- С какво са свързани основните
дейности на този отдел?
- Основните ни дейности са
свързани с опазването на горите,
маркирането на отделите предвидени за сеч и експедиране на добитата
дървесина.
Всички останали дейности на
отдела се ръководят от горскостопанския план на Община Главиница,
който е утвърден през 2016 г. и е
със срок да действие 10 години.
В горскостопанския план са определени годишното ползване на
дървесина - 7200 куб.м, годишното
залесяване - 25 дка, местата за
паша на селскостопански животни,
количествата лечебни растения и
горски плодове, които могат да
се добиват и други съпътстващи
дейности.
- Изпълнява ли Общината тези
предвидени мероприятия в плана?
- Да. Всяка година Община Главиница изработва годишен план
за ползване, който се утвърждава
от Общинския съвет и никога до
момента не сме си позволявали
да превишаваме допустимото
ползване.
По отношение на залесяването
също изпълняваме заложените
норми, като до момента сме залесили 31 дка акациеви култури.
Извършихме и предварителна
почвоподготовка на 84 дка тополова култура, която предстои да
залесим.

и сравнително по-рядко с
иглолистни култури, представени от черния бор и
смърчовите растения.
Като честитим най-напред професионалния празник на инж.
Филип ТОДОРОВ, началник-отдел
„Управление и стопанисване на
общински гори”, с него започваме
разговор за горите, собственост на
Община Главиница:
- Благодаря. Да е честит на
всички лесовъди, които се грижат
за българската гора!
- Откога Община Главиница е
собственик на гори и колко са те?
- Първите гори собственост на
Община Главиница са възстановени през 2000 г., след приемане на
Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите
от горския фонд. В последствие,
след извършени залесявания и
включване на земи придобили характеристика на гора по смисъла на
Закона за горите, общата площ на
горските територии в община Главиница към днешна дата възлиза на
2 298.3 хектара.
Големите ни горски масиви се намират в землищата на селата Малък
Преславец, Богданци, Черногор и
Коларово. Гори имаме и в землищата на гр. Главиница, с. Дичево,
Долно Ряхово, с. Сокол, Суходол,
Бащино, Падина, с. Листец, с. Осен
и с. Стефан Караджа.
- Как се управляват горите?
- В началото на 2017 г. Община
Главиница прие Наредба за управление на горските територии. С
Наредбата се определи и структурата на упра
управление на общинските

Ежегодно Кметът на общината
издава заповед за горските територии, в които може да пасат
селскостопанските животни.
По отношение на лечебните
растения, най-много издадени
разрешителни имаме за бране на
липов цвят.
- Къде се реализира добитата
дървесина?
- На първо място, Общината осигурява дърва за огрев на детските
градини, училищата, ветераните от
войната, читалищата, доброволното формирование и другите звена
на бюджетна издръжка. След това
предоставяме възможност на местното население да си закупи дърва
за огрев от нас и каквото не можем
да реализираме предоставяме на
местни фирми. Тази година голямо
количество от строителната дървесина ще постъпи в новооткрития
Дърводелски цех на общинското
предприятие.
- Работите ли по европейски
проекти?
- Да. Първият ни реализиран
проект е по програма САПАРД на
стойност 312 хил. лв. за залесяване
на 560 дка ерозирали земеделски
земи. Другият осъществен проект
е за изграждане на система за
ранно откриване на горски пожари
на стойност 490 хил.лв. Имаме изградени две противопожарни кули.
Едната е в землището на с. Малък
Преславец, а другата в землището
на с. Богданци. Системата покрива
около 80% от общинските горски
територии.
Имахме спечелен още един
проект за залесяване, но поради
приключване на програмния пери-

од не можахме да го реализираме.
Сега, в новия програмен период, ще
кандидатстваме отново със същия
проект.
- Членувате ли в някакви организации?
- Членуваме в най-голямата организация на общините-собственици
на гори - Асоциацията на общинските гори. Ние сме съучредители
на тази организация, в която към
момента членуват 59 общини. На
12 и 13 април имаме организирана
лесовъдска среща във Велинград.
- Какво друго бихте казали за
Вашия отдел?
- Работя с много млади и образовани колеги. Целият лесовъдски
състав е с висше образование. Удоволствие е да се работи с енергични
и креативни специалисти. Друго,
с което се характеризира нашия
отдел е това, че който постъпи на
работа при нас се жени. (смее се)
- Добър стопанин ли е Община
Главиница на своите гори?
- Много се радвам, че Община
Главиница не е от тези Общини,
които продадоха своите гори, не
ги предоставиха за управление
на държавните горски структури
и които не успяват да ги опазят и
стопанисват по най-добрия начин.
Считам, че Община Главиница
е много добър стопанин на своите
гори, тъй като спазва всички условия за едно устойчиво и многофункционално стопанисване, към
което се стремим всички ние, лесовъдите. За всичко това допринася
ръководството на Общината, което
ни гласува доверие и ни подкрепя
винаги в нашата дейност, за което
сърдечно им благодаря.

