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ВЕСТНИК НА ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА

ǶȕȞșȏȓȏȒȏȕȔȇȒȌȉȇȌ
ȖȗȏȉȒȌȞȌȔȏȦșȋȕȖȡȒȔȏșȌȒȌȔ
țȏȔȇȔȘȕȉȗȌȘȚȗȘȉȕȈȠȏȔȇǪȒȇȉȏȔȏȝȇ
Неждет ДЖЕВДЕТ, Кмет на община Главиница:

Както обещахме, уважаеми читатели на в.
"Устрем", в този брой
продължаваме разговора
с кмета на Община Главиница Неждет ДЖЕВДЕТ
- за свършеното досега, за
предстоящата работа по
проекти и новите идеи за
развитието на общината.

ɇɟɠɞɟɬȾɀȿȼȾȿɌ

- Г-н Джевдет, какви инфраструктурни проекти
са реализирани досега и
каква готовност имате
за нови такива?
- Проектът, който приключи преди броени дни е
ремонтът на втори административен блок, който
се намира в гр. Главиница,
на улица „Витоша” №46. Ремонтът е на стойност 460
хил. лева и включва мерки
за енергийна ефективност,
отоплителна инсталация
във всички помещения, подновяване на прилежащата
тротоарна част, създаване
на условия за достъп на хора

Кметство с.Малък Преславец и НЧ "Й. Йовков - 1947 г."
Под патронажа на Кмета на община Главиница
Ви канят на

Празник на водните лилии"
на 9 юни 2018 г. от 9:00 ч.
в местността "Блато Малък Преславец"
намираща се непосредствено до р. Дунав

на стр. 8

в неравностойно положение
и други. Реконструкцията на
част от центъра на града
и завършването на тази
административна сграда,
на стр. 2

ǿȠȎȞȠȖȞȎȠ
ȝȞȜȤȓȒȡȞȖȠȓțȎ
ǺǶǱǱșȎȐȖțȖȤȎ
ǿȖȠȜȐȜǸȞȎȗȒȡțȎȐȟȘȎ
През 2018 година в община Главиница често започна
да се използва една абревиатура, която е позната за
едни, но екзотична за други. Тази абревиатура - МИГ,
позната повече, като наименование на руски военен
самолет, е Местната инициативна група "Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа". Структурата
е регистрирана по ЗЮЛНЦ, като учредите ли са
Община Главиница, Община Ситово, представители
от стопанския и нестопанския сектор. Офисът на
МИГ се намира в гр. Главиница, на ул. „Дунав” 13А,
/бившата Автогара/.
на стр. 3

Световната шампионка по борба
Станка Златева ще гостува в Главиница
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ǶȕȞșȏȓȏȒȏȕȔȇȒȌȉȇȌ
ȖȗȏȉȒȌȞȌȔȏȦșȋȕȖȡȒȔȏșȌȒȌȔ
țȏȔȇȔȘȕȉȗȌȘȚȗȘȉȕȈȠȏȔȇǪȒȇȉȏȔȏȝȇ
Неждет ДЖЕВДЕТ, Кмет на община Главиница:

ɇɨɜɢɹɬɨɛɥɢɤɧɚɜɬɨɪɢ
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɟɧɛɥɨɤ

от стр. 1
промени облика на центъра
на града. В по-нататъшната
ни работа, като приоритет
за подобряване на централната градска част, включваме изграждане на паркинг
между поликлиниката и сградата на Читалището в гр.
Главиница, и паркова зона
около църквата.
Стартирахме реализирането на одобрения проект
за подмяната на около 5500

метра водопровод в гр. Главиница, квартал „Шарман”.
До одобрение на този проект
се стигна, след като в началото на 2017 година Община
Главиница кандидатства
за финансиране в ПУДООС.
Съгласно законовите разпоредби, след финализиране на
изпълнението на проекта,
новият водопровод ще бъде
предаден за стопанисване и
управление на ВиК-Силистра.

Промените направени в
нормативната уредба, които
се отнасят към експлоатацията на ВиК-системи и
съоръжения, уреждат стопанисването и поддържането
на тези публични съоръжения
- водопровод, канализация и
пречиствателни станции, да
се извършва от ВиК.
През първата половина
на месец юни ще започнат
строително-монтажните
работи за реализирането
на спечеления проект по

програма „Красива България",
който е на стойност около
180 хил. лева и включва разширение на съществуващия
Център за възрастни хора с
увреждания. Проектът беше
входиран, през април 2017
година и получи одобрение,
през август същата година,
като идеята заложена в него
е изграждане на допълнителни помещения към съществуващата сграда, които да

създадат възможност за
преобразуване на дейността
на Центъра.
Към днешна дата, капацитетът на Дневния център
е за 15 потребители. Това,
което искаме да постигнем
е да увеличим капацитета
- за минимум 60 души, и да
преобразим дейността му
от Дневен център в Рехабилитационен център. Новата
функция ще даде възможност
да се обслужват много повече хора и да включва рехабилитация за нуждаещите
се от нея.
Превозването на потребителите ще се осъществява безплатно с наличния
микробус и евентуално - с
разкритите от Общината
линии по населените места.
На следващ етап ще кандидатстваме за разкриване на
подобна услуга и в южната
част на общината.
През месец юни ще стартира ремонтът на Детската градина в село Зафирово.
Този проект е на стойност
около 450 хил. лева и включва
цялостен ремонт на сградата, отопление и обзавеждане. Детската градина се
явява една от най-големите

по брой деца в общината,
а сегашното състояние на
сградата е твърде окаяно.
По мои наблюдения, там ремонт никога не е правен. Ще
се наложи, през периода, когато се извършват ремонтни дейности по тази сграда,
децата посещаващи зафировската детска градина да
се превозват до детската
градина в гр. Главиница.
Поставили сме си задача до
септември 2018 г. ремонтът
да приключи. В същия срок
трябва да изпълним и ремонта в Детската градина
на село Стефан Караджа,
където ще се разкрие нова
детска градина и довършване
на втория етап от ремонта
на Детската градина в село
Черногор.
Остават няколко детски
градини, които се нуждаят
от ремонт - в селата Зебил,
Дичево, Суходол и Ножарево.
За тези детски заведения
Общината ще кандидатства
за финансиране по мярка 7.2.
на ПРСР по процедурите
на Местната инициативна
група.
До края на месец юни ще
започнат строително-монтажните работи по капиталовата програма на Общината, които включват около
500 хил. лева за асфалтиране
на улична мрежа и полагане
на изкуствени неравности,
и 300 хил. лева за ремонт на
общински обекти - читалища, детски градини, кметства и други.
- Какви проекти подготвяте, с които Община Главиница ще кандидатства
за финансиране?
- Ако трябва да спомена
най-важните моменти от нашата работа по готовност
за привличане на допълнителни средства, трябва да се
концентрирам върху няколко
приема. Това са ДФ „Земеделие”, Междуведомствената
комисия за възстановяване
и подпомагане, ПУДООС и
финансиране на проекти с
Постановление на Министерски съвет. Всички останали
приеми на проекти изискват
съфинансиране от Общината
в размери около 40%, което
поставя Община Главиница

в невъзможност да участва.
Средствата, с които бихме
могли да съфинасираме наши
проекти, години наред ще
бъдат предоставяни за покриване на общинския дълг.
Държавен Фонд „Земеделие” обяви прием на проекти
по мярка 7.2. на Програмата
за развитите на селските
райони, като определените
критерии включват: брой
население по настоящ адрес
в населеното място, в което
ще се реализира обектът,
размер на безработицата

около 100 хил. лева.
В процес на подготовка
сме на няколко проекта за
водопроводна мрежа, включващи последния етап от
водопровода на гр. Главиница, довеждащ водопровод за селата Ножарево и
Падина. Имаме решение за
предоставяне на сондажен
кладенец на ВиК-Силистра,
за да се повиши качеството
и дебита на питейната вода
в селата Зарица, Звенимир,
Зебил, Вълкан и Листец.
Входирали сме искане до

в общината и свързаност
на улиците с републикански
път. Съобразявайки се с
критериите за одобрение
на проекти и броя на жителите по населените места,
решихме да кандидатстваме
с максимално допустимите
три проекта:
1. Ремонт на Детските
градини в село Богданци и
град Главиница, който е на
стойност около 900 хил.
лева и включва енергийна
ефективност, оборудване и
обзавеждане. През 2018 година ще входираме проекти за
ремонт на 6 детски градини
и ще извършим ремонт на 3
детски градини в общината.
2. Асфалтиране на уличната мрежа в град Главиница,
село Стефан Караджа и село
Зафирово, който е на стойност 1 млн. и 80 хил. лева.
3. Изграждане на спортна
площадка в двора на СУ „Васил Левски” - гр. Главиница,
който ще е на стойност

министъра на финансите
за отпускане на финансови средства, които ще се
включат в асфалтиране на
уличната мрежа.
Очакваме финансиране
на внесен от нас проект в
Междуведомствената комисия за възстановяване и
развитие на стойност около 1,8 млн. лева. Проектът
включва продълбочаване и
облицоване на целия открит
канал на града.
- Какви са привлечените
допълнителни средства,
освен бюджета на общината?
Открито мога да заявя,
че от момента, в който
положих клетва до сега,
допълнителният финансов
ресурс привлечен в общината, освен бюджета, е около
4 млн. лева, без да включвам
средствата по Местната
инициативна група "Главиница - Ситово Крайдунавска
Добруджа".
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ǿȠȎȞȠȖȞȎȠ
ȝȞȜȤȓȒȡȞȖȠȓțȎǺǶǱǱșȎȐȖțȖȤȎǿȖȠȜȐȜǸȞȎȗȒȡțȎȐȟȘȎǲȜȏȞȡȒȔȎ


След месеци труд на екип от експерти, ръководени от Неждет Джевдет
- кмет на община Главиница, се изготви Стратегия на общността, с която
в края на месец август 2017 г. се кандидатства пред Управителния орган Министерството на земеделието и храните, за отпускане на финансиране.
От входираните общо 77 броя Стратегии, в края на месец декември 2017
година, Управителният орган на МЗХ одобри общо 20 от тях, като на 11-то
място постави МИГ "Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа", с което
възнагради положения значителен труд от страна на екипа.
Одобрената от Управителния орган Стратегия е в размер на около 4 млн.
лева и дава възможност да се кандидатства за реализиране на проекти по
мерки от Програмата за развитие на селските райони /ПРСР/, ОП „Развитие
на човешките ресурси“ /ОП ”РЧР”/ и ОП „Наука, образование и интелигентен
растеж“ /ОП”НОИР”/ (виж приложената таблица).
Одобреният финансов ресурс може да се усвоява само от физически и
юридически лица, които имат регистрация или дейност в общността - общините Главиница и Ситово. Наличието на МИГ в община Главиница, дава
редица предимства на бенефициентите:
- проектите ще се подават в офиса на МИГ в гр. Главиница;
- оценяването на проектите ще се извършва от експерти, назначени
от МИГ;
- ще се разглеждат проекти на бенефициентите само от общността
/Главиница и Ситово/;
- конкуренцията на проектите ще е на местно, а не на национално ниво.
На проведеното заседание на Управителния съвет на Местната инициативна група се взе решение да се даде старт на процедурите по прием на
проекти за подпомагане на бенефициенти по част от мерките на Програмата
за развитие на селските райони, ОП „Развитие на човешките ресурси" и ОП
„Наука, образование и интелигентен растеж“. Първите процедури за прием
на проекти се очаква да се обявят в началото на август 2018 година. До
тогава следва да се спази изискването на Управляващия орган, а именно,
да се проведе информационна кампания по населените места на общините
Главиница и Ситово. Информационната кампания е задължителна част на
процедурата и включва представяне на стратегията на МИГ, представяне
на предстоящите за обявяване мерки, условията за приемане на проекти и
критериите за класирането им. По препоръки на кмета на община Главиница,
тези информационни срещи трябва да се проведат, след като всяко домакинство има информация за организирането на такива, т.е. в условията на
достъпност и прозрачност.
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ϭϵϱϱϴϬϬ
ϯϯϬϱϬϬ
ϵ͕ϲϬ
ϮϬϭϱϬϬ
ϱ͕ϴϱ
ϮϬϲϬϬϬ

