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Неждет ДЖЕВДЕТ, Кмет на община Главиница:

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 "Главини-
ца - 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/.

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

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

 
- Г-н Джевдет, какви ин-

фраструктурни проекти 
са реализирани досега и 
каква готовност имате 
за нови такива?

- Проектът, който при-
ключи преди броени дни е 
ремонтът на втори адми-
нистративен блок, който 
се намира в гр. Главиница, 
на улица „Витоша” №46. Ре-
монтът е на стойност 460 
хил. лева и включва мерки 
за енергийна ефективност, 
отоплителна инсталация 
във всички помещения, под-
новяване на прилежащата 
тротоарна част, създаване 
на условия за достъп на хора 

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

на стр. 2
на стр. 3

на стр. 8

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

промени облика на центъра 
на града. В по-нататъшната 
ни работа, като приоритет 
за подобряване на централ-
ната градска част, включ-
ваме изграждане на паркинг 
между поликлиниката и сгра-
дата на Читалището в гр. 
Главиница, и паркова зона 
около църквата.

Стартирахме реализира-
нето на одобрения проект 
за подмяната на около 5500 

метра водопровод в гр. Гла-
виница, квартал „Шарман”. 
До одобрение на този проект 
се стигна, след като в нача-
лото на 2017 година Община 
Главиница кандидатства 
за финансиране в ПУДООС. 
Съгласно законовите разпо-
редби, 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 експлоа-
тацията на ВиК-системи и 
съоръжения, уреждат стопа-
нисването 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 раз-
ширение 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 допълнител-
ни помещения към същест-
вуващата сграда, които да 

създадат възможност за 
преобразуване на дейността 
на Центъра. 

Към днешна дата, капаци-
тетът 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 Рехаби-
литационен център. Новата 
функция ще даде възможност 
да се обслужват много по-
вече хора и да включва ре-
хабилитация за нуждаещите 
се от нея.

Превозването на потре-
бителите ще се осъщест-
вява безплатно с наличния 
микробус и евентуално - с 
разкритите от Общината 
линии по населените места. 
На следващ етап ще канди-
датстваме за разкриване на 
подобна услуга и в южната 
част на общината.

През месец юни ще стар-
тира ремонтът на Детска-
та градина в село Зафирово. 
Този проект е на стойност 
около 450 хил. лева и включва 
цялостен ремонт на сграда-
та, отопление и обзавеж-
дане. 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 ре-
монт никога не е правен. Ще 
се наложи, през периода, ко-
гато се извършват ремонт-
ни дейности по тази сграда, 
децата посещаващи зафи-
ровската 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 ре-
монта 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-мон-
тажните работи по капита-
ловата програма на Общи-
ната, 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 - читали-
ща, детски градини, кмет-
ства и други.

- Какви проекти подгот-
вяте, с които Община Гла-
виница ще кандидатства 
за финансиране?

- Ако трябва да спомена 
най-важните моменти от на-
шата работа по готовност 
за привличане на допълнител-
ни средства, трябва да се 
концентрирам върху няколко 
приема. Това са ДФ „Земеде-
лие”, Междуведомствената 
комисия за възстановяване 
и подпомагане, ПУДООС и 
финансиране на проекти с 
Постановление на Министер-
ски 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 по-
криване на общинския дълг.

Държавен Фонд „Земеде-
лие” 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 

в общината и свързаност 
на улиците с републикански 
път. Съобразявайки се с 
критериите за одобрение 
на проекти и броя на жите-
лите 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 годи-
на ще входираме проекти за 
ремонт на 6 детски градини 
и ще извършим ремонт на 3 
детски градини в общината. 

2. Асфалтиране на улична-
та мрежа в град Главиница, 
село Стефан Караджа и село 
Зафирово, който е на стой-
ност 1 млн. и 80 хил. лева. 

3. Изграждане на спортна 
площадка в двора на СУ „Ва-
сил Левски” - гр. Главиница, 
който ще е на стойност 

около 100 хил. лева.
В процес на подготовка 

сме на няколко проекта за 
водопроводна мрежа, включ-
ващи последния етап от 
водопровода на гр. Глави-
ница, довеждащ водопро-
вод 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 

министъра на финансите 
за отпускане на финансо-
ви средства, които ще се 
включат в асфалтиране на 
уличната мрежа.

Очакваме финансиране 
на внесен от нас проект в 
Междуведомствената ко-
мисия за възстановяване и 
развитие на стойност око-
ло 1,8 млн. лева. Проектът 
включва продълбочаване и 
облицоване на целия открит 
канал на града.

- Какви са привлечените 
допълнителни средства, 
освен бюджета на общи-
ната?

