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ВЕСТНИК НА ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА
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ȌȈȇȒȇȔȘȏȗȇȔȏȖȗȏȒȕȍȏȓ
Неждет ДЖЕВДЕТ, Кмет на Община Главиница:

- Община Главиница изчисти дълга в размер
на 3 млн.лв. към Държавен Фонд "Земеделие”

ɇɟɠɞɟɬȾɀȿȼȾȿɌ

- Община Главиница намали данъка
за моторните превозни средства

- Г-н Джевдет, бюджетът на
Община Главиница за 2019 г. е
приет. Как бихте го определили ?
- Бюджетът на Община Главиница, както и предходните два
бюджета, е амбициозен и разумно
балансиран. Това е прозрачен
и приложим бюджет, който не
предвижда създаване на допълнителни финансови тежести на
населението.
- Как успявате да увеличавате
приходите, без да увеличавате
размера на данъците и таксите?
- Наблюдавам други общини,
които в условия на финансов недостиг прибягват до завишаване на
данъците на недвижимите имоти,
данъците на МПС, такса смет,
административни такси и услуги и
др. През предходните две години
доказахме, че приходите на една
община могат да се увеличат и без
да се увеличават данъците и таксите, без да се прибягва до закриване
на детски градини и училища.
Успяхме да увеличим приходите
на стр. 2
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За втора поредна година в лозовите масиви в местността "Кофалджа" край гр.Главиница, в деня
на Св.Трифон, когото българите
наричат още Зарезан, лозари и
винопроизводители почетоха праз-

ника. Отец Васил
освети молитвено
бъдещата реколта,
благослови присъстващите, а в
масива на Георги

Димов, лозята зарязаха кметът
на община Главиница Неждет
Джевдет, секретарят на Общината
Ашкън Селим и собственикът.
Празникът се пренесе в залата
на местния парламент, където
бе дадено началото на конкурса
"Най-добро домашно вино". Негови организатори са общинската
администрация и НЧ „Христо Ботев
1940 г."
"Това е един празник, който
включва в себе и надеждата за
една по-добра година и берекет
в лозовите масиви и най-вече
за хубаво вино в бъчвите - каза
при откриването му общинският
кмет Неждет Джевдет. - Виното е
навлязло дълбоко в бита на бълЗа пореден път България се
гарина - хубавото вино е гордост преклони пред паметта и самона стр. 4 жертвата на Васил Иванов Кунчев
- наречен от сънародниците си
Левски и Апостол на свободата,
пред героя-символ на чиста и
безкористна служба в полза на
народа.
На 19 февруари т.г. СУ „Васил
Левски” в гр.Главиница отбеляза своя патронен празник. По
традиция, той се провежда пред
паметника на Васил Левски, който
е поставен в двора на училището.
Събралата се общественост се
наслади на доброто изпълнение на

патриотични песни от училищния
Духов оркестър.
В мероприятието с изпълнения
се включиха представители на
всички поколения - след стихотворението на Стилиян Белчев, връзка между поколенията направи
Тунчер Ибрахим - бивш ученик на
училището, който поздрави своите
учители с одата "Левски".
Ученици, учители, гости и граждани поднесоха венци и сведоха
глава в знак на признателност пред
паметника на Апостола.
Патронният празник на СУ „Васил Левски” е личен празник на

всеки един учител, ученик и служител от нашето училище.
Тържеството продължи в зрителната зала на НЧ ”Христо Ботев
1940”, където Нефие Раим - директор на училището, приветства
своите колеги, учениците, гостите
и гражданите. Патронният празник на училището бе уважен и от
Марин Ботев - началник РУО-Силистра, зам.-областния управител
на гр.Силистра, експерти от Регионалното управление, общинска администрация - Главиница, бивши
учители и ученици.
на стр. 3
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Неждет ДЖЕВДЕТ, Кмет на Община Главиница:

от стр. 1 същия орган, които са на стойност
около 3 000 000 лева. Друг мотив
за погасяване на задължението е
готовността на Общината да входира проекти в открития прием по
мярка 7.2. от Местата инициативна
група „Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа”, които са със
значителна стойност.
Банковият кредит, който се изтегли е за сумата от 716 000 лева
и ще се изплаща 8 години, при
лихва 3,25%. Лихвата, която ще
се натрупа за 8-годишния срок на
издължаване е около 92 хил. лева,
т.е. 11 500 лева на година.
Един от най-значимите успехи
на този мандат е фактът, че днес
Община Главиница няма задължение към ДФ „Земеделие”.
- Вярно ли е, че Община Главиница от началото на 2019 г. е с
по-ниски данъци за МПС?
- Вярно е! На първото за 2019
година заседание на Общински
съвет-Главиница се взе решение
за намаляване на данъците на МПС
до размери, близки до възможния
минимум. Измененията и допълненията в Закона за местните
данъци и такси, промениха начина
на определяне на данъка за МПС.
Съгласно направените промени се
възприема изцяло нова концепция
за определяне на данъка за леки и
товарни автомобили с допустима
маса до 3,5 тона.
Съгласно старите текстове в
ЗМДТ, размерът на данъка се
определяше от два компонента:
ставката определена от общинските съвети, съгласно мощността на
двигателя и коефициент в зависимост от годината на производство
на автомобила.
От 2019 г. към гореописаната
формула за изчисляване на данъка
върху автомобилите ще се добави
и екологичен компонент. Този компонент е свързан с Европейските
стандарти за изгорели газове,
които дефинират допустимите
стойности на изгорели газове на
моторните превозни средства на
европейския пазар. Стандартите,
които ще имат значение за изчисляването на данъка върху автомобилите, са: „Евро 1“, „Евро 2“,
„Евро 3“, „Евро 4“, „Евро 5“ и „Евро
Ê
6“ и “EEV”. Колкото по-голяма е
цифрата след съответния стандарт, толкова по-късно е въведен
и толкова по-строги изисквания
поставя към екологичността на
съответното превозно средство.
С възприемането на този нов за
нашето законодателство принцип,
от 2019 г. формулата за изчисляване на данъка на леките автомобили ще изглежда по следния
начин:
Имуществен компонент Х Екологичен компонент = Размер на
данъка
Имущественият компонент се
изчислява като се умножи (ставката, определена от Общинския съ-

