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Европейският парламент е единствената европей-
ска институция избрана директно от гражданите 
и е една от най-широките демократични събирания 
по света. Общият брой от 751 членове избрани на 
всеки 5 години,  представляват около 500 милиона 
души от 28 държави-членки.   Всички граждани на 
Европейския съюз на възраст над 18 години (16 в 
Австрия) имат право да гласуват,  дори и да живеят 
в друга държава-членка на ЕС.

Докато Европейският парламент има своето 
седалище в Страсбург, повечето от заседанията 
на комисиите се провеждат в Брюксел и Секрета-
риатът е в Люксембург. Гласуването и дебатите 
се провеждат в Страсбург по време на месечните 
пленарни сесии, в продължение на четири дни, с до-
пълнителни месечни сесии.

На 26 май т.г. предстоят поредните избори за 
Европейски парламент. Предизборната кампания в 
България започна на 26 април и ще приключи на 25 май.

Със Заповед № РД-01-214/29.03.2019 г. на кмета на 
община Главиница - Неждет Джевдет, са образува-
ни 25 избирателни секции и са утвърдени техните 
номера, адреси и обхват. Със следваща Заповед № 
РД-01-215/29.03.2019 г. са определени и местата за 
поставяне на избирателните списъци във всички 
населени места.

След проведена консултация с представители на 
политическите сили, на 15 април в гр.Главиница бяха 
разпределени местата в Секционните избирателни 
комисии (СИК).

10 от секциите са с по 9 членове, а 15 секции - с 
по 7 членове. Общият брой на членовете в СИК (вкл. 
ръководни) е 195.

Разпределението на местата в СИК, след проведе-
ната консултация, има следния вид: ГЕРБ - 62 членове, 
вкл. 25 ръководни; БСП - 52, вкл. 25 ръководни; ДПС, 
ОП и Воля - по 25 членове, ДПС и ОП - по 10 ръко-
водни, а Воля - 5 ръководни;  ББЦ и Реформаторски 
блок - по 3 членове.

Алкин ЮМЕР, Управител на Комплекс за социални 
услуги в гр.Главиница:

Стремим се да 
помагаме на 

нашите потребители
36-гдишният Алкин ЮМЕР 

е Управител на Комплекса 
за социални услуги за лица 
с психични разстройства 
и пълнолетни лица с ум-
ствена изостаналост от 
5 април 2016 г.

Преди това е работил 
като възпитател в СУПЦ и 
възпитател в Защитеното 
жилище.

Бакалавър по специал-
ността "Автоматика и ин-
формационна управляваща 
техника" в Русенски универ-
ситет "Ангел Кънчев".

Комплексът за социални услу-
ги се намира на територията на 
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бившето СУПЦ, в което са се обу-
чавали младежи в неравностойно 
положение.

Днес там се предлагат две соци-
ални услуги - Защитено жилище 
за лица с психични разстройства и 
Център за настаняване от семеен 
тип за пълнолетни лица с умстве-
на изостаналост. През месец май 
2017 г. с решение на Общински 
съвет - Главиница, двете услуги 
са обединени в Комплекс за со-

циални услуги за лица с психични 
разстройства и лица с умствена 
изостаналост.

За работата на Комплекса под-
робности научаваме от неговия 
управител Алкин ЮМЕР:

- Да, сега тук функционират 
две социални услуги. Защитеното 
жилище е открито на 1 октомври 
2011 г. Услугата в момента ползват 
8 потребители, като всички те са 
пълнолетни - 4 мъже и 4 жени, и 
са с по-лека степен на умствена 
изостаналост. Повечето от тях са 
бивши потребители на СУПЦ и са 
от населени места от цялата страна.

Обслужва ги персонал от 4-ма 
души - възпитатели, социален 
работник, трудотерапевт. Имаме и 

медицинско лице. От много години 
работим с тях. Вече почти не чакат 
чужда помощ. Готвят си сами. На-
правили сме им графици - редуват 
се - всеки си знае деня, в който е 
дежурен. Перат си дрехите - имат 
си график и за това.

- Тоест, тук те са научили тези 
трудови навици?

- Да. Също така се учат да си 
произвеждат сами зеленчуци, 
храна. Имаме голяма градина, ко-
ято те обработват, сеят, прибират 

реколтата. Разполагаме с големи 
фризери, където се запазва всичко 
- грах, моркови, тиквички.

- Как работи Центърът за наста-
няване от семеен тип?

- Центърът е открит на 1 октом-
ври 2014 г. Тази услуга ползват 
15 потребители. Те са с по-тежка 
степен на умствена изостаналост 
и ги обслужва персонал от 13 
души - отделен социален работник, 
медицинско лице, трудотерапевт, 
счетоводител, касиер, домакин, 
шофьор.

- Понеже те са с по-тежки ув-
реждания, постигате ли резултати 
в ежедневното битие и при тях?

- И с тях работим по същия 
начин, по който работим с потре-

бителите на За-
щитеното жили-
ще. Забелязвам 
голям напредък. 
Когато ги наста-
нихме, персона-
лът много се оп-
лакваше, защото 
нямаха никакви 
навици, но с вре-
мето повечето от 
тях се научиха. 
Готвят си. Имаме 
професионален 
готвач,  който 
им помага. Те, 
да речем, си бе-
лят картофите, 
приготвят всич-
ките продукти 
за деня. Също 
ползват градин-

ката.
 - По какъв начин, кой е пътят, 

за да бъде настанено едно лице с 
увреждане в тук, в Комплекса за 
социални услуги?

