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ВЕСТНИК НА ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА

ǻȚșȈȕȒȡșȘȌȗȇȎȉȏȉȇȚȘȖȌȟȔȕ
ȖȚȈȒȏȑȇșȇȘȌȉȡȗȔȇȔȇȘșȇȋȏȕȔȇ
Ашкън САЛИМ, Президент на ФК "Левски - 96" (Главиница):

ФК "Левски - 96" (Главиница) заема второ място
във временното класиране
на Областното футболно
първенство, Западна група, с еднакъв брой точки с
водача - ФК "Добруджанец"
(Алфатар), и 2 гола разлика в полза на алфатарци.
Отборът няма нито една
загуба.
За състоянието на клуба
и намеренията на ръководството е разговорът с
президента на ФК "Левски
- 96" - Ашкън САЛИМ:
- ФК "Левски - 96" вече
е един сработен отбор,
играчите са на ниво, треньорите също. Преди официалните срещи отборът

ȺɲɤɴɧɋȺɅɂɆ

Изнесено септемврийско
заседание на Общински
съвет-Главиница

на стр. 2

Раненият щъркел, за който се грижи
Сафет Халид от с. Зарица,
е изпратен в Спасителен център

Екземпляр от вида бял
щъркел (Ciconia ciconia) е
изпратен в Спасителния
център за диви животни
в гр. Стара Загора, в края
на миналата седмица. Пти-

цата е намерена
в землището на с.
Зарица, община Главиница, пострадала
от токов удар. Приютена е от Сафет
Халид от селото,
човекът-спасител
на премръзнали
щъркели в ранната
пролет т.г. Експерти по биологично
разнообразие са извършили контролна
проверка на място
и са преценили, че
птицата има нужда
от специализирани
грижи. Ветеринарните лекари от центъра ще преценят
дали щъркелът има
шансове за пълно оздравяване и присъединяване
към ято мигриращи птици.
Експерти на РИОСВ-Русе
напомнят, че при намиране
на животни в безпомощно
състояние, е необходимо

незабавно да уведомят екоинспецията или регионалните дирекции по горите за
предприемане на мерки по
компетентност. Не желателно да се оказва помощ
или да се правят опити
за отглеждане, тъй като
това води до опитомяване
и загуба на инстинкти.
Съгласно Закона за биологичното разнообразие се
забранява отглеждането,
притежаването и предлагането за продажба на взети
от природата екземпляри,
като глобата за физически
лица е от 100 до 5000 лв.,
а на юридическите лица и
едноличните търговци се
налага имуществена санкция от 500 до 10 000 лв.
От началото на лятото,
в РИОСВ-Русе са постъпили сигнали за 10 пострадали щъркели. Всички са
изпратени в спасителен
център.

ежеседмично тренира, провежда контроли. В така заварения клуб имахме няколко
играчи отвън и феновете
ни критикуваха за това.
Пробвахме с местни играчи,
тогава пък тръгна обратния коментар - защо няма
и играчи отвън. Привлекли
сме няколко играчи, които
не са главиничани, някои от
тях са играли и преди това
в клуба. Те се сработиха
страхотно с останалите
момчета. Случват се нена стр. 4

На 14 октомври 2018 г.:

ȾɉɋɢȽȿɊȻ
ɫɤɚɧɞɢɞɚɬɢɡɚɤɦɟɬ
ɧɚɫɟɥɨɋɭɯɨɞɨɥɜ
ɩɪɟɞɫɬɨɹɳɢɬɟɱɚɫɬɢɱɧɢɢɡɛɨɪɢ
Три партии регистрира Общинската избирателна
комисия - Главиница за участие в частичните избори за кмет на с. Суходол - ГЕРБ, ДПС и БСП. Две
от тях - ГЕРБ и ДПС, в законовия срок издигнаха и
регистрираха своите кандидати.
На 14 октомври, когато ще се проведе изборът,
за гласовете на избирателите ще се борят Недрет
Юсеин Алил от ДПС и Абедин Нури Рушид от ГЕРБ.
На свое заседание Общинската избирателна комисия определи поредните номера в бюлетината на
партиите, регистрирали се за участие в частичния
на стр. 3
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На 14 октомври 2018 г.:
Изнесено септемврийско заседание
ȾɉɋɢȽȿɊȻ
на Общински съвет-Главиница
ɫɤɚɧɞɢɞɚɬɢɡɚɤɦɟɬ

На 28 септември в с. Чифлика, Троянско, Общински
съвет-Главиница проведе
изнесено заседание.
С информация за изпълнение на бюджета за първото
полугодие на годината,
представена от кмета на
община Главиница Неждет
Джевдет започна сесията.
Актуализираният годишен