ϱ͕ϵϴ

ϮϵϰϬϬϬ

ϴ͕ϱϰ

ϲϲϬϬϬϬ

ϭϵ͕ϭϳ

ϭϭϳϯϱϬ

ϯ͕ϰϭ

ϭϰϲϰϱϬ

ϰ͕Ϯϱ

ϱϴϲϳϱϬ
ϱϴϲϳϱϬ
ϭϳ͕Ϭϱ
ϴϵϵϲϴϬ
ϰϲϵϰϬϬ
ϭϯ͘ϲϰ

ϰϯϬϮϴϬ
ϭϮ͕ϱϬ
ϲϱϯϯϯϮ
ϰϭϬϮϵϯϮ

Щъркели, спасени от Сафет Халид,
вече са с поколение в Германия

ɓɴɪɤɟɥɢɬɟɜȽɟɪɦɚɧɢɹɜɟɱɟɢɦɚɬɩɨɤɨɥɟɧɢɟ

Видите ли щъркел и веднага се сещате за Сафет
Халид от с. Зарица, нали?!
Да, добрият човек, който
помогна на премръзналите щъркели в началото

на м.март, а след това
цяла Европа го аплодира
за доброто дело.
Те отлетяха от него
седмица след като бяха
спасени от леда и сту-

ɋɚɮɟɬɏȺɅɂȾɫɥɸɛɢɦɨɬɨ
ɤɭɱɟɧɰɟ

ɢɜɨɪɚɧɠɟɪɢɹɬɚ

да. И какво мислите, че
се случва сега? Сафет
продължава да мисли за
щъркелите. И има защо...
Със Сафет се срещаме
за кратко на мотокроса

в с. Дичево. Сред рева на
моторите той ми съобщава новината, че щъркел,
който е спасил с маркировка правена в Германия
миналата година, за 11

През м.юни може да се
смени личния лекар
Ɉɬɞɨɸɧɢɠɟɥɚɟɳɢɬɟ
ɞɚɫɟɪɟɝɢɫɬɪɢɪɚɬɩɪɢɧɨɜɨɛɳɨɩɪɚɤɬɢɤɭɜɚɳ ɥɟɤɚɪ ɦɨɝɚɬ
ɞɚɪɟɚɥɢɡɢɪɚɬɬɨɜɚɋɴɝɥɚɫɧɨ
ɇɚɪɟɞɛɚɬɚɡɚɨɫɴɳɟɫɬɜɹɜɚɧɟ
ɩɪɚɜɨɬɨ ɧɚ ɞɨɫɬɴɩ ɞɨ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɚ ɩɨɦɨɳ ɡɞɪɚɜɧɨɨɫɢɝɭɪɟɧɢɬɟɥɢɰɚɢɦɚɬɩɪɚɜɨɞɚ
ɢɡɛɢɪɚɬɨɛɳɨɩɪɚɤɬɢɤɭɜɚɳɥɟɤɚɪɧɚɬɟɪɢɬɨɪɢɹɬɚɧɚɰɹɥɚɬɚ
ɫɬɪɚɧɚɁɚɞɚɢɡɜɴɪɲɚɬɫɦɹɧɚɬɚ ɥɢɰɚɬɚ ɬɪɹɛɜɚ ɞɚ ɩɨɞɚɞɚɬ ɩɪɢ ɧɨɜɨɢɡɛɪɚɧɢɹ ɥɢɱɟɧ
ɥɟɤɚɪ ɩɨɩɴɥɧɟɧ ɢ ɩɨɞɩɢɫɚɧ
ɮɨɪɦɭɥɹɪɡɚɩɨɫɬɨɹɧɟɧɢɡɛɨɪ

ɩɪɢɞɪɭɠɟɧ ɨɬ ɡɞɪɚɜɧɨɨɫɢɝɭɪɢɬɟɥɧɚɬɚ ɫɢ ɤɧɢɠɤɚ ȼɤɥɸɱɜɚɧɟɬɨ ɜ ɩɚɰɢɟɧɬɧɚɬɚ ɥɢɫɬɚ
ɧɚ ɧɨɜɢɹ ɥɟɤɚɪ ɫɟ ɢɡɜɴɪɲɜɚ
ɫɥɭɠɟɛɧɨ ɜ Ɂɞɪɚɜɧɚɬɚ ɤɚɫɚ
ɇɟ ɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɯɨɪɚɬɚ ɞɚ
ɩɨɫɟɬɹɬ ɢ ɞɚ ɫɟ ɨɬɩɢɫɜɚɬ ɨɬ
ɞɨɫɟɝɚɲɧɨɬɨ *3 ɂɡɛɨɪɴɬ ɟ
ɫɜɨɛɨɞɟɧ ɢ ɥɢɱɟɧ ɢ ɫɚɦɨ ɡɚ
ɥɢɰɚɬɚɩɨɞɝɨɞɢɧɢɫɟɩɪɚɜɢɨɬɪɨɞɢɬɟɥɢɥɢɧɚɫɬɨɣɧɢɤ
Ʉɨɪɟɤɬɧɨɬɨɢɬɨɱɧɨɜɩɢɫɜɚɧɟ
ɧɚɥɢɱɧɢɬɟɞɚɧɧɢɩɪɢɩɨɩɴɥɜɚɧɟɬɨ ɧɚ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɨɧɧɚɬɚ
ɮɨɪɦɚ ɤɚɤɬɨ ɬɟ ɫɚ ɡɚɩɢɫɚɧɢ

ɜɥɢɱɧɚɬɚɤɚɪɬɚɟɨɬɝɨɥɹɦɨ
ɡɧɚɱɟɧɢɟȽɪɟɲɤɢɬɟɦɨɝɚɬɞɚ
ɫɬɚɧɚɬɩɪɢɱɢɧɚɧɨɜɢɹɬɢɡɛɨɪ
ɞɚɧɟɫɟɨɫɴɳɟɫɬɜɢ
ɇɨɜɨɢɡɛɪɚɧɢɹɬ ɨɛɳɨɩɪɚɤɬɢɤɭɜɚɳɥɟɤɚɪɨɬɫɜɨɹɫɬɪɚɧɚɬɪɹɛɜɚɞɚɜɩɢɲɟɜɡɞɪɚɜɧɨɨɫɢɝɭɪɢɬɟɥɧɚɬɚ ɤɧɢɠɤɚ ɧɚ
ɥɢɰɟɬɨ ɤɨɟɬɨ ɝɨ ɟ ɢɡɛɪɚɥɨ
ɫɜɨɢɬɟ ɞɚɧɧɢ ɢɦɟ ɚɞɪɟɫ
ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɤɚɬɚ ɢ ɬɟɥɟɮɨɧ ɡɚ
ɜɪɴɡɤɚ ɋɴɳɟɫɬɜɭɜɚ ɢ ɜɴɡɦɨɠɧɨɫɬɬɚ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɨɧɧɚɬɚ
ɮɨɪɦɚ ɞɚ ɫɟ ɩɨɞɚɞɟ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨ ɱɪɟɡ ɫɚɣɬɚ ɧɚ ɇɁɈɄ

ɧɨ ɬɨɜɚ ɟ ɜɴɡɦɨɠɧɨ ɫɚɦɨ ɡɚ
ɩɪɢɬɟɠɚɬɟɥɢɬɟɧɚɥɢɱɟɧɟɥɟɤɬɪɨɧɟɧ ɩɨɞɩɢɫ ɇɚ ɢɧɬɟɪɧɟɬ
ɫɬɪɚɧɢɰɚɬɚɧɚɇɚɰɢɨɧɚɥɧɚɬɚ
ɡɞɪɚɜɧɨɨɫɢɝɭɪɢɬɟɥɧɚ ɤɚɫɚ
ɇɁɈɄ  ɩɪɨɞɴɥɠɚɜɚ ɞɚ ɫɴɳɟɫɬɜɭɜɚ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɧɨɫɬ
ɞɚɜɚɳɚɜɴɡɦɨɠɧɨɫɬɧɚɡɞɪɚɜɧɨɨɫɢɝɭɪɟɧɢɬɟɩɪɢɬɟɠɚɜɚɳɢ
ɭɧɢɤɚɥɟɧɤɨɞɡɚɞɨɫɬɴɩ ɍɄȾ 
ɢɡɞɚɞɟɧɨɬɊɁɈɄɞɚɪɚɡɝɥɟɠɞɚɬɫɜɨɟɬɨɩɚɰɢɟɧɬɫɤɨɞɨɫɢɟ
Ⱦɨɫɬɴɩɴɬ ɞɨ ɞɨɫɢɟɬɨ ɜɟɱɟ ɟ
ɞɨɫɬɴɩɧɚɢɱɪɟɡɉɟɪɫɨɧɚɥɧɢɹ
ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɨɧɟɧɤɨɞ ɉɂɄ 
ɢɡɞɚɞɟɧɨ ɨɬ ɇɚɰɢɨɧɚɥɧɚɬɚ
ɚɝɟɧɰɢɹɧɚɩɪɢɯɨɞɢɬɟ ɇȺɉ 
ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɨɬɨ ɡɞɪɚɜɧɨ ɞɨɫɢɟ
ɧɚɧɟɩɴɥɧɨɥɟɬɧɨɬɨɥɢɰɟɦɨɠɟ
ɞɚɛɴɞɟɪɚɡɝɥɟɠɞɚɧɨɨɬɪɨɞɢɬɟɥɹɤɨɣɬɨɟɧɚɩɪɚɜɢɥɢɡɛɨɪ
ɧɚɥɢɱɟɧɥɟɤɚɪɧɚɞɟɬɟɬɨ

ɇɚɦɨɬɨɤɪɨɫɚɜɫȾɢɱɟɜɨɫɧɢɦɤɚɡɚɫɩɨɦɟɧ
ɫɤɦɟɬɚɧɚɈɛɳɢɧɚȽɥɚɜɢɧɢɰɚɇɟɠɞɟɬȾɠɟɜɞɟɬɢ
ɤɦɟɬɚɧɚɫɁɟɛɢɥɇɟɞɢɦɑɚɭɲ

дни е прелетял до... Германия и там вече има 5
малки щъркелчета. За
това е уведомен от Барбара Хайденрайх, която му
праща и снимки.
Сафет е благодарен на
всички хора, които са съпричастни към неговата
човешка постъпка.
Той получи специални
поздравления от министър на околната среда
и водите Нено Димов,
от областния управител
Ивелин Статев, от кмета на община Главиница
Неждет Джевдет, от

неправителствени организации и много, много
хора буквално от цял свят
чрез социалната мрежа
Фейсбук.
А иначе, денят на Сафет преминава впълно
разнообразие - има оранжерия, в която отглежда
натурални зеленчуци - домати, тиквички, пипер, и е
доволен от плодородието.
Тук са и неговите красиви пауни, и любимо кученце, грижи се и за кравата...
Но не минава и ден без
мисъл за щъркелите...
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УСТРЕМ

Месут АЛИШ, Председател на Общински съвет-Главиница:

м. май 2018 г.