- Първо в Дирекция "Социално 
подпомагане" се подават необходи-
мите документи. Те ги настаняват, 
ние не можем да ги настаняваме. 
Това става с тяхна заповед. Оттам 
ние поемаме щафетата и се гри-
жим за тях.

- Освен трудотерапия, какво 

друго предлагате на своите по-
требители?

- Миналата година за първи 
път, макар да е малко рисковано, 
ходихме на море всички заедно - с 
23-мата потребители на компле-
кса - в Кранево. Много добре си 
изкараха. Също миналата година, 
посетихме с тях и Велико Търно-
во. Всичките мероприятия, които 
организира нашата Община - кон-
церти и всякакви други - винаги 
ги посещаваме. Получихме покана 
да участваме в конкурс за най-
красиво великденско яйце. Нашите 
потребители изработиха и поставки 
за тези великденски яйца. Радват 
се, когато могат да се включват в 
такива инициативи. През м.март 
направиха  мартенички. 

За тази година съм обещал през 
лятото да отидат отново на море. 

Именно, защото потребителите 
имат подобрение, аз мога да поема 
риска да ги водя на море. Имат 
желание да отидат и до Мадарския 
конник край Шумен. Постоянно 
си организираме пикници. До с. 
Звенимир направиха една красива 
площадка за почивка - там искат 
да ходят. И до с. Малък Преславец 
имаме намерение да ходим. Чака-
ме само времето да се стопли и 
започваме.

Имаме потребители, които си 
купиха телефони, таблети и ис-
каха интернет. Намерихме начин, 
монтирахме тук две антени. Искам 
да спомена задължително името на 
Ергин Хайредин - момчето, което 
е доставчикът на интернет. Той ни 
монтира тук две антени безвъз-
мездно. И потребителите ползват 
интернет - слушат музика, гледат 
клипчета, радват се.

И обстановката тук е много 
подобрена - има беседки, пейки за 
тяхното удобство. Хубаво им е на 

тях, хубаво ни е и на нас. 
Това ни е работното мяс-
то - колкото по-хубаво 
е - толкова е по-добре. И 
ние се радваме на това, и 
те се радват. Научиха се 
да пазят. Нещо, което те 
направят с труда си - си 
го пазят. Преди - ние 
като им направим нещо 
- не се стараеха толко-
ва, не го пазеха. Обаче 
сега, на тях може да им 
е по-трудно, но ако ни 
помогнат с нещо, за тях 
това е все едно, че те са 
го направили, и си го 
пазят. Аз не очаквах да 
има такова подобрение 
с тези хора. И за мен е 

изненадващо, че постигнахме тези 
резултати.

- То е благодарение на добрата 
работа, предполагам.

- Да. Тук работи много добър ко-
лектив. Повечето от 
тях са с многогоди-
шен опит. Психолог 
е Мима Караджова, 
трудотерапевти са 
Айтен Мехмед - в 
Центъра за настаня-
ване от семеен тип, 
а Иван Маринов е 
в Защитеното жи-
лище. Социалните 
работници също са 
двама - в Защитено-
то жилище е Левент 
Кадир, а в ЦНСТ е 
Айшегюл Сабри. 
Възпитатели също 

така има - Лейля Кадир, Цанко 
Петров, г-н Кабил - те работят 
най-вече с потребителите ни. На 
мен, като директор, ми е лесно 
да работя с такъв персонал. Имат 
опит, знаят как да се държат с таки-
ва хора. Имат и безкрайно голямо 
търпение, защото не е лесно да 
се работи с нашите потребители. 

Трудно е, но по някакъв начин 
успяваме. От ден на ден виждаме 
подобрение в състоянието на по-
требителите. Действително, има 
голямо подобрение - и на тях им 
е по-лесно.

- Кога потребителите могат да 
напуснат окончателно Комплекса 
за социални услуги?

- Когато те преценят, че са го-
тови. По тяхно желание. Няма 
определен период. Ние сключваме 
договори с тях за определено вре-
ме - за 1 или за 2 години, и после 
ги удължаваме.

- Имате ли някакви проблеми при 
управлението на Комплекса?

- Нашата институция е на делеги-
ран бюджет. Гледаме максимално 
да не бъдем в тежест на Общината. 
Да Ви кажа честно, Общинска 
администрация много ни помага 
и особено кметът Неждет Джевдет 
- винаги се отзовава, за всичко ни 
подкрепя... като вълшебна пръчка 
е! Не знам как намира време, 
много работа има, но и на нас ни 
обръща необходимото внимание. 
Също така ОП "Общински имоти 
и комунални дейности" (бившето 
БКС) - и те постоянно ни помагат 
за поддържането на района.

- А дарения получавате ли?

- Получаваме, най-вече от Чер-
вения кръст, и хората даряват, но 
минимално. Нямаме шанса да има-
ме големи бизнесмени в района.

- От какви дарения имате нужда?
- От облекло нямаме нужда, 

справяме се. Най-вече имаме 
нужда от бойлери, перални - раз-
валят се след по-продължителна 
употреба.

Ако посетите Комплекса за соци-
ални услуги край гр.Главиница ще 
се убедите в думите на управителя. 
Ще видите оформените градинки 
с цветя и парков интериор, бе-
седките и чистотата наоколо. Ще 
видите подредени и почистени 
стаи и усмихнати потребители. 
И задължително зеленчуковата 
градина, обработвана с истинска 
всеотдайност.

А, ако решите да им помогнете 
и направите дарение - ще ви бла-
годарят задължително. И ще ви 
помнят...

