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ВЕСТНИК НА ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА

На 14 октомври 2018 г.

Община Главиница получи
одобрение на проект за модернизация на кухненското
оборудване в Домашен социален патронаж в града.
Финансовите средства
са отпуснати от фонд
„Социална закрила” към
Министерството на труда
и социалната политика.
Проектът предвижда закупуване на ново кухненско
оборудване, за нуждите на
Домашен социален патронаж в гр. Главиница. Общата му стойност е 30 000
лева, от които 27 000 лева
се осигуряват от Фонда, а
останалата сума е разме-

рът на собствено участие
на Общината.
Закупуването на ново
професионално кухненско
оборудване, което отговаря на европейските хигиенни норми за хранене, ще
допринесе за осигуряване
на по-добри и безопасни
условия на труд за работещите в кухнята, икономия
на средства и по-бързо
приготвяне на храната.
В кухнята на „Домашен
социален патронаж” се
приготвя храна за общо 350
потребители от населените места в цялата община.
“У”

С Указ №148, обнародван в "Държавен вестник",
бр. 49 от 12 юни 2018 г., на Президента на Република България е насрочен частичен избор за
кмет на Кметство Суходол, община Главиница, на
14 октомври 2018 г.
В тази връзка кметът на община Главиница
- Неждет Джевдет, е издал заповед №РД-01484/21.06.2018 г. за образуване на избирателна
секция и утвърждаване на номер, обхват и адрес.
Избирателната секция е №190700324, тя ще се
помещава в Общинска сграда „Чакалня" - ул."Първа"
№ 31, където избирателите с право на глас ще
направят своя избор.

Епизоотичната комисия
заседава извънредно
заради установена
Африканска чума по свинете
- Набелязани са мерки за
предпазване на животните
Във връзка със Заповед
на Областния управител
на област Силистра за незабавно свикване на общинските епизоотични комисии, поради констатирани

ɌɚɤɚɢɡɝɥɟɠɞɚɤɭɯɧɹɬɚɧɚȾɨɦɚɲɟɧɫɨɰɢɚɥɟɧɩɚɬɪɨɧɚɠ
ɫɟɝɚɩɪɟɞɢɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹɬɚɧɚɩɪɨɟɤɬɚ

огнища на болестта Африканска чума по свинете
(АЧС) в района на гр. Тулча,
Република Румъния, на 18
на стр. 2

СНЦ „МИГ Главиница-Ситово Мерлин Динчер - първа на
Крайдунавска Добруджа“ Младежки фолклорен фестивал!
проведе конференция
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ɋɴɫɫɜɨɹɬɚɧɟɩɪɢɧɭɞɟɧɨɫɬ
ɱɚɪɨɜɧɚ ɭɫɦɢɜɤɚ ɫ ɩɪɨɮɟɫɢɨɧɚɥɧɨɩɨɜɟɞɟɧɢɟɧɚɫɰɟɧɚɬɚ ɢ ɧɚɣɜɟɱɟ ɫ ɬɚɥɚɧɬ
Ɇɟɪɥɢɧ ȾɂɇɑȿɊ  ɫɚɦɨɞɟɣɤɚɤɴɦɇɑÄəɧɤɨɁɚɛɭɧɨɜ
³  ɫɑɟɪɧɨɝɨɪ ɡɚɜɥɚɞɹ
ɫɴɪɰɚɬɚɢɫɴɛɪɚɨɜɚɰɢɢɬɟɧɚ
ɩɭɛɥɢɤɚɬɚɢɠɭɪɢɬɨɩɨɜɪɟɦɟ
ɧɚɹɆɥɚɞɟɠɤɢɮɨɥɤɥɨɪɟɧ
ɮɟɫɬɢɜɚɥɀɢɜɚɜɨɞɚɤɨɣɬɨ ɫɟ ɩɪɨɜɟɞɟ ɜ ɦɟɫɬɧɨɫɬɬɚ
ÄȺɹɡɦɨɬɨ´ ɞɨ ɦɚɧɚɫɬɢɪɚ ɫ
ɥɟɤɨɜɢɬ ɢɡɜɨɪ Äɋɜɟɬɚ Ɇɚɪɢɧɚ´ ɜ ɫ Ʉɚɪɚɧ ȼɴɪɛɨɜɤɚ
ɈɛɳɢɧɚȾɜɟɦɨɝɢɥɢɨɛɥɚɫɬ
Ɋɭɫɟɢɧɮɨɪɦɢɪɚɫɟɤɪɟɬɚɪɹɬ
ɧɚ ɱɟɪɧɨɝɨɪɫɤɨɬɨ ɱɢɬɚɥɢɳɟ
Ɇɚɪɢɹɧɚɇɚɰɨɜɚ
Ɇɟɪɥɢɧɡɚɜɨɸɜɚɧɚɣɜɢɫɨɤɢɬɟ ɨɬɥɢɱɢɹ  ɩɴɪɜɨ ɦɹɫɬɨ
ɤɚɬɨ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɟɧ ɢɡɩɴɥɧɢɬɟɥɧɚɚɜɬɟɧɬɢɱɟɧɮɨɥɤɥɨɪɢ
ɩɴɪɜɨ ɦɹɫɬɨ ɡɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɹɧɟ
ɧɚ ɞɜɟ ɚɜɬɟɧɬɢɱɧɢ ɧɨɫɢɢ ɫ
ɩɪɟɡɟɧɬɢɪɚɧɟ ɧɚ ɨɬɞɟɥɧɢɬɟ
ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɢ ɞɟɬɚɣɥɢ ɧɚ ɤɨɫɬɸɦɚ  ɠɟɧɫɤɚ ɫɟɜɟɪɧɹɲɤɚ
ɧɨɫɢɹɢɝɨɞɟɧɢɲɤɢɞɠɚɧɮɟɡɟɧ
ɤɨɫɬɸɦɨɬɋɟɜɟɪɧɚȾɨɛɪɭɞɠɚ
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УСТРЕМ

м. юни 2018 г.