За дарителя Боян Томов

Общинските съветници разбират
своята отговорност пред обществото

ɆɟɫɭɬȺɅɂɒ

Ɉɬɧɚɱɚɥɨɬɨɧɚɦɸɧɢɢ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹɬɚ ɧɚ Ɉɛ
ɳɢɧɫɤɢ ɫɴɜɟɬȽɥɚɜɢɧɢɰɚ
ɫɟ ɩɪɟɦɟɫɬɢ ɜ ɧɨɜ ɞɨɦ
ȼɫɴɳɧɨɫɬɬɨɜɚɟɫɝɪɚɞɚ
ɬɚɧɚɦɟɫɬɧɢɹɩɚɪɥɚɦɟɧɬ
ɜ ɤɨɹɬɨ ɫɥɟɞ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤ
ɰɢɹɨɬɧɹɤɨɥɤɨɝɨɞɢɧɢɫɟ
ɩɪɨɜɟɠɞɚɬɫɟɫɢɢɬɟ
ȼɧɨɜɢɹɤɚɛɢɧɟɬɜɨɞɢɦ
ɢɪɚɡɝɨɜɨɪɚɫɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟ
ɥɹ ɧɚ Ɉɛɳɢɧɫɤɢɹ ɫɴɜɟɬ
ɆɟɫɭɬȺɅɂɒ
 ȼ ɫɜɨɹɬɚ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɚ
ɩɪɚɤɬɢɤɚ ȼɢɟ ɫɬɟ ɛɢɥɢ ɡɚɦɟɫɬɧɢɤɤɦɟɬɢɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥ
ɧɚ Ɉɛɳɢɧɫɤɢ ɫɴɜɟɬ ɉɪɟɡ
ɜɫɢɱɤɢ ɬɟɡɢ ɝɨɞɢɧɢ ɪɚɛɨɬɚ
ɜ ɩɨɥɡɚ ɧɚ ɨɛɳɟɫɬɜɨɬɨ
ɤɨɝɚ ɛɟɲɟ ɧɚɣɥɟɫɧɨɧɚɣ
ɬɪɭɞɧɨ"
Ɉɬɝɨɜɨɪɧɨɫɬɢɬɟɤɚɬɨɡɚɦ
ɤɦɟɬ ɢ ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥ ɧɚ Ɉɛɳɢɧɫɤɢɹ ɫɴɜɟɬ ɫɚ ɫɴɜɫɟɦ
ɪɚɡɥɢɱɧɢ Ʉɚɬɨ ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥ
ɧɹɦɚɞɟɧɜɤɨɣɬɨɞɚɫɟɤɚɠɟ
ɱɟ ɦɨɝɚ ɞɚ ɛɴɞɚ ɩɨɫɩɨɤɨɟɧ
ɢɥɢ ɩɨɫɜɨɛɨɞɟɧ ȼɢɧɚɝɢ
ɬɪɹɛɜɚɞɚɫɴɦɧɚɧɢɜɨɡɚɳɨɬɨ ɞɟɣɧɨɫɬɬɚ ɧɚ Ɉɛɳɢɧɫɤɢɹ
ɫɴɜɟɬ ɟ ɩɪɹɤɨ ɫɜɴɪɡɚɧɚ ɫ
ɞɟɣɧɨɫɬɬɚ ɧɚ ɨɛɳɢɧɫɤɚɬɚ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹɌɨɣɞɟɮɚɤɬɨ ɩɨɞɩɨɦɚɝɚ ɞɟɣɧɨɫɬɬɚ ɧɚ
ɨɛɳɢɧɫɤɚɬɚ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ
Ⱥɤɨ ɩɪɢ ɧɚɫ ɧɟɳɚɬɚ ɫɚ ɧɨɪɦɚɥɧɢ ɢ ɜɫɢɱɤɢ ɪɟɲɟɧɢɹ
ɤɨɢɬɨ ɩɪɢɟɦɟɦ ɫɚ ɤɨɪɟɤɬɧɢ
ɢ ɩɪɚɜɢɥɧɢ ɞɟɣɧɨɫɬɬɚ ɧɚ
ɨɛɳɢɧɫɤɚɬɚ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ

ɢɤɦɟɬɚɫɟɭɥɟɫɧɹɜɚɬɦɧɨɝɨ
Ɇɨɠɟ ɛɢ ɤɚɬɨ ɡɚɦɤɦɟɬ
ɫɴɦɛɢɥɩɨɦɥɚɞɢɩɨɝɥɟɞɴɬ
ɦɢɜɴɪɯɭɨɛɳɟɫɬɜɟɧɢɬɟɩɪɨɛɥɟɦɢ ɩɨ ɜɫɹɤɚ ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬ
ɟɛɢɥɫɴɜɫɟɦɞɪɭɝɋɟɝɚɤɚɬɨ
ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥ ɧɚ Ɉɛɳɢɧɫɤɢɹ
ɫɴɜɟɬ ɦɢɫɥɹ ɱɟ ɬɟɠɟɫɬɬɚ
ɢ ɨɬɝɨɜɨɪɧɨɫɬɬɚ ɤɨɹɬɨ ɢɦɚ
ɞɥɴɠɧɨɫɬɬɚ ɟ ɦɧɨɝɨ ɩɨɝɨɥɹɦɚ
 Ɍɪɟɬɚ ɝɨɞɢɧɚ ɬɟɱɟ ɨɬ
ɦɚɧɞɚɬɚɧɚɬɨɡɢɈɛɳɢɧɫɤɢ
ɫɴɜɟɬ Ʉɚɤ ɛɢɯɬɟ ɨɰɟɧɢɥɢ
ɪɚɛɨɬɚɬɚ ɧɚ ɦɟɫɬɧɢɹ ɩɚɪɥɚɦɟɧɬ"Ʌɟɫɧɨɥɢɪɚɛɨɬɢɬɟ
ɫɴɫɫɴɜɟɬɧɢɰɢɬɟ"
Ɇɨɹɬɚɢɞɟɹɟɨɛɳɢɧɫɤɢɬɟ
ɫɴɜɟɬɧɢɰɢ ɞɚ ɛɴɞɚɬ ɦɧɨɝɨ
ɩɨɚɤɬɢɜɧɢ ɢ ɢɦ ɝɨ ɤɚɡɚɯ ɧɚ
ɡɚɫɟɞɚɧɢɟɬɨɧɚɉɨɫɬɨɹɧɧɢɬɟ
ɤɨɦɢɫɢɢəɫɧɨɟɱɟɧɟɜɫɟɤɢ
ɨɛɳɢɧɫɤɢ ɫɴɜɟɬɧɢɤ ɦɨɠɟ ɞɚ
ɢɦɚɩɨɡɧɚɧɢɹɜɴɜɜɫɢɱɤɢɫɮɟɪɢɧɨɬɚɦɤɴɞɟɬɨɫɟɱɭɜɫɬɜɚ
ɞɨɫɬɚɬɴɱɧɨɤɨɦɩɟɬɟɧɬɟɧɬɨɣ
ɬɪɹɛɜɚɞɚɜɡɟɦɟɨɬɧɨɲɟɧɢɟ
Ɍɚɤɚ ɬɟ ɦɨɝɚɬ ɞɚ ɩɨɫɬɚɜɹɬ
ɩɪɨɛɥɟɦɢɬɟ ɧɚ ɠɢɬɟɥɢɬɟ ɨɬ
ɨɛɳɢɧɚȽɥɚɜɢɧɢɰɚɩɨɧɚɱɢɧ
ɩɨ ɤɨɣɬɨ ɨɛɳɢɧɫɤɚ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹɧɟɝɢɜɢɠɞɚɇɨɪɦɚɥɧɨɟɜɞɨɤɥɚɞɧɚɬɚɡɚɩɢɫɤɚɞɚ
ɧɟɦɨɠɟɞɚɫɟɨɩɢɲɟɜɫɢɱɤɨ
ɢ ɡɚɬɨɜɚ ɧɚ ɡɚɫɟɞɚɧɢɹɬɚ ɧɚ
ɤɨɦɢɫɢɢɬɟ ɨɛɳɢɧɫɤɚɬɚ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹɬɪɹɛɜɚɞɚɞɚɜɚ
ɩɨɩɴɥɧɚɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹɡɚɞɚ
ɭɥɟɫɧɢɪɚɛɨɬɚɬɚɢɧɚɧɟɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚ

Ɇɢɫɥɹ ɱɟ ɨɛɳɢɧɫɤɢɬɟ ɫɴɜɟɬɧɢɰɢ ɪɚɡɛɪɚɯɚ ɫɜɨɹɬɚ
ɨɬɝɨɜɨɪɧɨɫɬ ɤɴɦ ɨɛɳɟɫɬɜɨɬɨ ȿɬɨ ɢɦɚɦɟ ɫɢ ɨɛɳɢɧɫɤɢ
ɜɟɫɬɧɢɤɤɴɞɟɬɨɦɧɨɝɨɞɨɛɪɟ
ɫɟ ɡɚɫɹɝɚɬ ɩɪɨɛɥɟɦɢɬɟ ɩɨ
ɧɚɫɟɥɟɧɢɬɟ ɦɟɫɬɚ ɬɚɤɚ ɱɟ
ɝɨɥɹɦɨɬɨ ɦɢ ɠɟɥɚɧɢɟ ɟ Ɉɛɳɢɧɫɤɢɹɬ ɫɴɜɟɬ ɞɚ ɛɴɞɟ ɜ
ɩɨɦɨɳɧɚɧɚɲɢɬɟɠɢɬɟɥɢ
 ɂɦɚɬɟ ɥɢ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ
ɞɚɥɢɨɛɳɢɧɫɤɢɬɟɫɴɜɟɬɧɢɰɢ ɫɟ ɫɪɟɳɚɬ ɫ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɢɬɟɩɨɧɚɫɟɥɟɧɢɬɟɦɟɫɬɚ"
Ɇɧɨɝɨɤɭɥɬɭɪɧɢɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɫɟ ɩɪɨɜɟɠɞɚɬ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢɹɬɚ ɧɚ ɧɚɲɚɬɚ ɨɛɳɢɧɚ
ȿɬɨ ɫɟɝɚ ɟ ɦɨɬɨɤɪɨɫɴɬ ɜ ɫ
Ⱦɢɱɟɜɨɧɚɸɧɢɩɪɟɞɫɬɨɹɬ
ɧɚɪɨɞɧɢɬɟ ɛɨɪɛɢ ɢ ɤɨɧɧɢɬɟ
ɫɴɫɬɟɡɚɧɢɹ ɜ Ƚɥɚɜɢɧɢɰɚ
ɜ ɞɧɢɬɟ ɨɤɨɥɨ ɩɪɚɡɧɢɤɚ ɧɚ
ɝɪɚɞɚ ɢɦɚ ɫɴɳɨ ɦɨɬɨɤɪɨɫ ɢ
ɞɪɭɝɢɤɭɥɬɭɪɧɢɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ
ɇɚɲɢɬɟ ɫɴɜɟɬɧɢɰɢ ɫɚ ɦɧɨɝɨ
ɚɤɬɢɜɧɢɜɤɥɢɜɪɟɥɢɝɢɨɡɧɢɬɟɩɪɚɡɧɢɰɢɆɸɫɸɥɦɚɧɫɤɚɬɚ
ɨɛɳɧɨɫɬɩɪɚɜɢɩɪɟɡɦɟɫɟɰɢɬɟ
ɦɚɣɸɧɢɢɸɥɢɦɨɥɟɛɟɧɢɡɚ
ɞɴɠɞɏɨɪɚɬɚɫɜɢɤɧɚɯɚɫɬɨɜɚ
ɢɩɨɫɬɨɹɧɧɨɧɢɤɚɧɹɬȿɬɨɧɚ
ɩɪɚɡɧɢɤɚɧɚɫɁɜɟɧɢɦɢɪɧɚ
ɦɚɣɰɟɥɢɹɬɈɛɳɢɧɫɤɢɫɴɜɟɬɛɟɲɟɩɨɤɚɧɟɧ
Ʉɚɤɬɨ ɧɚɜɫɹɤɴɞɟ ɨɛɳɢɧɫɤɢɬɟɫɴɜɟɬɧɢɰɢɫɚɪɚɡɥɢɱɧɢ
 ɧɹɤɨɢ ɫɚ ɦɧɨɝɨ ɚɤɬɢɜɧɢ
ɢɡɤɥɸɱɢɬɟɥɧɨ ɚɤɬɢɜɧɢ ɓɟ
ɩɨɫɨɱɚ ɬɭɤ Ȼɨɹɧ ȼɚɫɢɥɟɜ
ɌɨɦɨɜɨɬɝɪɭɩɚɬɚɧɚȾɉɋɌɨɣ
ɦɧɨɝɨɱɟɫɬɨɞɚɪɹɜɚɩɚɪɢɱɧɢ
ɫɪɟɞɫɬɜɚɞɚɪɹɜɚɞɟɬɫɤɢɫɴɨɪɴɠɟɧɢɹɌɨɜɚɟɦɧɨɝɨɞɨɛɪɚ
ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɚ ɤɨɹɬɨ ɩɨɤɚɡɜɚ
ɨɬɝɨɜɨɪɧɨɫɬ ɧɟ ɫɚɦɨ ɤɴɦ
ɩɚɪɬɢɹɬɚɚɤɴɦɜɫɢɱɤɢɯɨɪɚ
Ɂɚɳɨɬɨ Ɉɛɳɢɧɫɤɢɹɬ ɫɴɜɟɬ
ɤɨɥɤɨɬɨ ɢ ɞɚ ɟ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢ
ɮɨɪɦɚɬ ɪɟɲɟɧɢɹɬɚ ɤɨɢɬɨ
ɫɟ ɩɪɢɟɦɚɬ ɫɚ ɫ ɩɴɥɧɨ ɦɧɨɡɢɧɫɬɜɨ
ɌɨɡɢɈɛɳɢɧɫɤɢɫɴɜɟɬɟɧɨɜ
ɜɫɦɢɫɴɥɱɟɦɧɨɝɨɨɬɫɴɜɟɬɧɢɰɢɬɟ ɫɚ ɡɚ ɩɴɪɜɢ ɦɚɧɞɚɬ
Ɂɚ ɬɪɢ ɝɨɞɢɧɢ ɩɪɟɡ ɝɥɚɜɢɬɟ
ɧɢ ɦɢɧɚɯɚ ɦɧɨɝɨ ɩɪɟɞɢɡɜɢɤɚɬɟɥɫɬɜɚ ɧɨ ɢɡɞɴɪɠɚɯɦɟ
Ɉɛɳɢɧɫɤɢɹɬ ɫɴɜɟɬ ɜ ɥɢɰɟɬɨ
ɧɚ ɫɜɨɹ ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥ ɩɪɚɜɢ
ɨɬɱɟɬɡɚɫɜɨɹɬɚɞɟɣɧɨɫɬɩɪɟɞ
ɉɨɫɬɨɹɧɧɢɬɟ ɤɨɦɢɫɢɢ ɚ ɪɟɲɟɧɢɹɬɚɤɨɢɬɨɩɪɢɟɦɚɦɟɫɟ
ɢɡɩɴɥɧɹɜɚɬ ɨɬ ɨɛɳɢɧɫɤɚɬɚ

ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ
ȼɢɠɬɟɩɪɢɧɚɫɟɦɧɨɝɨɩɨ
ɫɩɨɤɨɣɧɨɧɟɤɚɢɜɞɴɪɠɚɜɚɬɚ
ɞɚɟɬɚɤɚɫɩɨɤɨɣɧɨ
Ɉɫɧɨɜɧɢɬɟɧɢɩɪɨɛɥɟɦɢɫɚ
ɥɢɩɫɚɬɚ ɧɚ ɪɚɛɨɬɧɢ ɦɟɫɬɚ
ɞɟɦɨɝɪɚɮɫɤɢɹɬɫɪɢɜɚɨɬɬɚɦ
ɢɫɢɥɧɨɧɚɦɚɥɟɧɢɹɬɛɪɨɣɧɚ
ɭɱɟɧɢɰɢɬɟɈɛɳɢɧɚɬɚɡɚɞɟɥɹ
ɨɝɪɨɦɧɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ ɞɨɮɢɧɚɧɫɢɪɚɧɟ ɧɚ ɭɱɢɥɢɳɚɬɚ ɫ
ɦɚɥɨɦɟɪɧɢɩɚɪɚɥɟɥɤɢ
Ⱦɨɦɚɲɧɢɹɬ ɫɨɰɢɚɥɟɧ ɩɚɬɪɨɧɚɠ ɩɪɨɜɟɠɞɚ ɫɨɰɢɚɥɧɚɬɚ ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɢ ɩɨɦɚɝɚ ɧɚ
ɜɴɡɪɚɫɬɧɢɬɟ ɯɨɪɚ ɢ ɬɟɡɢ ɜ
ɧɟɪɚɜɧɨɫɬɨɣɧɨ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ
Ɇɨɝɚɞɚɤɚɠɚɱɟɤɚɬɨɧɚɲɢɹ
ɋɨɰɢɚɥɟɧ ɩɚɬɪɨɧɚɠ ɧɹɦɚ
ɞɪɭɝ ɜ ɰɹɥɚ ɋɢɥɢɫɬɪɟɧɫɤɚ
ɨɛɥɚɫɬ
ɂ ɨɳɟ ɧɟɳɨ ɢɫɤɚɦ ɞɚ ɧɚɩɨɦɧɹ Ɂɚɞɴɥɠɟɧɢɟ ɟ ɧɚ
ɜɢɫɲɢɬɟɩɭɛɥɢɱɧɢɞɥɴɠɧɨɫɬɢ
ɞɚɩɨɞɚɞɚɬɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɢȾɟɤɥɚɪɚɰɢɹɩɨɱɥɚɥɬɨɬ
Ɂɚɤɨɧɚ ɡɚ ɩɪɨɬɢɜɨɞɟɣɫɬɜɢɟ
ɧɚ ɤɨɪɭɩɰɢɹɬɚ ɢ ɡɚ ɨɬɧɟɦɚɧɟ ɧɚ ɧɟɡɚɤɨɧɧɨ ɩɪɢɞɨɛɢɬɨ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɨ ɜ ɫɪɨɤ ɞɨ  ɸɧɢ
Ɉɛɳɢɧɫɤɢɬɟɫɴɜɟɬɧɢɰɢɩɨɪɚɞɢɮɚɤɬɚɱɟɫɚɩɨɞɩɢɫɚɥɢɩɨɞɨɛɧɢɞɟɤɥɚɪɚɰɢɢɩɨɫɬɚɪɢɹ
ɡɚɤɨɧɫɚɨɫɜɨɛɨɞɟɧɢɨɬɬɨɜɚ
ɄɦɟɬɨɜɟɬɟɧɚɄɦɟɬɫɬɜɚɨɛɚɱɟ
ɫɚɡɚɞɴɥɠɟɧɢɞɚɩɨɩɴɥɧɹɬɬɚɤɢɜɚȾɟɤɥɚɪɚɰɢɢɩɨɨɛɪɚɡɟɰ
Ⱦɟɤɥɚɪɚɰɢɢɬɟ ɫɟ ɩɨɞɚɜɚɬ ɜ
Ɉɛɳɢɧɫɤɢɹ ɫɴɜɟɬ ɞɨ Ʉɨɦɢɫɢɹɬɚɡɚɩɪɨɬɢɜɨɞɟɣɫɬɜɢɟɧɚ
ɤɨɪɭɩɰɢɹɬɚɢɡɚɨɬɧɟɦɚɧɟɧɚ
ɧɟɡɚɤɨɧɧɨɩɪɢɞɨɛɢɬɨɢɦɭɳɟɫɬɜɨɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹɬɚɜɱɚɫɬɬɚ
ɤɨɧɮɥɢɤɬ ɧɚ ɢɧɬɟɪɟɫɢ ɳɟ
ɛɴɞɟɩɭɛɥɢɱɧɚɳɟɦɨɠɟɞɚ
ɫɟɜɢɞɢɧɚɫɚɣɬɚɧɚɈɛɳɢɧɫɤɢɹ ɫɴɜɟɬ Ⱥ ɡɚ ɨɫɬɚɧɚɥɚɬɚ
ɱɚɫɬɳɟɛɴɞɟɢɡɝɪɚɞɟɧɩɭɛɥɢɱɟɧɪɟɝɢɫɬɴɪɤɴɦɈɛɳɢɧɫɤɢɹ
ɫɴɜɟɬ ɢ ɨɬ ɬɚɦ ɳɟ ɫɟ ɡɧɚɟ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɨɬɨɫɴɫɬɨɹɧɢɟɧɚ
ɜɫɟɤɢɤɦɟɬ