Алкин ЮМЕР, Управител на Комплекс за социални услуги в гр.Главиница:

Стремим се да помагаме на нашите потребители

Айтен МЕХМЕД, Трудотерапевт в ЦНСТ:
"За нашите потребители трудотерапията означава те да се занима-

ват с нещо, да не бездействат, да се научат като излязат един ден в 
обществото, да могат да се справят сами - да не разчитат на някой 
друг, а те сами да могат да поемат нещата в свои ръце.

Като започнем първо от личната хигиена в стаите - да могат сами 
да се оправят, да се перат (тук имаме автоматична пералня), да си 
готвят. С наша помощ те се стараят много да се научат да готвят 
сами. От 3-4 години вече работим в градината. Самостоятелно про-
изводство имаме - домати, краставици, бостан лятно време. Грижат 
се и за цветните градинки."

от стр. 1
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"Сафет Халид, който не 
спа цяла нощ на 18 март 
2018 г., за да спасява прем-
ръзнали щъркели. Благода-
рим Ви, че сте достоен 
българин!" - така е записано 
в грамотата-награда на 
Сафет Халид връчена му от 
главния редактор на в. "24 
часа" Борислав Зюмбюлев 
по време на тазгодишното 
17-то издание на церемони-
ята "Достойните българи", 
което се проведе на 12 
март в София.

"Благодаря на организа-
торите, нека всяка година 
да има повече достойни 
българи" - пожела от сце-
ната Сафет.

"Няма хвърляния в морето, 
няма дарени милиони, обаче 
показва как човек може да 
бъде добър, да се грижи 
за околните и това да му 
идва отвътре. Просто си 
добър. Аз наистина се рад-
вам, че връчих наградата 
на Сафет" - каза Борислав 
Зюмбюлев при награждава-
нето на добротвореца от 
с.Зарица.

За читателите на в. 
"Устрем", Сафет Халид 
сподели: "Тази награда за 
мен, мисля, че е заслуже-
на. Пожелавам да има още 
много достойни хора с до-
брота в сърцето, които да 
помагат при необходимост 

на всички."
Наградата "Достойните 

българи на годината" се 
дава на хора направили до-
бро - безкористно и водени 
от желанието да помогнат, 
да направят други хора ра-
достни и щастливи.

Да припомним историята 
на Сафет, когото всички 
наричат добротворец. Ми-
налата година, на 19 март, 
точно когато с провежда-
ше 16-тото издание на це-
ремонията за достойните 
българи, от социалната 
мрежа Фейсбук научихме, 
че един човек от с.Зарица 
е прибрал на топло прем-
ръзнали щъркели.

И както в. "24 часа" писа: 
"Трогателните снимки как 
спасените от него и при-
ятелите му щъркели гордо 
се разхождат върху зас-
тланото с карирано одеяло 
легло на мъжа обиколиха 
Фейсбук и събраха симпа-
тиите на десетки хиляди. 
В спасяването на птиците, 
които водят пролетта у 
нас, Сафет вижда добро 
предзнаменование и за себе 
си. Името на скромния 
човек от силистренското 
село Зарица напълно го оп-
исва - в превод от арабски 
означава “чист мъж”. Той 
е сериен добротворец, от 
години се занимава със зе-

меделие и снегопочистване. 
Като закъса някой на пътя, 
него търсят. С колегите 
му преди дни измъкнали 
автобус от преспите. Пре-
ди време Сафет приютил 
момче от помощно училище. 
Освен, че му дал подслон и 
топла храна, го научил и 
на занаят. Добрината му 
зарази хората от Дулов-
ско и те масово тръгнаха 
да спасяват премръзнали 
щъркели".

Няколко дни след цере-
монията, Сафет написа в 
социалната мрежа Фейсбук: 
"Датата 18 март 2018 го-
дина, ще остане една от 
най-важните дати в моят 
живот! Измина точно една 
година от този ден, а аз с 
умиление си спомням пър-
вата си среща с измръзна-
лите и почти неподвижни 
вестители на пролетта-
щъркелите, подранили със 
завръщането си...

Сега, поглеждам към щър-
келовите гнезда, с надеж-
дата, че ще се завърнат и 
ще ги видя отново! Вярвам в 
безграничната любов на жи-
вотните! Вярвайте и вие!"

На снимката:
Главният редактор на в. 

"24 часа" Борислав Зюм-
бюлев връчи наградата на 
Сафет Халид

О Б Я В А
Водено от общностите местно развитие с подкрепата на ОПЕРАТИВНА ПРО-

ГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2014 - 2020
Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Главиница-Ситово 

Крайдунавска Добруджа“ кани желаещите да представят проектни предложения 
по ОПРЧР Мярка 2.1 „Социално-трудова и здравна интеграция“ от Стратегията 
за ВОМР на „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа “ посредством проце-
дура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.052 
МИГ „Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“ - „Социално-трудова и здравна 
интеграция“.

Целта на процедурата е подобряване достъпа до заетост, социални и здрав-
ни услуги за социалното приобщаване на представители на уязвими, етнически 
и маргинализирани групи и създаване на условия за преодоляване на негативни 
стереотипи в общността.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата 
подкрепа на Европейския социален фонд чрез приноса на ОПРЧР за Водено от 
общностите местно развитие.

Процедурата е във връзка с изпълнението на Приоритетна ос 2 „НАМАЛЯВАНЕ 
НА БЕДНОСТТА И НАСЪРЧАВАНЕ НА СОЦИАЛНОТО ВКЛЮЧВАНЕ“, от ОПРЧР за 
периода 2014-2020 г., в съответствие с: Инвестиционен приоритет 1 „Социално-
икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите”. Мярката 
има принос към тематична цел 9 от Приоритетна ос 2: „Насърчаване на соци-
алното приобщаване и намаляване на бедността“, за постигане на специфична 
цел: „Увеличаване на броя на лицата от уязвими етнически общности, включени в 
заетост, образование, обучение, социални и здравни услуги с фокус върху ромите, 
мигранти, участници с произход от други държави“.