От Общински съвет-Главиница:

С три нови проекти по ПРСС ще
кандидатства Община Главиница
ɊɟɞɨɜɧɨɡɚɫɟɞɚɧɢɟɩɪɨɜɟɞɟɈɛɳɢɧɫɤɢɫɴɜɟɬȽɥɚɜɢɧɢɰɚɧɚɸɧɢ
Ɉɛɳɢɧɫɤɢɬɟ ɫɴɜɟɬɧɢɰɢ
ɭɬɜɴɪɞɢɯɚ ɧɨɜ ɰɟɧɨɪɚɡɩɢɫ
ɡɚ ɩɪɨɞɚɠɛɚ ɧɚ ɞɴɪɜɟɫɢɧɚ
ɨɬ ɜɪɟɦɟɧɟɧ ɫɤɥɚɞ ɤɨɟɬɨ
ɫɟ ɧɚɥɚɝɚ ɨɬ ɩɨɜɢɲɟɧɚɬɚ
ɩɪɨɞɚɠɧɚ ɰɟɧɚ ɧɚ ɞɴɪɜɟɫɢɧɚɬɚ ɨɬ ɞɴɪɠɚɜɧɢɬɟ ɝɨɪɫɤɢ
ɫɬɨɩɚɧɫɬɜɚ
ɋɴɫɫɜɨɟɪɟɲɟɧɢɟɦɟɫɬɧɢɹɬɩɚɪɥɚɦɟɧɬɞɚɞɟɫɴɝɥɚɫɢɟ
Ɉɛɳɢɧɚ Ƚɥɚɜɢɧɢɰɚ ɞɚ ɤɚɧɞɢɞɚɬɫɬɜɚ ɫ ɞɜɚ ɩɪɨɟɤɬɚ ȼ
ɤɚɱɟɫɬɜɨɬɨ ɫɢ ɧɚ ɞɨɩɭɫɬɢɦ
ɛɟɧɟɮɢɰɢɟɧɬ ɫ ɩɪɨɟɤɬɧɨ
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ Äȿɧɟɪɝɢɣɧɚ
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬ ɨɛɡɚɜɟɠɞɚɧɟ
ɢɨɛɨɪɭɞɜɚɧɟɧɚɫɝɪɚɞɢɬɟɧɚ
ɐȾȽɋɜɋɜɄɢɪɢɥɢɆɟɬɨɞɢɣ³ɜɝɪȽɥɚɜɢɧɢɰɚɢɫɟɥɨ
Ȼɨɝɞɚɧɰɢ ɨɛɳ Ƚɥɚɜɢɧɢɰɚ
ɨɛɥɋɢɥɢɫɬɪɚ³Ɉɛɳɢɧɚɬɚɳɟ
ɤɚɧɞɢɞɚɬɫɬɜɚɩɨɉɪɨɰɟɞɭɪɚ
ɱɪɟɡɩɨɞɛɨɪȾɟɬɫɤɚɝɪɚɞɢɧɚ
ÄɊɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹɪɟɦɨɧɬɨɛɨɪɭɞɜɚɧɟ ɢɢɥɢ ɨɛɡɚɜɟɠɞɚɧɟ
ɧɚɨɛɳɢɧɫɤɚɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɧɚ
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɫ ɦɟɫɬɧɨ
ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɜ ɫɟɥɫɤɢɬɟ ɪɚɣɨɧɢ ɤɨɹɬɨ ɜɤɥɸɱɜɚ ɞɟɬɫɤɚ
ɝɪɚɞɢɧɚ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚɧɚ ɱɪɟɡ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɧɚ ɨɛɳɢɧɚɬɚ´ ɩɨ
ɩɨɞɦɹɪɤɚ  Äɂɧɜɟɫɬɢɰɢɢ
ɜ ɫɴɡɞɚɜɚɧɟɬɨ ɩɨɞɨɛɪɹɜɚ-

