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Подменя се парният 
котел в сградата на 
Община Главиница

Нашата голяма цел е запазване на детските градини
Йълдъз РЕДЖЕБ, Директор на ДГ "Св.Св.Кирил и Методий”, гр.Главиница:

Йълдъз Мухаррем РЕДЖЕБ 
е директор на Детска гра-
дина „Св.Св.Кирил и Мето-
дий” в гр. Главиница от 
началото на настоящата 
година. Детското заведе-
ние е с 16 изнесени групи в 
населените места на тери-
торията на общината.

Завършила е специалност 
„Предучилищна педагогика“ 
в Шуменския университет 
„Епископ Константин Пре-
славски“, а след това – 
специалностите „Публична 
администрация“ във Вели-
котърновския университет 
„Св.Св.Кирил и Методий”, и 
„Управление на европейски 
проекти“ в Свищовския уни-
верситет „Димитър Ценов”.

22 години е работила като 
детска учителка в селата 
Листец, Вълкан и Зебил.

Омъжена, с две дъщери – 
студентки, обучаващи се в 
специалностите „Строите-
лен инженер“ и „Медицина". 

За поредна година Общи-
на Главиница отвори врати 
за абитуриентите от СУ 
"Васил Левски” в гр. Глави-
ница. В деня на дипломира-
нето си, Випуск` 2020 бе 
посрещнат от общинския 
кмет - Неждет Джевдет.

„Повече увереност и са-
мочувствие, добра реали-
зация в живота и никога 
да не забравят Главиница 
и своето училище” – им 
пожела кметът и връчи на 
всеки от абитуриентите 
подарък за спомен.

На срещата присъст-
ваха също зам.-кметът с 
ресор ”Социални дейности 
и образование” - Иванка 
Сярова, зам.-кметът Сузан 
Акиф - ”Счетоводство и 
финанси”, секретарят на 

на стр. 2

Абитуриентите от 
Випуск`2020 се срещнаха с 

кмета на общината 

на стр. 3
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Решения по текущи въпРоси пРие 
общински съвет-Главиница

Редовното заседание на 
Общински съвет-Главиница 
се проведе на 30 юни.

То започна с приемане 
на две допълнителни до-
кладни записки, разгледани 
от Постоянните комисии, 
отнасящи се определяне на 
площите гори предвидени 
за сеч през настоящата 

година и за определяне на 
представител на Община 
Главиница в Общото събра-
ние на „В и К” - Силистра.

Прието бе решение за 
актуализация на Поименния 
списък на капиталовите 
разходи за 2020 г., след кое-
то ще може да бъде закупен 
нов трактор за нуждите на 

Общинското предприятие 
(БКС).

Разгледани бяха и приети 
съответните решения по 
докладни записки с предло-
жения за разпоредителни 
сделки с имоти общинска 
собственост.

Общината получи съ-

на стр. 3
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Нашата голяма цел е запазване на детските градини
Йълдъз РЕДЖЕБ, Директор на ДГ "Св.Св.Кирил и Методий”, гр.Главиница:

- Как се справя детското заве-
дение в условия на пандемия от 
коронавируса?

- - В момента сме дали на пер-
сонала 50% от полагаемия му се 
годишен отпуск и по този начин 
изпълняваме споразумението 
между синдикатите и образова-
телното министерство. Тези, които 
вече са ги използвали, се връщат 
поетапно на работа. През това 
време почистваме, освежаваме, 
разкрасяваме и създаваме уют за 
децата, които евентуално ще се 
върнат след пандемията. 

Последното проучване е напра-
вено сред работещите и крайно 

нуждаещите се родители. Оказа 
се, че само 10 са желаещите да я 
посещават, а това е нерентабилно.

Въпреки, че по общо решение на 
Детската градина и Общината ра-
ботим без деца, през този период 
продължаваме да разработваме 
нови проекти и програми.

- По кои проекти конкретно 
работите?