в бюджета, след прилагане на различна данъчна политика, която се
насочи към некоректните данъчно
задължени лица, стартиране на
процедури за прекъсване на давността на данъчните задължения.
Като източник на този приход
е принудителното изпълнение
към данъчно задължени лица,
които години наред не са внасяли
данъци. До началото на 2017 г.,
Общинска администрация гр.
Главиница никога не е провеждала
процедура по принудително събиране, чрез съдебен изпълнител на
натрупани данъчни задължения.
Липсата на такава процедура по
събиране на задължения години
наред, мандати наред е довело до
загуба на средства в размер на над
1 млн. лева. Всяка една значима
дейност в Общината премина през
необходимата реформа, която
създаде подобрение в дейността
и оптимизиране на разхода.
- Разбрахме, че Община Главиница е погасила всички задължения към ДФ „Земеделие”. Вярно
ли е това?
- Да! Много пъти сме предоставяли информация за задължението на Община Главиница към
Държавен фонд „Земеделие”,
което се дължи на незавършения
обект „Спортен комплекс в гр.
Главиница”. В началото на 2016 г.
дължимата сума беше в размер на
около 2 700 000 лв. За последните
3 години по това задължение се натрупаха лихви в размер на 300 хил.
лева, т.е. главницата и натрупаните
лихви оформяха задължение в
размер на 3 млн. лв.
До края на месец ноември 2018
г. Община Главиница изплати сума
в размер на 700 хиляди лева. В
края на същия месец подписах
тристранно споразумение за намаляване на дълга на Община
Главиница с 80 на сто, което
споразумение се подписа между
мен, министъра на земеделието,
храните и горите, и министъра на
финансите. Благодарение на това
споразумение, министерство на
финансите изплати сумата в размер на 1 600 000 лева към Фонда
и задължението беше намалено на
700 хил. лева, която сума включва
400 хил. лева главница и 300 хил.
лева лихва.
Декемврийското решение на
Общинския съвет гр. Главиница за
поемане на дългосрочен общински
дълг под формата на банков заем
се взе, за да може Общината
напълно да погаси задължението
към ДФ „Земеделие”, като основните мотиви са, както избягване на
високата лихва, така и възстановяване на статута на Общината, като
коректен бенефициент. Последното е значимо, тъй като Община
Главиница към декември 2018 г.
има одобрени три проекта към
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вет, посочена по-долу в табличен
вид Х мощността на двигателя kW)
Х коригиращ коефициент за година на производство на автомобила.
Екологичният компонент се
определя в зависимост от екологичната категория на автомобила.
Нашата философия е увеличаването на приходите да е на база
по-висока събираемост и по-добро
управление и разпореждане с общинската собственост.
- Какво включва капиталовата

програма през 2019 г.?
- Капиталовата програма на
общината е съставена съобразно
предложенията направени от
кметовете на населените места.
Източници на финансиране на
капиталовата програма са собствени приходи, целева субсидия за
капиталови разходи, приходите от
стопанисването и разпореждането
на общинска собственост и допълнителни целеви средства с постановления на Министерски съвет.

ɌɚɛɥɢɰɚʋɄɚɩɢɬɚɥɨɜɢɫɪɟɞɫɬɜɚɡɚɚɫɮɚɥɬɢɪɚɧɟ
ɧɚɭɥɢɱɧɚɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ
ʋ

Ɉɛɟɤɬɩɨɞɥɟɠɚɳɧɚɚɫɮɚɥɬɢɪɚɧɟ

















ȺɫɮɚɥɬɢɪɚɧɟɧɚɭɥÄɉɟɬɚ´
ȺɫɮɚɥɬɢɪɚɧɟɧɚɭɥÄɋɟɞɦɚ´
ȺɫɮɚɥɬɢɪɚɧɟɧɚɭɥÄȼɬɨɪɚ´
ȺɫɮɚɥɬɢɪɚɧɟɧɚɭɥÄȼɬɨɪɚ´
ȺɫɮɚɥɬɢɪɚɧɟɧɚɭɥÄȾɟɜɟɬɚ´
ȺɫɮɚɥɬɢɪɚɧɟɧɚɭɥÄȾɜɚɧɚɞɟɫɟɬɚ´
ȺɫɮɚɥɬɢɪɚɧɟɧɚɭɥÄɈɬɟɰɉɚɢɫɢɣ´
ȺɫɮɚɥɬɢɪɚɧɟɧɚɭɥÄɂɜɚɧȼɚɡɨɜ´
ȺɫɮɚɥɬɢɪɚɧɟɧɚɭɥÄɒɟɫɬɚ´
ȺɫɮɚɥɬɢɪɚɧɟɧɚɭɥÄȻɨɪɨɜɟɰ´
ȺɫɮɚɥɬɢɪɚɧɟɧɚɭɥÄȽɥȾɚɦɹɧɨɜ´
ȺɫɮɚɥɬɢɪɚɧɟɧɚɭɥÄȿɞɢɧɚɞɟɫɟɬɚ´
ȺɫɮɚɥɬɢɪɚɧɟɧɚɭɥÄȾɟɜɟɬɚ´
ȺɫɮɚɥɬɢɪɚɧɟɧɚɭɥÄɌɪɟɬɚ´
Ⱥɫɮɚɥɬɢɪɚɧɟɧɚɭɱɚɫɬɴɤɦɟɠɞɭɭɥ
´ɋɟɞɦɚ´ɢɭɥÄɌɪɟɬɚ´
ȺɫɮɚɥɬɢɪɚɧɟɧɚɭɥÄɑɟɬɜɴɪɬɚ´
ȺɫɮɚɥɬɢɪɚɧɟɧɚɭɥÄɌɪɟɬɚ´
ȺɫɮɚɥɬɢɪɚɧɟɧɚɭɥÄɉɟɬɚ´
ȺɫɮɚɥɬɢɪɚɧɟɧɚɱɚɫɬɨɬɭɥÄɂɜɚɧȼɚɡɨɜ´
ɢɨɬɭɥÄɐɚɪɉɟɬɴɪ´
ȺɫɮɚɥɬɢɪɚɧɟɧɚɱɚɫɬɨɬɭɥÄɉɟɬɧɚɞɟɫɟɬɚ´
ɢɨɬɭɥÄɒɟɫɬɧɚɞɟɫɟɬɚ´
ȺɫɮɚɥɬɢɪɚɧɟɧɚɭɥÄɋɟɞɟɦɧɚɞɟɫɟɬɚ´
ȺɫɮɚɥɬɢɪɚɧɟɧɚɭɥÄȼɬɨɪɚ´
ȺɫɮɚɥɬɢɪɚɧɟɧɚɭɥÄɋɬɄɚɪɚɞɠɚ´
ȺɫɮɚɥɬɢɪɚɧɟɧɚɭɥÄɍɫɬɪɟɦ´
ȺɫɮɚɥɬɢɪɚɧɟɧɚɭɥÄȾɭɧɚɜ´
ȺɫɮɚɥɬɢɪɚɧɟɧɚɭɥÄȻɚɛɚɌɨɧɤɚ´
ȺɫɮɚɥɬɢɪɚɧɟɧɚɭɥÄɂɫɤɴɪ´
Ⱥɫɮɚɥɬɢɪɚɧɟɧɚɩɥɨɳɚɞɚɩɪɟɞ
ɉɨɥɢɤɥɢɧɢɤɚɬɚ