Целта на Мярка 2.1. „Социално-трудова и здравна интеграция“ е обвързана със 
Специфична цел 2 от СВОМР: „Намаляване на бедността, подкрепа за социално 
включване и по-добро качество на живот на уязвимите и малцинствени групи“ по 
Приоритет 3: „Развитие на човешките ресурси и подобряване на образованието, 
квалификацията и социалните взаимодействия в мултикултурната общност“. 
Мярката постига и стратегическата цел в частта й „подобряващи се условия 
за живот, социална, и трудова реализация“.

Проектите ще се изпълняват на територията на МИГ „Главиница-Ситово Край-
дунавска Добруджа“.

Дейностите, които ще получат подкрепа, включват:
Направление 1: „Подобряване достъпа до заетост”
Направление 2: „Достъп до социални и здравни услуги“
Направление 3: „Развитие на местните общности и преодоляване на негатив-

ните стереотипи“
Общ разполагаем индикативен бюджет по тази покана: 430 280,00 лв.

Кандидати по настоящата процедура могат да бъдат
1. Доставчици на социални и здравни услуги;
2. Работодатели;
3. Общини Главиница, Ситово
Партньори по настоящата процедура могат да бъдат:
1. Доставчици на социални и здравни услуги;
2. Работодатели;
3. Общини Главиница и Ситово;
4. Читалища;
5. Неправителствени организации;
6. Социални предприятия и кооперации за хора с увреждания.
Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на следния 

интернет адрес:
http://www.mig.glavinitsa-sitovo.org и https://еumis2020.government.bg
Краен срок за представяне на проектни предложения: 
03.06.2019 г., 17:00 часа.
Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти, следва 

да бъдат подадени само по електронен път, като се използва Информационната 
система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 
2020) - https://eumis2020.government.bg/, където е налично ръководство за работа 
със системата.

Спасителят на щъркели 

Сафет Халид с награда 

"Достоен българин"

Мартенско заседание на 

Общински съвет-Главиница
Осем докладни записки 

бяха разгледани на про-
веденото на 28 март 
т.г. заседание на Об-
щински съвет-Главини-
ца.

Най-напред общински-
те съветници дадоха 
съгласие за отпускане 
на годишна субсидия в 
размер на 12 хил. лв. 
на „Общински превози” 
ООД, необходими за из-
пълнението на общин-
ски транспортни линии, 
като възложиха на кме-
та на община Главиница 
да извърши необходи-
мата актуализация по 
бюджета, свързана с из-
пълнение на решението.

Освен това те одобри-
ха годишния счетоводен 
баланс за 2018 г. на “Об-
щински превози”, както 
и отчета за приходите 
и разходите за 2018 г. на 
общинската фирма.

За неотложни нужди бе 
разрешено отпускането 
на сумата от 2 500 лв. 
на „МБАЛ - Тутракан“ 
ЕООД, която обслужва и 
населението на община 
Главиница.

Местните парламен-
таристи не дадоха съ-
гласие да се изплати на 
„КАПИТОЛ ГРУП“ ЕООД 
сумата от 12 131,52 
лв. представляваща за-
конна лихва върху глав-
ницата за периода от 

06.12.2016 г. до датата 
на плащане на вноска-
та от 50 136 лв., или 
31.07.2018 г.

Приети бяха Годишен 
отчет за изпълнението 
на „Програмата за упра-
вление на отпадъците” 
на Община Главиница за 
2018 г. и Годишен доклад 
за наблюдение на изпъл-
нението на Общинския 
план за развитие на 
общината за 2018 г. Го-
дишният доклад ще бъде 
представен на предсе-
дателя на Областния 
съвет за развитие в 
гр. Силистра от кмета 
на общината Неждет 
Джевдет.

На тази сесия бяха 
приети и три решения 
свързани с разпореди-
телни сделки с имоти 
общинска собственост.

Със свое решение Об-
щинският съвет закри, 
считано от 01.05.2019 
г. социалната услуга в 
общността „Дневен цен-
тър за пълнолетни лица 
с увреждания“ в с. Сокол 
с капацитет 15 места и 
откри социална услуга в 
общността „Център за 
социална рехабилита-
ция и интеграция“ в с. 
Сокол, като делегирана 
от държавата дейност, 
с капацитет 30 места.
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Приключи конкурсът за 
най-красиво великденско яйце

Конкурс за най-красиво 
великденско яйце организи-
раха Община Главиница и 
Местната комисия за борба 
с противообществените 

прояви на малолетните и 
непълнолетните по повод 
празника Възкресение Хри-
стово - Великден.

Конкурсът бе предназна-
чен за детските и учебните 
заведения в общината, раз-
пределени в 5 възрастови 
групи. Според регламента, 
участниците в отделните 
групи могат да участват 
с по 3 великденски яйца, да 
използват свободно избрана 
техника и материали за 

боядисване, украса и изпис-
ване на яйцето.

Критериите за оценка са 
оригиналност и творческо 
въображение, използване на 
изобразителни и приложни 
техники, а освен това, 
творбите не трябва да са 
заимствани от интернет.

Целта на конкурса е да се 
популяризира традицията 
за вапцане, боядисване и 
изписване на великденско 
яйце чрез прилагане на тра-
диционни и нетрадиционни 
техники.

