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Успешен старт на 
Школата по изобразително 
изкуство и керамика в 
Зафирово през новия 

творчески сезон 

Неждет ДЖЕВДЕТ, Кмет на община Главиница:

на стр. 8

Управлението на една 
община изисква нови 
идеи и амбиция за 
осъществяването им

Преди две години ново-
избраният кмет на об-
щина Главиница - Неждет 
ДЖЕВДЕТ, положи клетва 
пред Общинския съвет и 
си закле да служи вярно 
на гражданите.

Той бе избран на поста, 
на проведените частични 
избори, на 2 октомври 
2016 г. с 3 374 действи-
телни гласове или 55,05%.

С г-н Неждет Джевдет 
разговаряме за измина-
лите две управленчески 
години като кмет - за 
трудностите в началото, 
за набраната скорост 
през този период и нови-
те идеи за бъдещето:

- Две години управление 
на община не е малко, нито 
пък много, но достатъчно, 
за да се направи равно-

сметка на постигнатото 
до момента и въз основа 
на това да се очертаят 
посоките на развитие в 
близкото бъдеще.

В началото си постави-
хме няколко приоритета, 
които бяха жизнено важни 
за населението на нашата 
община. Днес можем да 
се поздравим с успешно-

Неждет ДЖЕВДЕТ

Приключи дългоочаква-
ният ремонт на сграда-
та на Народно читалище 
"Развитие - 1907 г." в село 
Подлес, информира кмет-
ският наместник Милена 
Атанасова. В продължение 
на три години от капита-
ловата програма на Община 
Главиница бяха отделени и 

усвоени 45 000 лева за ця-
лостен ремонт на покрива, 
външна мазилка и изцяло 
нова електроинсталация. 
Животът всеки ден ни дава 
възможност да бъдем до-
волни и благодарни на няко-
го за нещо, затова трябва 
всеки ден да се възползваме 
от тази привилегия и да не 

забравяме да благодарим 
за всичко хубаво, което се 
случва около нас.

Жителите на село Подлес 
изказват своята сърдечна 
благодарност за доброна-
мереността, всеотдай-
ността и добрата съв-
местна работа на местна-
та общинска власт.

Читалището в с. Подлес 
вече е ремонтирано

- Удовлетворението 

на хората от 

свършената работа 

ме мотивира още 

повече да влагам 

много енергия 

и труд в защита на

техния интерес

на стр. 2

Съпричастност 

към хората в беда 

На 5 октомври т.г. пожар изпепели къщата на 
Назим Лятиф от с.Черногор. Огънят лумнал от 
пристройката следствие на късо съединение. Из-
горели са мебели, битова техника и около 100 кв.м 
от покрива на къщата, преди огнеборци от Проти-
вопожарен участък - Главиница да потушат пожара.

В такива моменти на помощ идват добрите хора. 
От общинския бюджет след решение на местния 

В с.Черногор:

на стр. 8
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Неждет ДЖЕВДЕТ, Кмет на община Главиница:Управлението на една община 
изисква...
то завършване на голяма 
част от тях, които са в 
най-различни направления, 
а именно: 

- стабилизиране на фи-
нансовото състояние на 

общинския бюджет,
- увеличаване на приходи-

те в общината, 
- инвестиране в подо-

бряването на улиците по 
населените места, 

- инвестиране в подо-
бряването на условията в 
образователната инфра-
структура, 

- реформа в комуналните 
услуги предоставяни от об-
щината и включването им 
в общинското предприятие, 

- активно  участие в 

национални и европейски 
програми и др.

- Каква е конкретната 
работа по изпълнението 
на тези приоритети?

- Смело мога да заявя, 
че през този период от 
време успяхме да издължим 

около 800 хиляди лева от 
дълга на Общината и да 
инвестираме близо 6 млн. 
лева в подобряването на 
инфраструктурата /Виж 
Таблиците на стр.2/. Бла-
годарение на привлечените 
допълнителни финансови 
средства, за предоставя-
нето, на които съдейства 
парламентарната група на 
политическа партия „ДПС”, 
успяхме да асфалтираме 43 
броя улици в 21 населени 
места, подобрихме площада 

от стр. 1

на стр. 3

Брой 
обекти Населено място гр./с.

Инвестиран 
финансов 

ресурс, в лева

село ЗАФИРОВО

1  Асфалтиране на ул.”Ген. Ат. Зафиров” в с. Зафирово (2017 г.) 118.454,00 лв.

2  Асфалтиране на ул. „Стублата” в с.Зафирово (2017 г.) 56.611,00 лв.

4
 Основен ремонт на ДГ "Иван Вазов", с. Зафирово - мерки за 
енергийна ефективност (2017-2018 г.)

485.373,00 лв.

5 Полагане на изкуствени неравности - 2 бр. (2018 г.) 4.600,00 лв.
Общо 665.038,00 лв.

село ДОЛНО РЯХОВО
1 Ремонт на Кметство с. Долно Ряхово (2016 г.) 26.581,00 лв.
2 Асфалтиране на ул. „Четвърта”, с. Долно Ряхово (2017 г.) 25.186,00 лв.
3 Асфалтиране на ул. „Втора”, с. Долно Ряхово (2018 г.) 33.000,00 лв.

Общо 84.767,00 лв.
село МАЛЪК ПРЕСЛАВЕЦ

1
Асфалтиране на ул. „Хан Омуртаг”, с. Малък Преславец  (2017 
г.)

88.588,00 лв.

2 Асфалтиране на ул. "Преслав", с. Малък Преславец (2018 г.) 20.000,00 лв.

3 Частичен ремонт на открит канал в селото 15.855,00 лв.
Общо 124.443,00 лв.

село БОГДАНЦИ
1 Ремонт на Кметство с. Богданци /2016 г./ 32.896,00 лв.
2 Подмяна на водопровод в с. Богданци (2016 г.) 41.519,00 лв.
3 Ремонт ЦДГ с. Богданци /2017 г./ 4.828,00 лв.

4 Ремонт здравени кабинети в детски градини и училища (2017 г.) 2.693,00 лв.

5 Асфалтиране на ул. „Еделвайс” (2017 г.) 34.706,00 лв.
6 Асфалтиране на ул. „Филип Тотю”, с. Богданци (2017 г.) 37.237,00 лв.
7 Полагане на изкуствени неравности (2017 г.) 3.012,00 лв.
8 Частично асфалтиране на ул. "Иван Вазов" (2018 г.) 10.000,00 лв.
9 Частично асфалтиране на ул. "Янтра" (2018 г.) 10.000,00 лв.

Общо 176.891,00 лв.
село КОЛАРОВО

1 Асфалтиране на ул. „Албена”  (2017 г.) 18.933,00 лв.
2 Полагане на изкуствени неравности - 2бр. (2017 г.) 3.013,00 лв.
3 Асфалтиране на ул. "Христо Ботев"  (2018 г.) 29.000,00 лв.

Общо 50.946,00 лв.
село КОСАРА

1 Асфалтиране на ул. „Четвърта”, с. Косара (2017 г.) 23.127,00 лв.
2 Асфалтиране на ул. "Втора" (2018 г.) 13.000,00 лв.

Общо 36.127,00 лв.
село ЧЕРНОГОР

1 Ремонт на Кметство с. Черногор /2016 г./ 2.920,00 лв.
2 Ремонт на сцена в с. Черногор /2016 г./ 1.900,00 лв.
3 Ремонт на чакалня в с. Черногор /2016 г./ 1.654,00 лв.
4 Асфалтиране на ул „Трета” с. Черногор (2017 г.) 24.633,00 лв.
5 Асфалтиране на ул „Тринадесета” с. Черногор (2017 г.) 7.394,00 лв.
6 Ремонт на покрив и дограма - ДГ Черногор" /2017 г./ 26.249,00 лв.
7 Вътрешен и външен ремонт на ДГ Черногор /2018 г./ 19.614,00 лв.
8 Асфалтиране на ул. "Четиринадесета", с. Черногор /2018 г./ 25.000,00 лв.

Общо 109.364,00 лв.
село ОСЕН

1 СМР Общинска сграда с. Осен /2017 г./ 10.235,00 лв.
2 Ремонт на Кметство с. Осен /2018 г./ 1.998,00 лв.

Общо 12.233,00 лв.
с. СТЕФАН КАРАДЖА

1  Ремонт на Кметство с. Ст. Караджа" /2016 г./ 64.087,00 лв.

2 Асфалтиране на ул. „Дочо Михайлов”, с. Ст. Караджа (2017 г.) 40.061,00 лв.

3 Полагане на изкуствени неравности - 1 бр. (2017 г.) 2.286,00 лв.
4 Ремонт на ДГ - Ст. Караджа (2018 г.) 90.000,00 лв.

5
Изграждане на тоалетни и ремонт на покрива на ОУ "Отец 
Паисий", с. Стефан Караджа

9.966,00 лв.