ȻɨɹɧɌɈɆɈȼ

Боян Василев Томов е общински съветник в Общински съветГлавиница от групата на ДПС.
Вече трета година той е един от
най-големите дарители сред колегите си местни парламентаристи.
Дарява в полза на децата и хората
от общината. С различни нови
катерушки, люлки и пързалки са
обзаведени детски кътове в селата
Сокол, Калугерене и Звенимир.
"Новата придобивка на Кметство Звенимир е закупена бла-

на машина за косене на трева, за
поддържане на паркове, детската
градина и всички зелени площи"
- информира кметицата на с.
Звенимир - Тезджан Рушан.
"Повечето мои дарения са насочени към училището в родно
ми село Сокол, където от години
храня доста деца. Тази година - 7,
миналата година - 12. Дарявал
съм и за с. Малък Преславец, и
на училището в гр. Главиница
- сподели Боян Томов. Хората

ȾɟɬɫɤɚɬɚɩɥɨɳɚɞɤɚɜɫɄɚɥɭɝɟɪɟɧɟ

годарение на спонсорите Боян
Томов - общински съветник, и
ЕТ ”Елит агро”, с.Боил, които ни
дариха средства за закупуване

ɈɛɳɢɧɚȽɥɚɜɢɧɢɰɚɢɇɑɏɪɢɫɬɨȻɨɬɟɜɝɨɪɝɚɧɢɡɢɪɚɯɚɩɨɤɥɨɧɟɧɢɟɢɩɨɞɧɚɫɹɧɟɧɚɜɟɧɰɢɢɰɜɟɬɹ
ɩɪɟɞɩɚɦɟɬɧɚɬɚɩɥɨɱɚɧɚɡɚɝɢɧɚɥɢɬɟɜɈɬɟɱɟɫɬɜɟɧɚɬɚ
ɜɨɣɧɚɩɨɫɥɭɱɚɣȾɟɜɟɬɢɦɚɣȾɟɧɧɚɩɨɛɟɞɚɬɚȾɟɧ
ɤɨɣɬɨɩɪɟɞɢɡɜɢɤɜɚɫɢɥɧɢɱɭɜɫɬɜɚɩɪɢɩɨɦɧɹɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɫɴɛɢɬɢɹɢɧɢɤɚɪɚɞɚɫɜɟɞɟɦɝɥɚɜɢɜɡɧɚɤɧɚ
ɩɪɢɡɧɚɬɟɥɧɨɫɬȾɚɬɚɬɚɟɡɚɛɟɥɟɠɢɬɟɥɧɚɢɫɬɨɜɚɱɟ
ɧɚɬɢɦɚɣɨɬɛɟɥɹɡɜɚɦɟɢȾɟɧɹɧɚȿɜɪɨɩɚȾɟɧɹɬ
ɧɚɩɨɛɟɞɚɬɚɟɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɧɨɭɫɥɨɜɢɟɡɚɞɚɦɨɠɟ
ȿɜɪɨɩɚɞɚɡɚɩɨɱɧɟɞɚɫɟɨɛɟɞɢɧɹɜɚɢɛɥɚɝɨɞɚɪɟɧɢɟ
ɧɚɬɨɜɚɠɢɜɟɟɦɜɦɢɪ

ме уважават и аз също. Аз не ги
деля партийно, религиозно или по
етнос. Доволен съм от всички тях.
Надявам се и те от мен".
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Айлин Елман е в.и.д Кмет на с. Суходол
на децата; Спорт, култура
и дейности за свободното
време; Мониторинг и подобряване на работата на
системата за закрила на
детето и Защита правата
на децата в дигиталната
ера и превенция на рисковете
в мрежата.
Приет бе и Годишен план
за дейностите в подкрепа на
личностното развитие.
Единодушно бе гласувано
предложението за дарение
на 3 хил.лв. за изграждане на
Православен параклис "Св.
Св.Константин и Елена" в
с. Подлес. Първата копка е
направена през 2014 г. от
тогавашния Русенски митрополит и сегашен патриарх
- Неофит. Към настоящия момент има одобрена проектна
документация и издадено
разрешение за строеж. През
Майското заседание на
Общински съвет-Главиница
започна с избор на временно изпълняващ длъжността
кмет на Кметство с. Суходол. Причината за това
е кончината на досегашния
кмет Хамид Рушид. Паметта
му бе почетена от съветниците и присъстващите
на сесията с едноминутно
мълчание.
Направени бяха три предложения - за сегашния секретар
на Кметството Севджан Неджиб, Алейдин Рушид и Айлин
Елман. След гласуване, с 9
подкрепящи гласове за в.и.д.
Кмет бе избран Айлин Елман.
Той ще управлява до провеждането на частични избори
в селото, които трябва да
бъдат насрочени от президента на републиката.
За представител на Общи-

на Главиница в извънредното
Общо събрание на Асоциацията по водоснабдяване и
канализация на обособена територия обслужвана от "ВиК"
ООД-Силистра бе определен
кметът Неждет Джевдет,
а при невъзможност той да
присъства на събранието ще
го замества Сюзан Хасан,
зам.-кмет на общината.
Съветниците приеха Общинска програма за закрила
на детето за настоящата
година, в която са залегнали различни дейности в
няколко раздела: Равенство
на шансовете за развитие
на всички деца; Осигуряване правото на детето на
достъп до здравеопазване и
здравни грижи и здравословен
начин на живот; Намаляване на детската бедност
и създаване на условия за

ɈɛɳɢɧɫɤɢɹɬɫɴɜɟɬɧɢɤɉɴɪɜɨɥɟɬɚȺɧɬɨɧɨɜɚɩɪɢɟ
ɞɚɪɟɧɢɟɬɨɜɨɥɟɣɛɨɥɧɚɢɮɭɬɛɨɥɧɚɬɨɩɤɢɨɬɫɜɨɢɬɟ
ɤɨɥɟɝɢɊɚɲɤɨȾɟɧɟɜɢɞɪɋɟɛɚɯɬɢɧɏɚɥɢɞ

социално включване на децата; Развитие на качествено
образование за всички деца;
Правосъдие, адаптирано към
нуждите на всички деца;
Живот без насилие на децата; Насърчаване участието

2017 г. от събраните средства от дарения са положени
основите на параклиса. За
цялостното му изграждане
са необходими още 30 хил.
лв. Църковното настоятел-

ство продължава да набира
дарения - финансови и материални.
Община Главиница е избираем бенефициент по подмярка 7.2 "Инвестиции в
създаването, подобряването или разширяването
на всички видове малка по
мащаби инфраструктура"
на Програмата за развитие
на селските райони. В тази
връзка е възложено изработването на работен проект
за "Реконструкция на улична
мрежа а територията на община Главиница", а с решение
взето на това заседание бе
дадено съгласие Общината
да кандидатства с проекта.
Прието бе и решение за
предоставяне на вещи общинска собственост за безвъзмездно управление на
юридически лица или техни
териториални структури
- превозни средсва на ОП
"ОИКД", автомобили на ДГ
"Св.Св.Кирил и Методий" и
РУ-Тутракан - Участък-Главиница и храсторези на 19
населени места.

Гробищен парк за мюсюлмани ще има вече в с. Сокол след като Общинският
съвет реши на терен край
селото да бъде променено
предназначението от "пасище" в "гробищен парк".
Част от общински имот
в землището на с. Малък
Преславец ще бъде отдадена
под наем във връзка с инвестиционното предложение за
доставка и монтаж на автоматични Хидрометрични
станции по българския бряг
на р.Дунав.
В края на заседанието, общинските съветници Рашко
Денев и д-р Себахтин Халид
подариха две топки за децата от Главиница, като
ги връчиха на Първолета
Антонова, председател на
Постоянната комисия по образование, религия и спорт.
Рашко Денев изрази и благодарност към кмета на община
Главиница Неждет Джевдет
за голямата помощ, която е
оказал при организацията по
честването на християнския
празник Свети Дух.

"Розите на България" в Деня на таланта Върви, народе възродени!
абитуриентите.
Директорът на СУ ”Васил Левски”
Нефие Раим им пожела успешно
дипломиране и добра личностна
и професионална изява в бъдеще.
По повод Деня на българската
просвета, култура и славянската
писменост - 24 май, във всички
училища на територията на община
Главиница се проведоха тържества.
По време на празника в ОУ „Св.
Св. Кирил и Методий“ в с. Сокол с
наградата „Ученик на годината“ в
начален етап бе отличен Беркай
Олчай Абидин от II клас.

Учителите и учениците от СУ
"Васил Левски", гр. Главиница
се включиха в инициативата на
Министерството на науката и
образованието в партньорство с
Министерството на вътрешните
работи и съответните дипломатически представителства,
Министерство на културата и
Държавната агенция на българите в чужбина "Розите на
България" като я съчетаха с
традиционно провеждания в
групите за Целодневна организация "Ден на таланта".
Учениците показаха, че не
клас с добруджанската народна
песен "Мило ми е, мамо". На сцената се редуваха изпълненията
на фолклорни и модерни танци.
В края на празника ученици,
родители и гости се хванаха на
хорото под звуците на "Празнична сюита", изпълнена от
оркестъра за народна музика на
Българското национално радио,
хор на фолклорен ансамбъл
"Тракия" и хор "Космически
гласове".
Веска НЕЙКОВА
Валентина КАРАКОЛЕВА,
ст. учители в групи за
Целодневна организация
само умеят да се учат, но и
да се веселят, като обединиха
традициите с модерните предизвикателства на днешния ден.
Гости на нашия празник бяха
кметът на Община Главиница
Неждет Джевдет, неговият заместник Сюзан Хасан, секретарят на Общината Ашкън Ружди,
както и кметовете на с. Листец и
с. Ножарево - Ерджан Реджеб и
Джюнейт Мюмюн.
Концертът бе открит от Деница Николова - ученичка от VI а

Празнично шествие на учители
и ученици от СУ "Васил Левски",
граждани и гости на град Главиница се проведе на 24 май - Ден на
българската просвета и култура и
славянската писменост.
Гости на празника бяха Ивелин
Статев - областен управител на Област Силистра, който поднесе своите поздравления и Елена Маркова
- гл. секретар на Област Силистра.
Кметът на Община Главиница Неж-
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дет Джевдет поздрави и връчи на
отличниците и изявените ученици
в учението и спорта специално
изработени статуетки и грамоти.
„Първенец на випуска“ в СУ ”Васил
Левски” е Дженгиз Гюнай Хюсеин от
XIIа клас (сн.2), а „Ученик на годината“ в прогимназиален етап - Гьоркен
Теннур Мудин от VIIа клас (сн.1).
Отборът за „Защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации“ на средното училище в
Главиница е класиран за участие в
Националния етап на състезанията
и за постигнатия успех бе награден
със статуетка.
На красиво украсената открита
сцена в центъра на града, присъстващите в тържеството изпратиха и

2

6

УСТРЕМ

За празника - награди за
просветни и културни дейци
а пореден път Община Главиница организира традиционен коктейл по случай 24
май - Ден на българската
просвета, култура и славянската писменост, на

З

който присъстваха 140
учители и културни дейци
от цялата община.
„Оставаме признателни
на нашите просветни и
културни дейци, както
действащите, така и