ɧɟɬɨ ɢɥɢ ɪɚɡɲɢɪɹɜɚɧɟɬɨ
ɧɚ ɜɫɢɱɤɢ ɜɢɞɨɜɟ ɦɚɥɤɚ ɩɨ
ɦɚɳɚɛɢɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ³ɨɬ
ɦɹɪɤɚ  ÄɈɫɧɨɜɧɢ ɭɫɥɭɝɢ ɢ
ɨɛɧɨɜɹɜɚɧɟɧɚɫɟɥɚɬɚɜɫɟɥɫɤɢɬɟɪɚɣɨɧɢ³ɨɬɉɪɨɝɪɚɦɚɡɚ
ɪɚɡɜɢɬɢɟɧɚɫɟɥɫɤɢɬɟɪɚɣɨɧɢ
 ±  ɝ ɜ ɪɚɦɤɢɬɟ ɧɚ
ɞɨɩɭɫɬɢɦɢɹɛɸɞɠɟɬ
ȼɬɨɪɢɹɬɩɪɨɟɤɬɟÄɂɡɝɪɚɠɞɚɧɟɧɚɫɩɨɪɬɧɚɦɭɥɬɢɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɧɚ ɩɥɨɳɚɞɤɚ ɜ ɝɪ
Ƚɥɚɜɢɧɢɰɚ ɜ ɪɚɦɤɢɬɟ ɧɚ
ɞɨɩɭɫɬɢɦɢɹ ɛɸɞɠɟɬ ɞɨ 
 ɟɜɪɨ ɛɟɡ ȾȾɋ Ȼɟɡɜɴɡɦɟɡɞɧɚɬɚɮɢɧɚɧɫɨɜɚɩɨɦɨɳ
ɟ   ɢ ɫɟ ɨɫɢɝɭɪɹɜɚ ɨɬ
ɫɴɳɚɬɚɉɪɨɝɪɚɦɚ
ɉɨɉɪɨɝɪɚɦɚɬɚɡɚɪɚɡɜɢɬɢɟ
ɧɚɫɟɥɫɤɢɬɟɪɚɣɨɧɢɈɛɳɢɧɚ
Ƚɥɚɜɢɧɢɰɚ ɳɟ ɤɚɧɞɢɞɚɬɫɬɜɚ ɡɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɹɧɟ ɧɚ
ɛɟɡɜɴɡɦɟɡɞɧɚ ɮɢɧɚɧɫɨɜɚ
ɩɨɦɨɳɢɫɨɳɟɟɞɢɧɩɪɨɟɤɬ
ɡɚɤɨɣɬɨɩɨɥɭɱɢɫɴɝɥɚɫɢɟɧɚ
ɩɪɟɞɯɨɞɧɚɬɚɫɟɫɢɹɊɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹɧɚɭɥɢɱɧɚɬɚɦɪɟɠɚ
ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢɹɬɚ ɧɚ ɨɛɳɢɧɚ
Ƚɥɚɜɢɧɢɰɚ Ɉɛɳɢɧɫɤɢɹɬ
ɫɴɜɟɬɝɨɨɩɪɟɞɟɥɢɤɚɬɨɩɪɢɨɪɢɬɟɬɟɧɢɨɞɨɛɪɢɞɟɣɧɨɫɬɢɬɟ ɜɤɥɸɱɟɧɢ ɜ ɩɪɨɟɤɬɧɨɬɨ
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ
ɇɚ ɸɧɫɤɨɬɨ ɡɚɫɟɞɚɧɢɟ
ɛɹɯɚ ɩɪɢɟɬɢ ɨɳɟ ɪɟɲɟɧɢɹ
ɡɚɩɪɨɞɚɠɛɚɢɭɬɜɴɪɠɞɚɜɚɧɟ

ɩɚɡɚɪɧɢɬɟ ɨɰɟɧɤɢ ɧɚ ɢɦɨɬɢ
ɨɛɳɢɧɫɤɚ ɫɨɛɫɬɜɟɧɨɫɬ ɧɚɯɨɞɹɳɢ ɫɟ ɜ ɡɟɦɥɢɳɚɬɚ ɧɚ
ɫȼɴɥɤɚɧɢɝɪȽɥɚɜɢɧɢɰɚɚ
ɫɴɳɨ ɢ ɞɚ ɛɴɞɚɬ ɫɤɥɸɱɟɧɢ
ɞɨɝɨɜɨɪɢ ɡɚ ɧɚɟɦ ɡɚ ɟɞɧɚ
ɫɬɨɩɚɧɫɤɚɝɨɞɢɧɚ
ɝ ɡɚ ɢɦɨɬɢ ɫ ɇɌɉ Äɉɨɥɫɤɢ
ɩɴɬɢɳɚ´ ɧɟɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɚɳɢ ɤɚɬɨ ɬɚɤɢɜɚ ɫ ɬɟɯɧɢɬɟ
ɩɨɥɡɜɚɬɟɥɢɈɩɪɟɞɟɥɟɧɚɟɢ
ɧɚɟɦɧɚɬɚ ɰɟɧɚ ɜ ɪɚɡɦɟɪ ɧɚ
ɫɪɟɞɧɨ ɪɟɧɬɧɨ ɩɥɚɳɚɧɟ ɡɚ
ɜɫɹɤɨɡɟɦɥɢɳɟɧɚɬɟɪɢɬɨɪɢɹɬɚ ɧɚ ɨɛɳɢɧɚ Ƚɥɚɜɢɧɢɰɚ
ȼ ɞɨɝɨɜɨɪɢɬɟ ɡɚ ɧɚɟɦ ɢɡɪɢɱɧɨ ɬɪɹɛɜɚ ɞɚ ɫɟ ɩɨɫɨɱɢ
ɱɟ ɩɨɥɡɜɚɬɟɥɹɬ ɧɚ ɤɨɣɬɨ ɫɟ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɹɬ ɡɚ ɩɨɥɡɜɚɧɟ
ɩɨɥɫɤɢɬɟ ɩɴɬɢɳɚ ɟ ɞɥɴɠɟɧ
ɞɚɨɫɢɝɭɪɢɞɨɫɬɴɩɞɨɢɦɨɬɢɬɟɞɟɤɥɚɪɢɪɚɧɢɢɡɚɹɜɟɧɢɡɚ
ɩɨɥɡɜɚɧɟ ɜ ɪɟɚɥɧɢ ɝɪɚɧɢɰɢ
ɩɪɟɡ ɫɥɟɞɜɚɳɚɬɚ ɫɬɨɩɚɧɫɤɚ
ɝɨɞɢɧɚ Ʉɴɦ ɜɫɟɤɢ ɞɨɝɨɜɨɪ
ɞɚɫɟɩɪɟɞɫɬɚɜɢɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟ
ɫɴɫ ɫɩɢɫɴɤ ɧɚ ɩɨɥɡɜɚɬɟɥɢ
ɡɚɹɜɢɥɢɩɨɥɡɜɚɧɟɧɚɢɦɨɬɢɬɟ
ɜɪɟɚɥɧɢɝɪɚɧɢɰɢɨɬɤɨɧɤɪɟɬɧɨɬɨɡɟɦɥɢɳɟ
Ⱦɨɤɥɚɞɧɚɬɚɡɚɩɢɫɤɚɡɚɩɨɟɦɚɧɟɧɚɨɛɳɢɧɫɤɢɞɴɥɝɱɪɟɡ
ɩɨɥɡɜɚɧɟ ɧɚ ɞɴɥɝɨɫɪɨɱɟɧ
ɛɚɧɤɨɜ ɤɪɟɞɢɬ ɛɟ ɨɬɬɟɝɥɟɧɚ
ɨɬ ɜɧɨɫɢɬɟɥɹ  ɤɦɟɬɚ ɧɚ ɨɛ“У”
ɳɢɧɚɬɚ