Общо 206.400,00 лв.
с. СОКОЛ

1 Асфалтиране на ул. „Хр.Ботев”, с. Сокол (2017 г.) 36.272,00 лв.
2 Асфалтиране на ул. „Димитър Дончев”, с. Сокол (2017 г.) 42.454,00 лв.

3
Придобиване на къща в с. Сокол за разширяване на ДЦПЛУ с. 
Сокол (2017 г.)

10.000,00 лв.

4 СМР ДЦПЛУ с. Сокол                5 522.05 
лв 5 Ремонт на Здравна служба, с. Сокол /2017-2018 г./ 34.732,00 лв.

6
Проект по "Красива България" - преобразуване на ДЦПЛУ в 
Център за социална рехабилитация и интеграция" (2018 г.)

171.207,00 лв.

7 Ремонт на покрив на НЧ и кметство с. Сокол (2018 г.) 13.213,00 лв.
ОБЩО 307.878,00 лв.

с. ПОДЛЕС
1 Ремонт на читалищна сграда в с. Подлес /2016 г./ 9.686,00 лв.
2 Ремонт на читалищна сграда в с. Подлес /2017 г./ 17.426,00 лв.
3 Ремонт на читалищна сграда в с. Подлес /2018 г./ 11.859,00 лв.

Общо 38.971,00 лв.
с. ВЪЛКАН

1 "Ремонт на Кметство с. Вълкан" /2016 г./ 20.465,00 лв.
2 Благоустрояване на централна част в с. Вълкан /2016 г./ 9.154,00 лв.

3
Асфалтиране на Ул. „Четвърта”, „Шеста” и „Седма”, с. Вълкан 
(2017 г.)

17.677,00 лв.

4 Ремонт на приземен етаж в кметство с. Вълкан (2018 г.) 6.827,00 лв.
Общо 54.123,00 лв.

с. ЛИСТЕЦ
1 Асфалтиране на ул.”Трета”, с. Листец  - бордюри (2017 г.) 7.893,00 лв.
2 Асфалтиране на ул. „Четвърта”, с. Листец (2017 г.) 30.304,00 лв.
3 Асфалтиране на ул. "Втора", с. Листец (2018 г.) 32.000,00 лв.

Общо 70.197,00 лв.
с. ЗЕБИЛ

1 Асфалтиране на ул. „Четвърта”, с. Зебил (2017 г.) 30.692,00 лв.
2 Асфалтиране на ул. „Пета”, с. Зебил (2017 г.) 22.704,00 лв.

Ремонт на парната инсталация в Детска градина - с. Зебил 18.500,00 лв.
3 Асфалтиране на ул. „Шеста”, с. Зебил (2017 г.) 40.868,00 лв.
4 Асфалтиране на ул. „Седма”, с. Зебил (2018 г.) 60.020,00 лв.

Общо 172.784,00 лв.
с. ДИЧЕВО

1 Асфалтиране на ул. „Трета”, с. Дичево (2017 г.) 33.279,00 лв.
2 Асфалтиране на ул. „Осемнадесета”, с. Дичево (2017 г.) 27.436,00 лв.
3 Ремонт Кметство с. Дичево (2017 г.) 13.262,00 лв.
4 Ремонт покрив на НЧ с. Дичево (2018 г.) 49.415,00 лв.

Общо 123.392,00 лв.
с. СУХОДОЛ

1 Асфалтиране на ул. „Единадесета”, с. Суходол (2017 г.) 42.140,00 лв.
2 СМР - чешма с. Суходол 1.200,00 лв.

3
Основен ремонт на Общинска пътна мрежа - път SLS 1024 км 
0+000 до 8+600-III-235 с. Сокол (2017 г.)

24.257,00 лв.

4 Асфалтиране на ул. "Осма", с. Суходол (2018 г.) 72.000,00 лв.
Общо 139.597,00 лв.

с. ЗВЕНИМИР
1 Ремонт на кметство с. Звенимир /2016 г./ 7.912,00 лв.
2 Ремонт на Ритуална зала /2016 г./ 6.677,00 лв.
3 Ремонт на Сватбен салон с. Звенимир /2016 г./ 5.676,00 лв.
4 Асфалтиране на ул. „Втора”, с. Звенимир (2017 г.) 45.653,00 лв.
5 Ремонт Здравна служба с. Звенимир /2017 г./ 18.178,00 лв.
6 Ремонт на Сватбен салон с. Звенимир /2018 г./ 18.481,00 лв.

Общо 102.577,00 лв.
с. ЗАРИЦА

1 Асфалтиране на ул. „Втора” с.Зарица (2017г.) 35.382,00 лв.
2 Ремонт на Чакалня с. Зарица (2018г.) 11.391,00 лв.

Общо 46.773,00 лв.
с. КАЛУГЕРЕНЕ

1 Асфалтиране на ул. „Седма” и ул. „Осма” (2017 г.) 58.567,00 лв.
2 Полагане на изкуствени неравности - 2 бр. (2017 г.) 3.241,00 лв.

3
Асфалтиране на ул. "Осма" с. Калугерене - продължение (2018 
г.)

37.000,00 лв.

ОБЩО 98.808,00 лв.
с. ПАДИНА

1 Асфалтиране на ул. „Четвърта” с. Падина (2017 г.) 33.411,00 лв.
2 Асфалтиране на ул. "Пета" с. Падина (2018 г.) 23.000,00 лв.

Общо 56.411,00 лв.
с. НОЖАРЕВО

1 "Ремонт на Пенсионерски клуб с. Ножарево" /2016-2017 г./ 33.861,00 лв.
2 Ремонт здравени кабинети в ДГ Ножарево (2017 г.) 3.539,00 лв.
3 Придобиване на сграда в с. Ножарево (2017 г.) 10.000,00 лв.
4 Асфалтиране на ул. „Десета”, с. Ножарево (2017 г.) 46.719,00 лв.
5 Асфалтиране на ул. „Шеста”, с. Ножарево (2018 г.) 23.500,00 лв.
6 Асфалтиране на ул. „Осма”, с. Ножарево (2018 г.) 25.000,00 лв.

Общо 142.619,00 лв.
с. БАЩИНО

1 "Ремонт на Кметство с.Бащино" /2016 г./ 19.963,03 лв.
2 Асфалтиране на ул. „Седма” с.Бащино (2017 г.) 43.360,07 лв.
3 Асфалтиране на ул. "Четвърта" с. Бащино (2018 г.) 30.000,00 лв.

Общо 93.323,10 лв.
гр. ГЛАВИНИЦА

1
Ремонт на Спортна зала СОУ "Васил Левски" гр. Главиница 
/2016г./

45.002,00 лв.

3
Склад за съхранение въглища НЧ "Христо Ботев" гр. Главиница 
/2016 г./

8.500,00 лв.

4 Допълнителни монтажни работи по четвърти биобасейн в 
ПСОВ гр. Главиница /2016 г./

23.970,00 лв.

5 Реконструкция на централна градска част в гр. Главиница 301.000,00 лв.

6
Ремонт здравени кабинети в ДГ Главиница и СУ Васил Левски 
гр. Главиница (2017 г.)

1.956,00 лв.

7
Ремонт на сградата на Общинска администрация гр. Главиница 
/2017 г./

49.903,00 лв.

8 Ремонт ПУ-стаи за полицейските инспектори /2017 г./ 10.973,00 лв.
9 Полагане на изкуствени неравности - 2 бр. (2017 г.) 2.637,00 лв.

10
Доставка и монтаж на съоръжения за детска площадка в гр. 
Главиница /2017 г./

7.053,00 лв.

11 Ремонт на Административен блок №2 440.000,00 лв.
12 "Тротоари и площади пред Административен блок №2 40.000,00 лв.

13
Ремонт на парни инсталации в ДГ гр. Главиница и филиали 
/2017 г./

23.823,00 лв.

14 Ремонт на парна инсталация СОУ "В. Левски", гр. Главиница 22.784,00 лв.

15
Реконструкция на водопровдна мрежа - кв. "Шарман", гр. 
Главиница

1.701.814,90 лв.

16
Ремонт на сградата на Общинска администрация гр. Главиница 
/2018 г./

20.000,00 лв.

17 Ремонт на сградата на Общински съвет гр. Главиница /2018 г./ 19.000,00 лв.
18 Ремонт и рехабилитация на улица в гр. Главиница /2018 г./ 90.000,00 лв.

19
Доставка и монтаж на съоръжения за детска площадка в гр. 
Главиница /2018 г./

15.000,00 лв.

Общо 2.823.415,90 лв.
Общо инвестиции за периода 2016-2018 г. 5.737.078,00 лв.

Брой 
обекти Населено място гр./с.

Инвестиран 
финансов 

ресурс, в лева

село ЗАФИРОВО

1  Асфалтиране на ул.”Ген. Ат. Зафиров” в с. Зафирово (2017 г.) 118.454,00 лв.