- „Активно приобщаване в сис-
темата на предучилищното об-
разование” е проектът, който се 
реализира през текущата учебна 
година. Той е по Оперативна про-
грама „Наука и образование за 
интелигентен растеж” и е с триго-
дишна продължителност. Първата 
година от него вече приключи, от 
есента ще започне втората.

Следващият проект се нарича 
„Шарен свят”. С него кандидат-
ствахме към МИГ „Главиница – Си-
тово Крайдунавска Добруджа” по 
мярка 3.9 „Уча се да сполуча” също 
по ОП „Наука и образование за 
интелигентен растеж“ 2014 – 2020 
г. ”. Той е одобрен с безвъзмездна 
финансова помощ в размер 192 
000 лв. 

Обхванати са групите, невключе-
ни в предходния проект. Проектът 
е свързан с обучение по български 
език, включени са абсолютно 
всичките направления. По него се 
подновява и материалната база 
– компютри, интерактивни дъски 
и създаваме три центъра - в гр. 
Главиница, с.Стефан Караджа и 
с.Суходол.

Тук е моментът да благодаря 
на двамата си заместници - г-жа 
Мариана Донева и г-ца Азиме 
Касим, които са неотлъчно до мен 
и разбира се, на целия колектив.
Имаме създадена работна коми-
сия, която следи кои мерки, по кои 
оперативни програми се отварят 
за кандидатстване, за да можем 
да подадем нашите проектни идеи.

Много добре работим с Община 
Главиница и кмета Неждет Джев-
дет. Община Главиница спечели 
проект по мярка 7.2 на ДФ "Зе-

меделие", включващ подмяна на 
дограма, саниране, подмяна на 
отоплителна инсталация, оборуд-
ване и обзавеждане на сградите на 
детската градина в гр. Главиница и 
на изнесената група в  с. Богданци, 
който ще стартира това лято и е на 
стойност около 1 млн. лева.

Освен това имаме входирани 
проекти, по които очакваме одо-
брение. Кандидатствали сме по 
НП „Осигуряване на съвременна 
образователна среда“, модул 
„Площадки за обучение по безо-
пасно движение по пътищата”. По 
него ще бъдат създадени външна 
и вътрешна площадка, където де-
цата ще получат повече знания по 
безопасния начин на придвижване 
и поведение на пътя и ще придо-
бият представа за реалната пътна 
обстановка.

Другият проект е по НП „Успя-
ваме заедно”, модул „Хубаво е в 
детската градина”. Той е насочен 
към децата, които пристъпват за 
първи път в детската градина, 
тяхното успешно приобщаване и 
осъществяването на един добър 
преход от семейната среда в дет-
ската градина.

Резултат очакваме и по пода-
дения проект по НП „Заедно в 
грижата за всеки ученик”, модул 2 
„Осигуряване на условия за екипна 
работа на учители от начален етап 
на обучение, детски учители и учи-
тели по учебни предмети от про-
гимназиален етап на обучение.”  

- Детската градина разполага 
с голяма територия дворно място. 
Какво точно оформяте там сега?

- Дворът беше в окаяно състо-
яние. С общите усилия на всички 
работещи в детската градина се 
случиха много красиви неща. 
Засадихме туи, цветя и райграс. 
Освежихме всички уреди навън - 
пребоядисахме пейките, сменихме 
дъските и всичко, което беше 
счупено. Оформихме един „Кът за 
опитни полета“, където с участието 
на децата от Клуб „Околен свят“ ще 
бъдат засявани различни билки, 

подправки и зеленчуци. Те ще 
бъдат подновявани според сезона. 
По този начин децата ще се учат 
да полагат труд и да се грижат за 
засадените растения в „опитните 
полета“.

До „опитните полета“ ще на-
правим площадка за обучение по 
„Безопасност на движението по 
пътищата“ Там ще се формират 
кръстовища, пешеходни пъте-
ки, велоалея, зелена площ и ще 
бъде оборудвана с пътни знаци, 
маркировки и светофар. На тези 

площадки ще се обучават и децата 
от изнесените групи на детската 
градина. 