През 2018 г. входирахме 3
проектни предложения по ПРСР
2014-2020 към ДФ „Земеделие“,
по подмярка 7.2. „Инвестиции в
създаването, подобряването или
разширяването на всички видове
малка по мащаби инфраструктура“, на стойност около 2 млн. и
190 хил. лева, а именно:
1. Реконструкция на улична
мрежа на територията на Община
Главиница на обща стойност 1
117 970 лв., включваща:
- Реконструкция на улица
„Христо Ботев“ гр. Главиница от ОТ 281 до ОТ 215 с дължина
678,23 м;
- Реконструкция на улица
„Любчо Баръмов“ гр. Главиница
- от ОТ 164 до ОТ 70 с дължина
457,54 м;
- Реконструкция на улица
„Ком“ гр. Главиница - от ОТ 101
до ОТ 98 с дължина 62,13 м;
- Реконструкция на улица
„Райко Даскалов“ село Стефан
Караджа през ОТ147 и ОТ 148 с
дължина 459 м;
- Реконструкция на улица „Възраждане“ село Зафирово от ОТ
104 през ОТ 107 с дължина 536 м,
- Тротоари към ул."Христо
Ботев", гр. Главиница - от ОТ 281
до ОТ 215

ɇɚɫɟɥɟɧɨ
ɦɹɫɬɨ
Ʌɢɫɬɟɰ
Ʌɢɫɬɟɰ
Ȼɚɳɢɧɨ
Ɂɟɛɢɥ
Ɂɟɛɢɥ
ɋɭɯɨɞɨɥ
ɋɬɄɚɪɚɞɠɚ
ɋɬɄɚɪɚɞɠɚ
ɑɟɪɧɨɝɨɪ
Ȼɨɝɞɚɧɰɢ
Ȼɨɝɞɚɧɰɢ
ɇɨɠɚɪɟɜɨ
ɇɨɠɚɪɟɜɨ
Ʉɚɥɭɝɟɪɟɧɟ
Ʉɚɥɭɝɟɪɟɧɟ
ɉɚɞɢɧɚ
Ɂɚɪɢɰɚ
ȾɊɹɯɨɜɨ
Ɂɚɮɢɪɨɜɨ

Таблица №2 - Ремонт на общински сгради
ʋ Ɉɛɟɤɬɡɚɪɟɦɨɧɬ
























ɂɡɝɪɚɠɞɚɧɟɧɚɩɪɢɫɬɪɨɣɤɚɜɴɬɪɟɲɟɧ
ɪɟɦɨɧɬɩɨɞɦɹɧɚɧɚɨɫɜɟɬɥɟɧɢɟɦɨɧɬɚɠɧɚ
ɜɟɧɬɢɥɚɰɢɹɢɨɛɡɚɜɟɠɞɚɧɟɧɚÄɋɜɚɬɛɟɧ
ɫɚɥɨɧ´ɉɚɬɪɨɧɚɠ
ɊɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹɧɚɩɨɞɨɛɟɤɬɨɬÄɐɟɧɬɪɚɥɟɧ
ɩɥɨɳɚɞ
ɢɡɝɪɚɠɞɚɧɟɧɚɡɟɥɟɧɢɩɥɨɳɢɢɩɚɪɤɢɧɝ
ɡɚɞɫɝɪɚɞɚɬɚɧɚɇɑÄɏɪȻɨɬɟɜ´
- ɩɨɞɦɹɧɚɧɚɬɪɨɬɨɚɪɢɩɨɭɥÄɈɛɨɪɢɳɟ´
ɂɡɝɪɚɠɞɚɧɟɧɚɤɴɬɡɚɨɬɞɢɯ
ɊɟɦɨɧɬɧɚɄɦɟɬɫɬɜɨɬɨ
ɊɟɦɨɧɬɧɚÄɋɜɚɬɛɟɧɫɚɥɨɧ´
ɊɟɦɨɧɬɧɚɫɝɪɚɞɚɬɚɧɚɇɑÄɋɜɟɬɥɢɧɚ
´
ɊɟɦɨɧɬɧɚɫɝɪɚɞɚɬɚɧɚɇɑÄɊɚɡɜɢɬɢɟ
´
ɊɟɦɨɧɬɧɚɄɦɟɬɫɬɜɨ
ɊɟɦɨɧɬɧɚɫɝɪɚɞɚɬɚɧɚÄɁɞɪɚɜɧɚɫɥɭɠɛɚ´
ɊɟɦɨɧɬɧɚÄɋɜɚɬɛɟɧɫɚɥɨɧ´
ɊɟɦɨɧɬɧɚɩɨɤɪɢɜɚɧɚÄɋɜɚɬɛɟɧɫɚɥɨɧ´
ɂɡɤɭɫɬɜɟɧɢɧɟɪɚɜɧɨɫɬɢɥɟɝɧɚɥɩɨɥɢɰɚɣ
ɂɡɤɭɫɬɜɟɧɢɧɟɪɚɜɧɨɫɬɢɥɟɝɧɚɥɩɨɥɢɰɚɣ
Ⱦɟɬɫɤɚɩɥɨɳɚɞɤɚ
Ⱦɟɬɫɤɚɩɥɨɳɚɞɤɚ
Ɋɟɦɨɧɬɧɚɨɛɳɢɧɫɤɚɫɝɪɚɞɚ
Ɋɟɦɨɧɬɧɚɝɪɚɜɢɬɚɱɧɚɱɟɲɦɚ
ɊɟɦɨɧɬɧɚɄɦɟɬɫɬɜɨ
ɊɟɦɨɧɬɧɚɄɦɟɬɫɬɜɨ
ɊɟɦɨɧɬɧɚɫɝɪɚɞɚɬɚɧɚȾɟɬɫɤɚɝɪɚɞɢɧɚ
ɊɟɦɨɧɬɧɚÄɆɥɚɞɟɠɤɢɤɥɭɛɢɱɚɤɚɥɧɹ´

ɇɚɫɟɥɟɧɨ
ɦɹɫɬɨ
Ƚɥɚɜɢɧɢɰɚ

Ƚɥɚɜɢɧɢɰɚ

ȼɴɥɤɚɧ
ȼɴɥɤɚɧ
Ɂɜɟɧɢɦɢɪ
Ɂɜɟɧɢɦɢɪ
ɉɨɞɥɟɫ
ɋɨɤɨɥ
ɋɨɤɨɥ
ɉɚɞɢɧɚ
Ɂɟɛɢɥ
Ɂɚɮɢɪɨɜɨ
ɋɭɯɨɞɨɥ
Ƚɥɚɜɢɧɢɰɚ
Ɂɚɮɢɪɨɜɨ
Ɉɫɟɧ
ȾɊɹɯɨɜɨ
ɑɟɪɧɨɝɨɪ
Ɇɉɪɟɫɥɚɜɟɰ
ɋɭɯɨɞɨɥ
ɇɨɠɚɪɟɜɨ