Открито мога да заявя, 
че от момента, в който 
положих клетва до сега, 
допълнителният финансов 
ресурс привлечен в община-
та, освен бюджета, е около 
4 млн. лева, без да включвам 
средствата по Местната 
инициативна група "Глави-
ница - Ситово Крайдунавска 
Добруджа".

от стр. 1
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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 - об-
щините 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 инициа-

тивна 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 дома-
кинство има информация за организирането на такива, т.е. в условията на 
достъпност и прозрачност.

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

Видите ли щъркел и вед-
нага се сещате за Сафет 
Халид от с. Зарица, нали?! 
Да, добрият човек, който 
помогна на премръзнали-
те 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-

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 съобща-
ва новината, че щъркел, 
който е спасил с марки-
ровка правена в Германия 
миналата година, за 11 

дни е прелетял до... Гер-
мания и там вече има 5 
малки щъркелчета. За 
това е уведомен от Бар-
бара Хайденрайх, която му 
праща и снимки.

Сафет е благодарен на 
всички хора, които са съп-
ричастни към неговата 
човешка постъпка. 

Той получи специални 
поздравления от минис-
тър на околната среда 
и водите Нено Димов, 
от областния управител 
Ивелин Статев, от кме-
та на община Главиница 
Неждет Джевдет, от 

неправителствени орга-
низации и много, много 
хора буквално от цял свят 
чрез социалната мрежа 
Фейсбук.

А иначе, денят на Са-
фет преминава впълно  
разнообразие - има оран-
жерия, в която отглежда 
натурални зеленчуци - до-
мати, тиквички, пипер, и е 
доволен от плодородието.

Тук са и неговите кра-
сиви пауни, и любимо ку-
ченце, грижи се и за кра-
вата...

Но не минава и ден без 
мисъл за щъркелите... 

-
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През м.юни може да се 
смени личния лекар
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Месут АЛИШ, Председател на Общински съвет-Главиница:

Общинските съветници разбират 
своята отговорност пред обществото
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За дарителя Боян Томов

Боян Василев Томов е общин-
ски съветник в Общински съвет-
Главиница от групата на ДПС. 
Вече трета година той е един от 
най-големите дарители сред коле-
гите 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 Кмет-
ство Звенимир е закупена бла-

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

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 на-
сочени 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 

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

Майското заседание на 
Общински съвет-Главиница 
започна с избор на времен-
но изпълняващ длъжността 
кмет на Кметство с. Су-
ходол. Причината за това 
е кончината на досегашния 
кмет Хамид Рушид. Паметта 
му бе почетена от съвет-
ниците и присъстващите 
на сесията с едноминутно 
мълчание.

Направени бяха три предло-
жения - за сегашния секретар 
на Кметството Севджан Не-
джиб, Алейдин Рушид и Айлин 
Елман. След гласуване, с 9 
подкрепящи гласове за в.и.д. 
Кмет бе избран Айлин Елман. 
Той ще управлява до провеж-
дането на частични избори 
в селото, които трябва да 
бъдат насрочени от прези-
дента на републиката.

За представител на Общи-

на Главиница в извънредното 
Общо събрание на Асоциа-
цията по водоснабдяване и 
канализация на обособена те-
ритория 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 Об-
щинска програма за закрила 
на детето за настоящата 
година, в която са зале-
гнали различни дейности в 
няколко раздела: Равенство 
на шансовете за развитие 
на всички деца; Осигурява-
не правото на детето на 
достъп до здравеопазване и 
здравни грижи и здравословен 
начин на живот; Намалява-
не на детската бедност 
и създаване на условия за 

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

на децата; Спорт, култура 
и дейности за свободното 
време; Мониторинг и по-
добряване 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 мит-
рополит и сегашен патриарх 
- Неофит. Към настоящия мо-
мент има одобрена проектна 
документация и издадено 
разрешение за строеж. През 

2017 г. от събраните сред-
ства 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 мате-
риални.

Община Главиница е изби-
раем бенефициент по под-
мярка 7.2 "Инвестиции в 
създаването, подобрява-
нето или разширяването 
на всички видове малка по 
мащаби инфраструктура" 
на Програмата за развитие 
на селските райони. В тази 
връзка е възложено изработ-
ването на работен проект 
за "Реконструкция на улична 
мрежа а територията на об-
щина Главиница", а с решение 
взето на това заседание бе 
дадено съгласие Общината 
да кандидатства с проекта. 

Прието бе и решение за 
предоставяне на вещи об-
щинска собственост за без-
възмездно 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-Гла-
виница и храсторези на 19 
населени места.