ПОКАНА
Уважаеми съграждани и жители на общините Главиница и Ситово
Уважаеми партньори, представители на местната власт, образованието,
културата, нестопанския сектор и местния бизнес от територията на „МИГ
Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“,

КАНИМ ВИ ДА ВЗЕМЕТЕ УЧАСТИЕ В ИНФОРМАЦИОНИТЕ СЪБИТИЯ:
1. Еднодневни работни/информационни срещи за 10 души:
Ûl»ÛÛ¾ÛÉÍÛÛÒ»Ì»Û½ÛÌÛpÍÀÏ»ÈÛi»Ë»¿Á»
Ûl»ÛÛ¾ÛÉÍÛÛÒ»Ì»Û½ÛÌÛvÀËÈÉ¾ÉË
Ûl»ÛÛ¾ÛÉÍÛÛÒ»Ì»Û½ÛÌÛfÀ¼ÃÆ
Ûl»ÛÛ¾ÛÉÍÛÛÒ»Ì»Û½ÛÌÛf½ÀÈÃÇÃË
Ûl»ÛÛ¾ÛÉÍÛÛÒ»Ì»Û½ÛÌÛf»ÏÃËÉ½É
Ûl»ÛÛ¾ÛÉÍÛÛÒ»Ì»Û½ÛÌÛk»ÆÕÅÛnËÀÌÆ»½ÀÑ
Ûl»ÛÛ¾ÛÉÍÛÛÒ»Ì»Û½ÛÌÛ`ÉÌÈ»
Ûl»ÛÛ¾ÛÉÍÛÛÒ»Ì»Û½ÛÌÛcÉ¼ËÉÍÃÑ»
Ûl»ÛÛ¾ÛÉÍÛÛÒ»Ì»Û½ÛÌÛi»ÆÎ¾ÀËÀÈÀ
Ûl»ÛÛ¾ÛÉÍÛÛÒ»Ì»Û½ÛÌÛlÉÁ»ËÀ½É
2. Еднодневни работни/информационни срещи за 20 души:
Ûl»ÛÛ¾ÛÉÍÛÛÒ»Ì»Û½Û¾ËÛbÆ»½ÃÈÃÑ»
Ûl»ÛÛ¾ÛÉÍÛÛÒ»Ì»Û½ÛÌÛpÃÍÉ½É
3.Обучение за потенциални бенефициенти за 10 души:
Ûl»ÛÛ¾ÛÉÍÛÛÒ»Ì»Û½Û¾ËÛbÆ»½ÃÈÃÑ»
Ûl»ÛÛ¾ÛÉÍÛÛÒ»Ì»Û½ÛÌÛpÃÍÉ½É
Ûl»ÛÛ¾ÛÉÍÛÛÒ»Ì»Û½ÛÌÛpÃÍÉ½É
Ûl»ÛÛ¾ÛÉÍÛÛÒ»Ì»Û½Û¾ËÛbÆ»½ÃÈÃÑ»
Ûl»ÛÛ¾ÛÉÍÛÛÒ»Ì»Û½Û¾ËÛbÆ»½ÃÈÃÑ»
- На 04.09.2018 г. от 10.00 часа в с. Ситово
Ûl»ÛÛ¾ÛÉÍÛÛÒ»Ì»Û½Û¾ËÛbÆ»½ÃÈÃÑ»
Ûl»ÛÛ¾ÛÉÍÛÛÒ»Ì»Û½ÛÌÛpÃÍÉ½É
С уважение,
ДАНКА МИЛЧЕВА
Изпълнителен директор
на СНЦ „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа”