Таблица №3 - Други капиталови разходи
ʋ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɧɚɚɤɬɢɜɚ
 ɉɪɢɞɨɛɢɜɚɧɟɧɚɫɦɟɬɨɢɡɜɨɡɜɚɳɚ
ɦɚɲɢɧɚ
 Ɉɰɢɮɪɹɜɚɧɟɧɚɫɴɳɟɫɬɜɭɜɚɳ
ɤɚɞɚɫɬɪɚɥɟɧɩɥɚɧ
 Ɉɰɢɮɪɹɜɚɧɟɧɚɫɴɳɟɫɬɜɭɜɚɳ
ɤɚɞɚɫɬɪɚɥɟɧɩɥɚɧ
 ɋɪɟɞɫɬɜɚɡɚɩɪɨɟɤɬɢɪɚɧɟɧɚɪɟɦɨɧɬɢ
ɢɡɝɪɚɠɞɚɧɟɧɚɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɨɛɟɤɬɢ

Ɇɟɫɬɨɧɚɯɨɠɞɟɧɢɟ

Ɂɚɪɢɰɚ
Ɂɜɟɧɢɦɢɪ
ȼɫɢɱɤɢɧɚɫɟɥɟɧɢ
ɦɟɫɬɚ

Ê

2. „Изграждане на комбини- реализира поставените цели и
рани детски площадки в с. Ко- приоритети.
ларово и в с. Зафирово, община
Планираните разходи задовоГлавиница";
ляват основните потребности на
3. „Изграждане на комби- разпоредителите с бюджет и от
Ⱦɢɱɟɜɨ
нирани детски площадки в с. ръководителите на бюджетните
Зебил и в с. Звенимир, община звена се изисква да прилагат
Главиница";
стегната политика на разходване
Ⱦɢɱɟɜɨ
4. „Изграждане на комбинира- на средствата.
Ʉɨɫɚɪɚ
За малките като нашата обни детски площадки в с. Падина
Ʉɨɥɚɪɨɜɨ
и в с. Стефан Караджа, община щини отново остават трудните
Ƚɥɚɜɢɧɢɰɚ
решения за това как да задържим
Главиница";
5. „Реконструкция на част от и да повишим качеството на
Ƚɥɚɜɢɧɢɰɚ
уличната мрежа в с. Дичево, публичните услуги, при сериозȽɥɚɜɢɧɢɰɚ
ното изоставане на ръстовете на
община Главиница";
Ƚɥɚɜɢɧɢɰɚ
6. „Реконструкция на част от ресурсите и засиления натиск от
Ƚɥɚɜɢɧɢɰɚ
уличната мрежа в с. Зебил, об- страна както на потребителите
за повече и по-достъпни услуги,
щина Главиница“
В заключение мога да отбеле- така и на държавните органи, кои- Тротоари към ул. "Ком", гр. жа, че „Бюджет 2019” е финан- то в стремежа си да свиват своите
Главиница - от ОТ 101 до ОТ 98. совият инструмент, чрез който разходи прехвърлят все повече
2. „Изграждане на спортна ръководството на общината ще отговорности на местните власти.
мултифункционална площадка
в гр. Главиница, общ. Главиница,
обл. Силистра“ на стойност 94
900 лв.
3. „Енергийна ефективност,
обзавеждане и оборудване на
сградите на ЦДГ "Св. Св. Кирил
и Методий“ в гр. Главиница и
от стр. 1 ɉɪɚɜɨɧɚɩɨɞɩɨɦɚɝɚɧɟɩɨ
село Богданци, общ. Главиница,
ɩɪɨɝɪɚɦɚɬɚɢɦɚɯɚ
обл. Силистра" на обща стойност
 Ʌɢɰɚ ɢ ɫɟɦɟɣɫɬɜɚ ɩɨɞɩɨɦɚɝɚɧɢ ɫ ɰɟɥɟɜɚ ɩɨɦɨɳ ɡɚ
974 907 лв.
ɨɬɨɩɥɟɧɢɟ
ɝɝ

И трите проекти са одобрени
Ɇɚɣɤɢ ɨɫɢɧɨɜɢɬɟɥɤɢ ɤɨɢɬɨɩɨɥɭɱɚɜɚɬɦɟɫɟɱɧɢɩɨɦɨɳɢ
и очакваме подписване на доɡɚɨɬɝɥɟɠɞɚɧɟɧɚɞɟɬɟɞɨɧɚɜɴɪɲɜɚɧɟɧɚɟɞɧɚɝɨɞɢɧɚ ɦ
говори.
Освен това, сме внесли проект- ɸɧɢɝ 
Ʌɢɰɚɢɫɟɦɟɣɫɬɜɚɩɨɥɭɱɢɥɢɟɞɧɨɤɪɚɬɧɚɩɨɦɨɳɡɚɭɱɟ
ни предложения и към „МИГ Главиница - Ситово Крайдунавска ɧɢɰɢɜɩɴɪɜɢɤɥɚɫ ɡɚɭɱɟɛɧɚɬɚ 
 Ʌɢɰɚ ɫ ɬɪɚɣɧɢ ɭɜɪɟɠɞɚɧɢɹ ɫ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɨ ɩɪɚɜɨ ɧɚ
Добруджа” за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ ɱɭɠɞɚɩɨɦɨɳɤɨɢɬɨɢɦɚɬɧɢɫɤɢɥɢɱɧɢɞɨɯɨɞɢɢɩɨɥɭɱɚɜɚɬ
ɦɟɫɟɱɧɚɞɨɛɚɜɤɚɡɚɫɨɰɢɚɥɧɚɢɧɬɟɝɪɚɰɢɹ
ɦɸɧɢɝ 
по „Мярка 7.2. „Инвестиции в
Ʌɢɰɚɢɫɟɦɟɣɫɬɜɚɤɨɢɬɨɩɨɥɭɱɚɜɚɬɦɟɫɟɱɧɢɩɨɦɨɳɢɡɚ
създаването, подобряването или
ɨɬɝɥɟɠɞɚɧɟɧɚɞɟɬɟɫɬɪɚɣɧɨɭɜɪɟɠɞɚɧɟ
ɦɸɧɢɝ