Гробищен парк за мюсюл-
мани ще има вече в с. Со-
кол след като Общинският 
съвет реши на терен край 
селото да бъде променено 
предназначението от "паси-
ще" в "гробищен парк".

Част от общински имот 
в землището на с. Малък 
Преславец ще бъде отдадена 
под наем във връзка с инвес-
тиционното предложение за 
доставка и монтаж на ав-
томатични Хидрометрични 
станции по българския бряг 
на р.Дунав.

В края на заседанието, об-
щинските съветници Рашко 
Денев и д-р Себахтин Халид 
подариха две топки за де-
цата от Главиница, като 
ги връчиха на Първолета 
Антонова, председател на 
Постоянната комисия по об-
разование, религия и спорт. 

Рашко Денев изрази и благо-
дарност 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
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 дипло-
матически представителства, 
Министерство на културата и 
Държавната агенция на бъл-
гарите в чужбина "Розите на 
България" като я съчетаха с 
традиционно провеждания в 
групите за Целодневна органи-
зация "Ден на таланта".

Учениците показаха, че не 

само умеят да се учат, но и 
да се веселят, като обединиха 
традициите с модерните пре-
дизвикателства на днешния ден.

Гости на нашия празник бяха 
кметът на Община Главиница 
Неждет Джевдет, неговият за-
местник Сюзан Хасан, секрета-
рят на Общината Ашкън Ружди, 
както и кметовете на с. Листец и 
с. Ножарево - Ерджан Реджеб и 
Джюнейт Мюмюн.

Концертът бе открит от Дени-
ца Николова - ученичка от VI а 

клас с добруджанската народна 
песен "Мило ми е, мамо". На сце-
ната се редуваха изпълненията 
на фолклорни и модерни танци.

В края на празника ученици, 
родители и гости се хванаха на 
хорото под звуците на "Праз-
нична 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

Празнично шествие на учители 
и ученици от СУ "Васил Левски", 
граждани и гости на град Главини-
ца се проведе на 24 май - Ден на 
българската просвета и култура и 
славянската писменост.

Гости на празника бяха Ивелин 
Статев - областен управител на Об-
ласт Силистра, който поднесе сво-
ите поздравления и Елена Маркова 
- гл. секретар на Област Силистра. 
Кметът на Община Главиница Неж-

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 година-
та“ в прогимназиален етап - Гьоркен 
Теннур Мудин от VIIа клас (сн.1). 

Отборът за „Защита при бед-
ствия, пожари и извънредни си-
туации“ 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, присъст-
ващите в тържеството изпратиха и 

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.

Върви, народе възродени!
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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 крими-
ногенните 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 институ-
ции - Минчо Цвятков - Инспектор "Дет-
ска 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 сътруд-
ничество с ръководствата и педагоги-
ческия 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 популяризи-
ране сред учениците в училищата. При 
подаване на заявки от тяхна страна, 
Местната комисия организира срещи и 
беседи по различни проблеми, свърза-
ни 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 не-
пълнолетни. 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 образо-
вателната 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 придобива-
не 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 Мест-
ната комисия са дейностите за ограни-
чаване 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 капа-
цитет. 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 де-
цата 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, периодич-
но се провеждат беседи, индивидуални 
и групови консултации с цел огранича-
ване на асоциалните прояви. С моми-
четата 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 срещи-
разговори, беседи, индивидуална 
работа с 5 бащи и 28 майки на ромски 
деца. 

Организирани са дейности по пре-
венция на престъпността, здравно и 
сексуално образование, превенция на 
ранни бракове, подготовка за отговор-
но родителство и др.

Обхващат се деца от уязвимите ет-
нически 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. Чле-
нове 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 мотиви-
рането им за редовното им прилагане, 
съгласно Националния имунизационен 
календар. 

За 2017 г., по данни на отдел „За-
крила на детето”, има 3 непълнолетни 
майки.

Реализирани са над 100 посещения 
на терен, проведени са 12 здравно-об-
разователни 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 де-
цата, 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 противо-
обществените 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 при-
тежание и употреба на наркотични 
вещества. В тази връзка, Комисията 
организира консултации, беседи, ин-
формационни 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 уста-
нови 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, осво-
бодени от наказателна отговорност 
по чл. 61 от НК. Това се осъществява 
чрез определените в ЗБППМН възпи-
тателни дела. Възпитателните дела 
се разглеждат от състава, определен 
за всяко дело със Заповед на Пред-
седателя на МКБППМН. Съставът по 
делото включва правоспособен юрист, 
двама членове, протоколчик и член на 
МКБППМН.