пенсионираните. На всички пожелавам преди всичко здраве и нестихваща
енергия, за да продължим
да се трудим“ - каза в
приветствието си Неждет Джевдет - кмет на

Община Главиница. Той
връчи на номинираните
плакети, поздравителни
адреси и цветя.
За висок професионализъм, заслуги и принос
в развитието на образованието, с приз „Учител на годината“ беше
награден Петър Василев
Донев - старши учител
при СУ „Васил Левски“ в
гр. Главиница, а „Учител
на годината“ в общинска
детска градина е Ста-

м. май 2018 г.
нислава Стойчева Сярова
от ЦДГ „Св. Св. Кирил и
Методий“, гр. Главиница.
Поздравителни адреси
бяха връчени на пенсионирали се учители от СУ
„Васил Левски“ през 2017
г. Това са Минка Гатева
Костадинова, Цветанка
Иванова Митева, Йорданка Горанова Тодорова,
Виолетка Ангелова Стефанова и Валентин Димитров Димитров.
За принос в културното
ɉɟɬɴɪȾɈɇȿȼɍɱɢɬɟɥɧɚ
ɝɨɞɢɧɚɬɚ

ɋɬɚɧɢɫɥɚɜɚɋəɊɈȼȺ
ɍɱɢɬɟɥɧɚɝɨɞɢɧɚɬɚ

ȿɦɢɧɟɆȺɏɆɍȾɨɬɫȾɢɱɟɜɨ
ɇɚɣɞɴɥɝɨɝɨɞɢɲɟɧ
ɱɢɬɚɥɢɳɟɧɫɟɤɪɟɬɚɪ

ɑɢɬɚɥɢɳɟɧɚɝɨɞɢɧɚɬɚ
ɇɑɋɜɋɜɄɢɪɢɥɢɆɟɬɨ
ɞɢɣɫɄɨɥɚɪɨɜɨ

ɉɨɡɞɪɚɜɢɬɟɥɟɧɚɞɪɟɫɡɚ
ɫɟɤɪɟɬɚɪɹɧɚɇɑɏɪɢɫɬɨ
ȻɨɬɟɜɝɪȽɥɚɜɢɧɢɰɚ
ȾɢɚɧɚɄȺɊȺɑɈɊɈȼȺ

ɉɨɡɞɪɚɜɢɬɟɥɟɧɚɞɪɟɫɡɚ
ɆɚɪɢɹɧɚɇȺɐɈȼȺɋɟɤɪɟɬɚɪ
ɧɚɇɑɉɉɟɧɟɜɫɑɟɪɧɨɝɨɪ

развитие на общината,
с плакет „Читалище на
годината" и грамота бе
отличено НЧ „Св. Св. Кирил и Методий - 1942 г.“
в с. Коларово.
За първа година се връчи
приз за „Най-дългогодишен
читалищен секретар“
Това е Емине Хюсеин Махмуд от НЧ „Христо Ботев - 1945 г." в с.Дичево.
Тя е работила за читалището в продължение на
30 години.
Самодейци и ученици
поздравиха участниците
в коктейла с танци, песни
и стихотворения.

Активна дейност на Местната комисия за борба с
противообществените прояви на малолетните и непълнолетните
Дейността на Местната комисия за
борба с противообществените прояви
на малолетните и непълнолетните
(МКБППМН) е регламентирана в
чл. 10 от ЗБППМН. Тя организира и
координира социално-превантивната
дейност на територията на община
Главиница, разработва програми за
ограничаване действието на криминогенните фактори, работи съвместно
с органите, имащи отношение към
закрилата и защитата на малолетни и
непълнолетни.
Председател на Комисията е Данка
Милчева - зам.-кмет "Хуманитарни
дейности", а в нейния състав влизат
представители на различни институции - Минчо Цвятков - Инспектор "Детска педагогическа стая"- гр.Тутракан,
Ирена Русчева - юрист на Община
Главиница, Мюмюне Хаккъ - отдел
"Хуманитарни дейности", Нефие Раим
- директор на СУ ,,Васил Левски” ,
Гюлфера Сали - гл.експерт в отдел
“Социална закрила”, Юлия Георгиева възпитател в СУ ”Васил Левски”, Петър
Донев - учител СУ ”Васил Левски”.
Секретар на МКБППМН е Айля
Реджеб.
Местната комисия създаде практика
в годините да работи в тясно сътрудничество с ръководствата и педагогическия състав на училищата с оглед
ранно предотвратяване на девиантното
поведение сред подрастващите.
При организиране на различни
програми и инициативи на МКБППМН,
директорите на училищата съдействат
за тяхното изпълнение и популяризиране сред учениците в училищата. При
подаване на заявки от тяхна страна,
Местната комисия организира срещи и
беседи по различни проблеми, свързани с противообществените прояви при
подрастващите.
Училищните комисии съдействат
за установяване на деца в риск или
превенция на асоциалното поведение
чрез своевременно сигнализиране и
вземане на мерки на училищно ниво.
През 2017 г. броят на обхванатите
деца е 10, от тях 5 малолетни и 5 непълнолетни. Повтарящите ученици са
осем - 7 малолетни и 1 непълнолетен.
Членове на МКБППМН участваха в
екипи при изпълнението на Механизма
за съвместна работа на институциите
по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици
в задължителна предучилищна и
училищна възраст.
Екипите посетиха семейства на

деца, подлежащи на образование общо 441. От тях малолетните са 257,
а непълнолетните - 184. Проведени са
разговори с техните родители - 251
бащи и 441 майки.
В случая, терминът „родители“ по
пол (бащи или майки) е за придобиване на представа за ролята на бащата и
съответно на майката, в превентивната
дейност на МКБППМН с детето им.
След посещенията и разговорите с
родителите в училище са записани 96
деца, които продължават трайно да го
посещават.
Важен момент от работата на Местната комисия са дейностите за ограничаване на криминалната активност на
ромските деца.
Община Главиница е изключително
открита в диалога си с гражданите
от уязвимите етнически общности
на територията си. Местните ромски
лидери се подкрепят и подпомагат в
процеса на изграждане на своя капацитет. Предоставят им се възможности
за включване и участие на млади,
образовани и амбициозни роми в
обществения, социалния и културния
живот в общината.
В Община Главиница има 1 назначен
здравен медиатор от ромски произход,
който работи съвместно с Местната
комисия, за осъществяване връзка с
уязвими и рискови семейства, като
информира и насочва за всички
възможни услуги и програми, които
могат да бъдат полезни на уязвимите
етнически общности.
МКБППМН обръща внимание на

превантивните дейности сред децата от ромската общност, които
са застрашени от извършването на
противообществени прояви и живеят
в неблагоприятна семейна и социална
среда. С децата, техните родители и
приятелското обкръжение, периодично се провеждат беседи, индивидуални
и групови консултации с цел ограничаване на асоциалните прояви. С момичетата се провеждат беседи свързани с
ограничаване трафика на хора.
Комисията се отзовава, за търсене
на съвместни решения. По отношение
на превантивната работа с родители
през годината са проведени срещиразговори, беседи, индивидуална
работа с 5 бащи и 28 майки на ромски
деца.
Организирани са дейности по превенция на престъпността, здравно и
сексуално образование, превенция на
ранни бракове, подготовка за отговорно родителство и др.
Обхващат се деца от уязвимите етнически групи, в частност от ромската
общност, както и техните семейства,
деца с рисково поведение и деца,
чийто родители не полагат достатъчна
грижа за тях или са с нисък родителски
капацитет и образование. Работата
с тях е насочена към изграждане на
умения за отговорно родителство
и предотвратяване изоставянето на
децата и тяхното неглижиране. Членове на МК съвместно със здравния
медиатор активират дейността за
издирване на деца без личен лекар и с
прекъснати имунизации. Провеждат се

беседи и разговори с младите майки за
значението на имунизациите и мотивирането им за редовното им прилагане,
съгласно Националния имунизационен
календар.
За 2017 г., по данни на отдел „Закрила на детето”, има 3 непълнолетни
майки.
Реализирани са над 100 посещения
на терен, проведени са 12 здравно-образователни беседи пред ученици от 3
и 4 клас в ОУ “Отец Паисий“, с. Стефан
Караджа. В училищата се провеждат
периодично здравни беседи от страна
на медицински специалисти.
МКБППМН при Община Главиница
извършва различни дейности по
превенция на насилието между децата, състоящи се в провеждането на
кампании и беседи. Бяха направени
редица кампании по училищата за
запознаване на децата с техните права
и задълженията, както и запознаване
със Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните
и непълнолетните с цел ограничаване
и намаляване на противоправните
действия. „Насилието и тормозът в
училище. Как да се противопоставим
на насилието?” е една от тях.
През 2017 г. МКБППМН образува
и разгледа едно възпитателно дело
спрямо един непълнолетен - за притежание и употреба на наркотични
вещества. В тази връзка, Комисията
организира консултации, беседи, информационни кампании сред децата
за намаляване риска от употребата на
опиати, разясняване на наказателната

отговорност в случаите на притежание
и разпространение на наркотици,
ролята и грижите на родителите за
предпазване на децата им от рисково
поведение. Местната комисия проведе
и анкетно проучване във връзка с
проблема „Зависимости”. Анкетирани
бяха 182 ученика на възраст 13-16 г.
/VI - IX клас/ от четирите училища в
територията на община Главиница.
Целта на проучването е да се установи информираността, поведението
и отношението на учениците спрямо
употребата на психоактивни вещества.
Комисията е компетентен орган за
разглеждане на противообществени
прояви, извършени от малолетни и
непълнолетни и престъпления, освободени от наказателна отговорност
по чл. 61 от НК. Това се осъществява
чрез определените в ЗБППМН възпитателни дела. Възпитателните дела
се разглеждат от състава, определен
за всяко дело със Заповед на Председателя на МКБППМН. Съставът по
делото включва правоспособен юрист,
двама членове, протоколчик и член на
МКБППМН.
През 2017 г. в Комисията са постъпили 4 преписки с предложение
за образуване и разглеждане на
възпитателни дела. Те са разгледани,
делета са срещу четири непълнолетни
момчета, а 2 от възпитателни дела са
отложени за 2018 г.
Възпитателните дела са образувани
по преписки на РП-Тутракан - 1, РУ на
МВР-Тутракан - 2 и ОП-Силистра - 1.
Извършените противообществени
прояви се изразяват в: притежание и
употреба на наркотични вещества, хулигански прояви и управление на МПС
без свидетелство за самоуправление.
Не са допуснати нарушения при
процедурите за образуване, разглеждане на възпитателни дела и налагане
на възпитателни мерки. В Комисията
не са постъпвали предписания от
съда и прокуратурата за допуснати
нарушения.
Най-резултатни възпитателни мерки, които Комисията е наложила
през 2017 г. са "Предупреждение”,
„Поставяне под възпитателен надзор
на родителите или лицата, които ги
заместват, със задължение за полагане
на засилени грижи” и „Поставяне под
възпитателен надзор на обществен
възпитател”.
Успехът на посочените мерки се
обяснява с индивидуалната работа,
извършена с децата и засиления ро-