Епизоотичната комисия заседава
извънредно заради установена СНЦ „МИГ Главиница-Ситово
Африканска чума по свинете Крайдунавска Добруджа“
проведе конференция
от стр. 1 заразено месо. Поради близостта на огнището с
територията на област
Силистра е необходимо да
се предприемат мерки за
идентифициране на свинете по населени места и
да се засилят мерките за
биосигурност във всички
свиневъдни обекти. При
установяване на заболяването АЧС - всички животни
ще бъдат конфискувани от
свиневъдния обект и умъртвени, а собствениците на
неидентифицирани животни /без ушна марка и регистрация в информационната
система на БАБХ/ няма да
бъдат компенсирани от
държавата за понесените
финансови загуби.
След обсъждане на ситуацията, членовете на ЕК
на Община Главиница се
обединиха около следните
ËÀÓÀÈÃº
- Да се извърши инвента-

юни извънредно заседание
проведе Общинската епизоотичната комисия в гр.
Главиница.
Д-р Ценко Вълчев – главен
инспектор „ЗЖ” в Областна
дирекция по безопасност
на храните - гр. Силистра,
информира членовете на
Епизоотичната комисия
за откритото огнище на
болестта АЧС в района
на румънския град Тулча.
Стана ясно, че болестта не
е опасна за хората, но те
могат да я пренасят чрез
заразени дрехи и обувки,
при контакт със заразено
животно. Няма ваксина
за АЧС, болестта не се
лекува. Разпространява се
при контакт между здрави и болни животни /диви
прасета, др. животни и
птици/ или при хранене
с отпадъци, съдържащи

Новата дейност на Общинското предприятие
"Общински имоти и комунални дейности" е насочена в услуга на населението, чрез подобряване на
пътната инфраструктура.
Неговите служители извършиха кърпежни работи
по пътен участък Богданци - Косара. Предходният
обект на предприятието
беше пътен участък Главиница - Черногор - Стефан Караджа - Осен, като
частта Главиница - Черногор - Стефан Караджа е
републикански път.
Приключи и възложената
задача по рекултивация на
сметище в гр. Главиница.

ризация на всички свиневъдни обекти на територията
на общината, ферма тип
„заден двор”.
- Да се публикува информация на сайта на общината и да се поставят
информационни материали
на табла пред кметствата
за информация на населението.
- Да се засилят всички
задължителни мерки за биосигурност за всички категории свиневъдни обекти.
- Собствениците на свине,
отглеждащи ги в личните си
стопанства, ловците и служителите на държавните
горски и ловни стопанства,
незабавно да уведомяват
ветеринарния лекар, регистриран на територията
на общината, при смърт на
домашни или диви свине или
Областната дирекция по
безопасност на храните Силистра.
“У”

Ɉɫɧɨɜɧɢɬɟɰɟɥɢɧɚɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɹɬɚ ɛɹɯɚ ɫɜɴɪɡɚɧɢ ɫ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɹɧɟ ɩɪɟɞ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɢɬɟ ɫɬɪɚɧɢ ɧɚ ɨɞɨɛɪɟɧɚɬɚɋɬɪɚɬɟɝɢɹɡɚȼɨɞɟɧɨɨɬ
ɨɛɳɧɨɫɬɢɬɟɦɟɫɬɧɨɪɚɡɜɢɬɢɟ
ɧɚ ÄɆɂȽ Ƚɥɚɜɢɧɢɰɚɋɢɬɨɜɨ
Ʉɪɚɣɞɭɧɚɜɫɤɚ Ⱦɨɛɪɭɞɠɚ³
ɤɨɹɬɨ ɳɟ ɫɟ ɩɪɢɥɚɝɚ ɩɪɟɡ
ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɹ ɩɟɪɢɨɞ  
 ɝ ɢ ɧɚ ɂɧɞɢɤɚɬɢɜɧɢɹ
ɜɪɟɦɟɜɢ ɝɪɚɮɢɤ ɡɚ ɩɪɢɟɦ
ɧɚ ɩɪɨɟɤɬɧɢ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ
ɩɪɟɡɝɨɞɢɧɚɩɨɦɟɪɤɢɬɟɜɤɥɸɱɟɧɢɜɋɬɪɚɬɟɝɢɹɬɚ
ɡɚ ȼɨɞɟɧɨ ɨɬ ɨɛɳɧɨɫɬɢɬɟ
ɦɟɫɬɧɨɪɚɡɜɢɬɢɟɧɚɆɟɫɬɧɚɬɚɢɧɢɰɢɚɬɢɜɧɚɝɪɭɩɚ
Ʉɨɧɮɟɪɟɧɰɢɹɬɚ ɩɪɨɬɟɱɟ
ɫ ɪɚɡɝɥɟɠɞɚɧɟ ɧɚ ɦɟɪɤɢɬɟ
ɨɬ ɉɪɨɝɪɚɦɚɬɚ ɡɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɧɚ ɫɟɥɫɤɢɬɟ ɪɚɣɨɧɢ ɢ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɹɧɟ ɧɚ ɦɟɪɤɢɬɟ ɨɬ
Ɉɉ ÄɊɚɡɜɢɬɢɟ ɧɚ ɱɨɜɟɲɤɢɬɟ ɪɟɫɭɪɫɢ³ ɢ Ɉɉ Äɇɚɭɤɚ
ɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɡɚ ɢɧɬɟɥɢɝɟɧɬɟɧ ɪɚɫɬɟɠ³ ɜɤɥɸɱɟɧɢ
ɜ ɋɬɪɚɬɟɝɢɹɬɚ ɉɪɟɞɫɬɚɜɟɧ
ɛɟɢɂɧɞɢɤɚɬɢɜɧɢɹɜɪɟɦɟɜɢ
ɝɪɚɮɢɤɡɚɩɪɢɟɦɧɚɩɪɨɟɤɬɧɢ
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɩɪɟɡ  ɝɨɞɢɧɚɩɨɦɟɪɤɢɬɟɜɤɥɸɱɟɧɢ
ɜɋȼɈɆɊ
ȼɫɢɱɤɢɩɨɠɟɥɚɥɢɡɚɞɚɞɨɯɚ ɜɴɩɪɨɫɢ ɨɬɧɨɫɧɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɟɧɚɬɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɢ
ɭɡɧɚɯɚɩɨɞɪɨɛɧɨɫɬɢɡɚɤɚɧɞɢɞɚɬɫɬɜɚɧɟɬɨɭɫɥɨɜɢɹɬɚɢ
ɧɚɱɢɧɢɬɟɡɚɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹɧɚ
ɩɪɨɟɤɬɧɢɬɟɫɢɧɚɦɟɪɟɧɢɹ
ȼ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɹɬɚ ɜɡɟɯɚ
ɭɱɚɫɬɢɟɧɚɞɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢɧɚɦɟɫɬɧɚɬɚɨɛɳɧɨɫɬɨɬ
ɨɛɳɢɧɢɬɟ Ƚɥɚɜɢɧɢɰɚ ɢ ɋɢɬɨɜɨ ± ɱɥɟɧɨɜɟ ɧɚ Ɉɛɳɨɬɨ