През 2017 г. в Комисията са по-
стъпили 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,  ху-
лигански прояви и управление на МПС 
без свидетелство за самоуправление.

Не са допуснати нарушения при 
процедурите за образуване, разглеж-
дане на възпитателни дела и налагане 
на възпитателни мерки. В Комисията 
не са постъпвали предписания от 
съда и прокуратурата за допуснати 
нарушения. 

Най-резултатни възпитателни мер-
ки, 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 изра-
ботва 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 об-
ществените възпитатели е и работата 
със семейството и приятелския кръг 
на детето, включването му в алтерна-
тивни форми на асоциално поведение. 
Обществените възпитатели поддържат 
редовна връзка с родителите на деца-
та, училищните власти и социалните 
заведения. В края на отчетната година 
правят предложения за продължаване 
или прекратяване на възпитателния 
надзор.

Местната комисия си взаимо-
действа 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 „прегръд-
ката”  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 твор-
чество на тема „Въздействие на тютю-
нопушенето върху здравето”, в който 
участваха и бяха наградени 117 деца.

Проведена е дискусия на тема 
„Алкохолът - въздействие и после-
дици” 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 ос-
нование 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 противообщест-
вените прояви на малолетните и 
непълнолетните продължава своята 
активна дейност.

Айля РЕДЖЕБ,
Секретар на МКБППМН 

З
а пореден път Об-
щина Главиница ор-
ганизира традицио-

нен коктейл по случай 24 
май - Ден на българската 
просвета, култура и сла-
вянската писменост, на 

който присъстваха 140 
учители и културни дейци 
от цялата община.

„Оставаме признателни 
на нашите просветни и 
културни дейци, както 
действащите, така и 

пенсионираните. На всич-
ки пожелавам преди всич-
ко здраве и нестихваща 
енергия, за да продължим 
да се трудим“ - каза в 
приветствието си Неж-
дет Джевдет - кмет на 

Община Главиница. Той 
връчи на номинираните 
плакети, поздравителни 
адреси и цветя. 

За висок професиона-
лизъм, заслуги и принос 
в развитието на обра-
зованието, с приз „Учи-
тел 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-

нислава Стойчева Сярова 
от ЦДГ „Св. Св. Кирил и 
Методий“, гр. Главиница. 
Поздравителни адреси 
бяха връчени на пенси-
онирали се учители от СУ 
„Васил Левски“ през 2017 
г. Това са Минка Гатева 
Костадинова, Цветанка 
Иванова Митева, Йор-
данка Горанова Тодорова, 
Виолетка Ангелова Сте-
фанова и Валентин Дими-
тров Димитров.

За принос в културното 

развитие на общината, 
с плакет „Читалище на 
годината" и грамота бе 
отличено НЧ „Св. Св. Ки-
рил и Методий - 1942 г.“ 
в с. Коларово.

За първа година се връчи 
приз за „Най-дългогодишен 
читалищен секретар“ 
Това е Емине Хюсеин Ма-
хмуд от НЧ „Христо Бо-
тев - 1945 г." в с.Дичево. 
Тя е работила за читали-
щето в продължение на 
30 години.

Самодейци и ученици 
поздравиха участниците 
в коктейла с танци, песни 
и стихотворения.

За празника - награди за 
просветни и културни дейци
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Абитуриентите бяха посрещнати в Общината

За поредна година Община 
Главиница широко отвори врати 
за абитуриентите завършващи 
СУ „Васил Левски“, гр. Главиница 
- Випуск 2018. Те бяха посрещ-
нати 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 ръководи-
тели на абитуриентите.

„Успешно дипломиране, повече 
увереност и самочувствие, добра 
реализация в живота и никога да 
не забравяте община Главиница“ 
пожела кметът Неждет Джевдет на 
випускниците. Той връчи и подарък 

за спомен на всеки абитуриент.
Имаше и изненада за дванаде-

сетокласниците - вечеря, спон-
сорирана от кмета на Община 

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

Децата от община Главиница се 
включиха в празника "Розите на България"

Прегледът на художествената 
самодейност събра таланти 

На 12 май т.г. в залата на НЧ 
„Христо Ботев-1940 г.“ в гр. Гла-
виница се проведе „Общински 
преглед на художествената са-
модейност, Раздел I - Български 
фолклор.

Целта на прегледа е да се съх-
рани и предаде магията на бъл-
гарския 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 само-
дейци 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 самоде-
ец“. 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 състе-
заваха в 4 жанра - вокални групи, 
народни танци, индивидуални 
изпълнения и обичаи. Техните из-
пълнения бяха оценявани от жури в 
състав: Росен Богданов - председа-
тел 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.