След изтичане на край-
ния срок за предаване на 
великденските яйца, коми-
сия оцени и класира учас-
тниците. Събитието по 
награждаване се състоя 
на 19 април в сградата на 
Община Главиница - едно 
емоционално тържество в 
присъствие на участници, 
родители и учители.

Класирането по възрас-
тови групи е както следва:

Първа възрастова 
група  3-7 годишни:

I място – Християн Свет-
лозаров Христов – ДГ „Св.
Св. Кирил и Методий“- 
група „Васил Левски“, с. 
Зафирово;

II място - Рожмин Нури-
тин Неждет – ДГ „Св.Св. 
Кирил и Методий“- група 
„Шарено Петле“;

III място – Реван Бахтияр 
Невза - ДГ „Св.Св. Кирил и 
Методий“ - група „Шарено 
Петле“;

III място – Анъл Аян Абе-
дин – ДГ „Св.Св. Кирил и 
Методий“ -  група „Шарено 
Петле“;

Поощрителни награди:
Александър Деянов Ан-

гелов – ДГ„Св.Св. Кирил 
и Методий" - група„Васил 
Левски“, с. Зафирово;

Севги Севгин Юдаим – ДГ 
„Св.Св. Кирил и Методий" 
- група „Васил Левски",  
с.Зафирово;

Втора възрастова 
група 1-4 клас:

I място – Айча Ахмед 
Ахмед - II клас, ОУ „Св.Св. 
Кирил и Методий“, с. Сокол;

II място – Сехер Сезгин 
Решад – II б клас, СУ „В. 
Левски“, гр. Главиница;

III място – Ерен Ердинч 

Амди – IV клас, ОУ „Отец 
Паисий“, с. Ст. Караджа;

III място – Джерай Юлиян 
Лятиф - III клас, ОУ „Св.Св. 
Кирил и Методий“, с. Сокол.

Поощрителни награди:
Нелис Николаева Начева 

– I клас, ОУ „Отец Паисий“, 
с. Ст. Караджа;

Красимира Антонова Ата-
насова - IIIа клас, СУ „В. 
Левски“, гр. Главиница;

Александър Тодоров Ден-
чев – IIIа клас, СУ „В. Лев-
ски“, гр. Главиница.

Трета възрастова 
група 5-7 клас:

I място – VII клас, ОУ 
„Отец Паисий“, с. Ст. Ка-
раджа; 

II място - Мелтем Хасан 
Рамадан – VI клас, ОУ „Отец 
Паисий“, с. Ст. Караджа;

III място – Есма Гюрсел 
Сабри – VI клас, ОУ „Отец 
Паисий“, с. Ст. Караджа.

Възрастова група „КСУ 
за ЛПРУИ“ гр. Главиница:

I място – Владимир Елков 
Владимиров;

II място - Джейхан Раим 
Мюзекя;

III място – Виолета Михай-
лова Бонева.

Групова работа – марте-
ница изработена от група 
от деца или ученици, без 
разпределяне на възрастови 
групи:

I място – 1 ЦОУД, р-л 
Веска Нейкова - СУ „В. Лев-
ски“, гр. Главиница;

II място – Севил Турхан 
и Джавидан Борисова I 
клас, ОбУ „Иван Вазов“, с. 
Зафирово;

III място - 2 ЦОУД, р-л 
Гюлхан К. Гьоджен - СУ „В. 
Левски“, гр. Главиница;

Поощрителни награди:
Виджай Мюмюн Салим, IV 

клас и Ефе Бюлент Салим, 
V клас - ОУ „Св.Св. Кирил и 
Методий“, с. Сокол.

Великденска изненада от 
Домашен социален патронаж

По случай най-светлия 
християнски празник Ве-
ликден, „Домашен социален 
патронаж“ - гр. Главиница, 
поздрави своите потреби-
тели със специален жест. 
Великденски козунаци по-
лучиха ползвателите на 
услугата във всички 23 на-
селени места в общината. 
Инициативата се осъщест-
ви за поредна година със 
съдействието на Община 
Главиница, като целта е 
всеки да се докосне до пос-
ланията за толерантност, 
хармония и взаимно уваже-
ние, които традициите на 
празника ни повеляват.

„Домашен социален пат-
ронаж“ - гр. Главиница, 
обслужва 350 нуждаещи 
се лица, а грижата за тях 
е сред приоритетите на 
общинското ръководство.

-

-
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Основно училище "Отец 
Паисий" в с.Стефан Кара-
джа бе домакин на проведе-
ното на 26 март работно 
съвещание по български 
език и литература (БЕЛ), 
свързано с предстоящото 
Национално външно оценя-

ване в VII клас.
Пред участниците в съ-

вещанието бе представен 
открит урок с ученици от 
7 клас на тема "България в 
големия свят според Алеко 
Константинов". Урокът бе 
изнесен от Мария Николова, 

главен учител по БЕЛ в ОУ 
"Отец Паисий".

Гости на събитието 
бяха експерти от РУО 
гр.Силистра - Ваня Иг-
натова, ст.експерт по 
Български език и литера-
тура и Марияна Вълкова 

ст. експерт "Предучилищно 
образование", директори и 
учители по български език и 
литература от община Гла-
виница, община Тутракан и 

община Силистра. По време 
на работното съвещание 
бяха засегнати важни ас-
пекти от обучението на 
учениците по БЕЛ, проблеми 
и предизвикателства, зася-
гащи не само директори и 
учители, но и общинските 
ръководства. От позицията 

си на директор на училище-
то благодаря на г-жа Мария 
Николова и на учениците от 
7 клас, които представиха 
по достоен начин училище-
то ни.