2  Асфалтиране на ул. „Стублата” в с.Зафирово (2017 г.) 56.611,00 лв.

4
 Основен ремонт на ДГ "Иван Вазов", с. Зафирово - мерки за 
енергийна ефективност (2017-2018 г.)

485.373,00 лв.

5 Полагане на изкуствени неравности - 2 бр. (2018 г.) 4.600,00 лв.
Общо 665.038,00 лв.

село ДОЛНО РЯХОВО
1 Ремонт на Кметство с. Долно Ряхово (2016 г.) 26.581,00 лв.
2 Асфалтиране на ул. „Четвърта”, с. Долно Ряхово (2017 г.) 25.186,00 лв.
3 Асфалтиране на ул. „Втора”, с. Долно Ряхово (2018 г.) 33.000,00 лв.

Общо 84.767,00 лв.
село МАЛЪК ПРЕСЛАВЕЦ

1
Асфалтиране на ул. „Хан Омуртаг”, с. Малък Преславец  (2017 
г.)

88.588,00 лв.

2 Асфалтиране на ул. "Преслав", с. Малък Преславец (2018 г.) 20.000,00 лв.

3 Частичен ремонт на открит канал в селото 15.855,00 лв.
Общо 124.443,00 лв.

село БОГДАНЦИ
1 Ремонт на Кметство с. Богданци /2016 г./ 32.896,00 лв.
2 Подмяна на водопровод в с. Богданци (2016 г.) 41.519,00 лв.
3 Ремонт ЦДГ с. Богданци /2017 г./ 4.828,00 лв.

4 Ремонт здравени кабинети в детски градини и училища (2017 г.) 2.693,00 лв.

5 Асфалтиране на ул. „Еделвайс” (2017 г.) 34.706,00 лв.
6 Асфалтиране на ул. „Филип Тотю”, с. Богданци (2017 г.) 37.237,00 лв.
7 Полагане на изкуствени неравности (2017 г.) 3.012,00 лв.
8 Частично асфалтиране на ул. "Иван Вазов" (2018 г.) 10.000,00 лв.
9 Частично асфалтиране на ул. "Янтра" (2018 г.) 10.000,00 лв.

Общо 176.891,00 лв.
село КОЛАРОВО

1 Асфалтиране на ул. „Албена”  (2017 г.) 18.933,00 лв.
2 Полагане на изкуствени неравности - 2бр. (2017 г.) 3.013,00 лв.
3 Асфалтиране на ул. "Христо Ботев"  (2018 г.) 29.000,00 лв.

Общо 50.946,00 лв.
село КОСАРА

1 Асфалтиране на ул. „Четвърта”, с. Косара (2017 г.) 23.127,00 лв.
2 Асфалтиране на ул. "Втора" (2018 г.) 13.000,00 лв.

Общо 36.127,00 лв.
село ЧЕРНОГОР

1 Ремонт на Кметство с. Черногор /2016 г./ 2.920,00 лв.
2 Ремонт на сцена в с. Черногор /2016 г./ 1.900,00 лв.
3 Ремонт на чакалня в с. Черногор /2016 г./ 1.654,00 лв.
4 Асфалтиране на ул „Трета” с. Черногор (2017 г.) 24.633,00 лв.
5 Асфалтиране на ул „Тринадесета” с. Черногор (2017 г.) 7.394,00 лв.
6 Ремонт на покрив и дограма - ДГ Черногор" /2017 г./ 26.249,00 лв.
7 Вътрешен и външен ремонт на ДГ Черногор /2018 г./ 19.614,00 лв.
8 Асфалтиране на ул. "Четиринадесета", с. Черногор /2018 г./ 25.000,00 лв.

Общо 109.364,00 лв.
село ОСЕН

1 СМР Общинска сграда с. Осен /2017 г./ 10.235,00 лв.
2 Ремонт на Кметство с. Осен /2018 г./ 1.998,00 лв.

Общо 12.233,00 лв.
с. СТЕФАН КАРАДЖА

1  Ремонт на Кметство с. Ст. Караджа" /2016 г./ 64.087,00 лв.

2 Асфалтиране на ул. „Дочо Михайлов”, с. Ст. Караджа (2017 г.) 40.061,00 лв.

3 Полагане на изкуствени неравности - 1 бр. (2017 г.) 2.286,00 лв.
4 Ремонт на ДГ - Ст. Караджа (2018 г.) 90.000,00 лв.

5
Изграждане на тоалетни и ремонт на покрива на ОУ "Отец 
Паисий", с. Стефан Караджа

9.966,00 лв.

Общо 206.400,00 лв.
с. СОКОЛ

1 Асфалтиране на ул. „Хр.Ботев”, с. Сокол (2017 г.) 36.272,00 лв.
2 Асфалтиране на ул. „Димитър Дончев”, с. Сокол (2017 г.) 42.454,00 лв.

3
Придобиване на къща в с. Сокол за разширяване на ДЦПЛУ с. 
Сокол (2017 г.)

10.000,00 лв.

4 СМР ДЦПЛУ с. Сокол                5 522.05 
лв 5 Ремонт на Здравна служба, с. Сокол /2017-2018 г./ 34.732,00 лв.

6
Проект по "Красива България" - преобразуване на ДЦПЛУ в 
Център за социална рехабилитация и интеграция" (2018 г.)

171.207,00 лв.

7 Ремонт на покрив на НЧ и кметство с. Сокол (2018 г.) 13.213,00 лв.
ОБЩО 307.878,00 лв.

с. ПОДЛЕС
1 Ремонт на читалищна сграда в с. Подлес /2016 г./ 9.686,00 лв.
2 Ремонт на читалищна сграда в с. Подлес /2017 г./ 17.426,00 лв.
3 Ремонт на читалищна сграда в с. Подлес /2018 г./ 11.859,00 лв.

Общо 38.971,00 лв.
с. ВЪЛКАН

1 "Ремонт на Кметство с. Вълкан" /2016 г./ 20.465,00 лв.
2 Благоустрояване на централна част в с. Вълкан /2016 г./ 9.154,00 лв.

3
Асфалтиране на Ул. „Четвърта”, „Шеста” и „Седма”, с. Вълкан 
(2017 г.)

17.677,00 лв.

4 Ремонт на приземен етаж в кметство с. Вълкан (2018 г.) 6.827,00 лв.
Общо 54.123,00 лв.

с. ЛИСТЕЦ
1 Асфалтиране на ул.”Трета”, с. Листец  - бордюри (2017 г.) 7.893,00 лв.
2 Асфалтиране на ул. „Четвърта”, с. Листец (2017 г.) 30.304,00 лв.
3 Асфалтиране на ул. "Втора", с. Листец (2018 г.) 32.000,00 лв.

Общо 70.197,00 лв.
с. ЗЕБИЛ

1 Асфалтиране на ул. „Четвърта”, с. Зебил (2017 г.) 30.692,00 лв.
2 Асфалтиране на ул. „Пета”, с. Зебил (2017 г.) 22.704,00 лв.

Ремонт на парната инсталация в Детска градина - с. Зебил 18.500,00 лв.
3 Асфалтиране на ул. „Шеста”, с. Зебил (2017 г.) 40.868,00 лв.
4 Асфалтиране на ул. „Седма”, с. Зебил (2018 г.) 60.020,00 лв.

Общо 172.784,00 лв.
с. ДИЧЕВО

1 Асфалтиране на ул. „Трета”, с. Дичево (2017 г.) 33.279,00 лв.
2 Асфалтиране на ул. „Осемнадесета”, с. Дичево (2017 г.) 27.436,00 лв.
3 Ремонт Кметство с. Дичево (2017 г.) 13.262,00 лв.
4 Ремонт покрив на НЧ с. Дичево (2018 г.) 49.415,00 лв.

Общо 123.392,00 лв.
с. СУХОДОЛ

1 Асфалтиране на ул. „Единадесета”, с. Суходол (2017 г.) 42.140,00 лв.
2 СМР - чешма с. Суходол 1.200,00 лв.

3
Основен ремонт на Общинска пътна мрежа - път SLS 1024 км 
0+000 до 8+600-III-235 с. Сокол (2017 г.)

24.257,00 лв.

4 Асфалтиране на ул. "Осма", с. Суходол (2018 г.) 72.000,00 лв.
Общо 139.597,00 лв.

с. ЗВЕНИМИР
1 Ремонт на кметство с. Звенимир /2016 г./ 7.912,00 лв.
2 Ремонт на Ритуална зала /2016 г./ 6.677,00 лв.
3 Ремонт на Сватбен салон с. Звенимир /2016 г./ 5.676,00 лв.
4 Асфалтиране на ул. „Втора”, с. Звенимир (2017 г.) 45.653,00 лв.
5 Ремонт Здравна служба с. Звенимир /2017 г./ 18.178,00 лв.
6 Ремонт на Сватбен салон с. Звенимир /2018 г./ 18.481,00 лв.

