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Активна работа на 
ОП "Общински имоти 
и комунални дейности" 
през летния сезон

"Общински имоти и комунални дейности" е общин-
ското предприятие, което се справя с предизвикател-
ството със собствени сили, средства и материали, 
да изгражда места за отдих и детски площадки на 
територията на община Главиница.

Началото беше положено с изграждане на детска 
площадка в новооткритата Детска градина на село 
Стефан Караджа, продължи с изграждане на Кът за 
отдих в село Звенимир в местността "Дере кулак", 
както и пред Административен блок 2 в гр. Главиница, 
а скоро приключиха монтажните дейности на детски 
площадки - в гр.Главиница и в селата Зарица и Падина.

Започнаха дейностите по изграждането на детска 
площадка в село Суходол.

Работниците на Общинското предприятие монти-
раха около 20 броя люлки по населените места на 
общината и довършиха изработката на допълнително 
още 30 броя, които ще бъдат разпределени по оста-
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Дневният център в с.Сокол вече е Център 

за социална рехабилитация и интеграция
Дневният център за пъл-

нолетни лица с увреждания 
в с. Сокол, който беше с 
капацитет 15 потребители 
се преобразува в Център 
за социална рехабилита-
ция и интеграция (ЦСРИ), 
информира кметът на об-
щина Главиница Неждет 
Джевдет. Така той ще 
предоставя почасови услуги 
включващи рехабилитация, 
психологическа помощ, со-
циални услуги и други на над 
60 потребители.

Община Главиница ще 
осигури безплатен транс-
порт на потребителите на 

ЦСРИ. Те ще се придвижват 
от различните населени 
места на общината до село 
Сокол и обратно с общин-
ските линии, осъществява-
ни от "Общински превози" 
ЕООД - гр. Главиница.

Преобразуването на Цен-
търа, стана възможно след 
реализиране на проект по 
Програма "Красива Бълга-
рия", който е внесен от 
Община Главиница, одобрен 
и изпълнен в рамките на 
2018 година. Изграждане-
то на пристройка създаде 
възможност да се разкрият 
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Уважаеми  съграждани  мюсюлмани,
Щастлив съм да ви поздравя по случай 

настъпващия празник Курбан Байрам!

Бъдете здрави и щастливи, нека има мир и 

разбирателство в семействата Ви!

Този ден ни учи на смирение и уважение, нека да 

запазим и продължим мъдростта, с която заедно 

да работим за взаимното ни успешно бъдеще!

Неждет ДЖЕВДЕТ, 
Кмет на Община Главиница

Честит Курбан Байрам!

Уважаеми  съграждани  мюсюлмани,

Месут АЛИШ,
Председател на Общински съвет - Главиница

Приемете моите най-сърдечни поздравления по 

случай празника Курбан Байрам!

Пожелавам ви здраве, успехи и благоденствие!

Нека този празник, който ни учи на мъдрост,  

ни направи още по-добри и отговорни, да расте 

взаимното ни уважение!

Честит Курбан Байрам!

Истинско строително-
ремонтно лято протича в 
община Главиница, време, 
в което се осъществяват 
няколко проекта, вклю-
чително асфалтиране на 
улици. За хода на тяхната 
реализация информира 
кметът Неждeт ДЖЕВ-
ДЕТ:

- В община Главиница ще 
бъдат асфалтирани улици 
за около 2 млн. и 200 хил. 
лева, това сочи нашата 
равносметка. В капитало-
вата програма за 2019 г. 
предвидените средства за 
ремонт на уличната мре-
жа са около 1 млн. лева, а 
освен това, през тази го-
дина Община Главиница ще 
реализира и одобрения от 
Държавен Фонд "Земеделие" 
проект, включващ основен 
ремонт на улици, който е 
на стойност 1 млн. и 200 
хил. лв.

Асфалтирането старти-
ра от селата Зарица и Зеб-
ил, и продължава поетапно 
в останалите населени 

Ремонтът на уличната мрежа 
в община Главиница продължава

средства за борба с 
наводненията търси 
община главиница

на стр. 3
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налите населени места.
Община Главиница се възползва от възможността 

да привлече средства и от Европейските фондове в 
тази посока, като входира в Местна инициативна 
група /МИГ/ "Главиница-Ситово Крайдунавска Доб-
руджа" проекти, които са в процес на одобрение, 
шест, от които са на стойност 168 000 лв. - за 
изграждане на модерни детски площадки в Коларово, 
Зафирово, Зебил и други.
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Ремонтът на уличната мрежа 
в община Главиница продължава

места. Вече са асфал-
тирани улиците в села-

та Листец, 
П а д и н а , 
Ножарево, 
Калугере-
не, Косара 
и Богданци.