ɫɴɛɪɚɧɢɟ ɧɚ ɋɇɐ ÄɆɟɫɬɧɚ
ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɧɚ ɝɪɭɩɚ Ƚɥɚɜɢɧɢɰɚɋɢɬɨɜɨ Ʉɪɚɣɞɭɧɚɜɫɤɚ
Ⱦɨɛɪɭɞɠɚ³ɜɬɱɧɚɍɩɪɚɜɢɬɟɥɧɢɹ ɫɴɜɟɬ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɧɢ
ɛɟɧɟɮɢɰɢɟɧɬɢ ɫ ɩɪɨɟɤɬɧɢ
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢɧɚɈɛɳɢɧɚȽɥɚɜɢɧɢɰɚɢ
Ɉɛɳɢɧɚ ɋɢɬɨɜɨ ɤɦɟɬɫɬɜɚ
ɱɢɬɚɥɢɳɚɢɧɟɩɪɚɜɢɬɟɥɫɬɜɟɧɢɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɡɟɦɟɞɟɥɫɤɢ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɢ ɦɢɤɪɨɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɦɚɥɤɢ ɢ ɫɪɟɞɧɢ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɨɬ ɩɪɟɪɚɛɨɬɜɚɬɟɥɧɚɬɚ ɩɪɨɦɢɲɥɟɧɨɫɬ
ɝɪɚɠɞɚɧɢ ± ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ
ɧɚɦɟɫɬɧɚɬɚɨɛɳɧɨɫɬ
ɋɬɪɚɬɟɝɢɹɬɚ ɡɚ ȼɨɞɟɧɨ
ɨɬ ɨɛɳɧɨɫɬɢɬɟ ɦɟɫɬɧɨ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɡɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢɹɬɚ ɧɚ
ɨɛɳɢɧɢɬɟ Ƚɥɚɜɢɧɢɰɚ ɢ ɋɢɬɨɜɨ ɫɟ ɢɡɩɴɥɧɹɜɚ ɨɬ ɋɇɐ
ÄɆɂȽ Ƚɥɚɜɢɧɢɰɚɋɢɬɨɜɨ
Ʉɪɚɣɞɭɧɚɜɫɤɚ Ⱦɨɛɪɭɞɠɚ³
ɩɨ ɫɩɨɪɚɡɭɦɟɧɢɟ ɊȾ