Общо 102.577,00 лв.
с. ЗАРИЦА

1 Асфалтиране на ул. „Втора” с.Зарица (2017г.) 35.382,00 лв.
2 Ремонт на Чакалня с. Зарица (2018г.) 11.391,00 лв.

Общо 46.773,00 лв.
с. КАЛУГЕРЕНЕ

1 Асфалтиране на ул. „Седма” и ул. „Осма” (2017 г.) 58.567,00 лв.
2 Полагане на изкуствени неравности - 2 бр. (2017 г.) 3.241,00 лв.

3
Асфалтиране на ул. "Осма" с. Калугерене - продължение (2018 
г.)

37.000,00 лв.

ОБЩО 98.808,00 лв.
с. ПАДИНА

1 Асфалтиране на ул. „Четвърта” с. Падина (2017 г.) 33.411,00 лв.
2 Асфалтиране на ул. "Пета" с. Падина (2018 г.) 23.000,00 лв.

Общо 56.411,00 лв.
с. НОЖАРЕВО

1 "Ремонт на Пенсионерски клуб с. Ножарево" /2016-2017 г./ 33.861,00 лв.
2 Ремонт здравени кабинети в ДГ Ножарево (2017 г.) 3.539,00 лв.
3 Придобиване на сграда в с. Ножарево (2017 г.) 10.000,00 лв.
4 Асфалтиране на ул. „Десета”, с. Ножарево (2017 г.) 46.719,00 лв.
5 Асфалтиране на ул. „Шеста”, с. Ножарево (2018 г.) 23.500,00 лв.
6 Асфалтиране на ул. „Осма”, с. Ножарево (2018 г.) 25.000,00 лв.

Общо 142.619,00 лв.
с. БАЩИНО

1 "Ремонт на Кметство с.Бащино" /2016 г./ 19.963,03 лв.
2 Асфалтиране на ул. „Седма” с.Бащино (2017 г.) 43.360,07 лв.
3 Асфалтиране на ул. "Четвърта" с. Бащино (2018 г.) 30.000,00 лв.

Общо 93.323,10 лв.
гр. ГЛАВИНИЦА

1
Ремонт на Спортна зала СОУ "Васил Левски" гр. Главиница 
/2016г./

45.002,00 лв.

3
Склад за съхранение въглища НЧ "Христо Ботев" гр. Главиница 
/2016 г./

8.500,00 лв.

4 Допълнителни монтажни работи по четвърти биобасейн в 
ПСОВ гр. Главиница /2016 г./

23.970,00 лв.

5 Реконструкция на централна градска част в гр. Главиница 301.000,00 лв.

6
Ремонт здравени кабинети в ДГ Главиница и СУ Васил Левски 
гр. Главиница (2017 г.)

1.956,00 лв.

7
Ремонт на сградата на Общинска администрация гр. Главиница 
/2017 г./

49.903,00 лв.

8 Ремонт ПУ-стаи за полицейските инспектори /2017 г./ 10.973,00 лв.
9 Полагане на изкуствени неравности - 2 бр. (2017 г.) 2.637,00 лв.

10
Доставка и монтаж на съоръжения за детска площадка в гр. 
Главиница /2017 г./

7.053,00 лв.

11 Ремонт на Административен блок №2 440.000,00 лв.
12 "Тротоари и площади пред Административен блок №2 40.000,00 лв.

13
Ремонт на парни инсталации в ДГ гр. Главиница и филиали 
/2017 г./

23.823,00 лв.

14 Ремонт на парна инсталация СОУ "В. Левски", гр. Главиница 22.784,00 лв.

15
Реконструкция на водопровдна мрежа - кв. "Шарман", гр. 
Главиница

1.701.814,90 лв.

16
Ремонт на сградата на Общинска администрация гр. Главиница 
/2018 г./

20.000,00 лв.

17 Ремонт на сградата на Общински съвет гр. Главиница /2018 г./ 19.000,00 лв.
18 Ремонт и рехабилитация на улица в гр. Главиница /2018 г./ 90.000,00 лв.

19
Доставка и монтаж на съоръжения за детска площадка в гр. 
Главиница /2018 г./

15.000,00 лв.

Общо 2.823.415,90 лв.
Общо инвестиции за периода 2016-2018 г. 5.737.078,00 лв.

Асфалтиране на улица "Втора" в село Листец

Работниците от Общинското предприятие изграждат 
метален мост в с. Долно Ряхово
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в град Главиница, ремонти-
рахме няколко детски гра-
дини, читалищни, здравни и 
административни сгради.

Огромен успех за Община 
Главиница е одобрената 
Стратегия на Местната 
инициативна група /МИГ/ 
"Главиница-Ситово Край-
дунавска Добруджа", за 
реализирането, на която 
ще се отпусне ресурс от 
4 млн. лева. Този ресурс е 
предназначен за усвояване 
с проектни предложения 
от редица групи бенефи-
циенти - Община, училища, 
читалища, детски градини, 
НПО, земеделски стопани, 
сдружения на ЗП, юриди-
чески лица по Търговския 
закон и др.

Смея да твърдя, че ус-
пешните и ползотворни 
резултати, постигнати 
през този кратък период с 
много труд, ми дава увере-
ността и самочувствието 
да продължа напред.

През този интервал от 
време привлякохме значи-

телен финансов ресурс, 
чрез кандидатстване по 
национални и европейски 
програми /Виж Таблица на 
стр.3/. Общият привлечен 
ресурс, освен средствата 
в общинския бюджет, са 
на стойност около 7,5 млн. 
лева. Това е значителна 
стойност, тъй като годиш-
ният бюджет на Община 
Главиница е около 11 млн. 
лева.

Ако Община Главиница 
разчиташе само на собст-
вени средства за подобря-
ване на инфраструктурата 
си, през последните две 
години можехме да инвес-
тираме годишно не повече 
от 500 хил. лева капиталови 
разходи /след приспадане 
на прихващанията от ДФ 
„Земеделие”/, което за 
23 населени места прави 
средно около 21 хил. лева. 
Сега средната инвести-
ция е около 82 хил. лева 
на населено място, което 
освен на допълнителния 
привлечен ресурс се дължи и 
на стриктната приходна и 
разходна политика на мест-
ните приходи и разходи.

С упоритата си работа, 
Общинска администрация 
- Главиница и тази година 
пожъна успехи. Можем да се 
похвалим, че от началото 
на 2017 година насам, ня-
маме неодобрени проекти. 
Успяхме да спечелим фи-
нансиране на проекти от 

ДФ „Земеделие”, Програма 
„Красива България, Фонд 
„Социална закрила”, МИГ 
"Главиница - Ситово Край-
дунавска Добруджа", ПУДО-
ОС, ОП „Човешки ресурси”, 
ОП „Храни” и други.

Последният прием обя-
вен от ДФ ”Земеделие” 
допускаше Общините да 
кандидатстват с максимум 
3 проекта. След направен 
анализ на точковата сис-
тема на Фонда и съобра-
зяване на същите с усло-
вията в нашата Община, 
входирахме максималните 
възможни три броя проек-
ти. След приключване на 
първия ранкинг за класиране 
на същите, се оказа, че и 
трите входирани от нас 

проекти са преминали този 
етап. Последва втори ран-
кинг, където позициите на 
нашите проекти се запази-
ха. Интересен е фактът, че 
единият от тях е на първо 

място в страната.
Към днешна дата имаме 

ресурс от 700 хил. лева, 
които ще се включат в 
Бюджет-2019 за асфалти-
ране на улици в общината. 
Част от тази сума ще се 
инвестира за асфалтиране 
на улици в град Главиница. 
Единият от трите проек-
та, който споменах по-горе, 
също е за асфалтиране на 
улици в град Главиница. 
Проектната му стойност е 
около 1 млн. лева и включва 
асфалтиране на три улици 
в гр. Главиница, една улица 
в село Стефан Караджа и 
една улица в село Зафирово 
/улица „Възраждане”/.

Наред с инфраструктур-
ните проекти, полагаме 
усилия и в посока на про-
ектите за създаване на 
работни места. Успяхме да 
спечелим немалко проекти 
по национални и европейски 
програми за временна зае-
тост, като общият брой 

работни места се равнява 
на над 350 души /Виж Таб-
лица №3/. 

- Каква е ситуацията с 
данъчната политика на 
Общината?

От началото на 2017 
година насам се наблюдава 
значителен ръст в събира-
емостта на данъци и такси 
в общината. Въвеждането 
на процедурата по принуди-
телно събиране на данъчни 
задължения от некоректни 
данъчно задължени лица, 
доведе до ръст в приходите 

на стр. 4

от стр. 2

Списък на реализираните обекти с привлечени средства за период 2016 – 2018 г.