бюджет на общината е в
размер на 10 507 976 лв., а
изпълнението към 30 юни
2018 г. е 5 014 650 лв. Обемът на бюджета е увеличен
с 464 020 лв. в резултат
на извършени корекции с
писма на финансовото министрество и други министерства и ведомства.
Отчетът за капиталови-

те разходи до 30 юни т.г. е
в размер на 548 466 лв.
Актуализация на Плансметката за разходите от
такса "Битови отпадъци"
през 2018 г., актуализация
на поименния списък за
капиталови разходи, както
и приемане на актуализирана бюджетна прогноза
за периода 2019-2021 г. на

постъпленията от местни
приходи и на разходите за
местни дейности бяха следващите важни докладни
записки, които общинските
съветници разгледаха.
Темата за образованието също присъства на
това заседание с предложението за разрешаване
формирането и дофинансирането на една маломерна
самостоятелна паралелка
в СУ "Васил Левски" в гр.
Главиница за настоящата
учебна година. Това е 10б
клас, а от общинския бюджет паралелката ще бъде
дофинансирана с 548 лв.
Бяха приети решения по
разпоредителни сделки с
общински имоти, а Годишната програма за управление и разпореждане с имоти
общинска собственост
- допълнена.
Общинските съветници
решиха да бъдат отпуснати 5 218 лв. за спешен
ремонт на покрива на Психиатричното отделение на
"МБАЛ-Силистра".

ɧɚɫɟɥɨɋɭɯɨɞɨɥɜ
ɩɪɟɞɫɬɨɹɳɢɬɟɱɚɫɬɢɱɧɢɢɡɛɨɪɢ
от стр. 1 Ебазар Шабан от БСП,
секретар - Леман Ахмед
Ахмед от ДПС и членове: Шасине Идриз Ахмед
от ГЕРБ, Денка Митева
Атанасова от Патриотичен фронт-НФСБ и
ВМРО, Мюмюн Ислям
Мехмед от АБВ, Сезгюлер Иджаби Якуб от
БСП, Ирфан Ахмед Салим
и Сухат Сабри Ахмед от
ДПС.
Предизборната кампания ще приключи в 24:00
на 12 октомври.

избор за кмет на кметство с. Суходол. С №2 ще
е бюлетината на ГЕРБ, а
с №4 - бюлетината ДПС.
Право на глас на предстоящите избори имат
629 избиратели.
ОИК-Главиница назначи
и състав на Секционната избирателна комисия в с. Суходол, която
ще е 9-членна, а неин
председател е Зюбейде
Ферад Насуф от ГЕРБ,
зам.-председател - Ахмед

ОДМВР-Силистра набира кандидати
за 30 вакантни места за полицаи
- За Участък Главиница вакантна е една длъжност за полицай
Започна приемът на документи за работа в Областна дирекция на МВРСилистра. Тридесет са
вакантните младши изпълнителски длъжности, за
които е обявен конкурсът.
Пет от тях са за младши
автоконтрольори в група
„Организация на движе-

нието, пътен контрол и
превантивна дейност“ –
сектор „Пътна полиция“
при ОДМВР-Силистра, а 10
за полицаи в група „Охрана
на обществения ред“ към
Районното управление в
областния град. За Районно управление – Тутракан
са обявени 8 свободни по-

зиции: 5 за полицаи, 2 за
младши автоконтрольори,
а за Участък – Главиница е
вакантна 1 длъжност за полицай. Седем са свободните
позиции за полицаи в Районно управление – Дулово.
Изискванията към кандидатите, необходимите
документи и етапи на кон-

курса са публикувани на
електронен адрес www.dhr.
bg, секция „Конкурси“.
Информация може да се
получи и сектор „Координация, административно
и правно обслужване и човешки ресурси“ при ОДМВРСилистра, тел. 086/886345
и 086/886370.

Зов за помощ!

Читалището в с. Черногор организира
благотворителна кампания

Служителите от отдел "Устройство на
територията" към Общинска администрация, гр.Главиница трасираха терен, на
който ще бъде изградена модерна детска
подпомогнем пострада- чаршафи, домашни пот- площадка.
лите, информира секретарят на културната
институция Марияна
Нацова. Освен парични
средства, за целта ще
се набират и хранителни продукти, консерви,
обувки, дрехи, одеяла,

Пожар изпепели къщата на Назъм Лятиф
и Янка Лефтерова в
село Черногор. Огънят
лумнал от пристройката, вследствие на късо
съединение. Огнеборците загасили пожара, но
напълно е унищожено

цялото имущество. За
щастие Назъм и Янка
не са пострадали, но не
могат да се отърсят
от преживения ужас.
"В Народно читалище
"Янко Забунов - 1957
г." организираме дарителски пункт, за да

реби и други необходими
за бита вещи.
Сигурна съм, че много хора ще откликнат
и ще помогнат на пострадалите, така че
ние няма да ги оставим
сами".