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 

„Освобождение-1940 г.“, с. Сокол.
В жанра "Народни танци" кла-

сирането водят Детски танцов 
състав от НЧ „Христо Ботев-1940 
г.“-Главиница и Танцова форма-
ция „Пъстра китка“ от НЧ „Христо 
Ботев-1901 г.“, Зафирово. Второто 
място се разделя между Танцова 

група „Пъстра китка“ от НЧ „Зора-
1954 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 „Освобож-
дение-1940 г.“, с. Сокол.

При индивидуалните изпълни-
тели 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 поощри-
телни награди получиха Детско-
юношески танцов състав „Кара-
джовчета“ от НЧ „Просвета-1940 
г.“ - с. Стефан Караджа, Група 
за автентични танци „ Танцуващи 

лилии“ от НЧ „Йордан Йовков-1946 
г.“ - с. Малък Преславец, Фолклор-
на група „Богданка“ от НЧ „Отец 
Паисий-1948 г.“ - с. Богданци, 
Детска фолклорна група „Коларов-
че“ от НЧ „Св. Св. Кирил и Мето-
дий-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 Пресла-
вец и Йозджан Неджми от НЧ „Отец 
Паисий-1948 г.“ - с. Богданци.

Класираните по жанрове полу-
чиха грамоти, статуетки и парични 
награди.

Общият награден фонд оси-
гурен от Община Главиница е 
1460 лева.

Грамоти за участие и достойно 
представяне получиха всички 
читалища, участвали в Общин-
ския преглед на художествената 
самодейност“, Раздел I - Българ-
ски фолклор, които съхраняват 
и популяризират ценното фол-
клорно богатство, стимулирайки 
неговото развитие в днешни дни.

На 11 май село Зебил ста-
на притегателната точка 
за децата от ДГ „Св.Св. 
Кирил и Методий”, гр. Гла-
виница и всички нейни из-
несени 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 образова-
нието и науката.

Елемент на празника 
беше българското хоро, 
народната носия и един от 
символите на България - ро-
зата. За инициативата бе 

избрана „Празнична сюита” 
изпълнена от хор на Фол-
клорен ансамбъл „Тракия” и 
хор „ Космически гласове”, 
на която танцуваха всички 
деца от детските градини 
и присъстващите на праз-
ника.

България се прославя по 
целия свят, като земя на 
розите. Розата е символ на 
любовта и красотата няма 
по-силен израз на чувства-
та от букет рози.

Поздравление за случая 
поднесе директорът на ДГ 

„Св.Св. Кирил и Методий” - 
Мариана Донева.

Гости на тържеството 
бяха Неждет Джевдет 
- кмет на община Глави-
ница, Сюзан Хасан - зам.-
кмет на община Главиница, 
Юрданур Расим – главен 
специалист "Образова-
ние, младежки дейности 
и спорт", Гюлнур Реджеб 
- председател на Общест-
вения съвет на детската 
градина, кметове и стар-
ши специалисти "АФО", 
читалищни секретари и 
председатели на читалищ-
ни настоятелства.

1

2
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Вестник "УСТРЕМ"

Издател: Община Главиница

"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 поздра-
вени от кмета Ведат Ахмед, който в 
словото си подчерта: "Прекрасно е 
чувството да видя толкова много 
хора тук. Искам да поднеса специ-
алните 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. 

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 емо-
ционалното си приветствие събра 
аплодисментите на присъстващите.

"За мен е удоволствие да при-
ветствам 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 пренебрег-
вани във времето, но приети като 
ангажимент сега, допълни още той.

"Едно е най-важно - изтъкна Неж-
дет Джевдет - тези успехи можем да 
ги постигнем единствено и само ако 

сме заедно, ако сме единни можем 
да помогнем на с. Дичево и на об-
щина Главиница като цяло."

Организаторите благодариха 
на спонсорите на Празника на 
селото и спортния Мотокрос. А те 
са 43 на брой, сред които са Об-
щина Главиница, ЗК "Земя"-Сокол, 
ЕТ "Нераком"-Главиница, Мандра 
"Дестан"-Искра, ЗК "Сокол", Шугар 
кафе, Ердинч Абил, Агроаптека Пен-
ков-София, Левент Сочи-Калугере-
не, Боян и Марияна Томови - Сокол, 
ЕСДИ-04 - Чернолик, "Тимеса" ЕООД-
Сабит 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 про-
дължи с изпълненията на децата 
от ДГ ”Кокиче”, Певческа група за 
любими незабравими песни ”Ро-
мантика” при НЧ „Гюнеш" - Русе, 

ученици от ОУ ”Св.Св. Кирил и Ме-
тодий”, 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.
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