разширяването на всички видове
Ʌɢɰɚɢɫɟɦɟɣɫɬɜɚɩɨɥɭɱɢɥɢɟɞɧɨɤɪɚɬɧɢɢɥɢɦɟɫɟɱɧɢ
малка по мащаби инфраструктура“, по Програма за развитие ɩɨɦɨɳɢ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɢ ɡɚ ɩɪɟɜɟɧɰɢɹ ɢ ɪɟɢɧɬɟɝɪɚɰɢɹ
на селските райони 2014-2020 ɨɬɝɥɟɠɞɚɧɟɧɚɞɟɬɟɬɨɩɪɢɛɥɢɡɤɢɢɪɨɞɧɢɧɢɢɜɩɪɢɟɦɧɢ
г. на обща стойност 600 000 лв. ɫɟɦɟɣɫɬɜɚɡɚɩɟɪɢɨɞɚɝ
Ʌɢɰɚɢɫɟɦɟɣɫɬɜɚɢɧɰɢɞɟɧɬɧɨɩɨɫɬɪɚɞɚɥɢɨɬɛɟɞɫɬɜɢɹ
Проектите, с които сме кандиɢɚɜɚɪɢɢɩɪɢɮɨɪɫɦɚɠɨɪɧɢɨɛɫɬɨɹɬɟɥɫɬɜɚɩɨɞɩɨɦɨɝɧɚɬɢɫ
датствали са:
1. „Изграждане на парк за ɟɞɧɨɤɪɚɬɧɚɩɨɦɨɳɜɴɡɨɫɧɨɜɚɧɚɭɫɬɚɧɨɜɟɧɨɬɨɢɧɞɢɜɢɞɭ
активни занимания и отдих гр. ɚɥɧɨɧɢɜɨɧɚɦɚɬɟɪɢɚɥɧɨɥɢɲɟɧɢɟɡɚɩɟɪɢɨɞɚ
ɝɝ
Главиница, община Главиница";

ɉɪɢɤɥɸɱɢɪɚɡɞɚɜɚɧɟɬɨ
ɧɚɯɪɚɧɢɬɟɥɧɢɩɚɤɟɬɢ

Две заседания на ОбС-Главиница през февруари
таняване от семеен тип за деца/
младежи без увреждания в с.Малък
Преславец, Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни
лица с умствена изостаналост в
гр.Главиница и Месечна помощ на
ученик в ЦНСТ за деца и младежи
без увреждания.
През 2019 г. Общината разчита
средства за капиталови разходи,
основно насочени към ремонт на
улична мрежа и подобряване на
инфраструктурата в общината.
Инвестиционната програма на
община Главиница за 2019 г. е в
размер на 2 231 784 лв.

Макрорамката на бюджета на
Община Главиница за 2019 г. да
бъде в размер на 11 418 840 лв.,
при одобрен бюджет за 2018 г. - 10
507 976 лв., бе предложението в докладната записка на кмета Неждет
Джевдет до общинските съветници
на Главиница, което те приеха на
проведеното редовно заседание на
11 февруари.
Основна цел на Бюджет’2019 е
запазване на финансовата стабилност на общината и недопускане на
рискове. През 2019 г. утвърдените
със Закона за държавен бюджет

средства за финансиране на общините като цяло се увеличават спрямо миналата година. Увеличението
се дължи на по-високите стандарти
във всички делегирани дейности,
увеличени са средствата за зимно
поддържане и снегопочистване на
общински пътища и средствата за
капиталови разходи.
В приходната част на бюджетната
рамка са отразени постъпления
от централния бюджет, очаквани
приходи от местни данъци, такси
и цени на услугите и преходните
остатъци от 2018 г.
Размерът на бюджетните взаимоотношения между централния
бюджет и бюджета на Община
Главиница за 2019 г. под формата
на субсидии по Механизъм за определяне на субсидиите за общините
от централния бюджет е 6 923 071
лв., с 802 573 лв. повече от 2018 г.
През настоящата година се запазват данъчните ставки за общинските
данъчни приходи - патентен данък,

Редовно заседание проведе Общински съвет-Главиница на 27
февруари. Най-напред бе взето
решение кметът Неждет Джевдет
да бъде представител на Община
Главиница в Общото събрание на
Асоциацията по водоснабдяване
и канализация на обособена територия обслужвана от "В и К" ООД,
гр. Силистра. По тази точка се
дискутираха представените отчет за
инвестициите на "В и К" през 2018 г.,
както и инвестиционните намерения
през настоящата година. 23 хил.лв.
са планираните минимални инвестиции, които се определят според
дела на Общината в дружеството
"В и К", който 5,95%. През миналата
година минимумът на инвестициите
е бил също 23 хил.лв., а отчетеното
изпълнение е в размер на 52 хил.лв.
Съветниците приеха План за
действие на Община Главиница за
2019 г. в изпълнение на Закона за
младежта и Националната стратегия
за младежта (2012-2020 г.), както и
отчет за дейността през 2018 г. на
Местната комисия за борба срещу
противообществените прояви на
малолетните и непълнолетните.
Прието бе допълнение на Годишната програма за управление
и разпореждане с имоти общинска
разчетени средства от централния собственост, както и разпоредителбюджет – обща допълваща субси- ни сделки с такива имоти.
дия и преходния остатък от 2018
Положително е и решението
г., а при дейностите с общински
характер, разходите са разчетени
съобразно размера на очакваните
постъпления от собствени приходи,
общата изравнителна субсидия,
предоставена от централния бюджет за подпомагане на тези дейности и преходния остатък от 2018 г.
Разходът за функция Образование е 3 504 139 лв., в т.ч. по Единни
разходни стандарти за 2019 г. - 3
309 787 лв., което е с 464 221 лв.
повече от 2018 г. и преходен остатък
от 194 352 лв.
За функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ са за мерите, пасищата и ливадите
определени 549 578 лв., което с 61 от Общинския поземлен фонд за
388 лв. повече от минала година. индивидуално и общо ползване за
Те са за Дневен център за деца и/ настоящата стопанска година.
или пълнолетни лица с увреждаВажен момент от заседанието бе
ния в с.Сокол, Защитено жилище разглеждането на предложението
за лица с психични разстройства за кандидатстването на Община Глав гр.Главиница, Център за насданък недвижими имоти, данък при
придобиване на имущество по дарение и възмезден начин и туристическия данък. Изменен е размерът на
данъка върху превозните средства
в частта за леките автомобили и
за товарни автомобили до 3,5 т.
Планираните приходи са на база
анализ на изпълнението през 2018
г., очакваните приходи от просрочия
и действащите към момента размери на данъци, такси и цени на услуги
съгласно действащите наредби.
При формиране на разхода на
дейностите с държавен характер са

Памет за Апостола на свободата
На 19.02.2019 г. по повод 146
години от гибелта на Апостола
на свободата -Васил Левски
възпитаници от изнесена група
„Васил Левски” с ръководители
Елена Аврамова и Бедрие Халим
към ДГ „Св.Кв. Кирил и Мето-

от стр. 1 образна. На сцената рецитал за
Апостола представиха ученици от
училището. Сцената се огласяше
от песни, танци. В тези минути
нашите възпитаници за пореден
път доказаха, че са горди българи,
а училището достойно носи името
на Апостола.