Анка АТАНАСОВА,
Директор на ОУ "Отец 
Паисий", с.Ст.Караджа

„Пет стъпки за добро родителство“ - 
квалификация, проведена в гр.Главиница

Юлвие ТАСИН
На 11 април т.г. в град 

Главиница по инициатива 
на РУО-Силистра, съвмест-
но с ДГ „Св. Св. Кирил и 
Методий" - Главиница, бе 
проведена квалификация 
„Учители обучават учите-
ли“. Под формата на тре-
нинг на тема „Пет стъпки 
за добро родителство“, 
в срещата взеха участие 
родители на деца и учители 
от детските градини в об-
щините Силистра, Дулово 
и Главиница.

Гости на събитието бяха 
Мариана Вълкова - ст. ек-
спрет по предучилищно об-
разование в РУО-Силистра, 
Соня Петкова - зам.-кмет 
по образование и социални 

дейности и Мюмюне Хаккъ - 
началник на отдел „Хумани-
тарни дейности“ в Община 
Главиница.

От името на домакините 

с пожелание за ползотворна 
работа към участниците 
се обърна Соня Петкова - 

зам.-кмет по образование 
и социални дейности, която 
подчерта, че институции-
те работят за привличане 
на родителите като парт-

ньори при възпитаването и 
отглеждането на децата в 
детските градини и соци-
ализацията на децата към 
образователният процес 
зависи от добрият диалог 
помежду им.

Директорът Мариана До-
нева подчерта, че в дет-
ската градина се работи 
в посока родителите да 
са активни участници в 
процесите на възпитание, 
обучение и отглеждане на 
децата, като те участват 
в съвместни мероприятия 

под формата на изложби, 
тържества, открити ситу-
ации по групите.

Пред участниците бяха 
поставени редица въпроси 
като: Кое прави едно дете 
добро? Как да разрешаваме 
конфликти? Как да възпита-
ваме малките си съкровища 
така, че да създават поло-
жително първо впечатле-
ние, да градят и запазват 
по-лесно нови приятелства 
и да печелят уважението 
на останалите? Кои от 

научените в ранна детска 
възраст правила за пове-
дение ще им помагат през 
целия живот?

Родители и учители заед-
но се опитаха да надникнат 
в света на детето и него-
вото семейство, като раз-
гледаха избраните от Ко-
мисията за взаимодействие 
с родителите пет стъпки 
за добро родителство. След 
активно участие в разре-
шаване на подготвените 
казуси, включващи различ-
ни ситуации възникващи в 
ежедневието на децата, 
всички се обединиха около 
идеята, че семейството 
е основа за изграждане 
на щастливо дете, което 
в утрешния ден ще бъде 
пълноценен родител. Учас-
тниците бяха изненадани 
от домакините с малко 
огледало носещо послание 

„Децата са отражение на 
своите родители“, защото 

семейството е огледалото, 
през което децата виждат 
света около себе си.

„Човек е създаден да бъде 
родител, за да предаде 
най-доброто от себе си 
на следващите след него. 
Нека да дадем най-доброто 
на нашите деца - нашата 
вяра, добри качества и иде-
али“ - бяха заключителните 
думи на Юлвие Тасин - ст. 
учител в детската градина, 
която водеше тренинга.

П
оздравления за Берк Бюлент Реджеб от с.Зебил, 
който е ученик от VIa клас в СУ "Васил Левски", 
гр.Главиница. Той участва в VI-я областен кон-

курс "Магията на геометричните тела", организиран 
от РУО - гр. Силистра и се класира на второ място.
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С празнично настроение, слънце и детски усмивки, 
открихме Седмицата на детската книга и изкуства-
та за деца в Читалищната библиотека на НЧ "Хр. 
Ботев-1954" в с.Зебил, информира секретарят Зайде 
Наим.

Да четеш книжки, да имаш любима книга и любим 
литературен герой е много важно за всеки човек.

С верижно четене на приказки с поуки, изготвяне на 
постер "Книгата е..." и много усмивки в НЧ "Просвета" 
в с.Стефан Караджа отбелязахме Международния ден 
на детската книга на 2 април, а ден по-рано и Деня 
на хумора и шегата - сподели библиотекарката Ирена 
Вълчева. - Ние го отбелязахме с четене на гатанки, 
решаване на кръстословица и гледане на филмчето 
"Тримата глупаци". 

Обещахме си да лъжем само на този ден, а през 
всички останали дни в годината да сме честни и 
откровени един с друг".

седмица на детската книга

Във връзка със Седмица 
на детската книга и Ма-
ратона на четенето, на 

16 април библиотекарката 
Величка Пейчева посети 
учениците от трети клас 

от ОУ ”Иван Вазов” в с. 
Зафирово с класен ръко-
водител Калинка Василе-
ва. Тя запозна децата с 
живота и дейността на 
един от най-харесваните 
детски писатели - Ангел 
Каралийчев. Учениците 
четоха любими техни при-
казки от автора.

Същия ден децата от 
клуб „По дирите на слънче-
вите знаци” от ОУ „Иван 
Вазов” с ръководител Ма-
рия Стефанова посетиха 
НЧ ”Христо Ботев-1901 
г.”, където им бе пред-
ставена подготвената 

презентация за трима 
известни автори - Петко 
Рачов Славейков, Пенчо 
Славейков и Пейо Яво-
ров. Учениците прочетоха 
техни известни стихо-
творения и коментираха 
интересни моменти от 
живота и дейността на 
авторите.

С включването си в На-
ционалната кампания, чи-
талището искаше чрез 
разнообразни прояви да 
подкрепи жаждата за зна-
ния на децата и да при-
влече още почитатели на 
книгите.