м. март 2018 г.

Грижа за бедстващите щъркели

На 21 март т. г. в Община Главиница е получен сигнал от кмета
на село Сокол - Иванка Дончева,
за бедстващи птици от вида "бял
щъркел" в района на „Голямата
чешма” на село Сокол. При извършена проверка са преброени над
100 щъркела в близост до водоема.
Служители от отдел „Управление
и стопанисване на общински гори”,
заедно с кмета и секретаря на
село Сокол, предприеха действия
по изхранването на гостуващите

птици с риба.
Освен в с. Сокол, през седмицата, в която зимата отново се върна,
са проведени акции по изхранване
на гладни щъркели от служители на
Общинска администрация-Главиница и екип от ОП "Общински имоти
и комунални дейности" - гр. Главиница в селата Коларово, Зафирово
и Малък Преславец. По този начин
всички показаха съпричастност и
направиха необходимото за спасяването на бедстващите щъркели.

щъркелите са божествени
птици, символ на здраве и
дълголетие. Спасих петте
щъркела и го направих със
сърце и съвест. Нека тези
щъркели да донесат на всяко семейство, без значение
религия, етнос и вяра благословение, здраве и късмет“.
Кметът на с. Зарица посочи Сафет Халид като човека, който почиства улиците
в селото, извозва хляба и
дори помага на родилки и
хора в беда.
Сафет започва да се занимава със снегопочистване и
се сдобива с нужната техника след като преживява
изключително тежък период
в своя живот, писа за него
в. "168 часа".Преди седем
години е диагностициран
със злокачествен тумор на
ларинкса и се налага да му
се направи операция.
53-годишният Сафет и
съпругата му Хабибе имат

две свои деца и внук, но
преди повече от 15 години
той подава ръка на сирак
от Помощното училище в
Главиница - Стоян Анков.
"Прибра го, възпита го, обучи го на работа и той сега
живее при него и му помага,
обясни кметът на Зарица.
Температурите се повишиха и щъркелите вече са
сред природата, но човешката постъпка на Сафет
Халид ще се помни. Той е
първият номиниран за отличието в новата кампания
"Достойните българи".
А междувременно във
Фейсбук мнозина призоваха
да се върне добрината на
Сафет като бъде подпомогнат да закупи нов говорен
апарат. Това е банковата
сметка, по която се набират средствата:
Сафет Халид Исмаил
Банка ДСК
BG03STSA93000023257532

ȅǼǰǳǸȈȀȜȠǵȎȞȖȤȎǿȎȢȓȠȃȎșȖȒ

Март е пролетен месец,
време, когато пристигат
първите щъркели. Време
и когато зимата ни "изненадва". Тази година, за една
мартенска седмица, тя се
завърна и заледи всичко.
Студ и за хората, и за животинките по поля и гори.
„Тази вечер спасихме четири живота на щъркели,
които бяха буквално сковани
и замръзнали от поледицата
в силистренското с. Зарица.
Приютил съм ги на топло,
дано съм направил добро“ това написа в социалната
мрежа Фейсбук на 18 март

в 22:32 часа Сафет Халид. И
добави снимки на щъркелите
- в стая, вече на топло.
Благородната му постъпка буквално "взриви" мрежата - хиляди хора изразиха
своята подкрепа и станаха
съпричастни с нея, като му
предлагаха съдействие при
необходимост за настаняване на птиците в спасителен център. Над 10 хиляди
потребители на Фейсбук
харесаха публикацията на
Сафет Халид, а над 8 хиляди
я разпространиха споделяйки я профилите си.
Така добрата новина
стигна до националните
медии - телевизии, радио,
вестници, информационни
сайтове. И не само - доброто дело на Сафет бе
отразено от Агенция France
presse, английския в. "The
Guardian", турския "Milliyet",
италианския "La Republika",
немската преса също информира.
"Птиците бяха измръзнали
и ги намерих в крайпътната
нива между селата Зарица
и Звенимир. Ще ги държа на
топло и ще ги храня с риба
поне една седмица", каза
тогава Сафед Халид, като
нито за миг не се е поколебал как трябва да постъпи.
Щъркелите буквално са били
с обледени крила и крака.