Ученичката Пунар Басри от 12а
клас презентира „Паметниците
на Левски", с което допринесе
за разширяване на знанията на
учениците и за вдъхване у тях
чувство на гордост. И тази година
програмата бе богата и разно-
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виница за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Мярка
7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на
всички видове малка по мащаби инфраструктура“, Стратегия за Водено
от общностите местно развитие на
територията на действие на „МИГ
Главиница - Ситово Крайдунавска
Добруджа“, Програма за развитие
на селските райони 2014-2020 г.“
за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ по процедура
чрез подбор на проектни предложения - „МИГ Главиница - Ситово
Крайдунавска Добруджа“. Шест
са приоритетните проекти, чрез
които е предвидено изграждане
на парк за активни занимания и
отдих в гр.Главиница, изграждане
на комбинирани детски площадки
в селата Коларово, Зафирово,
Зебил, Звенимир, Падина и Стефан
Караджа, както и реконструкция на
част от уличната мрежа в селата
Дичево и Зебил.
Важно е и решението за издаване на запис на заповед от
Община Главиница в полза на ДФ
„Земеделие“ - Разплащателна
агенция, обезпечаваща авансово
плащане за календарната 2019 г.
към Сдружение „МИГ ГлавиницаСитово Крайдунавска Добруджа”,
по подмярка 19.4 "Текущи разходи
и популяризиране на стратегия
за Водено от общностите местно
развитие" във връзка със Споразумение за изпълнение на Стратегия
за Водено от Общностите местно
развитие сключено между „МИГ
Главиница-Ситово Крайдунавска
Добруджа“ и Министерството на
земеделието храните и горите.
С писмо да кмета на общината
управителят на ОП "Общински превози" уведомява, че е необходима
финансова подкрепа, за да може
да се осъществяват автобусните
линии до селата в общината. В
противен случай от началото на
м.март ще бъдат принудени да ги
спрат. Общинският съвет гласува на

предприятието да бъдат отпуснати
12 хил.лв., които ще бъдат взети от
параграфа за разходи за неотложни
нужди.
В края на заседанието Общинският съвет гласува с 2 500 лв. да бъде
подпомогната МБАЛ-Тутракан.
дий”, гр. Главиница отбелязаха
патронния си празник с музикално-поетичен рецитал. Всяко
дете имаше закичен образа на
Васил Левски.
Малките потомци на Левски с
желание рецитираха стихчета за
Апостола, възпяваха го в песни.
Думичките произнесени с плам
и чувство на гордост, докоснаха
сърцата на гости и родители,
присъствали на тържеството.

Месут АЛИШ, Председател на
ОбС-Главиница:

̶̶̴̶̡̹̻̼͉̹̼͓̹̓͂͂̿̀̓̈́͂͆͂̓͂͆́ͅ
̴̴̴̹̹̼̹̹́́̿́͆̀͆ͅͅ
̵̸̴̶̺̹͎̹̻̼̼͒͆͆͋̾ͅ

 Ȼɸɞɠɟɬɴɬ ɧɚ Ɉɛɳɢɧɚ
Ƚɥɚɜɢɧɢɰɚ ɜɟɱɟ ɟ ɩɪɢɟɬ
Ʉɚɤɴɜ ɟ ɬɨɣ ɫɩɨɪɟɞ ȼɚɫ"
Ʉɚɤɩɪɟɦɢɧɚɬɚɡɢɫɟɫɢɹ"
ȼɧɚɲɢɹɈɛɳɢɧɫɤɢɫɴɜɟɬ
ɩɨ ɫɬɟɱɟɧɢɟ ɧɚ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥ
ɫɬɜɚɬɚ ɞɪɭɝɢɬɟ ɩɨɥɢɬɢɱɟ
ɫɤɢ ɩɚɪɬɢɢ ɧɟ ɦɨɠɚɯɚ ɞɚ
ɨɮɨɪɦɹɬ ɝɪɭɩɢ ɫɴɫ ɫɜɨɢ
ɪɴɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢȼɈɛɳɢɧɫɤɢɹ
ɫɴɜɟɬ ɱɟɫɬɨ ɫɟ ɢɡɤɚɡɜɚɯɚ
ɦɧɟɧɢɹɤɨɢɬɨɧɟɫɚɩɚɪɬɢɣ
ɧɨɫɬɢɤɨɜɚɧɢȿɞɢɧɫɬɜɟɧɚɬɚ
ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɚ ɩɚɪɬɢɹ ɤɨɹɬɨ
ɢɦɚɨɮɨɪɦɟɧɚɝɪɭɩɚɟȾɜɢ
ɠɟɧɢɟɬɨɡɚɩɪɚɜɚɢɫɜɨɛɨɞɢ
ɂ ɦɨɝɚ ɞɚ ɤɚɠɚ ɱɟ ɩɨɪɚɞɢ
ɬɨɜɚɢɡɤɚɡɜɚɧɢɹɬɚɧɚɞɪɭɝɢ
ɬɟɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɩɚɪɬɢɢɛɹɯɚ
ɩɪɟɞɢɜɫɢɱɤɨɧɟɫɴɨɛɪɚɡɟɧɢ
ɫ ɧɹɤɚɤɜɨ ɨɛɳɨ ɦɧɟɧɢɟ ɩɨ
ɜɴɩɪɨɫɚ Ɂɚɬɨɜɚ ɫɟ ɩɨɥɭɱɚ
ɜɚɬ ɢ ɦɧɨɝɨ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ
ɚ ɪɚɛɨɬɚɬɚ ɧɚ Ɉɛɳɢɧɫɤɢɹ
ɫɴɜɟɬ ɩɨɤɪɚɣ ɩɪɢɟɦɚɧɟɬɨ
ɧɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢ ɩɪɟɞɥɨɠɟ
ɧɢɹɦɢɧɚɜɚɩɪɟɡɦɧɨɠɟɫɬɜɨ
ɝɥɚɫɭɜɚɧɢɹ ɧɨ ɜ ɤɪɚɹ ɧɚ
ɤɪɚɢɳɚɬɚ ɫɟ ɫɬɢɝɚ ɞɨ ɟɞɧɨ
ɪɟɲɟɧɢɟ Ɋɟɲɟɧɢɹɬɚ ɧɢ ɫɚ
ɛɢɥɢ ɜɢɧɚɝɢ ɫɴɨɛɪɚɡɟɧɢ ɫ
ɦɧɟɧɢɟɬɨ ɧɚ ɤɦɟɬɨɜɟɬɟ ɫ
ɦɧɟɧɢɟɬɨɧɚɨɛɳɢɧɫɤɢɬɟɫɴ
ɜɟɬɧɢɰɢɢɧɚɨɛɳɧɨɫɬɢɬɟɩɨ
ɧɚɫɟɥɟɧɢɬɟɦɟɫɬɚȼɢɧɚɝɢ
 Ⱥ ɤɚɤɜɨ ɞɚ ɨɱɚɤɜɚɦɟ
ɩɪɟɡ ɬɚɡɢ ɝɨɞɢɧɚ ɨɬ ɛɸɞɠɟɬɚ"
 Ȼɸɞɠɟɬɴɬ ɤɚɬɨ ɰɹɥɨ ɟ
ɦɧɨɝɨ ɭɪɚɜɧɨɜɟɫɟɧ ɢ ɛɨɝɚɬ
Ɂɚɥɨɠɟɧɢɫɚɞɨɫɬɚɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɡɚ ɚɫɮɚɥɬɢɪɚɧɟ ɧɚ ɭɥɢɰɢ