№ Наименование Година Статус

1 2016 301000 2016-2017 РЕАЛИЗИРАН

2 2016 499597 2016-2017 РЕАЛИЗИРАН

3 Активни на местния трудов пазар 2016 306157 2016-2017 ОП РЧР РЕАЛИЗИРАН

4 2016 460000 2016-2017 РЕАЛИЗИРАН

5 2016 443479 2016-2019 ОП "Храни"  ИЗПЪЛНЯВА СЕ

6 2017 2017-2018 РЕАЛИЗИРАН

7 Активизиране пазара на труда 2017 388233 2017-2018 ОП РЧР ИЗПЪЛНЯВА СЕ

8 2017 2017-2018 РЕАЛИЗИРАН

9 2017 474234 2017-2018 ИЗПЪЛНЯВА СЕ

10 2018 75000 2018

11 2018 171207 2018 ИЗПЪЛНЯВА СЕ

12 2018 1701814 2018 ПУДООС РЕАЛИЗИРАН

13 2018 30000 2018 РЕАЛИЗИРАН

14 2018 700000 2019

15 2018 94899 2018-2019  ДФ "Земеделие"

16 2018 974906 2018-2019 ДФ„Земеделие“

17 2018 1117972 2018-2019 ДФ „Земеделие“

Общ ресурс: 7437498

Стойност 
на проекта, 

в лв
Период на 

реализация
Източник на 
финансиране

Реконструкция на централна градска част в 
гр. Главиница

Постановление на 
МС

Предоставяне на комплексни социални 
услуги на територията на Община 
Главиница

Независим живот - 
асистенти

Ремонт на улична мрежа в община 
Главиница

Постановление на 
МС

Осигуряване на топъл обяд в Община 
Главиница
Ремонт на Административен блок №2 - гр. 
Главиница 430 000 Постановление на 

МС

Ремонт на тротоари пред Административен 
блок №2 40 000 Постановление на 

МС
Основен ремонт Детска градина  - с. 
Зафирово

Постановление на 
МС

Ремонт на улична мрежа в община 
Главиница

Постановление на 
МС

Предстои да се 
изпълни

Преобразуване на ДЦПЛУ - с. Сокол в 
Център за социална рехабилитация и 
интеграция"

Проект „Красива 
България“ 

Реконструкция на вътрешна водопровдна 
мрежа - кв. "Шарман" гр. Главиница
Модернизация на кухненско оборудване на 
"Социален патронаж" 

Фонд "Социална 
закрила"

Ремонт на улична мрежа в община 
Главиница

Постановление на 
МС

Предстои да се 
изпълни

Изграждане на спортна 
мултифункционална площадка в гр. 
Главиница

Входиран 2018, 
Минал ранкинг

Енергийна ефективност, обзавеждане и 
оборудване на ЦДГ Св. Св. „Кирил и 
Методий” гр. Главиница и с. Богданци

Входиран 2018, 
Минал ранкинг

Реконструкция на улична мрежа и 
тротоари в Община Главиница

Входиран 2018, 
Минал ранкинг

Таблица №3

№ Година Програма / Проект Заетост

1 2016 Програма „Старт на кариерата” 1 9 месеца
2 2016 Проект „Обучения и заетост за младите хора” 60 6 месеца
3 2016 Проект „Обучения и заетост за младите хора” 8 6 месеца
4 2016 Регионална програма за заетост 4 5,5 месеца
5 2016 НП „Заетост и обучение на хора с трайни увреждания” 1 24 месеца
6 2017 Програма „Старт на кариерата” 2 9 месеца
7 2017 Проект „Обучения и заетост за младите хора” 8 6 месеца
8 2017 Проект "Независим живот" 49 12 месеца
9 2017 Регионална програма за заетост 11 6 месеца

10 2017 1 12 месеца

11 2017 Проект „Квалифицирани кадри за бизнеса” 2 3 месеца
12 2017 Проект „Обучения и заетост за младите хора” 14 6 месеца
13 2017 Национална програма „Помощ за пенсиониране” 1 24 месеца
14 2017 Проект „Квалифицирани кадри за бизнеса” 1 3 месеца
15 2017 Проект „Нова възможност за младежка заетост" 4 6 месеца
16 2018 Проект „Нова възможност за младежка заетост" 1 6 месеца
17 2018 Проект "Независим живот" 74 12 месеца
18 2018 Проект "Активно включване" 30 6 месеца
19 2018 Програма „Старт на кариерата” 2 9 месеца
20 2018 Регионална програма за заетост 17 6 месеца
21 2018 Проект „Работа” 44 12 месеца
22 2018 Национална програма „Помощ за пенсиониране” 1 24 месеца
23 2018 Проект „Обучения и заетост” 20 24 месеца

Общо работни места: 356

Брой работни 
места

Програма за обучение и заетост на продължително 
безработни лица

Събираемост
2015 г. 2016 г. 2017 г.

Патентен данък 6326 6689 7217
Данък недвижими имоти 86217 103312 116699
Данък върху МПС 174373 195887 235402
Такса битови отпадъци 220370 246586 284428
Данък придобиване 152129 144291 268204
Други данъци, такси и услуги 20200 21500 22120
Административни услуги 19318 18720 20290
Такса куче 2912 2943 3466

Сума събрана през годината: 681845 739928 957826

Вид данък / годишна 
събираемост

недрет алил е 
новият кмет на с. суходол

На 21 октомври в село Суходол, община Главиница се 
проведе вторият тур на частичните избори за кмет на селото.

Избирателната активност в изборния ден бе почти 66% от 
имащите право на глас 638 избиратели.

Изборите спечели кандидатът от ДПС - Недрет Алил. За 
него са гласували 244 души, а за кандидата на ГЕРБ - Абе-
дин Рушид - 166.

Подмяна на водопровод в гр. Главиница

Асфалтирана улица "Пета" в село Падина

Кметът на община Главиница Неждет ДЖЕВДЕТ и 
кметът на с.Черногор Йозджан ЮМЕРОВ на 

новоасфалтирана улица в селото 
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на отдел „Местни данъци 
и такси”, през последните 
две години. 

Няма как да не споделя 
факта, че през годините 
неналагането на проце-
дурата по принудително 
събиране на данъчни задъл-
жения е ощетило Община-
та със значителен размер 
средства. Съгласно ДОПК, 
данъчното задължение има 
5 години погасителна дав-
ност, след изтичането, на 
които поставя Общината в 
невъзможност да ги събира. 
Интересното е, че много 
хора неправилно разбират 
погасителната давност на 
данъци. Те смятат, че ако 
не са плащали данъка си в 
продължение на 5 години, 
задължението ще се погаси 
по давност и задължения-
та ще отпаднат. Това е 
грешно схващане и води 
до натрупване на лихви. 
Ако през този период от 
време заплащането на да-
нъка не бъде потърсено от 
Общината, то се погасява 
по давност. Давността се 
прекъсва с издаването на 
акта за установяване на 
вземането или с предпри-
емането на действия по 
принудително изпълнение. 
Именно тези законови въз-
можности за прекратя-
ване на давностния срок 
на данъчните задължения, 
възпрепятства възмож-
ността едни граждани да 
са коректни и да заплащат 
данъчните си задължения, 
а други да се разминат с 

това задължение.
През месец декември 2016 

година със служителите от 
Общинската данъчна служ-
ба си поставихме цел да на-
правим анализ на несъбра-
ните данъчни задължения и 
да изясним процедурата за 
тяхното събиране. Устано-
вихме, че една значителна 
част от средствата не е 
възможно да се съберат, 

тъй като имат изтекла 
давност. За останалата 
част от задълженията 
стартирахме процедура по 
принудителното събиране. 
В резултат на последно-
то, до настоящия момент 
постъпиха значителни суми 
по недобори. През насто-
ящата година са издадени 
565 бр. акта за установя-
ване на публично общинско 
вземане на обща стойност 
164 688 лв. Събраната сума 
към днешна дата от тези 
актове е 76 205 лв. 

Поради засилване кон-
трола върху дейността 
на второстепенните раз-
поредители, ангажирани 
със събирането на местни 
данъци и такси, през теку-
щата година се наблюдава 
значително повишаване 
събираемостта по отделни 
кметства в 22-те населени 
места на територията на 
общината в сравнение с 
предходни години.

Като резултат от пред-
приетите мерки, постиг-
нахме рекорд в събирае-
мостта на данъци и такси 
в историята на община 
Главиница, през 2017 годи-

на. Приключихме годината 
с близо 1 млн. лева събра-
ни средства, което беше 
с около 290 хиляди лева 
повече от плануваното в 
бюджета за 2017 г. 

Основна цел и през на-
стоящата година е пови-
шаване събираемостта на 
местните данъци и такси и 
подобряване обслужването 

на населението.  Приори-
тет в работата на отдела 
остава събираемостта 
на старите задължения. 
Предвид добрия финансов 
резултат през 2017 г., 
очаквам 2018 г. също да 
бъде добра откъм данъчни 
постъпления, което ще оси-
гури и добро обезпечение 
на заложените в бюджета 
собствени приходи. 