Кметът на Зарица Феджри Билял съобщи тогава,
че са създадени групи, които
търсят бедстващи птици
в землището на селото, а
в социалната мрежа непрекъснато се подаваха сигнали, придружени със снимков
материал за бедстващи
щъркели по обледените полета в Силистренско.
Сафет Халид никога не е
мислил, че ще зарази с примера си десетки хора, които
спасиха много щъркели от
измръзване след неговия
пример. Според Левент Садък от Зарица - първият,
забелязал щъркелите в беда,
е съвсем нормално действие
да спаси птиците.
През същата седмица
много хора посетиха дома
на Сафет, за да видят
прелетните птици и да
донесат храна за тях. От
Община Главиница оказаха

пълно съдействие и също
доставиха риба за щъркелите, а за благородната
постъпка Сафет Халид ще
бъде награден.
Изненадата дойде и от
екоминистерството - зам.министърът на МОСВ Красимир Живков, директорът
на РИОСВ Русе Любомир
Атанасов и зам.-областният управител на Силистра
Стоян Бонев (на снимката),
заедно с представители на
неправителствената организация „Зелени Балкани“,
посетиха село Зарица във
връзка с местната акция за
спасяване на щъркели, осъществена от Сафет Халид
и неговите съселяни, за която говори в цялата страна.
Поздравителни адреси от
министъра на МОСВ Нено
Димов и от Областна администрация Силистра от
името на областния управител Ивелин Статев бяха
връчени на Сафет Халид,
Кметство Зарица и Левент
Садък.
Екоминистърът изпрати и
специален подарък за Сафет
Халид – екопечка на твърдо
гориво, който благодари
на всички за вниманието:
„Благодаря на всички хора в
България и по света, които
ме подкрепихте (включително и във Фейсбук). Знам, че
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Лазарки поздравиха
Общинския съвет
г. Първоначалният размер на
задължението е 2 780 138,79
лв. Погасената сума чрез
прихващания на насрещни
вземания е 474 719,17 лв.,

Джевдет да подпише тристранното споразумение,
като предприеме действия
за поемане на дълг за остатъка от 20% ведно с
начислената лихва.
Общинските съветници
одобриха няколко отчети
за 2017 г. - годишен доклад
за наблюдение на изпълнението на Общинския план
за развитие на Община
Главиница, Годишен отчет
по изпълнение на Програма-

Започнаха ремонтните
дейности по пътищата

Общинското предприятие "Общински имоти и комунални
дейности" в гр.Главиница започна реализирането на една
от своите дейности - частични ремонти на асфалтова
настилка по междуселищните пътища в общината.
Образувалите се дупки по пътищата по време на зимния
сезон ще бъдат "закърпени", действие, което ще подобри
движението на превозните средства по тях.
от стр. 1 имущество", съгласно влезлия в сила едноименен закон.
С положителен знак бе и
решението по докладната
записка с предложение за
подписване на тристранно
споразумение за намаляване
с 80 на сто на неразплатено задължение на Община
Главиница по проект "Реконструкция и изграждане
на спортен център в гр.
Главиница", финансиран от
ДФ "Земеделие" по договор
№19/321/01276 от 27.11.2012

вилника за организацията
и дейността на Общински
съвет-Главиница, неговите
комисии и взаимодействието му с Общинска администрация. Постоянната
комисия за предотвратяване и установяване на
конфликт на интереси бе
преименувана в Постоянна
комисия "Противодействие
на корупцията и за отнемане на незаконно придобито

а дължимата сума сега е в
размер на 2 305 419,62 лв.
Освен главницата, Общината дължи и възстановяване
на начислена законна лихва
върху нея - 133 202,01 лв.
Общинският съвет задължи
кмета на общината Неждет

та за опазване на околната
среда, както и Годишен финансов отчет на „Общински
превози” ЕООД.
На сесията бяха приети и
решения по разпоредителни
сделки с имоти общинска
собственост в селата Зафирово, Дичево и Суходол.

Пътешествие в света на науката
мното си удовлетворение
от изявата на учениците,
поздравявайки самите тях
и ръководителя на извънкласната дейност - Светла Илиева. Извънкласните
занимания на учениците
се финансират от ЕСФ
и ОП НОИР по Проект
BG05M2OP001-2.004-0004
„Развитие на способностите на учениците и
повишаване мотивацията
им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и
компетентности (Твоят
час) - фаза I“.