Достойно участие в областен 
конкурс-рецитал "България - 

моята родина" 
За поредна година Об-

щина Тутракан организи-
ра и провежда Областен 
конкурс-рецитал „България 
- моята родина“. За първа 
година ученици и техните 
ръководители от ОУ "Отец 
Паисий", с.Стефан Караджа, 
се престрашават да участ-
ват и да премерят сили в 
областта на рецитатор-
ските умения.

В проведения на 27 март 
т.г. конкурс участие взеха 
Сонер Сабри Юсеин, ученик 
от първи клас с изпълнение 
на стихотворението „Роди-

на“ от Георги Струмски и 
ръководител Анелия Йорда-
нова, Ерен Ердинч Амди от 
IV клас със стихотворени-
ето "Стенопис от куршу-
ми" от Евстати Бурнаски 
и Селин Сабри Али от IV 
клас със стихотворението 
„България “ от Елка Недко-
ва и ръководител Венелина 
Илиева.

Учениците от ОУ "Отец 
Паисий" се представиха 
достойно, а Селин Сабри 
Али бе класирана на чет-
върто място.

Децата от Школата по изобразително изкуство 
и керамика при НЧ "Св.Св.Кирил и Методий-1942 г.", 
с.Коларово, с ръководител Лорета Станева участваха в 
Дванадесетия Национален Конкурс за детско творчест-
во "Кукери - 2019" организиран от Народно Читалище 
"Съгласие-1905 г." в с.Българово, община Бургас.

За участието си дипломи и предметни награди по-
лучиха Арзу Наил - за завоюваното второ място, Хаял 
Орхан, Селин Севдим, Мелих Ергин, Севги Севгин, Мерих 
Стоянов, Емре Нурай, Гюрай Юксел, Сердар Севгин, 
Семих Нурай и Есин Тюнджан.
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Мартенско настроение в СУ "Васил Левски"

Месец март бе изпълнен 
с редица събития осъ-
ществени от учениците 
на СУ "Васил Левски" в 
гр.Главиница. 

Във връзка с Националния 
празник на България - 3 
Март, ученици от ЦОУД 
- 3 и 4 клас, с ръководи-
тел Веска Нейкова бяха 
поканени от Наталия Де-
нева - библиотекар в НЧ 
„Христо Ботев - 1940“, за 
да го отбележат заедно. 
Темата на срещата бе „Не 
се гаси туй, що не гасне!". 
Всички заедно изгледахме 
презентацията „3 март“, 
говорихме за Левски, Бо-
тев, Раковски, Райна кня-
гиня и други борци, отдали 
живота си за свободата 
на България. Учениците 
рецитираха стихове на 
Ботев, Добри Чинтулов 
и други известни поети. 

Обещахме си, че 
няма да забравяме 
славното им ми-
нало и ще бъдем 
горди и достойни 
българи.

Тържествата 
по случай 8 март 
- Международния 
ден на жената, 
бяха изпълнени с 
благодарности, 
песни, танци и 
стихчета. Учени-
ците поднесоха 
ръчно изработени 
от тях подаръци. 
Чрез „Имаш поща", 
директорът на 
училището - Не-
фие Раим, получи 
покана, по повод 
осмомартенско-
то тържество на 
IIIа клас с класен. 
ръководител Се-

вер Юмер и учител в група 
за ЦОУД - Веска Нейкова. 
Забавленията продължиха 
като майките сглобиха 
пъзел, изобразяващ техния 
нарисуван лик, изработен 
от творческите ръце на 

децата.
Тържествата бяха съпро-

водени и с открити уроци 
в 1а и 1б клас, на които 
учениците демонстрираха 
своите знания и умения. 
Вълнуващо бе „Пътешест-
вие из математиката" 

- чрез работа по книжка, 
специално разработена 
от началните учители в 
начален етап - Мелек Абил, 
Тодорка Спасова, Гюлхан 
Гьоджен и Юлия Георгиева.

Ще отбележим и първо-

то място на Онур Раим 
от 4б клас с ръководител 
Семра Ахмед, в категория 
"Приложно изкуство" в На-
ционалния конкурс “Водата 
- извор на живот“, както 
и съвместно проведеното 
занимание "Докато играеш, 

можеш всичко да узнаеш“ 
с учениците от 1 ЦОУД и 
читалищния библиотекар 
Наталия Денева към НЧ 
„Христо Ботев - 1940“ в гр. 
Главиница. Децата с инте-
рес и желание се включиха 

при изпълнение и решаване 
на различни занимателни 
игри, кръстословици и пъ-
зели.

На патронния празник на 
училището, бяха връчени 
медалите и грамотите от 
Националния конкурс „От 
Коледа до Васильовден“. 
В категория „Автентичен 
разказ“ трето място зае 
Деница Петрова - 7а клас,  
с ръководител Румянка 
Гълчавова, а в категория 
„Обредни хлябове“ -  на 
второ място бе класиран  
Александър Денчев от 3а 
клас  и на трето - Красими-
ра Атанасова, също от 3а 
клас с ръководител Веска 
Нейкова. 

Веска НЕЙКОВА, 
Румянка ГЪЛЧАВОВА, 

учители в група за 
ЦОУД

СУ „Васил Левски“

ОУ „Иван Вазов” отбеляза 
патронния си празник

На 19 април т. г. в 
салона на НЧ „Хрис-
то Ботев - 1901 г.” в 
с.Зафирово бе отбеляз-
ан патронният празник 
на ОУ „Иван Вазов” в 
присъствието на много 
гости, родители и граж-
дани. Те бяха привет-
ствани от директора 
на училището Светла 
Иванова и от Соня Пе-
ткова - зам.-кмет на 
Община Главиница. 