- Да хвърлим поглед и 
към образованието. Как 
започна учебната година 
в община Главиница?

- На територията на 
общината за учебната 

2018-2019 година отвориха 
врати четири училища - СУ 
„Васил Левски” в гр. Глави-
ница с 423 ученици, Обеди-
нено училище „Иван Вазов” 
в с. Зафирово с 164 ученици, 
ОУ „Св. Св. Кирил и Мето-
дий” в с. Сокол с 55 ученици 
и ОУ „Отец Паисий” в с. Ст. 
Караджа с 49 ученици или 
общо 691 ученици. Средно 
за 23 населени места се 
падат по 30 деца.

В ДГ „Св. Св. Кирил и Ме-
тодий” и нейните изнесени 
групи се възпитават, соци-
ализират и обучават 251 
деца, което означава, че 

тук средно за 23 населени 
места се падат по 11 деца.

Образованието е държав-
на политика, която обаче 
се реализира с отпускане 
на недостатъчно финансо-
ви средства. Средствата, 
които отпуска държавата 
за образованието в наша-
та община са 3 млн. 458 
хил. лева, от които 819 
хиляди за детски градини 
и 2 млн. 639 хил. лева за 
училищата. Отпуснатите 
средства за образование 
от републиканския бюджет 
не включват ремонтни дей-

Списък на реализираните обекти с привлечени средства за период 2016 – 2018 г.

№ Наименование Статус

1 300000 Постановление на МС Входиран за разглеждане

2 320000 МИГ - Главиница - Ситово

3 350000 Постановление на МС Входиран за разглеждане

4 150000 Постановление на МС Входиран за разглеждане

5 Детски площадки по населените места 160000 МИГ - Главиница - Ситово

6 300000

7 80000 МИГ - Главиница - Ситово

8 30000 МИГ - Главиница - Ситово

9 2900000 ПУДООС

10 70000 Проект „Красива България“ 

11 1800000 МКВП Входиран за разглеждане

12 Подмяна а водопровод в село Суходол 1800000 МРРБ Входиран за разглеждане

Стойност 
на проекта, 

в лв
Очакван източник на 

финансиране

Изграждане на паркинг в гр. Главиница 
/района около поликлиниката/

Изграждане на парк в гр. Главиница /района 
около църкавата/

Ще се входира за 
одобрение декември 2018

Ремонт и разширение на "Сватбен салон" в 
гр. Главиница
Ремонт на улична мрежа в община 
Главиница

Ще се входира за 
одобрение декември 2018

Ремонт на покривна конструкция и подмяна 
на дограма на ОУ "Отец Паисий" - с. Стефан 
Караджа

Министерство на 
образованието

Ще се входира за 
разглеждане декември 2018

Ремонт на покрива на Детска градина - с. 
Дичево

Ще се входира за 
одобрение декември 2018

Ремонт на покрива на Читалище "Отец 
Паисий - 1948" - с. Богданци

Ще се входира за 
одобрение декември 2018

Подмяна на магистрален водопровод между 
селата - Падина и Ножарево

Ще се входира за 
разглеждане декември 2018

Изграждане на санитарен възел и складово 
помещение към Читалище "Христо Ботев - 
1940" - гр. Главиница

Ще се входира за 
разглеждане януари 2019

Продълбочаване и обновяване на открит 
канал в гр. Главиница

от стр. 3

на стр. 5

Ремонтираната Детска градина в с.Черногор

Ремонт на Детската градина в с.Зафирово
Първи учебен ден в ОУ "Отец Паисий" в село Стефан Караджа

Такъв е интериорът на новооткритата Детска градина в село Стефан Караджа

Изграждане на допълнителни помещения към "ДЦВЛУ" в 
село Сокол по Проект "Красива България"

Списък на проектите, предстоящи за входиране във финансиращите органи
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ности за образователната 
инфраструктура, затова 
през 2018 година Общината 
осигурява дофинансиране 
на тези дейности в размер 
на 1 млн. 197 хил. лева, от 
които за детска градина 
- 1 млн. и 22 хил. лева /
дофинасиране на местни 
дейности 310 хил. лева и 

дофинансиране на държавни 
112 хил. лева и 600 хил. лева 
за ремонт на ДГ - Зафирово, 
Стефан Караджа и Черно-
гор/ и за дофинансиране на 
училищата - 175 хил. лева 
/за дофинансиране на дей-
ността 100 хиляди лева и 
75 хиляди лева за издържане 
на персонал в училищните 
столове/.

Образованието има много 
аспекти, но и е отговор-
ност, която цялото об-
щество трябва да приеме 
като своя кауза, защото е 
свързано с бъдещето ни. 
Винаги съм го казвал - това, 
което е училището ни днес, 
това ще е бъдещето ни 
утре.

Уверено твърдя, че за 

мен и екипът ми, училища-
та, детските градини и 
като цяло инвестицията в 
образование е приоритет. 
Амбициозната цел, която 
сме си поставили до края 
на мандата е да подобрим 
значително условията на 
обучение и възпитание във 
всички сгради на групите 
на детската градина. През 

лятото на 2018 г. ремонтни 
дейности се реализираха в 
детските групи на селата 
Черногор, Стефан Караджа 
и Зафирово. Намерението 
ни е, през 2019 година, да 
осъществим ремонт на 
сградите на детските гру-
пи в селата Зебил, Дичево, 
Ножарево и Суходол.

Очакваме одобрение за 
финансиране на проект за 
реализиране на ремонт, 
осигуряване на оборудване 
и обзавеждане в сградите 
на детската градина в 
Главиница и Богданци по 
„Програма за развитие на 
селските райони“, който 
премина през два ранкинга 
и е на първо място по точки 
в страната. Стойността 

на внесения проект е около 
900 хил. лева. До броени дни 
ще приключат ремонтните 
дейности на сградата на 
детската градина в село 
Зафирово, където освен 
дейности по подмяна на 
покрив, дограма, саниране, 
отопление, ВиК, ел. инста-
лация, за децата са пред-
видени и нови детски уреди 
и обзавеждане в групите. 
Инвестицията от 475 000 
лева значително ще подо-
бри условията, в които де-
цата на селата Зафирово, 
Коларово, Малък Преславец 

и Долно Ряхово пребивават. 
Те ще прекарват времето 
си в една нова функционална 
среда с приятни моменти 
на игри, забавления и обу-
чение /снимки на сградата/.

С гордост мога да посоча, 
че аз и екипът ми успяхме 
да инвестираме ресурс от 
около 100 хил. лева и да 
реализираме желанието на 
жителите на село Стефан 
Караджа за откриване на 
детска група в селото. 
Групата се посещава от 
24 деца, които ежедневно 
могат да се радват  на 
реновираните помещения 
и красивия двор с модерни 
игрови съоръжения /снимки 
на помещенията и двора/. 
По брой деца, това е една 
от най-големите групи в 
общината. Друга важна 
особеност, съпътстваща 
този факт е, че са разкри-
ти 5 нови работни места - 
педагогически и обслужващ 
персонал.

Активно работим и за 
запазване на функциони-
ращите групи. С решение 
на Общински съвет по 
моя докладна записка, през 
учебната 2018/2019 година 
продължават да функцио-
нират групите в селата 
Звенимир, Листец и Диче-
во, в които децата са под 
минимума от 12 определен 
в нормативната база. Счи-
там, че това е управленско 
решение, което дава шанс 
на тези населени места - 
децата не са поставени в 
условия да се извозват до 
друго селище, запазва се 
съществуващият сграден 
фонд и работните места на 
персонала, родителите на 
децата не са поставени в 
ситуация да търсят алтер-
нативни варианти за смяна 
на населеното място пора-
ди липса на детска група.

Опитваме се да подпома-
гаме и училищата на тери-
торията на общината. По 
настояване на общинските 
съветници ремонтирахме 
уредите на спортната пло-
щадка в двора на СУ „Васил 
Левски“ - гр. Главиница. 
Монтирахме и енергоспес-
тяващо осветление, за да 
се даде възможност тя да 
се използва и в тъмната 
част на денонощието. 

През месец септември 
внесохме проект в ДФ 
„Земеделие” за изгражда-

не на нова функционална 
футболна площадка в двора 
на СУ „Васил Левски“ в гр. 
Главиница, който премина 
два ранкинга и е включен в 
списъка за одобрение.