На 27 март т.г. се проведе първата публична изява на група „Пътешествие в света на науката“
в ОбУ „Иван Вазов“ в с.
Зафирово. Целта
бе да
се демонстрират интересните опити проведени
в сбирките на групата.
На събитието, състояло
се в НЧ „Христо Ботев 1901 г.”, присъстваха ученици, родители и учители.
Като свои постижения
учениците демонстрираха
умения да извършват опи-

ти и обясняват техните
резултати. Чрез опитите
знанията за природните
закони стават близки на
учениците, тъй като се
усвояват не по определенията от учебниците, а
в хода на развлекателни
игри. Въздействието върху аудиторията пролича
от силните възклицания
на гостите, както и от
желанието им да се включат в демонстрацията на
част от експериментите.
Родители изразиха огро-

Баба Марта е дошла

Децата от група "Слънчице" и група "Васил Левски" от
Детската градина в с. Зафирово посрещнаха Баба Марта
с много песни, танци и стихчета.
На ръчичките им Баба Марта върза мартенички. Червенобели символи на пролетта децата получиха и от НЧ
"Христо Ботев - 1901 г." с пожелание да бъдат много
здрави, щастливи, бели и червени, румени, засмени през
цялата година.

Пролетта дойде
По повод Първа пролет с. Стефан Караджа орЧиталище "Просвета" в ганизира поход в гората.

Освен самодейците към
читалището, в събитието се включиха и учениците от начален етап
на обучение в ОУ "Отец
Паисий" водени от г-жа
Снежана Вълкова.
В гората походниците

събираха цветя, играха
различни игри на воля.
"Забавлявахме се истински, а на тръгване
тропнахме и няколко хорца сред природата" - споделиха организаторите
от читалището.
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Нашият ФОТОКОНКУРС
"Аз обичам да чета
в. "УСТРЕМ"
Уважаеми читатели,

Приключиха Общинските
и Областните състезания
по тенис на маса и волейбол
от II етап на Ученическите
игри за 2017- 2018 г. Отбори
от три училища - СУ ”Васил
Левски" - гр. Главиница, ОУ
”Св. Св. Кирил и Методий" с. Сокол и ОУ ”Отец Паисий"

игри, се проведе във физкултурния салон на СУ ”Васил
Левски” в гр. Главиница.
Организатор на състезанието е отдел „Хуманитарни
дейности“ към Община Главиница.
Финалното класиране по
възрасти и пол се подреди

3. СУ ”Васил Левски”, гр.
Главиница.
Момичета 5-7 клас:
1. ОУ ”Отец Паисий”, с.
Ст. Караджа.
Юноши 8-10 клас:

На 22 и на 26 март т.г. в
ПМГ ”Св. Климент Охридски”
в гр. Силистра се проведоха
Областните състезания по
волейбол, които са част от
Ученическите игри в този

1. СУ ”Васил Левски”, гр.
Главиница.
Девойки 8-10 клас
1. СУ ”Васил Левски”, гр.
Главиница.
Най-добрите класирали
се на призовите места,
получиха почетна грамота,
предметни награди и купа.

вид спорт.
Участваха отбори от гр.
Главиница, гр. Силистра, гр.
Тутракан и гр. Дулово във
възрастовите групи V-VII
клас и VIII-X клас.
Отборите на Главиница в
група V-VII клас заеха второ
място, а в група VIII-X клас
- трето място.

Предлагаме Ви едно
ново предизвикателство
- фотоконкурс "Аз обичам
да чета в. "Устрем".
Вашите деца - малки
и по-големи, със сигурност поглеждат с любопитство нашия вестник
"Устрем". Вглеждат се в
снимките - търсят там
познати лица, ако са поголеми и могат да четат
- научават информация
за събитията в община
Главиница...
От Вас очакваме да
запечатате на снимка
техните емоционални реакции с вестник "Устрем".
Снимките изпращайте на e-mail: ustrem19@abv.bg
Срокът на фотоконкурса изтича в края на годината, а всички получени снимки ще публикуваме във
в. "Устрем".
Най-интересните ще получат награди осигурени
от издателя - Община Главиница.