Публиката остана въз-
хитена от богатата 
програма представена 
от различните класо-

ве, която включваше 
рецитал по стихове 

на Иван Вазов, песни, 
изпълнения на Група за 
модерни танци „Стъпка 
по стъпка” с ръководи-
тел Цветелина Савяно-
ва, музикален театър с 
авторска интерпрета-
ция на английски език 
по приказката „Вълкът 
и седемте козлета” с 
ръководител Имрен Сю-
лейман и Клуб „Драма” 
с авторска интерпре-
тация на „Мамино де-
тенце” с ръководител 
Снежана Берберска. 

Във фоайето на чита-
лището бе поставено 
табло и подготвен кът 
посветен на патрона на 
училището Иван Вазов. 

Величка ПЕЙЧЕВА

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Отново призови места за учениците от община Главиница 
в състезанията по тенис на маса

З
а поредна година уче-
ниците и техните 
треньори по тенис 

на маса показаха, че са 
истински силен и сериозен 
противник и не бива да 
бъдат подценявани. 

На общинските състеза-
ния отборите на СУ "Васил 
Левски“ - гр.Главиница 
(треньор Кирил Ангелов), 
ОУ "Св.Св.Кирил и Мето-
дий“ - с.Сокол (треньор 
Ирфан Юсеин) и ОУ "Отец 
Паисий“ - с.Стефан Кара-
джа (треньор Валентин 
Вълчев) бяха класирани за 
участие в областните със-
тезания, които се прове-
доха в средата на м.март 
в гр.Силистра, където 
премериха сили с много 
отбори от цялата област. 

Отново спортистите от 
община Главиница показа-
ха умения и професиона-
лизъм и се класираха на 
призови места.  Крайният 
резултат от областното 
състезание бяха три първи 
места - за девойки VIII-X 
клас - СУ "Васил Левски“, 
гр.Главиница, за момичета 
V-VII клас - ОУ "Отец Па-
исий“, с.Стефан Караджа 
и момчета V-VII клас ОУ 
"Св.Св.Кирил и Методий“ 
- с.Сокол.

За момчетата от ОУ 
"Св.Св. Кирил и Методий“, 
с.Сокол това бе първа 
победа и те бяха много 
мотивирани и въодушеве-
ни. Останалите ученици 
също бяха щастливи и 
заредени с емоции и енту-

сиазъм. Отборите от ОУ 
"Отец Паисий“, с.Стефан 
Караджа вече повече от 15 
години участват в зонал-
ните състезания по тенис 
на маса. 

В отбора на СУ "Васил 

Левски“, гр.Главиница се 
състезаваха девойки, би-
вши възпитанички на г-н 
Валентин Вълчев, учител 
по физическо възпитание 
и спорт и дългогодишен 
треньор по тенис на маса, 
които имат състезателен 
опит и нюх.

С любезното съдействие 
на Община Главиница уче-
ниците от тези три отбо-

ра се включиха и в зонални-
те състезания по тенис на 
маса, които се проведоха 
на 26 март в  гр.Разград и 
на 27 март в гр.Търговище. 
За да подкрепят своите 
спортисти по време на 
зоналните състезания, се 
включиха и директорите 
на училището от с.Стефан 
Караджа - Анка Атанасова 
и с.Сокол - Зюбейде На-

суф, както и Ертан Идриз, 
представител на Община 
Главиница. Нашите уче-
ници премериха сили със 
спортисти от клубове по 
тенис на маса от северо-
източна България и заво-
юваха достойните трети 
места.

Анка АТАНАСОВА,
Директор на ОУ "Отец 
Паисий", с.Ст.Караджа

Вестник "УСТРЕМ"

Издател: Община Главиница

22 април - Международен ден на Земята

На 22 април т.г., въз-
питаниците на ОУ 
„Иван Вазов”, с. За-
фирово отбелязаха с 
поредица инициативи 
Международния ден на 
Земята.
В училищния двор 

бяха засадени дръвче-
та подарени от Об-
щина Главиница. Дейно 
участие в подготовка-
та взеха учителите, 
помощният персонал 

и учениците.
След засаждането 

на дръвчетата учени-
ците от първи клас с 
класни ръководители 
Теменужка Радулова 
и Цветелина Савяно-
ва и учениците от 
трети клас с класен 
ръководител Калинка 
Василева посетиха 
местното читалище, 
където честването 
започна с беседа за 

Деня на Земята и про-
дължи с презентация 
изготвена от библи-
отекарката Величка 
Пейчева.
Заниманията на де-

цата бяха разнообра-
зени и с оцветяване на 
картини, а те обещаха 
да пазят природата, 
за да може нашата 
планета Земя да бъде 
по-чиста, по-здраво-
словна и по-устойчива.

Повече знания за народните традиции

"Да изгоним злите сили", 
така се нарича събити-
ето организирано от НЧ 
"Просвета - 1940 г." в с. 
Стефан Караджа по повод 
празниците Месни и Сирни 
Заговезни за учениците от 
местното училище.

"Чрез презентация се 
запознахме с традиционния 
български обичай - кукер-
ство, информира библио-
текарят Ирена Вълчева. 
Научихме от какво се изра-
ботват кукерските костю-

ми и маски, 
на какво са 
символ те и 
какви игри и 
танци изпъл-
няват куке-
рите. Накрая 
всички с го-
лям интерес 
се включиха 
в изработ-
ването и оц-
ветяването 
на кукерски 
маски".