ɨɬ  ɝ ɫ ɍɩɪɚɜɥɹɜɚɳɢɬɟɨɪɝɚɧɢɧɚɉɊɋɊɧɚ
ɈɉɊɑɊ ɢ ɧɚ ɈɉɇɈɂɊ ɡɚ
ɩɪɢɥɚɝɚɧɟɧɚɩɨɞɦɹɪɤɚ
Äɉɪɢɥɚɝɚɧɟ ɧɚ ɨɩɟɪɚɰɢɢ ɜ
ɪɚɦɤɢɬɟɧɚɫɬɪɚɬɟɝɢɢɡɚɜɨɞɟɧɨɨɬɨɛɳɧɨɫɬɢɬɟɦɟɫɬɧɨ
ɪɚɡɜɢɬɢɟ´ ɧɚ ɦɹɪɤɚ  Äȼɨɞɟɧɨɨɬɨɛɳɧɨɫɬɢɬɟɦɟɫɬɧɨ
ɪɚɡɜɢɬɢɟ´ɨɬɉɪɨɝɪɚɦɚɬɚɡɚ
ɪɚɡɜɢɬɢɟɧɚɫɟɥɫɤɢɬɟɪɚɣɨɧɢɡɚɩɟɪɢɨɞɚɝ
За допълнителна информация можете да се обръщате към екипа на СНЦ
„МИГ Главиница-Ситово
Крайдунавска Добруджа“
на адрес:
гр. Главиница, обл.Силистра, ул. „Дунав” 13а,
тел: 0884 459 599, факс:
08636 2258,
e-mail: mig_glavinitsa_
sitovo@abv.bg

УСТРЕМ

м. юни 2018 г.

дет Джевдет, под чийто
патронаж премина събитието, който им пожела
да преживеят незабравими
моменти показвайки фолклорната традиция.
Поздравителен адрес до
участниците изпрати Областният управител Ивелин Статев.
"Уважаеми самодейци, за
пореден път неповторимата атмосфера на езерото
край с. Малък Преславец
Ви е примамило с красо-
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На откритата сцена край
красивото езеро пяха и
играха самодейци от Силистренска и Русенска област
- от с.Малко Враново, с. Айдемир, с.Гарван, с.Средище,
с.Вълкан, с.Стефан Караджа,
с.Падина, с.Калипетрово,
с.Голеш, гр.Силистра,
гр.Русе, гр.Тутракан и домакините от с. Малък Преславец.
Всички получиха Грамоти
за участие и специален
плакет "Водна лилия".

Единадесетото издание местното читалище „Йорна Празника на водните дан Йовков - 1946".

лилии в Малък Преславец
се проведе по традиция
до езерото край селото в
близост до река Дунав. Негови организатори и тази
година са Кметството и

Празникът бе открит от
кмета на селото Галина
Ангелова, а участниците
и многобройната публика
бяха поздравени от кмета
на община Главиница Неж-

тата на водните лилии, за
да можете в тяхна чест
на изпеете най-хубавите
песни и да изиграете найтропливите хора. Желая
на всички радостни преживявания и успешни изяви
на естрадата" - се казва в
поздравлението.
В програмата бяха включени фолклорно надпяване
на читалищни и пенсионерски художествени колективи и състезание за
най-добър рибар за деца.

В местността "Блато Малък Преславец" има
46-декарова лилиева колония. Според специалисти, в
езерото, което е защитена
територия, е най-голямата
у нас колония на бяла водна
лилия. Растението е със
статут на застрашен вид
в Червената книга на България. В района виреят 180
висши растения, които са
около 4,8% от висшата флора на България. В езерото
са наблюдавани и 147 вида
“У”
птици.
ɌɚɧɰɨɜɚɮɨɪɦɚɰɢɹɉɴɫɬɪɚɤɢɬɤɚɫɯɨɪɟɨɝɪɚɮɋɧɟɠɚɧɚɇɢɤɨɥɨɜɚɢɤɨɪɟɩɟɬɢɬɨɪɇɢɤɨɥɚɣɇɢɤɨɥɨɜɢɎɨɪɦɚɰɢɹɆɥɚɞɨɫɬɬɚɟɜɫɴɪɰɚɬɚɧɢɫɪɴɤɨɜɨɞɢɬɟɥɇɢɤɨɥɚɣɇɢɤɨɥɨɜ
ɩɪɢɇɑɏɪɢɫɬɨȻɨɬɟɜɝɨɞɫɁɚɮɢɪɨɜɨɜɡɟɯɚɭɱɚɫɬɢɟɜɸɛɢɥɟɣɧɢɹɬɢɮɨɥɤɥɨɪɟɧɫɴɛɨɪɉɟɫɧɢɢɬɚɧɰɢɨɬɫɥɴɧɱɟɜɚȾɨɛɪɭɞɠɚɤɨɣɬɨɫɟɩɪɨɜɟɞɟɜɫȾɟɛɪɟɧɟɇɟɝɨɜ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪɟɈɛɳɢɧɚȾɨɛɪɢɱ
ɆɟɫɬɧɨɫɬɬɚɋɥɚɜɧɚɬɚɤɚɧɚɪɚɤɪɚɣɫȾɟɛɪɟɧɟɟɢɡɜɟɫɬɧɚɤɚɬɨɯɚɣɞɭɲɤɨɫɛɨɪɢɳɟɧɚ
ɏɚɣɞɭɬɉɟɣɨȻɭɸɤɥɢɹɬɚɢɞɪɭɠɢɧɚɬɚɦɭɇɚɬɨɜɚɦɹɫɬɨɩɪɟɡɝɨɞɢɧɚɜɴɡɧɢɤɜɚɮɨɥɤɥɨɪɟɧɫɴɛɨɪɤɚɬɨɫɩɨɧɬɚɧɧɚɢɧɢɰɢɚɬɢɜɚɧɚɦɟɫɬɧɚɬɚɤɭɥɬɭɪɧɚɨɛɳɟɫɬɜɟɧɨɫɬɨɬɫɋɬɨɠɟɪ
ɢɫɴɫɟɞɧɢɬɟɫɟɥɚ
Ɏɨɥɤɥɨɪɧɢɹɬɮɨɪɭɦɟɧɨɫɢɬɟɥɧɚɞɨɛɪɭɞɠɚɧɫɤɚɬɚɤɭɥɬɭɪɚɢɛɢɬɧɚɧɚɪɨɞɧɢɬɟɬɪɚɞɢɰɢɢ
ɧɚɛɴɥɝɚɪɫɤɚɬɚɞɭɯɨɜɧɨɫɬɁɚɩɨɪɟɞɧɚɝɨɞɢɧɚɮɨɥɤɥɨɪɧɢɹɫɴɛɨɪɟɜɤɥɸɱɟɧɜɇɚɰɢɨɧɚɥɧɢɹ
ɤɭɥɬɭɪɟɧɤɚɥɟɧɞɚɪɧɚȻɴɥɝɚɪɢɹ