- А каква е ситуацията с изне-
сените групи в различните села?

- По същия начин - където има 
нужда от освежаване и боядисване 
го прави персоналът по групите.  
Подменени са огради, изсечени са 
опасни изсъхнали дървета, редов-
но се окосява навсякъде, пръска 
се, дезинфекцира се. Издадени са 
заповеди за спазването на всички 
мерки, въведени при извънредното 
положение.

- Колко деца се обучават в ос-
новната детска градина и нейните 
изнесени групи?

- Общият им брой е 273 деца от 
цялата община и тенденцията е 
броят им да се запази. За всички 
тях се грижи персонал от 100 души 
– педагогически и непедагогиче-
ски. Промяната, която ще настъпи 
от септември, ще бъде оптимиза-
цията на кухните. В почти всички 
изнесени групи имаме кухни, които 
са нерентабилни. Голям проблем е 
уеднаквяването на менюто. Роди-
телите претендират храненето на 
децата им да бъде здравословно, 
а ние не можехме да осъществим 
това в малките кухни. Поради 
тази причина създаваме две кух-
ни-майки и една самостоятелна 
кухня за цялата община, които ще 
бъдат с еднакво меню и еднакво 
зареждане.

- Те ще зареждат всички групи 

по селата?
- Да. И сме кандидатствали за 

закупуване на две нови коли на ли-
зинг, които ще бъдат по стандарта, 
който се изисква от РЗИ за извоз-
ване на хранителни продукти. Тези 
коли ще снабдяват два района – от 
централната кухня в гр. Главиница 
до 5 от изнесените групи, втората 
ще извозва храна от с. Зафирово 
до 4 от изнесените групи и остава 
една, която ще се захранва са-
мостоятелно в с. Богданци. Там 
броят на децата е достатъчен за 
самостоятелна кухня. 

- Къде ще бъде основната кух-
ня?

- Основните кухни както казах  
ще бъдат три – в Главиница, с. 
Зафирово и в с. Богданци. Целта 
е най-вече да спазим ХАСЕП-систе-
мата, т.е., здравословното хранене 
и уеднаквяването на менюто. Това 
е което ще се случи от септември.

- Кой интересен случай от ва-
шата педагогическа практика в 
детските години е оставил добър 
спомен у Вас и е пример, който ще 
помните винаги?

- - Те са много. Хубави практики, 
специално в тази детска градина, 
са изнесените обучения на учи-
телите. Провеждат се обучения 

в дадена изнесена група в съот-
ветното населено място. Събират 
се всички учители и гостуваме на 
тази група, а тя ни представя ин-
тересни педагогически  ситуации 
и опит. Родители и общественост 
също присъстват на тези моменти 
на ДГ. Също така се провеждат 
периодично тренинги сред учи-
телите като се представят добри 
практики т.н. изпитани „рецепти“ 
от ежедневната работа. Това е една 
вътрешно педагогическа квалифи-
кация. По-младите учители се учат 
от опита на своите по-старши и 
опитни колеги, но те от своя страна 
показват креативност, новаторство 
и фантазия за подобряване рабо-
тата при обучението на децата .

- Предлагате ли занимания на 
децата в различни кръжоци?

- Да. От миналата година в 
централната сграда на детската 
градина се предлага обучение по 
английски език, като тенденцията 
е то да навлезе и в изнесените 
групи. Освен това, работим с деца 
със специални потребности. Имаме 
учители, които идват от Силистра 
и се занимават точно с такива де-
чица. И ефектът е доста добър. Не 
лишаваме тези деца от нищо и те 
вече се приспособяват към среда-
та. Имаме педагогически съветник 
и двама медиатори, които работят 
с родителите и с обществеността, а 
от септември мислим да назначим 
и психолог, защото има нужда и 
от такъв. 

от стр. 1

Подменя се парният 
котел в сградата на 
Община Главиница

През предстоящия зимен период, сградата на Об-
щинската администрация в гр.Главиница вече ще се 
отоплява с нов парен котел. 