За децата в с. Стефан Караджа
откриха нова детска градина
детска градина са разкрити и пет нови работни
места - педагогически и
обслужващ персонал.
На тържеството, за да
споделят взаимната си радост от новата придобивка, дойдоха председателят
на Общински съвет-Главиница Месут Алиш, кметове
на населените места от
община Главиница, общински съветници, специалисти „АФО”, ръководители
на общински предприятия
и много други.
Лентата прерязаха кметът на община Главиница
Неждет Джевдет, кметът
на с. Стефан Караджа Асан Мустафа и директорът на ДГ "Св.Св.Кирил и
Методий", гр.Главиница Мариана Донева.
"Пожелавам успешна работа на педагогическия и
непедагогическия персонал
След повече от 25 години прекъсване, Детската
градина в село Стефан
Караджа отново се изпълни
с детски гласове. Обновената сграда приюти 24
деца, които се радваха на
реновираните помещения
и красивия двор с модерни
игрови съоръжения.
В истински празник се
превърна официално откри-

в бъдещето, смята кметът
на община Главиница Неждет Джевдет. През настоящата година стартирахме ремонтни дейности в
детските градини на три
от населените места в
общината - селата Стефан
Караджа, Черногор и Зафирово, а средствата, които са определени за тези
обекти са на стойност 650

ване на детската градина
на 17 септември, на който присъстваха десетки
жители от селото и съседните населени места.
"Откриването на детски
градини е един от найважните акценти в един
управленски мандат, тъй
като инвестицията в образованието е инвестиция

хил. лева".
Досега Детската градина в село Стефан Караджа
беше полудневна и се помещаваше в сградата на
училището. Капацитетът
й беше само за 12 деца, а
останалите 13 всеки ден
бяха превозвани до гр. Главиница.
С откриването на новата

И в Черногор се радват на
обновено детско заведение

година бе извършен ремонт
на вътрешните помещения
- подмяна на подовата настилка и боядисване, както
и на екстериора - ремонт
и боядисване на фасада на
сградата и циментиране на
пътеките.

на сградата на детското
заведение. "Усмивките на
децата ни заредиха с нови
сили за работа", удовлетворен след срещата каза г-н
Джевдет.
След като през 2017 г.
бе ремонтиран покрива и
сменена дограмата, тази

Назмие Дурхан направи
дарение от 600 лева за
закупуване на нови 10 матрака с кокосови влакна
- за добра циркулация на
въздуха и отстраняване на
влагата, и антибактериални свойства.

Кметът на община Главиница Неждет Джевдет
се срещна на чаша сутрешно кафе с жителите
на село Черногор в двора
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на обновената им детска
градина "Славейче" на 18
септември. Хората изразиха своето задоволство
от реализирания ремонт

Общините ще получават
безлихвени заеми по
одобрени проекти от
Програмата за развитие
на селските райони
Министерският съвет прие Постановление за условията и реда за отпускане на временни безлихвени
заеми от централния бюджет по бюджетите на общините. Те са за финансиране на разходи за междинни и окончателни плащания по одобрени проекти по
Програмата за развитие на селските райони (ПРСР)
за периода 2014 - 2020 г. и тяхното възстановяване.
Общините бенефициенти по ПРСР са с малък бюджет и приходи. Те са силно затруднени да осигуряват
собствени средства за извършване на междинните и
окончателни плащания към изпълнителите по съответния проект, преди подаването и одобряването на
заявките за плащане от фонд „Земеделие".
Временните безлихвени заеми от централния бюджет ще могат да се отпускат на общини с одобрени проекти по ПРСР, които са сключили договор с
Държавен фонд „Земеделие” (ДФЗ) за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ. Необходимо е общините да нямат и задължения към ДФЗ, освен ако е
допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение
на задълженията. Размерът на заема, който ще се
предоставя на общината за извършване на междинни
плащания ще е до разликата между общия размер на
одобрените за финансово подпомагане разходи, включени в заявките за плащане, и платеното по проекта
авансово плащане от Държавен фонд „Земеделие“.
С друго Постановление правителството одобри
допълнителни разходи по бюджета на Държавен фонд
„Земеделие“ за 2018 г. в общ размер до 20 750 000 лв.
Средствата са необходими за извършване на плащания
за финансиране на разходи за ДДС на общини по одобрени за подпомагане проекти по ПРСР и Програмата
за морско дело и рибарство.

и нека децата на село
Стефан Караджа растат
здрави и щастливи!" - каза
в поздравлението си общинският кмет Неждет
Джевдет.
След края на официалната част, децата от ОУ

„Отец Паисий” в селото
поздравиха всички с кратка
програма, а след тяхното
изпълнение гостите разгледаха сградата и останаха
впечатлени от новия целодневен дом за децата.