До края 
на  месец 
август, ще 
приключат 
дейности-
те по ас-
фалтиране 
на остана-
лите улици 
по населе-
ните мес-
та, които 
са предви-
дени в Бю-
джет 2019.

Старти-
ра асфал-
тирането 
н а  5  о т 
общо 8 ули-
ци в град 

Главиница. Това са ул. 
"Дунав", ул. "Устрем", ул. 
"Искър", ул. "Баба Тонка" и 
площада на града, както и 
улиците в селата Стефан 
Караджа и Черногор.

Предстои да се обяви 
процедура за избор на 
изпълнител на асфалти-
рането на улиците, които 
са включени в одобрения 
от ДФ "Земеделие" про-
ект. По него са включе-
ни следните улици: ул. 
„Климент Охридски” в 
село Стефан Караджа; ул. 
„Възраждане” в село Зафи-
рово и улиците ”Христо 
Ботев", ул. „Любчо Ба-
ръмов” ул. „Ком” в град 

Главиница;
Два от проектите, по 

които работим са фи-
нансирани със средства 
определени с Постано-
вление на Министерския 

съвет, които включват 
реконструкция на парк, 
паркинг и сватбен салон, 
както и ремонтни дей-
ности на общинска инфра-
структура по населените 
места.

Предстои изпълнението 
на други два проекта по 
ДФ "Земеделие", включва-
щи ремонт на две образо-
вателни и една спортна 
инфраструктура.
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Прощална вечер за седмокласниците
В украсения салон на 

Домашен социален пат-
ронаж в гр.Главиница 
Общинската админи-
страция организира 
„Прощална вечер” за 
всички завършващи сед-
мокласници.

На празничната вечеря 
присъстваха 70 ученици, 
учители и гости. За-
вършващите  училище 
момичета бяха осле-
пителни в стилните 
си тоалети, интересни 
прически и блясково из-
лъчване, а момчетата 
със спортно-елегантна 
визия.

По повод завършване 
на основното образова-
ние, зам.-кметът с ресор 
„Хуманитарни дейности” 
- Соня Петкова, поздрави 
всички седмокласници. 
(на снимката)

Организираната специ-
ална вечер премина във 

вихъра на танци и емо-
ции, приятни чувства, 
весело настроение и 

щастливи усмивки.
С много красота и 

приповдигнато настрое-

ние ще се запомни тази 
„Прощалната вечер”, 
категорични са всички.
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Дневният център в с.Сокол вече е Център 

за социална рехабилитация и интеграция

допълнителни помещения 
за медицинския персонал, 
санитарни, рехабилитаци-
онни помещения и други, 
които са задължителни, 
за да функционира новата 
услуга.

Новата дейност е форма 
на социална услуга за при-

добиване на нови способно-
сти и самостоятелност на 
лица с различни вид и сте-
пен на увреждане, както и 
подкрепа на лица от раз-
лични рискови групи, чрез 
целенасочени дейности за 
интеграция и превенция на 
социалното изключване.

Услугата включва разно-

образни дейности, като: 
рехабилитация, социална 
дейност, психологическа 
помощ, трудотерапия, ин-
формационно-консултант-
ска дейност и организира-
не на свободното време.

Терапевтичните, кон-
султативните и рехаби-
литационните дейности 

ще се осъществяват от 
специалисти, които ще 
съдействат и подкрепят 
потребителите и техни-
те близки, посредством 
индивидуални и/или групови 
занимания.

Потребители на услуга-
та в ЦСРИ, могат да бъ-
дат лица с временни или с 

трайни увреждания, които 
се удостоверяват с прото-
коли от ЛКК или експертно 
решение на ТЕЛК, РЕЛК или 
НЕЛК.

Лицата, които желаят да 
ползват социални услуги, 
подават писмено заявление 
в "Социално подпомагане", 
гр. Главиница, като прила-
гат копие от експертно 
решение на ТЕЛК/НЕЛК 

или медицински протокол 
на ЛКК.