дителски контрол.
Към Местната комисия работя 2
обществени възпитатели. За всяко
дете с обществен възпитател се изработва индивидуален план за работа,
провежда се интервю и се набелязват
конкретни възпитателни мерки за
очаквана положителна промяна в
поведението на детето.
Важен момент в работата на обществените възпитатели е и работата
със семейството и приятелския кръг
на детето, включването му в алтернативни форми на асоциално поведение.
Обществените възпитатели поддържат
редовна връзка с родителите на децата, училищните власти и социалните
заведения. В края на отчетната година
правят предложения за продължаване
или прекратяване на възпитателния
надзор.
Местната комисия си взаимодейства с училищата на територията
на общината. При организиране на
различни програми и инициативи на
МКБППМН, Директорите на училищата
съдействат за тяхното изпълнение и
популяризиране сред учениците на
територията на общината.
Проведени са два конкурса. Първият
е в три категории - за рисунка на тема
„Не” на алкохола” с ученици от I до
V клас, за есе на тема „В „прегръдката” на алкохола ” с ученици от VI
до VIII клас и за презентация на тема
„Здравни и социални последици при
злоупотреба с алкохол ” с ученици от
IX до XII клас.
Общо 102 деца са
участвали и са наградени.
Вторият Конкурс е за лично творчество на тема „Въздействие на тютюнопушенето върху здравето”, в който
участваха и бяха наградени 117 деца.
Проведена е дискусия на тема
„Алкохолът - въздействие и последици” в училищата ОУ ”Иван Вазов”
- с. Зафирово, ОУ ”Отец Паисий” - с.
Стефан Караджа и ОУ „Св. Св. Кирил и
Методий” - с. Сокол, като са обхванати
деца от 7 и 8 клас.
Съгласно Закона за БППМН, на основание чл. 7, ал. 2, МКБППМН всяка
година представя отчет за дейността
си пред кмета, Общинския съвет и
Ценралната комисия за БППМН.
През настоящата 2018 г. Местната
комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и
непълнолетните продължава своята
активна дейност.
Айля РЕДЖЕБ,
Секретар на МКБППМН
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Абитуриентите бяха посрещнати в Общината Децата от община Главиница се
включиха в празника "Розите на България"

За поредна година Община
Главиница широко отвори врати
за абитуриентите завършващи
СУ „Васил Левски“, гр. Главиница
- Випуск 2018. Те бяха посрещнати на 15 май в сградата на
общинската администрация от
кмета Неждет Джевдет и неговия
екип - зам.-кметът Сузан Хасан и
секретарят на общината - Ашкън
Ружди. На срещата присъстваха
също заместник-директорът на
училището и класните ръководители на абитуриентите.
„Успешно дипломиране, повече
увереност и самочувствие, добра за спомен на всеки абитуриент.
реализация в живота и никога да
Имаше и изненада за дванадене забравяте община Главиница“ сетокласниците - вечеря, спонпожела кметът Неждет Джевдет на сорирана от кмета на Община
випускниците. Той връчи и подарък

На 11 май село Зебил стана притегателната точка
за децата от ДГ „Св.Св.
Кирил и Методий”, гр. Главиница и всички нейни изнесени групи в населените
места на общината. Те се
събраха в парка на селото
и заедно празнуваха Деня
на Светите братя Кирил
и Методий, като част от
инициативата „Розите на
България” организирана от
Министерство на образованието и науката.
Елемент на празника
беше българското хоро,
народната носия и един от
символите на България - розата. За инициативата бе
„Св.Св. Кирил и Методий” Мариана Донева.
Гости на тържеството
бяха Неждет Джевдет
- кмет на община Главиница, Сюзан Хасан - зам.кмет на община Главиница,
Юрданур Расим – главен
специалист "Образование, младежки дейности
и спорт", Гюлнур Реджеб
- председател на Обществения съвет на детската
градина, кметове и старши специалисти "АФО",
читалищни секретари и
председатели на читалищни настоятелства.

Главиница Неждет Джевдет. Абитуриентите не скриха своите емоции
и благодариха на кмета за топлото
посрещане и оказаното внимание.

Прегледът на художествената
самодейност събра таланти
При вокалните групи на първо
място бе класирана ЖФГ „Славей“
от НЧ „Христо Ботев-1940 г.“ Главиница, на второ - Формация
„Младостта е в сърцата ни“ от НЧ
„Христо Ботев-1901 г.“ - Зафирово
и ЖФГ „Иглика“ от НЧ „Христо
Ботев-1940 г.“ - Главиница, а на
трето - ВГ „Росна китка“ от НЧ
„Христо Ботев-1945 г.“ - с. Дичево
и Хор за обработени песни от НЧ

избрана „Празнична сюита”
изпълнена от хор на Фолклорен ансамбъл „Тракия” и
хор „ Космически гласове”,
на която танцуваха всички
деца от детските градини
и присъстващите на празника.
България се прославя по
целия свят, като земя на
розите. Розата е символ на
любовта и красотата няма
по-силен израз на чувствата от букет рози.
Поздравление за случая
поднесе директорът на ДГ
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На 12 май т.г. в залата на НЧ
„Христо Ботев-1940 г.“ в гр. Главиница се проведе „Общински
преглед на художествената самодейност, Раздел I - Български
фолклор.
Целта на прегледа е да се съхрани и предаде магията на българския фолклор - с песни, танци
и обичаи, предавани от поколение
на поколение и останали живи и
до днес в паметта на българския
народ.
В прегледа участваха 390 самодейци на възраст от 5 до 85 години
от 20 народни читалища в община
Главиница. За втора поредна
година Общината връчи статуетка
и грамота за „Най-малък самодеец“. Този път това е 5-годишният
Хаял Орхан от НЧ „Св. Св. Кирил
и Методий - 1942 г.“, с. Коларово
(сн.1). Наградата “Най-възрастен
самодеец“ бе за Мита Димова на
85 г., самодейка в НЧ „Освобожде-

ние-1940 г.“, с. Сокол (сн.2).
Прегледът бе със състезателен
характер. Участниците се състезаваха в 4 жанра - вокални групи,
народни танци, индивидуални
изпълнения и обичаи. Техните изпълнения бяха оценявани от жури в
състав: Росен Богданов - председател на Федерацията на българските
фолклорни групи и генерален
секретар на IGF, а членове - Веска
Чернева - музикант, фолклорист и
Мюмюне Хаккъ - началник на отдел
„Хуманитарни дейности“ в Община
Главиница.

„Освобождение-1940 г.“, с. Сокол.
В жанра "Народни танци" класирането водят Детски танцов
състав от НЧ „Христо Ботев-1940
г.“-Главиница и Танцова формация „Пъстра китка“ от НЧ „Христо
Ботев-1901 г.“, Зафирово. Второто
място се разделя между Танцова

група „Пъстра китка“ от НЧ „Зора1954 г.“, с. Листец и Група за
автентични народни танци от НЧ
„Св. Св. Кирил и Методий-1942 г.“,
с. Коларово, а третото - от Танцов
състав от НЧ „Светлина-1968
г.“, с. Вълкан и Танцов състав за
автентични танци от НЧ „Освобождение-1940 г.“, с. Сокол.
При индивидуалните изпълнители първа е Атанаска Добрева
от НЧ „Йордан Йовков-1946“, с.
Малък Преславец, следвана от
Деница Николова от НЧ „Христо
Ботев-1940 г.“, гр. Главиница
и Сезгин Нуридин от НЧ „Пеньо
Пенев-1959 г.“, с. Ножарево.
Със Специалната награда бе
удостоена Вокална група „Мъжка
песен“ при НЧ „Христо Ботев-1940
г.“ в гр. Главиница.
За своите изпълнения поощрителни награди получиха Детскоюношески танцов състав „Караджовчета“ от НЧ „Просвета-1940
г.“ - с. Стефан Караджа, Група
за автентични танци „ Танцуващи

лилии“ от НЧ „Йордан Йовков-1946
г.“ - с. Малък Преславец, Фолклорна група „Богданка“ от НЧ „Отец
Паисий-1948 г.“ - с. Богданци,
Детска фолклорна група „Коларовче“ от НЧ „Св. Св. Кирил и Методий-1942 г.“ - с. Коларово, Детска

група „Богданче“ от НЧ „Отец
Паисий-1948 г.“ - с. Богданци,
Вокална група „Детелини“ от НЧ
„Светлина-1943 г.“ - с. Калугерене,
Еленка Неделчева от НЧ „Йордан
Йовков-1946 г.“ - с. Малък Преславец и Йозджан Неджми от НЧ „Отец
Паисий-1948 г.“ - с. Богданци.
Класираните по жанрове получиха грамоти, статуетки и парични
награди.
Общият награден фонд осигурен от Община Главиница е
1460 лева.
Грамоти за участие и достойно
представяне получиха всички
читалища, участвали в Общинския преглед на художествената
самодейност“, Раздел I - Български фолклор, които съхраняват
и популяризират ценното фолклорно богатство, стимулирайки
неговото развитие в днешни дни.
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"Обичам те, любимо родно село,
понесло волно моите мечти!
Нали си моята усмивка детска,
нали си моята слънчева мечта.
Сълзите в очите ми за теб са, дори
да съм на края на света..." С тези
думи на водещата, в следобедните
часове на 2 юни започна Празникът
в с. Дичево организиран за шеста
година от Кметството и НЧ ”Христо
Ботев-1945 г.”
2 юни е двоен празник за селото,
защото тогава се честват Денят на
Ботев и на загиналите за свободата
и независимостта на България, както
и патронният празник на местното
читалище.
На откритата сцена в центъра на
селото, присъстващите бяха поздравени от кмета Ведат Ахмед, който в
словото си подчерта: "Прекрасно е
чувството да видя толкова много
хора тук. Искам да поднеса специалните си приветствия към тези от
вас, които се завръщат в родното
село специално за този празник.
Добре дошли у дома! И тази година
празникът на селото преминава в
традиционния си формат - с много
емоционални вълнуващи събития.