Родителите на децата се
зарадваха и на новината,
че в началото на месец
октомври ще се асфалтира и улицата до детската
градина.
За децата от детските
градини в селата Черногор
и Стефан Караджа, както и

на учениците от ОУ "Отец
Паисий", с. Стефан Караджа
този ден беше различен,
тъй като получиха подарък
от Община Главиница - театралното представление
“Червената шапчица” на
Драматично-куклен театър
- гр. Силистра.
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ǻȚșȈȕȒȡșȘȌȗȇȎȉȏȉȇȚȘȖȌȟȔȕ
ȖȚȈȒȏȑȇșȇȘȌȉȡȗȔȇȔȇȘșȇȋȏȕȔȇ
Ашкън САЛИМ, Президент на ФК "Левски - 96" (Главиница):

от стр. 1 състояние. Заградихме го
с мрежа и работим над
щата, мога да кажа сега.
варианта да направим ре- На кой стадион приема- монт на съблекалните - с
те гостуващите отбори,

след като в гр.Главиница
стадионът е все още неизползваем?
- Продължаваме да ползваме стадиона в с. Ножарево. В процес сме на
подобряване на неговото

бани, покривът трябва да
се ремонтира. Евентуално
скамейки също, но просто
трябва време.
- Кои са треньорите на
двата отбора?

Треньор на мъжкия отбор
на ФК "Левски - 96" (Главиница) е Мирослав Стойчев,
който на практика е играещ треньор, защото е
и футболист. Треньор на
юношеския е Октай Шабан.
- Кой помага на отбора?
Имате ли спонсори?
- Най-големият спонсор е
Община Главиница, която
обезпечава разходите на
клуба. И още - интернетдоставчикът "Нераком",
строителна фирма "Старт
- 07", строителна фирма
"Нефес - 2010", "Аспид-91"
ЕООД, представителството на Алианц България в
гр.Главиница, "Автотранс"
ООД. В знак на благодарност сме поставили техни
рекламни материали на
стадиона.
По-крупен спонсор ни е
Виваком. Те дариха на мъжкия футболен отбор комплекти футболни екипи - официални и резервни. От друга

страна, за да стимулираме
и наградим нашите юноши,
на техните екипи изписахме имена им. Нещо, което
се прие с голяма радост от
тях. Те водят в момента
временното класиране в
първенството.
Искам да благодаря и на
Управителния съвет на
клуба. Те подкрепиха идеята
да има местни футболисти,
както и идеята да има играчи и отвън, за да се увеличат победите и в същото
време да се подобри играта
на местните футболисти.
- Има ли интерес от
публиката към домакинските мачове на ФК "Левски - 96" (Главиница)?
- Моите наблюдения са,
че публиката започна да се
увеличава, което е добър
показател. Всичко, което
правим, е да върнем хората
на стадиона и с интерес да
гледат мачовете.

м. септември 2018 г.

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

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

Отлично представяне на
Фолклорна група "Славей"
го във вид съхранен и
предаден от поколенията. Едновременно е и
с конкурсен характер
- мотивира и дава възможност за стремеж
към съвършенство, съпоставя труд, амбиции и
постижения, стимулира
емоционалното усещане
на участници и публика.
Участниците във фестивала се оценяваха от
жури в състав: проф. д-р в запазване на българ- Ботев - 1940 г.", гр. ГлаАнтон Андонов - пре- ския фолклор се завърна виница с ръководител
подавател в АМТИИ, ФГ "Славей" при НЧ "Хр. Пламен Скорчелиев.
завеждащ катедра "Хореография", д-р Данислав
Кехайов - народен певец,
Вестник "УСТРЕМ"
директор на Ансамбъл
Издател: Община Главиница
"Пирин" - Благоевград и
проф. д-р Николай Ников
ȺɞɪɟɫɝɪȽɥɚɜɢɧɢɰɚɭɥ³ȼɢɬɨɲɚ´ʋ
- фолклорист, етнолог,
педагог, д-р по музикалɬɟɥ  
но и танцово изкуство,
HPDLOREVKWLQD#JODYLQLWVDEJ
професор по етнология.
С първа награда в разZZZJODYLQLWVDEJ
дел "Обработен фолкȻɪɨɹɬɩɨɞɝɨɬɜɢɄɚɥɢɧɚȽɊɔɇɑȺɊɈȼȺ
лор", Категория "Хорове"
над 18 години, както
Фолклорният фестивал ден от 21 до 24.09.2018 за автентичното, акцен- и Грамота за отлично
ɉɟɱɚɬ³ɄɈȼȺɑȿȼɉɊȿɋ´ɝɪɋɂɅɂɋɌɊȺ
"Море от ритми" прове- г. в гр. Балчик "разказва" тира върху него, поднася представяне и принос