Насочването на лицата 
към ЦСРИ се извършва със 
заповед на директора на 
Дирекция "Социално подпо-
магане", гр. Силистра.

Допълнителна информа-
ция за начина на кандидат-
стване в Центъра, можете 
да получите на телефони: 
0876991493 и 0897426618.

от стр. 1

Модерен зъболекарски кабинет 

е открит Главиница

Екип от Община Главиница 
присъства на откриването 
на нов модерен кабинет по 
дентална медицина в град 
Главиница.

Идеята на д-р Неше Заид 
е да спомогне за доброто 

зъболечение и на хората от 
малките населени места. С 
тази придобивка в общината 
ще се предложат едни от най-
съвременните стоматологич-
ни услуги в региона.

Денталната практика е до-

говорена с НЗОК и ще се 
реализира всеки работен ден 
от седмицата. Направени са 
стъпките за инсталиране на 
рентгенов апарат, който ще е 
първият в община Главиница.

Средства за борба с наводненията търси Община Главиница
Община Главиница търси 

финансиране от Между-
ведомствената комисия 
за възстановяване и под-
помагане за неотложни 
възстановителни работи. 
Необходимо е аварийно 
възстановяване на прово-
димостта и надгражда-
нето на отводнителния 
канал по улица „Дунав“, 
както и за изграждане на 
канализационни клонове за 
дъждовна вода по две улици 
в общинския център.

В края на юни 2013 г. 
в града за кратко време 
паднаха от 80 до 140 литра 
на кв. метър и имотите 
на много домакинства по-
страдаха. Година по-късно 
Министерският съвет е 
отпуснал средства, с кои-

то е осъществен първият 
етап от проект, но за 
цялостната защита от 
наводнения на Главиница е 
необходимо да се реализи-

рат и следващите етапи. 
Искането за финансиране 
е подкрепено от областния 
управител на Силистра 
Ивелин Статев.

Награди са самодейци от Малък Преславец

Самодейните състави 
към НЧ "Йордан Йовков - 
1946", с. Малък Преславец 
- Фолклорна група „Росна 
китка“ и Група за автен-
тични танци „Танцуващи 

лилии“, взеха участие в 
V-ия Събор на народната 
памет "Родолюбие“. Фес-
тивалът се проведе в гр. 
Котел и е организиран 
от Музикална компания 

„Родолюбие“ и Община 
Котел.

След успешното пред-
ставяне, на двете групи 
е присъдено звание "Ла-
уреат".

Удължен е срокът на 
бедственото положение 
в Силистрeнска област

Със Заповед № РД-20-
39 от 6 август т.г. на 
областния управител Иве-
лин Статев е удължен 
срокът на бедственото 
положение на територи-
ята на област Силистра 
поради установени нови 
положителни проби за 
Африканска чума на жи-
вотни от индустриален 

свинекомплекс „Ветрен”, 
община Силистра, при 
извършения анализ от 
Областна дирекция по 
безопасност на храните 
- Силистра.

Срокът се удължава до 
20 август съгласно Закона 
за защита при бедствия.

Разпоредено е точно 
да се спазват разпореж-

данията на предходна-
та издадена Заповед № 
РД-20-38/30.07.2019 г. на 
Областния управител на 
област Силистра по повод 
констатираният случай 
в свинекомплекса в с. 
Попина, за който са поло-
жителни пробите от На-
ционалната референтна 
лаборатория.
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Ден на моето родно село Суходол

След седем години, село 
Суходол отбеляза своя Ден 
на моето родно село. Тази 
година той съчета спорта 
с фолклорен концерт, ор-
ганизирани от Кметство 
Суходол, Община Главиница 
и ОбС на ДПС-Главиница. 

Празникът започна с тур-
нир по свободна борба, 
който събра на стадиона 
десетки хора. В него взеха 
участие 74 млади борци в 4 
възрастови групи - подгот-
вителна група, деца, мом-
чета и кадети от школите 
в Разград, Исперих, Велико 
Търново, Глоджево, Дулово, 
Кубрат, Добрич, Силистра, 
Главиница.