Откликвайки на сигнали на граждани, че старият 
парен котел опушва целия град и замърсява със саж-
ди, го подменяме с нов, информира общинският кмет 
Неждет Джевдет.

Новият парен котел ще е на дърва и пелети и се 
очаква по този начин, да се избегнат замърсяванията.

Награда за Община Главиница 
от кампанията „Капачки за бъдеще”

Грамота за дарение получи Община Главиница за своето 
успешно участие в националната кампания „Капачки за 
бъдеще”. 40 чувала със събрани пластмасови капачки бяха 
предадени на организаторите.

Пред сградата на общинската администрация в 
гр.Главиница се намира мястото, където се събират ка-
пачките - красиво сърце, в което всеки може да постави 
събраното.

Със средства от капачките, организаторите закупуват 
кувьози и друга медицинска техника необходима за новоро-
дените бебета и ги даряват на различни болници в страната.

В началото на м.декември 2019 г. Лазар Радков и Мартина 
Йорданова - организатори на инициативата „Капачки за 
бъдеще”, посетиха Тутракан и подариха на АГ-отделение 
в общинската болница кувьоз за новородени.

„Веселяците” веселиха 
децата на с. Калугерене

Кметство Калугерене и На-
родно читалище „Светлина 
- 1943 г.” в селото са орга-
низаторите на празничното 
забавление за всички деца 
от село Калугерене по случай 
Международния ден на дете-
то - Първи юни.

На спортната площадка до 
кметството много смях, игри, 
танци, веселие и настроение 

доставиха гостите-аниматори 
от гр.Русе - „Веселяците”. 
Децата, зажаднели за нещо 
интересно и различно, се 
включиха във всички забавни 
игри, които им предложиха 
техните добри нови приятели

Кметът Самир Осман оси-
гури за отмора сладка по-
черпка.
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Абитуриентите от 
Випуск`2020 се срещнаха с 

кмета на общината 

Общината Ашкън Салим, 
директорът на училището 
Нефие Раим, зам.-директо-

рите - Нериман Реджеб и 
Зюбейде Насуф, и класните 
ръководители на абитури-
ентите - Костадин Петров 
и Левент Кадир. Имаше 

и изненада от кмета за 
дванадесетокласниците - 
бална вечеря в Механа "Хан 
Дълбока” в гр. Тутракан.

Тържественото връчване 
на дипломите и тяхното 
официално изпращане се 
проведе в Народно Читали-
ще ”Христо Ботев – 1940” 
в гр. Главиница. 

От името на кмета на 
Община Главиница Неж-
дет Джевдет, неговият 
заместник Иванка Сярова 
прочете Поздравителен 
адрес.

За Първенец на Випуск` 
2020 е Бирсен Ахмет Дур-
маз, ученичка от 12а клас, 
която получи грамота, пла-
кет и подарък. 

На добър час и успешна 
реализация в живота!

от стр. 1

Решения по текущи въпРоси пРие 
общински съвет-Главиница

гласието на местните 
парламентаристи за кан-
дидатстване във фонд „Со-
циална закрила” с проектно 
предложение „Подпомагане 
на образователния процес 
на деца и младежи от I до 
XII клас настанени в со-
циални услуги, делегирани 
от държавната дейност 
от резидентен тип на 
територията на община 
Главиница, чрез закупуване 
на технически средства с 
лицензиран софтуер”. 

Съветниците решиха да 
бъде отпусната финансо-
ва помощ от 3 хил.лв. на 
семейство от с.Дичево, за 
възстановяване на щети 

от възникнал пожар в къ-
щата им.

Представител на Община 

Главиница в Общото съ-
брание на ВиК - Силистра 
ще бъде кметът Неждет 
Джевдет, при невъзмож-
ност той да присъства, 
Общината ще се представя 
от неговия заместник Сю-
зан Хасан.

В края на заседанието, 
кметът Неждет Джевдет 
информира, че ще се изчака 
още известно време и то-
гава ще се вземе решение 
за отваряне на детските 
градини. Към момента, след 
направено проучване, само 
10 родители от цялата 

община са дали съгласие 
децата им да посещават 
детските заведения. 