УСТРЕМ

Мотокросът, празничната програма
на нашите самодейци от читалището
и от общината са събития, които
правят празника уникален. Нека да
ги продължаваме, обогатяваме и
надграждаме, защото това е залог
за нашето достойно бъдеще".
Гост на Празника на село Дичево
бе и кметът на община Главиница
- Неждет Джевдет, който с емоционалното си приветствие събра
аплодисментите на присъстващите.
"За мен е удоволствие да приветствам с "Добре дошли" всички в
моето родно село! Най-красивото на
този празник са хората! Тук е момен-

тът да благодаря на организаторите
за труда и старанието" - каза кметът.
Неждет Джевдет информира и за
направено за селото - през миналата
година са асфалтирани две улици и
е ремонтирано Кметството. За тази
година са заделени средства за
ремонт на Читалището.
В селото има нужда още от ремонт
на детската градина, от асфалтиране
на още улици - дейности пренебрегвани във времето, но приети като
ангажимент сега, допълни още той.
"Едно е най-важно - изтъкна Неждет Джевдет - тези успехи можем да
ги постигнем единствено и само ако

сме заедно, ако сме единни можем
да помогнем на с. Дичево и на община Главиница като цяло."
Организаторите благодариха
на спонсорите на Празника на
селото и спортния Мотокрос. А те
са 43 на брой, сред които са Община Главиница, ЗК "Земя"-Сокол,
ЕТ "Нераком"-Главиница, Мандра
"Дестан"-Искра, ЗК "Сокол", Шугар
кафе, Ердинч Абил, Агроаптека Пенков-София, Левент Сочи-Калугерене, Боян и Марияна Томови - Сокол,
ЕСДИ-04 - Чернолик, "Тимеса" ЕООДСабит Февзи, ЕТ "Егепласт"-Исперих,
Синан Вехби, ЕТ "Севги" и др.
Тържеството бе открито от ВГ
”Росна китка” към НЧ ”Христо
Ботев” в с. Дичево с художествен
ръководител Небахат Карова и продължи с изпълненията на децата
от ДГ ”Кокиче”, Певческа група за
любими незабравими песни ”Романтика” при НЧ „Гюнеш" - Русе,
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ученици от ОУ ”Св.Св. Кирил и Методий”, самодейци от с.Ножарево,
Мерлин Динчер от НЧ "П.Пенев"Черногор, ВГ ”Саман йолу” от НЧ

”Христо Ботев-1945 г.”в Дичево,
Танцова формация ”Зумба” от
Силистра и талантливата, обичана
и уважавана певица Наргиз.

ɜɫȾɢɱɟɜɨɌɭɤɧɹɦɚɤɚɤɞɚɧɟ
ɫɩɨɦɟɧɚɢɝɧɄɪɚɫɢɦɢɪɒɢɤɨɜ
ɨɬɋɢɥɢɫɬɪɚɤɨɣɬɨɝɨɞɢɧɢɧɚɪɟɞɩɨɞɝɨɬɜɹɬɪɚɫɟɬɨɢɟɱɚɫɬ
ɨɬɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɢɹɟɤɢɩ
Ʉɪɚɫɢɦɢɪ ɒɢɤɨɜ ɤɨɣɬɨ
ɫɴɳɨ ɟ ɫɴɫɬɟɡɚɬɟɥ ɭɱɚɫɬɜɚ
ɜ ɦɨɬɨɤɪɨɫɚ ɨɬ ɢɦɟɬɨ ɧɚ ɫ
Ⱦɢɱɟɜɨ ɢ ɫɟ ɤɥɚɫɢɪɚ ɧɚ ɪɨ
ɦɹɫɬɨɜɄɥɚɫɆɏ
ɋɴɫɬɟɡɚɬɟɥɢɢɩɭɛɥɢɤɚɛɹɯɚ
ɩɨɡɞɪɚɜɟɧɢɢɨɬɤɦɟɬɚɧɚɨɛɳɢɧɚɬɚɇɟɠɞɟɬȾɠɟɜɞɟɬ
Ʉɪɚɣɨɬɥɢɱɧɨɩɨɞɝɨɬɜɟɧɨɬɨ
ɬɪɚɫɟɩɭɛɥɢɤɚɬɚɛɟɲɟɦɧɨɝɨɛɪɨɣɧɚɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɨɬɩɪɚɯɚ
ɫɥɟɞ ɦɨɬɨɪɢɬɟ ɢ ɧɚɛɥɸɞɚɜɚ
ɉɪɚɡɧɢɤɴɬɧɚɫȾɢɱɟɜɨɧɚ
ɸɧɢɡɚɩɨɱɧɚɨɳɟɜɩɪɟɞɢɨɛɟɞɧɢɬɟɱɚɫɨɜɟɫɴɫɫɬɚɪɬɚɧɚ
ɆɨɬɨɤɪɨɫɌɚɡɢɝɨɞɢɧɚɜ
ɧɟɝɨɭɱɚɫɬɜɚɯɚɫɴɫɬɟɡɚɬɟɥɢ
ɨɬɰɹɥɚɬɚɫɬɪɚɧɚ
Ʉɦɟɬɴɬ ɧɚ ɫ Ⱦɢɱɟɜɨ  ȼɟɞɚɬ Ⱥɯɦɟɞ ɩɪɢ ɨɬɤɪɢɜɚɧɟɬɨ
ɧɚ ɫɴɫɬɟɡɚɧɢɟɬɨ ɩɪɢɩɨɦɧɢ
ɩɪɟɞɢɫɬɨɪɢɹɬɚ ɧɚ ɩɪɚɡɧɢɤɚ ɜɴɡɫɬɚɧɨɜɟɧ ɩɪɟɡ  ɝ
Ɍɨɝɚɜɚ ɫɟ ɪɨɞɢɥɚ ɢɞɟɹɬɚ ɡɚ
ɦɨɬɨɤɪɨɫɚ ɉɴɪɜɚɬɚ ɝɨɞɢɧɚ
ɬɪɚɫɟɬɨɛɟɲɟɦɧɨɝɨɫɤɪɨɦɧɨ
ɫɧɹɤɨɥɤɨɟɥɟɦɟɧɬɚɢɭɱɚɫɬɧɢɰɢɋɬɟɱɟɧɢɟɧɚɜɪɟɦɟɬɨ
ɧɢɟ ɭɫɩɹɯɦɟ ɞɚ ɫɴɡɞɚɞɟɦ
ɩɨɞɨɛɪɚ ɩɢɫɬɚ ɫ ɤɨɟɬɨ ɩɪɢɜɥɹɤɨɯɦɟ ɩɨɜɟɱɟ ɭɱɚɫɬɧɢɰɢ
ȼɫɢɱɤɨ ɬɨɜɚ ɪɟɚɥɢɡɢɪɚɯɦɟ
ɛɥɚɝɨɞɚɪɟɧɢɟ ɧɚ ɫɩɨɧɫɨɪɢɬɟ
ɢ ɞɨɛɪɨɞɟɬɟɥɢɬɟ ɨɬ ɪɟɝɢɨɧɚ
ɩɨɞɱɟɪɬɚɬɨɣɊɚɡɛɢɪɚɫɟɢ
ɧɚɈɛɳɢɧɚȽɥɚɜɢɧɢɰɚɫɩɨɞɤɪɟɩɚɬɚ ɧɚ ɤɦɟɬɚ ɝɧ ɇɟɠɞɟɬ
Ⱦɠɟɜɞɟɬɤɨɣɬɨɫɴɳɨɢɦɚɩɪɢɧɨɫɜɪɚɡɜɢɬɢɟɬɨɧɚɦɨɬɨɤɪɨɫɚ

ɥɸɛɨɩɢɬɧɨɬɨ ɫɴɫɬɟɡɚɧɢɟ ɤɨ- ȽɚɧɢɆɟɬɨɞɢɟɜɜɬɨɪɢɄɪɚɫɢ- ɞɟɧɢ ɫ ɤɭɩɢ ɢ ɩɚɪɢɱɧɢ ɧɚɟɬɨɫɟɩɪɨɜɟɞɟɜɞɜɚɦɚɧɲɚ ɦɢɪɒɢɤɨɜɨɬȾɢɱɟɜɨɢɬɪɟɬɢ ɝɪɚɞɢɚɡɚɜɫɢɱɤɢɭɱɚɫɬɧɢɰɢ
ɢɦɚɲɟɫɩɟɰɢɚɥɧɨɢɡɪɚɛɨɬɟɧɢ
Ɍɨɱɧɨ ɜ  ɱɚɫɚ ɜɫɢɱ- ȼɟɫɟɥɢɧȾɢɦɢɬɪɨɜ
ɤɢ ɫɬɚɧɚɯɚ ɧɚ ɤɪɚɤɚ ɡɚ ɞɚ
ɉɨɛɟɞɢɬɟɥɢɬɟ ɛɹɯɚ ɧɚɝɪɚ- ɦɟɞɚɥɢɢɩɚɪɢɱɧɢɩɪɟɦɢɢ
ɩɨɱɟɬɚɬ ɩɚɦɟɬɬɚ ɧɚ Ȼɨɬɟɜ ɢ
ɡɚɝɢɧɚɥɢɬɟ ɡɚ ɫɜɨɛɨɞɚɬɚ ɢ
ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɬɚɧɚȻɴɥɝɚɪɢɹ
Ɇɨɬɨɤɪɨɫɴɬ ɫɟ ɩɪɨɜɟɞɟ ɜ
ɬɪɢɤɥɚɫɚȼɄɥɚɫɫɟɫɴɫɬɟɡɚɜɚɯɚɧɚɣɦɚɥɤɢɬɟɞɟɰɚɬɚ
Ɍɚɡɢɝɨɞɢɧɚɬɟɛɹɯɚɬɪɢɦɚɢɫɟ
ɤɚɱɢɯɚɧɚɫɬɴɥɛɢɱɤɚɬɚɧɚɩɨɛɟɞɢɬɟɥɢɬɟɌɢɯɨɦɢɪȾɟɹɧɨɜ
ɨɬȾɟɜɧɹȼɚɥɟɪɢɏɪɢɫɬɨɜɨɬ
ɌɴɪɝɨɜɢɳɟɢɊɚɞɨɫɥɚɜɊɭɫɟɜ
ȼɤɥɚɫɆɏɭɱɚɫɬɜɚɯɚɫɴɫɬɟɡɚɬɟɥɢɚɩɪɢɡɨɜɚɬɚɬɪɨɣɤɚ
ɮɨɪɦɢɪɚɯɚ Ʉɚɥɨɹɧ ɂɥɢɟɜ
Ⱥɧɝɟɥ Ɇɢɥɟɧɨɜ ɢ Ⱥɪɬɭɪ ȺɯɦɚɬɨɜɢɱɆɚɞɚɥɢɟɜɨɬɊɭɫɢɹ
ɛɹɯɚɭɱɚɫɬɧɢɰɢɬɟɜɄɥɚɫ
ɈɬɛɨɪɴɬɧɚɋɍȼɚɫɢɥɅɟɜɫɤɢ Ƚɥɚɜɢɧɢɰɚ ɫɟɤɥɚɫɢɪɚ
Ɇɏɤɴɞɟɬɨɩɴɪɜɢɫɟɤɥɚɫɢɪɚ
ɧɚɬɨɦɹɫɬɨɜɈɛɥɚɫɬɧɢɹɬɭɪɧɢɪɩɨɮɭɬɛɨɥȾɪɴɫɬɴɪ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɩɪɟɡɦɦɚɣɜɝɪɋɢɥɢɫɬɪɚɋɬɹɯɛɹɯɚɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɹɬɩɨɮɢɡɤɭɥɬɭɪɚȺɧɬɨɧɆɢɥɭɲɟɜɢȿɪɬɚɧɂɞɪɢɫ
ɑɚɩɚɬɚɤɨɣɬɨɫɟɝɪɢɠɢɡɚɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɢɬɟɜɴɩɪɨɫɢ
ɧɚɨɬɛɨɪɚɩɪɢɭɱɚɫɬɢɟɬɨɦɭɜɬɭɪɧɢɪɚ
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