Грамоти за участие и творчески принос в популяризирането на българския фолклор
получиха Вокалната група за автентични народни песни "Пъстра китка" и Групата
за автентични народни танци при НЧ "Св.Св.Кирил и Методий-1942", с.Коларово
след своите изпълнения на Националния фолклорен събор "Леденика" организиран
от Община Враца.
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ККонни
онннии нна
надб
аддбббяягванниия и ннаародннии борби или спортни емоции в Главиннииццаа!

Конни надбягвания и народни
борби събраха няколко хиляди души публика в местността
"Чистамбол" край Главиница на
10 юни. Цял ден любителите
на спорта и на емоционалните
преживявания имаха възможност
да наблюдават и да се вълнуват
от скоростта на красивите коне и
хватките на силните борци.
Спортното събитите, превърнало се в истински празник, е
организирано от Община Главиница под егидата на кмета Неждет Джевдет, който приемаше
и поздравленията за добрата
борби. На добре подготвения
алай сили премериха момичета,
момчета и мъже от школите в
Сливен, Добрич, Варна, Русе,
Търговище, Острово, Глоджево,
Разград, Дулово, Брестовене,
Чернолик, Айтос и др.
Гост на състезанията бе носителката на два сребърни олимпийски медала, петкратната световна и шесткратната европейска
шампионка - Станка Златева,
която бе довела и децата от своята Спортна школа в гр. Сливен.

Златева бе посрещната от представител Бюрхан Абазов,
Купата за най-резултатен
кмета на Община Главиница кметът на община Главиница - състезател спечели играещият
Неждет Джевдет, а спортистката Неждет Джевдет, зам.-кметът на треньор от Добрич - Драгомир
Стойчев.
Награди - чанти за лаптоп,
дари и евродепутатката Филиз
Хюсменова.
Осигуреният награден фонд за
борбите бе 2 270 лв.
Водещ на двете състезания
бе Мустафа Осман, който професионално и в същото време
колоритно представяше състезателите и сюблимните моменти.
Той е бивш състезател по борба
и съдия в същия спорт.
Към проявата бяха съпричастни и спонсорите - "БГ Контакт"
- Велизар Плугаров-Силистра;
"Аспид-81" - Левент Себахтин,
с.Калугерене; "Вайс Профил"
не отказа на никого да се снима
за спомен.
Победителите в отделните
категории се качиха на стълбицата, където бяха наградени с
медали и грамоти. Наградите
на борците връчваха народният

община Главиница - Сюзан Хасан,
секретарят на община Главиница - Ашкън Ружди, общинският
съветник Боян Томов, кметът на
с.Дичево - Ведат Ахмед, кметът
на с. Листец - Ерджан Есман, директорът на ОП "ОИКД" - Мюмюн
Ефраил.

организация.
Местността "Чистамбол", която
дава възможност за подобен
род състезания, бе подготвена
по всички правила от служителите на ОП "Общински имоти и
комунални дейности" с директор
Мюмюн Лютфи.
Събитието уважиха народните
представители от ДПС Бюрхан
Абазов и Ихсан Хаккъ, евродепутатът Илхан Кючюк, Ахмед
Ахмедов - зам.-председател на
ДПС, Левент Мемиш - зам.-председател на МДПС, Месут Алиш
- председател на ОбС-Главиница,

- Хюсеин Кулов, гр.София;
"ДДД" ЕООД - Денислав Иванов, Силистра; Шенер Джеват,
с.Чернолик; ЗП "Емрула Джемал",
с. Калугерене; Пламен Викторов,
гр.Главиница; Строителен магазин -Ахмед Бедри, гр.Главиница;
“У”
"Вени ВИП", с.Падина.

зам.-кметът на Община Главиница Сюзан Хасан, секретарят на
Община Главиница Ашкън Ружди,
кметове и общински съветници.
Стартът на конните надбягвания бе даден в 11:00 часа. Те се
проведоха на 7 гари с различни
растояния, като последана гара
бе за каруцарски коне. В състезанието участваха 72 коня от
цялата страна.
Победителите бяха наградени с
купи, медали и парични премии.
Предвиденият награден фонд бе
6400 лв.
В следобедните часове бе
даден стартът и на другото зрелищно състезание - народните
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