Ɇɧɨɝɨ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɫɚ ɡɚɥɨɠɟ
ɧɢ ɡɚ ɨɫɧɨɜɧɢ ɪɟɦɨɧɬɢ ɧɚ
ɫɜɚɬɛɟɧɢ ɫɚɥɨɧɢ ɧɚ ɞɟɬɫɤɢ
ɝɪɚɞɢɧɢɂɦɚɫɪɟɞɫɬɜɚɢɨɬ
ɞɨɩɴɥɧɢɬɟɥɧɢɬɟ ɩɨɫɬɴɩɥɟ
ɧɢɹɢɡɜɴɧɦɟɫɬɧɢɬɟɩɪɢɯɨɞɢ
ɫ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹɬɚ ɧɚ Ɇɢ
ɧɢɫɬɟɪɫɤɢɹɫɴɜɟɬ
ɋɴɨɛɪɚɡɹɜɚɣɤɢɫɟɫɜɫɢɱɤɨ
ɬɨɜɚɛɸɞɠɟɬɴɬɤɨɣɬɨɛɟɲɟ
ɩɪɢɟɬɟɧɚɩɴɥɧɨɚɞɟɤɜɚɬɟɧ
Ɍɚɤɚ ɝɨ ɜɢɠɞɚɦ ɚɡ ɂɝɧɨɪɢ
ɪɚɦɟ ɥɢɱɧɢɬɟ ɢɡɹɜɥɟɧɢɹ
ɥɢɱɧɢɬɟ ɠɟɥɚɧɢɹ ɉɪɟɞɢ
ɜɫɢɱɤɨ ɫɟ ɫɴɨɛɪɚɡɹɜɚɦɟ ɫ
ɠɟɥɚɧɢɟɬɨɧɚɝɨɥɹɦɚɬɚɱɚɫɬ
ɨɬɯɨɪɚɬɚɤɨɢɬɨɫɚɨɛɟɞɢɧɟ
ɧɢ ɨɤɨɥɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɚ ɢɞɟɹ
Ƚɥɚɜɢɧɢɰɚɫɟɧɭɠɞɚɟɦɧɨɝɨ
ɨɫɬɪɨɨɬɟɞɢɧɩɚɪɤɢɧɝɤɨɣɬɨ
ɳɟɛɴɞɟɪɟɚɥɢɡɢɪɚɧɦɟɠɞɭ
ɉɨɥɢɤɥɢɧɢɤɚɬɚɢɑɢɬɚɥɢɳɟ
ɬɨ ɡɚɳɨɬɨ ɭɱɢɥɢɳɟɬɨ ɟ ɜ
ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɚ ɛɥɢɡɨɫɬ ɢ
ɩɚɪɤɢɪɚɧɢɬɟ ɤɨɥɢ ɫɴɡɞɚɜɚɬ
ɝɨɥɹɦ ɩɪɨɛɥɟɦ Ɉɬɞɟɥɧɨ ɨɬ
ɬɨɜɚ ɛɢɯ ɤɚɡɚɥ ɱɟ ɫɪɟɞ
ɫɬɜɚɬɚɤɨɢɬɨɫɚɡɚɞɟɥɟɧɢɡɚ
ɪɚɡɲɢɪɹɜɚɧɟ ɧɚ ɫɜɚɬɛɟɧɢɹ
ɫɚɥɨɧ ɧɚɢɫɬɢɧɚ ɫɚ ɦɧɨɝɨ
ɜɚɠɧɢɁɚɳɨɬɨɜɧɚɫɟɥɟɧɢɬɟ
ɦɟɫɬɚ ɫɜɚɬɛɟɧɢɬɟ ɫɚɥɨɧɢ
ɢɡɢɫɤɜɚɬ ɦɧɨɝɨ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɚ
ɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɟɬɨ ɜɟɱɟ ɫɜɢɤɧɚ
ɞɚɩɪɚɜɢɬɴɪɠɟɫɬɜɚɬɚɜɟɞɧɚ
ɩɨɩɪɨɫɬɨɪɧɚ ɢ ɭɸɬɧɚ ɫɝɪɚ
ɞɚɆɢɫɥɹɱɟɫɩɪɢɟɦɚɧɟɬɨ
ɧɚ ɛɸɞɠɟɬɚ ɧɟ ɩɨɡɜɨɥɢɯɦɟ
ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɫɬɚɜɹɧɟ ɧɚ ɧɚ
ɫɟɥɟɧɢɬɟ ɦɟɫɬɚ Ȼɸɞɠɟɬɴɬ
ɟ ɨɛɳ  ɡɚ ɰɹɥɚɬɚ ɨɛɳɢɧɚ
Ƚɥɚɜɢɧɢɰɚ

Отдадоха почит с едноминутно
мълчание и падане на колене.
Децата подредиха кът и изложба от картини, стихове и рисунки, чрез които по свой начин
разбраха как е живял живота си
този велик герой. Чрез всичко
това в този паметен ден ние
заедно с децата се заредихме с
енергия и гордост и това доказахме с „лъвския скок”, който
всяко дете направи.
Гости на мероприятието бяха
Величка Пейчева - библиотекар
и Марияна Лазарова – секретар
от НЧ „Христо Ботев - 1901 г.”,

с.Зафирово, които изненадаха
децата с два пъзела. Те се разделиха на два отбора - с желание и
бързина подредиха пъзелите. За
награда получиха конструктор за
групата и картини от живота на
Левски. Величка Пейчева беше
подготвила филм-анимация за
живота на Васил Левски.
Възхищаваме се от делото
и подвига на Васил Левски и
затова достойно и гордо нашата
група носи неговото име. Да не
забравяме думите на Левски
„Времето е с нас и ние сме във
времето”.
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Празникът на виното и любовта в Главиница
В категория Бяло вино на
първо място е Ивайло Цеков от
гр.Главиница, на второ - Петър
Георгиев от гр.Главиница, а на трето - Нурсен Рамадан от с.Падина

от стр. 1 познава по главоболието". Днешният празник е двоен, празнуваме
както Трифон Зарезан, така и
Св.Валентин. Съвместяват се две
неща - опиянението от виното и
главозамайването от любовта.
Честити празници!"
В тазгодишното издание на конкурса "Най-добро домашно вино"
със свои вина участваха общо
56 винопроизводители от цялата
община. Конкурсът се проведе в
три категории - червено вино, бяло
вино и розе.
Журито - Калина Грънчарова сомелиер, Стефка Мирославова
и Фатин Расим, дегустира 30 червени вина, 13 бели вина и 13 розе.
Тяхната оценка се базираше на три
показатели - хармония на вкуса,
аромат и финес, цвят и бистрота.
В категория Червено вино първи
е Съдкъ Ахмед от с. Звенимир,
който бе обявен и за Цар на лозята, следван от Юнал Рами от
гр.Главиница и Стефан Славчев от
с.Зафирово.