Те се състезаваха в 17 
категории, а победителите 

бяха наградени от кмета на 
община Главиница Неждет 
Джевдет, кмета на Сухо-
дол - Недрет Алил, пред-
седателя на ОбС-Главини-
ца и председател на ОбС 
на ДПС-Главиница Месут 
Алиш, секретаря на Община 
Главиница - Ашкън Ружди, 
Насуф Насуф - председател 
на ОблС на ДПС-Силистра 
и кметове на населени 
места.

С наградата за най-тех-
ничен състезател бе удос-
тоен Шенол Шермин, а за 
най-резултатен състеза-
тел - Наргин Ахмед.

Съдии на турнира бяха 
Иван Илиев, Зейнел Вели, 
Хъкмет Шабан, Дениз Ха-
мид, Светлин Илиев и Нар-

гин Ахмед – Гонг
В следобедните часо-

ве, празникът продължи 
с фолклорна програма на 
самодейни състави към 
читалища от общината. 
За  доброто настроение 
на всички пяха и танцуваха 

самодейците от с. Вълкан, 
с. Листец, с. Косара, с. 
Падина, с. Калугерене, с. 
Зарица и с. Суходол.

С индивидуално изпълне-
ние Туче Ергин на 4 години 
от Главиница, поздрави 

всички гости на село Су-
ходол.

За осъществяването на 
събитието бяха отправе-
ни благодарности към ОП 
„ОИКД“, гр.Главиница, До-
машен Социален Патронаж 
-  Главиница, служители от 

общинска администрация - 
Главиница и на г-н Алиибрям 
- организатор на турнира 
по свободна борба.

Празникът уважиха много 
гости, общински съветници, 
бивши и настоящи кметове.

Самодейците при НЧ 
"Христо Ботев - 1940 г.", 
гр.Главиница тази година 
спечелиха Голямата награда 
на МФФ "Песни и танци без 
граници" - Свиленград 2019.

Тричленно професио-
нално жури с Председател 
Проф. Милчо Василев - 
Ректор на Академията за 
музикално, танцово и изоб-
разително изкуство - град 
Пловдив останаха възхи-
тени от изпълненията на 
певческите формации - пяха 
заедно с нас и ръкопляска-
ха, сподели секретарят на 
читалището Диана Карачо-

рова. Голямата награда бе 
съпроводена още с Диплом, 
Плакет и парична премия.

Ръководител на само-
дейните състави е Пламен 
Скорчелиев.

Нов успех на самодейците 
от НЧ "Христо Ботев"

Вестник "УСТРЕМ"

Издател: Община Главиница

Адрес: 7630 гр. Главиница, ул. “Витоша” № 44

тел.:  (08636) 20 40, 22 84, 22 64
e-mail: obshtina@ glavinitsa.bg
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Мотокрос академия в Главиница

11 деца от 4 до 13 години 
се включиха в първата за 
годината Мотокрос академия 
организирана от отбора на M6 
YAMAHA RACING TEAM съв-
местно с Община Главиница. 
Домакин на лагера беше 
трасето край град Главиница.

Целта на организаторите 
беше участниците в учили-
щето, които искат да се раз-
виват в този труден, но много 
атрактивен спорт да получат 
полезни знания за тяхното из-
растване на професионални 
спортисти.

Треньор на пилотите беше 

един от най-опитните и титу-
лувани състезатели - 11-крат-
ният републикански шампион 
по мотокрос Мартин Тодоров.  

„Всичко мина много добре. 
Децата се справиха стра-
хотно. Видя се напредък. 
Лично аз съм много доволен“, 
сподели след края на акаде-
мията мениджърът Мартин 
Тодоров.

Ето участниците в първият 
за годината лагер на трасето 
край град Главиница:

КЛАС MX65 - Дани Цанков, 
Венцислав Карчев, Кристи-
ян Андреев, Мартин Лалев, 

Валери Ефтимов, Николай 
Павлов.

КЛАС MX85 - Цветан Бузин, 
Никола Димитров, Христо 
Сергиев, Иво Великов, Матю 
Недев.

КЛАС MX2 - Адриан Бла-
димиров , Преслав Василев, 
Габриел Недялков, Павлин 
Беленски, Мартин Марчев, 
Стефан Петров, Николай 
Петров, Пламен Недев, Деян 
Димитров.

Амбицията на организа-
торите е този лагер да се 
превърне в традиция. 

Кръстина ИВАНОВА