Осигурено е столово хра-
нене за учениците и финан-
сиране на курсовете за при-
добиване на свидетелство 
за управление на МПС на 
ученици в гимназиален етап 
на обучение. Одобрени от 
Общински съвет са всички 
предложения направени от 
директорите на училища 
за съществуването на ма-

ломерни и слети паралелки. 
Тревожен обаче е фактът, 
че броят на децата и уче-
ниците намалява, което ни 
кара да заделяме средства 

за дофинансиране на тези 
институции. Въпреки това, 
докато имаме тази възмож-
ност, училища и детски 
групи на територията на 
общината няма да се за-
криват. Има възможности 
училищата да се превърнат 
в желана от учениците те-
ритория, чрез включването 
им в разнообразни извънучи-
лищни клубове, които бихме 
подпомогнали финансово, 
така те ще имат свое поле 
за изява в предпочитана от 
тях област - изкуства, ези-
ци, спорт. Образоването 

има своите проблеми, но 
вярвам, че ние като адми-
нистрация, съвместно с 
ръководствата на учили-
щата и детската градина, 
както  и на родителите,  
трябва да разрешим, за да 
дадем един по-добър шанс 
на децата си, които са 
утрешните управляващи, 
учители и родители. Мисля, 
че добрият диалог и идеи-
те, за които сме отворени, 
значително биха подобрили 
качеството на образова-
телния продукт, а това е 
възможност за възпрепят-
стване на „изтичането“ на 
ученици към други общини 
и съумяване за задържане-
то им на територията на 
община Главиница. Надявам 
се, в близките години, тази 
тенденция да намалее и с 

гордост да продължаваме 
да се  радваме на успехите 
на нашите възпитаници. 

- Какво е състоянието 
на социалните дейности 
и услуги в общината?

Използваме всички въз-
можности за привличане 
на допълнителен финансов 
ресурс, за да разширим 
социалните услуги в общи-
ната. Към днешна дата са 
назначени около 140 лични 
и социални асистенти на 
лица в неравностойно по-
ложение с чужда помощ. 
Стремежът ни е през 2019 

година тази стойност да 
се завиши с още около 50 
души. Интересен е фактът, 
че на територията на 
община Главиница са реги-
стрирани около 1500 лица с 
ТЕЛК от 61 до 100 %, като 
в това число не влизат 
лицата с ТЕЛК от 50 до 60 
% и такива с чужда помощ. 
Посочените стойности 
създават остра нужда от 
Рехабилитационен център 
в общината, в който да се 
извършва рехабилитация на 
нуждаещи се лица от тази 
услуга.

Този център от начало-
то на януари 2019 година 
ще е факт. Именно поради 
това, Общината през 2018 
година кандидатства пред 
Проект „Красива България” 
и спечели финансиране за 

разширение на съществува-
щия „Дневен център за въз-
растни лица с увреждания” 
в „Център за социална ре-
хабилитация”. Проектът е 
на стойност около 170 000 
лева и предвижда разши-
рение на сградния фонд на 
съществуващия Център, за 
да се създадат условия за 
въвеждане на новата услу-
га. Капацитетът на новия 
Рехабилитационен център 
предстои да се утвърди от 
Министерството на труда 
и социалната политика, 
като очакването е той да е 
за около 90 души. Предстои 
да се закупи автомобил за 
нуждите на Центъра, който 
безплатно ще извозва нуж-
даещите се лица по утвър-
ден график. Допълнителна 
възможност за безплатно 
извозване на нуждаещите 
се от рехабилитация лица 
са съществуващите меж-
дуселищни общински линии, 
които се изпълняват от 
„Общински превози” ЕООД 
- гр. Главиница.

Освен обществената 
трапезария, която се из-
пълнява от „Социален пат-
ронаж” - гр. Главиница и 

от стр. 4

на стр. 6

Реконструирана тротоарна площ пред 
"Втори административен блок" с условия за отдих 

Оборудвана Сватбена зала с 40 комплекта - маси и пейки, в 
село Падина

Обзаведен клуб с 12 комплекта - маси и пейки, в с. Ножарево

Снимка за спомен от Празничната програма на град Главиница

Предоставено обзавеждане за сватбения салон 
на село Вълкан - 50 комплекта маси и пейки

Изграждане на около 1 км каменен път до гробището
 на село Суходол

Асфалтирана улица "Осма" село Суходол
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включва приготвяне на 
храна за 150 души, които за-
плащат стойността й, съ-
щата кухня приготвя храна 
за още 200 души, които се 
хранят безплатно по спече-
ления проект „Топъл обяд”, 
който е с продължителност 
до края на мандата.

За да подобрим условията 
в кухнята и да завишим ка-
чествата на подготвяната 

храна, Общината кандидат-
ства във Фонд „Социална 
закрила” и спечели проект 
на стойност 30 000 лева 
за кухненско оборудване, 
което е доставено и мон-
тирано в Патронажа.

Наблюденията, които 
имам е, че сегашните ус-
ловия в сватбения салон 
на Патронажа не предлага 
нужните условия за про-

веждане на масови меро-
приятия, тъй като липсва 
вентилация, достатъчна 
климатизация, простран-
ство и интериор и др. 
Поставили сме си задача, 
да търсим нужното финан-
сиране, за да се извърши 
ремонт и разширение на 
залата, като се монтират 
и нужните системи за ма-
сиви мероприятия.

- На Димитровден Гла-
виница отбеляза своя 

празник. Как премина той 
тази година?

- Безспорно най-мно-
гобройните културни и 
спортни мероприятия про-
веждаме през месец октом-
ври, когато е и празникът 
на град Главиница. Вече за 
втора година Денят на град 
Главиница - 26 октомври, 
се празнува цяла седмица, 

през която организираме 
театрални постановки, 
кино прожекции, концерти 
и състезания за млади и 
стари.

Така и през 2018 година 
планирахме и организирахме 
една пъстра празнична про-
грама, която представлява-
ше своеобразна палитра от 
прояви, целящи да създадат 
прекрасна атмосфера и 
весело настроение. Про-
грамата, представена на 

жителите на град Главини-
ца по случай Празника беше 
подготвена съвместно с 
НЧ „Христо Ботев - 1940” 
и стремежът бе да се 
оправдае очакването на 
всички възрастови групи от 
населението. За първи път 
в празничната програма бе 
отделено специално вни-
мание и на  главинишките 

самодейни групи - женски 
народен хор, детски танцов 
състав „Ритъм”, мъжка 
певческа група и фолклорна 
група „Славей” (на снимки-
те на стр.6)  функционира-
щи към НЧ „Христо Ботев - 
1940”, които представиха с 
изключителна радост и ус-
пех съхранените фолклорни 
традиции на нашия регион 
и се откроиха като фолкло-
рен бисер на празничната 
седмица. Гости на нашата 

сцена бяха и вокална група 
„До  Ре Ми” от гр. Силист-
ра. Участие взеха и актьор-
ите от Драматично-куклен 
театър Силистра, които 
представиха куклен спек-
такъл за децата от дет-
ската градина и комедиен 
спектакъл за възрастни. 
За пореден път актьорите 
на Силистренския театър 
със своя професионализъм 
и интересен сюжет на 
представлението, провоки-
раха интерес и изпълниха 
залата на читалището със 
зрители. Специален гост за 
Празника бе една от люби-
мите на народа певици - Не-
лина, която с невероятния 
си глас, с прекрасните си 
песни и с уникалния си та-
лант да забавлява хората 
от душа и сърце, успя да 

привлече многобройна пуб-
лика на открития форум на 
града и да достави много 
радост и веселие за всички 
в съботния ден.

- Мотокросът събира 
стотици хора в Глави-
ница. И тази година бе 
така...

- Разбира се, най-ма-
совото мероприятие в 
празничната програма е 

традиционният Мотокрос, 
който се проведе за 16-та 
поредна година. Тази година 
и публиката и състезате-
лите са радваха на обно-
вения мотополигон, който 
създаде подходящи условия 
както за публиката, така и 
за състезателите и техни-
те екипи.

Неделното състезание 
се радва на голям интерес 
от страна на жителите на 
община Главиница и района, 

тъй като в област Силист-
ра мотокрос се провежда в 
две населени места, като 
и двете са в община Глави-
ница - Дичево и Главиница.

Както в Дичево, така и 

в Главиница, това състе-
зание се провежда благо-
дарение на огромния труд 
положен от Ергин Ахмед, 
Красимир Шиков, Билент 
Расим и работниците от 
общинското предприятие. 
Мероприятието изисква 
изключително прецизна 
подготовката на пистата 
и прилежащите и терени, а 
това се обуславя от  зна-

чителен труд, средства и 
време.   

Тази година успяхме да 
подобрим пистата в Гла-
виница, като разширихме 
площта на паркинга за 
състезателите и публика-
та, прокарахме водопровод 
и изградихме съоръжение 
за измиване на моторите, 
разширихме площадката, 
на която се концентрира 
голяма част от любители-
те на мотокроса, където 

се положи ситна фракция 
камъни. Изградихме сани-
тарен възел за състеза-
телите, които за два-три 
дни ежегодно заживяват на 
мотопистата. 