- с. Ст. Караджа се включиха по следния начин:
Момчета 5-7 клас:
в състезанията по тенис
1. ОУ ”Св. Св. Кирил и Мена маса във възрастовите
тодий”, с. Сокол;
групи 5-7 клас и 8-10 клас.
2. ОУ ”Отец Паисий”, с.
Турнирът, който е част
от Общинските ученически Ст. Караджа;

"Нека заедно да посрещнем баба марта"

„Нека заедно да посрещнем
Баба Марта“ бе темата
на Общинския конкурс за
изработване на мартеници,
който организира Община
Главиница. На 13 март т.г.
в заседателната зала на
Общински съвет в гр. Главиница се проведе награждаване на класираните на
призови места участници
в конкурса. Най-активно в
него се включиха СУ „Васил
Левски" - Главиница, ОУ „Св.
Св. Кирил и Методий“ - с.
Сокол, ОУ ”Отец Паисий”
- с. Ст. Караджа, ДГ„Св.
Св. Кирил и Методий“ - гр.
Главиница, Център за настаняване от семеен тип

за деца без увреждания - с.
Малък Преславец и Комплекс
за социални услуги за лица
с психични разстройства и
умствена изостаналост в
гр. Главиница.
Според регламента, конкурсът се проведе в няколко
възрастови групи. Журито,
след като разгледа конкурсните работи, ги оцени и
оформи крайното класиране.
В първа възрастова група
(3-7 г.) на 1-во място е класиран Бурак Дениз Бейхан
- група „Мир”, с. Калугерене,
ДГ „Св.Св.Кирил и Методий“
- гр. Главиница; на 2-ро място - Пламен Симеонов Илиев
от група „Шарено Петле“ -

циални услуги за ЛПР и за Преславец.
ПЛУИ - гр.Главиница, а на
Класацията в последната
ДГ „Св.Св.Кирил и Ме- то и Ерен Ердинч Амди - 3 2-ро - Център за настаня- категория на конкурса - "Грутодий“ гр. Главиница, клас от ОУ ”Отец Паисий”, ване от семеен тип за деца пова работа - мартеница
а на 3-то място - На- с. Стефан Караджа.
без увреждане в с. Малък изработена от група от
зли Ейджанева Ертадеца или ученици,
нева - група „Пролет”,
без разпределяне на
с. Звенимир - ДГ „Св.
възрастови групи"
Св.Кирил и Методий“,
се води от проект
гр. Главиница.
„Твоят Час” при СУ
С поощрителни на„Васил Левски”-гр.
гради в тази група
Главиница, на 2-ро
са отличени Илкер
място е 5-та група
Шюкрю Адем от група
за ЦОУД СУ „Васил
„Пролет”, с. Листец
Левски”-гр.Главини- ДГ „Св.Св.Кирил и
ца и на 3-то мясМетодий“ гр. Главито - група „Кокиче”,
ница и
Елвин Ерс. Зебил - ДГ „Св.
джан Айдън от група
Св.Кирил и Мето“Славейче“, с. Чердий“, гр. Главиница.
ногор - ДГ „Св.Св.Кирил и
Всички участници
Методий“, гр. Главиница.
в конкурса получиха
Учениците от 1-ви до
грамоти за достой4-ти клас формират втора
но представяне.
възрастова група. Тук на
1-во място е Джем Синан
При най-големите - от
Вестник "УСТРЕМ"
Бахри от 3 клас - ОУ „Св. Св. трета възрастова група (5
Кирил и Методий”, с. Сокол -7 клас), класирането води
Издател: Община Главиница
следван от Есин Тамер от Яамур Заим Мехмед - 4б клас
4а клас - СУ „Васил Левски“, от СУ „Васил Левски”, гр.
ȺɞɪɟɫɝɪȽɥɚɜɢɧɢɰɚɭɥ³ȼɢɬɨɲɚ´ʋ
гр. Главиница и Онур Осман Главиница следван от МелиГьоджен - 4б клас от същото за Петкова Димитрова – 7
ɬɟɥ  
училище.
клас от ОУ ”Отец Паисий”,
HPDLOXVWUHP#DEYEJREVKWLQD#JODYLQLWVDEJ
Поощрителни награди за- с. Стефан Караджа и Самир
ZZZJODYLQLWVDEJ
служиха Сехер Сезгин Решад Юлиян Лятиф - 5 клас от ОУ
от 2б клас, Иремнур Нуртин „Св. Св. Кирил и Методий”,
ȻɪɨɹɬɩɨɞɝɨɬɜɢɄɚɥɢɧɚȽɊɔɇɑȺɊɈȼȺ
Реджеб от 4а клас и Алек- с. Сокол.
сандър Тодоров Денчев от
В категория "Групова ра2а клас - всички от СУ”Васил бота в Центрове" на 1-во
ɉɟɱɚɬ³ɄɈȼȺɑȿȼɉɊȿɋ´ɝɪɋɢɥɢɫɬɪɚ
Левски”, гр. Главиница, как- място е Комплекс за со-