за стопанина. Казват, че гроздето
е символ на богатството, а виното - символ на силата. Има една
арменска поговорка: "Дървото се
познава по плодовете, а виното се

и зам.-кметът Сузан Хасан, а
поощрителни награди за всички
участници връчи зам.-кметът Соня
Петкова.
На празника присъстваха около

В категория Розе победител е 100 гости и участници, които бяха
Мария Тодорова от гр.Главиница, посрещнати с богата трапеза - от
на 2-ро място е Рамадан Халил от малки хапки до гала меню, от кла-

Ден на розовата фланелка
(Pink Shirt Day)
с.Зебил и на трето - Иван Бадев от
с.Черногор.
Награди на победителите връчиха кметът Неждет Джевдет

Учениците от с.Сокол първи
на турнир по тенис на маса

сически до иновативни специалитети, подготвени от сръчните ръце
на служителите на „Домашен социален патронаж" в гр.Главиница.

ɈɛɳɢɧɚȽɥɚɜɢɧɢɰɚɟɨɪɝɚ
ɧɢɡɚɬɨɪɧɚɩɨɪɟɞɧɨɬɨɈɛɳɢɧ
ɫɤɨ ɫɴɫɬɟɡɚɧɢɟ ɧɚ ɩɨ ɬɟɧɢɫ
ɧɚ ɦɚɫɚ ɡɚ ɭɱɟɛɧɚɬɚ 
ɝɤɨɟɬɨɟɩɴɪɜɢɟɬɚɩɨɬ
ɍɱɟɧɢɱɟɫɤɢɬɟ ɫɩɨɪɬɧɢ ɢɝɪɢ
ɋɴɫɬɟɡɚɧɢɟɬɨɫɟɩɪɨɜɟɞɟɜɴɜ
ɮɢɡɤɭɥɬɭɪɧɢɹ ɫɚɥɨɧ ɧɚ ɋɍ
´ȼɚɫɢɥɅɟɜɫɤɢ´ɝɪȽɥɚɜɢɧɢɰɚ
ɍɱɚɫɬɢɟ ɜ ɫɴɫɬɟɡɚɧɢɟɬɨ
ɜɡɟɯɚɨɬɛɨɪɢɧɚɬɪɢɨɛɳɢɧɫɤɢ
ɭɱɢɥɢɳɚ ɨɬ ɝɪ Ƚɥɚɜɢɧɢɰɚ
ɫɋɨɤɨɥ ɢ ɫɋɬɟɮɚɧ Ʉɚɪɚ
ɞɠɚ ɪɚɡɩɪɟɞɟɥɟɧɢ ɜ ɟɞɧɚ
ɜɴɡɪɚɫɬɨɜɚɝɪɭɩɚ99,,ɤɥɚɫ
ɦɨɦɱɟɬɚ
ȼ ɤɪɚɣɧɨɬɨ ɤɥɚɫɢɪɚɧɟ ɧɚ
ɩɴɪɜɨɦɹɫɬɨɟɨɬɛɨɪɴɬɧɚɈɍ
´ɋɜ ɋɜ Ʉɢɪɢɥ ɢ Ɇɟɬɨɞɢɣ
 ɫɋɨɤɨɥ ɫɥɟɞɜɚɧ ɨɬ ɨɬɛɨ
ɪɢɬɟ ɧɚ Ɉɍ ´Ɉɬɟɰ ɉɚɢɫɢɣ
ɫɋɬɟɮɚɧɄɚɪɚɞɠɚɢɋɍ´ȼɚ
ɫɢɥɅɟɜɫɤɢɝɪȽɥɚɜɢɧɢɰɚ
ɍɱɚɫɬɧɢɰɢɬɟɜɫɴɫɬɟɡɚɧɢɟɬɨ
ɩɨɥɭɱɢɯɚɩɪɟɞɦɟɬɧɢɧɚɝɪɚɞɢ
ɝɪɚɦɨɬɚɢɤɭɩɚ
ɋɩɟɱɟɥɢɥɢɬɟɩɴɪɜɟɧɫɬɜɨɬɨ
ɳɟ ɩɪɨɞɴɥɠɚɬ ɭɱɚɫɬɢɟɬɨ ɫɢ
ɜɴɜ ɜɬɨɪɢɹ ɟɬɚɩ ɨɬ ɍɱɟɧɢɱɟ
ɫɤɢɬɟɢɝɪɢɈɛɥɚɫɬɧɢɫɴɫɬɟ
ɡɚɧɢɹɩɪɟɡɦɦɚɪɬ

Учениците от OУ "Отец Паисий"
в с. Стефан Караджа, подкрепени
от своите учители и Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и
непълнолетните (МКБППМН) към
Община Главиница, отбелязаха
на 27 февруари Световния ден
за борба с тормоза в училище,
известен още като "Ден на розовата
фланелка".
Всяка година, последната сряда
от месец февруари, се отбелязва
като Ден на борбата с тормоза в
училище.
Тази инициатива започва през
2007 г., когато две момчета в
Канада застават зад гърба на
свой приятел и съученик, който
бил тормозен, защото дошъл на
училище с розово поло. Дейвид
Шепърд и Травис Прайс купуват
розови тениски и на следващия
ден раздават на всички в училище,
които дръзват да се включат. А те
се оказали много.

Отбелязването на Деня на розовата фланелка ни напомня, че
тормоз в училище съществува и
ни подканя да помислим как да
постъпваме в ситуации на тормоз,
че има как и можем да се противопоставяме на тормоза ВСЕКИ ДЕН.
Участниците бяха обличани в
розово, за да изразят своята позиция и да покажат, че са против
тормоза. По повод на празника
бяха организирани игри по отбори,
конкурс в три категории за „Найрозов ученик”, „Най-розов клас” и
„Най-розов учител”.
По време на празника всички
ученици получиха розови фланелки с мотото „Не на тормоза в
училище” от МКБППМН.
Празникът приключи с пускане
на стотици розови балони в небето
пред сградата на училището.
Организатори на събитието бяха
учителите, директорът на ОУ "Отец
Паисий" - Анка Атанасова, и Айля
Мурад - секретар на МКБППМН.
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