Няма да е грешно, ако 
твърдим, че мотополигона 
на град Главиница е на път 
да стане един от най-ат-
рактивните в страната, 
тъй като интересът от 
практикуващите този вид 
спорт е значителен, което 
ни принуждава ежегодно 
да модернизираме мотопи-

от стр. 5

на стр. 7

Популярната певица Нелина поздрави Главиница за празника със своите изпълнения
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стата.
Природните дадености 

на нашия град предоставят 
възможност да се създадат 
чудесни условия за някои 
видове спортни състеза-
ния. Друг такъв полигон е 
хиподрума за провеждане 
на конни състезания, нахо-
дящ се в местността „Чи-
стамбол”, който през 2018 
година се радва на небивал 
интерес от многохилядна 
публика. От всички реали-
зирани мероприятия през 
годините, конните състе-
зания и народните борби, 
проведени през м.юни 2018 
година, успяха да съберат 
най-многобройната пуб-
лика.

Лично на мен, удовлет-
ворение ми носи задовол-
ството на населението и 
нашите гости от проведе-
ните мероприятия, което 
ме мотивира още повече 
да влагам средства, много 
енергия, усилия и труд при 
организирането им. 

- Зимният сезон пред-
стои, готови ли сте да 
го посрещнете?

- Общината има готов-
ност да посрещне зимния 
сезон. Проведохме общест-
вена поръчка за избор на 
изпълнители на зимното 
поддържане на общински-

те пътища и населените 
места, с които сме склю-
чили договор за изпълнение. 
Различното тази година в 
изпълнението на снегопо-
чистването ще е в насе-
лените места Зафирово, 

Богданци и Косара, където 
почистването ще се ре-
ализира от общинското 
предприятие. Тази промяна 
се наложи поради това, че 
няма желаещи да изпълнят 

тази дейност в посочените 
три населени места. 

Събираме информация за 
родилки, лица на хемодиали-
за, самотно живеещи лица 
и други.

Важен момент в подго-

товката за зимния сезон 
е снабдяването на насе-
лението с дърва. Годиш-
ната нужда от дърва за 
огрев на населението на 
община Главиница възлиза 

на около 8 хил. простран-
ствени кубични метра /
пр. куб. метра/. Търсенето 
на дърва за огрев от на-
селението на общината 
е концентрирано върху 
дървесен вид цер /меше/. 
Съгласно горскостопанския 
план на Община Главиница, 
който се контролира от 
Регионалната дирекция по 
горите - Русе, Общината 
може да добие около 3 хил. 
пр. куб. метра дървесина 
от вида цер /меше/ и око-
ло 4.3 хил. пр. куб. метра 
дървесина от вида акация. 
Имайки предвид последни-
те данни, можем да напра-
вим извода, че при нужда 
от 8 хил. куб. метра от 
вида цер, разписанията в 
Годишния горскостопански 
план на Община Главиница, 
който е част от плани-

рания десетгодишен план, 
разрешава да се добият 
около 3 хил. куб. метра от 
същия вид, което означава 
недостиг на около 5 хил. 
куб. метра. Този недостиг 

успяваме да компенсираме, 
благодарение на количе-
ствата дървесина, които 
се предоставят на населе-
нието от Държавно ловно 
стопанство „Каракуз” - гр. 

Дулово /ДЛС/. Към днешна 
дата голяма част от заяве-

ните количества за сезон 
2018-2019 са доставени от 
ДЛС на домакинствата от 
общината. До 15 ноември 
2018 година всички заявени 
количества ще се доста-

вят на населението на 
община Главиница, заяви г-н 

Таньо Танев - директор на 
ДЛС „Каракуз”, гр. Дулово 
на проведената съвмест-
на среща в края на месец 
октомври. 

от стр. 6
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Нашият ФОТОКОНКУРС

"Аз обичам да чета 

в. "УСТРЕМ"

Уважаеми читатели,

Предлагаме Ви едно ново предизвикателство - фо-
токонкурс "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 инфор-
мация 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 годи-

ната, а всички получени снимки ще публикуваме във 
в. "Устрем".

Най-интересните ще получат награди осигурени 
от издателя - Община Главиница.

В с.Подлес изграждат 
православен параклис 

Десетгодишната Весе-
ла Цонева Аврамова (на 
снимката) от Школата по 

изобразително изкуство и 
керамика към НЧ „Христо 
Ботев - 1901 г.”, с. Зафи-

рово завоюва второ място 
в Раздел "Приложно изку-
ство" в първа възрастова 
група в 15-я Национален 
конкурс „Златна есен - 
плодовете на есента”, 
който се проведе през 
м.октомври в гр. Севлиево.

В конкурса участваха 
392 рисунки, 57 творби 
в раздел „Приложно из-
куство”, а в раздела за 
написване на есе, съчине-
ние или стихотворение на 
същата тема тази година 
участваха 87 творби.

В надпреварата се вклю-
чиха деца-творци от 96 
школи, клубове, училища, 
читалища и самостоя-
телно участващи творци 
от 22 области от цяла 
България. Журирането се 
осъществи от специали-
сти в областта на изобра-
зителното и приложното 
изкуство и специалист по 
български език и литера-
тура в съответствие със 
Статута на конкурса. Жу-
рито бе в състав: Дамян 
Петров - художник, Вели-
зар Захариев - скулптор и 
Снежана Нанкова - Старши 
учител по български език.

Конкурсът е организиран 
от Министерството на 
образованието и науката, 
Национален дворец на де-
цата гр. София, Община 
Севлиево и ЦПЛР - Детски 
комплекс „Йордан Йовков”, 
гр. Севлиево. Целта на 
конкурса е да стимулира 
творческата енергия на 
децата в областта на 
изобразителното и при-
ложно изкуство за изявата 
им, като млади таланти, 

да представи България, 
като държава с традиции 
в отглеждането на земе-
делски култури и приби-
рането им. Конкурсът се 
провежда в три раздела: 
изобразително и приложно 
изкуство и литература и в 
три възрастови групи: 6-10 
г.; 11-13 г.; 14-18 г.

Децата от Школата по 
изобразително изкуство 
и керамика към НЧ „Хрис-
то Ботев - 1901 г.” в с. 
Зафирово участваха със 
свои произведения в два 
раздела - Изобразително и 
Приложно изкуство и в две 
възрастови групи: 6-10 г. и 
11-13 г.

За конкурса те изпрати-
ха шест рисунки и четири 
скулптурни творби. Ри-
сунките бяха сътворени 
от Весела Аврамова - 10 
г., Преслав Михайлов - 11 
г., Дейвид Кямилов - 8 г., 
Преслава Костадинова - 8 
г., Емил Кямилов - 9 г. и 
Емилия Демирова - 8 г., а 
скулпторите от Весела 
Аврамова, Емил Кямилов и 
Преслав Михайлов, който 
участва с две скулптурни 
творби. 

Една от скулптурите, а 
именно на Весела Аврамо-
ва, бе отличена с второ 
място, за което получи 
плакет, грамота и пред-
метна награда.

НЧ „Христо Ботев - 
1901 г.” в с. Зафирово бе 
удостоено със Специална 
грамота за участие и 
отлично представяне, а 
ръководителката на Шко-
лата - Лорета Станева, 
със Сертификат за високи 
педагогически и художе-
ственотворчески пости-
жения, достойно защитени 
с участието на възпитани-
ци в XV Национален конкурс 
„Златна есен - плодовете 
на есента”.

Пожелаваме на всички 
деца успешен творчески 
сезон!

Марияна ЛАЗАРОВА
Величка ПЕЙЧЕВА

Продължава изграждането на параклиса в село Подлес. Продължава и набирането 
на финансови средства за неговото завършване. 

"Обръщаме с гореща молба към всички, които искат да подкрепят това Боголю-
биво начинание за завършване на строежа, сподели кметският наместник Милена 
Атанасова. Нашият Господ казва: Давайте и ще ви се даде: мярка добра, натъпкана, 
с търсена и препълнена, ще изсипят в пазвата ви: защото, с каквато мярка мерите, 
с такава ще ви се отмери."

Успешен старт на 
Школата по изобразително 
изкуство и керамика в 
Зафирово през новия 

творчески сезон 

Съпричастност 

към хората в беда 

парламент в гр.Главиница са 
осигурени 4 300 лв. за закупуване 
на строителни материали за въз-
становяване на щетите. 

Кметство Черногор и Народно 
читалище "Янко Забунов - 1857 
г." и организираха дарителска 
кампания, за да бъдат осигурени 
необходимите 6 800 лв. за фирма-
та-изпълнител, която извършва 
строителните дейности. В нея 
се включиха служителите от 
Община Главиница, кметовете на 
населени места и много граждани. 

"Събраната сума е около 4 
хил.лв., информира кметът на 
с.Черногор Йозджан Юмеров. - 
Имаме уверението на общинския 
кмет г-н Неждет Джевдет, че 
необходимата сума ще бъде наба-
вена". Той сподели още, че фирма 
"Амон Ра" на Здравко Кръстев е 
дарила 300 лв. и бяла техника.

Къщата вече е възстановена, а 
Назим Лятиф и неговото семей-
ство ще могат да посрещнат 
зимата под покрив и на топло. 

от стр. 1