от стр. 1

Поредни отличия за 
децата от с.Коларово
Продължават успешните 

участия на възпитаниците 
от Школата по изобрази-
телно и приложно изкуство 
към НЧ" Св.Св.Кирил и Ме-
тодий - 1942 г.", с.Коларово, 
община Главиница с ръко-
водител Лорета Станева.

В Читалището вече са 
получени Грамотите на та-
лантливите малки художни-
ци от участието им в 15-то 
издание на Националния 

конкурс за литературно 
творчество, изобразително 
изкуство и художествена 
фотография „Звезди об-
сипатъ сводътъ небесенъ” 
организиран от НЧ „Христо 
Ботев – 1917 г.”, гр.София.

Това са Гюрай Юксел, 
Илайда Ердан, Сердар Се-
вгин, Севги Севгин, Семих 
Нурай, Елиф Юксел, Мели-
са Мехмед, Севил Турхан, 
Николай Теодоров, Жаклин 

Бейнур, Нелин Наил, Хаял 
Орхан и Мелих Мюджелит.

В конкурса са се предста-
вили деца от много учили-
ща и школи по изобрази-
телно изкуство от цялата 
страна.

Ръководството на НЧ „Св.
Св.Кирил и Методий” в 
с.Коларово поздравява та-
лантливите деца и им поже-
лава нови успешни участия 
в различни конкурси.
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С любов  и уважение 
към възрастните хора!

Най-възрастният жител на село Падина - Халиме Юмер, 
отбеляза 88-ия си рожден ден. Тя получи торта, цветя и 
поздравления от кмета на с. Падина Кенан Ибрям, който 
й пожела крепко здраве, бодър дух и още дълги години да 
се радва на обичта и вниманието на близките си хора. 

Баба Халиме е много жизнена, с буден ум и ясни спо-
мени. Радва се на четирима внуци, петима правнуци и 
един праправнук. 

Възрастната жена се старае да поддържа двора си 
чист и подреден, с много цветя.

От НЧ „Христо Ботев - 1901 г.”, с. Зафирово информират:

Заслужени награди за малките художници

С колективна награда за 
активно представяне бяха 
наградени децата от Шко-
лата по изобразително и 
приложно изкуство към НЧ 
„Христо Ботев - 1901 г.”, 
с. Зафирово за участието 
им в от НК „Сторих го за 
Отечеството” организиран 
от НЧ „Напредък - 1869 г.”, 
гр. Шумен.

Неговото четвърто из-
дание бе на тема „Буквите 
са чуден дар”, посветено 
на 1 135 г. от създаването 
на славянската азбука от 
братята Кирил и Мето-
дий. Две са категориите, 
в които се състезаваха 
децата от цяла България 
- Изобразително изкуство 
и Литература. Децата от 
Школата по изобразително 
изкуство и керамика участ-
ваха в категория Изобрази-
телно изкуство със седем 
рисунки. Те бяха сътворени 
от Габриела Миткова - 12 
г., Преслава Костадинова - 
9 г., Севджан Изет - 16 г., 
Сибел Севдалинова - 15 г., 
Елени Константинова Ко-
цуки - 8г., Емилия Демирова 
- 10 г. и Семра Севдалинова 
- 14 г. Всички те получиха 
грамоти и предметни на-
гради. 

За четвърта поредна го-
дина децата от Школата 
участваха в НК „Звездите 
обсипват свода небесен” 
организиран от НЧ „Христо 
Ботев - 1917 г.”, гр.София. 
Темата на конкурса е сво-
бодна. Участниците се със-
тезаваха в три категории 
- Литературно творчество, 
Изобразително изкуство и 
Художествена фотография.

За конкурса те изпрати-
ха 14 рисунки. Пет деца 
участваха с по две творби. 
Грамоти за успешно пред-
ставяне получиха: Преслава 
Костадинова, Елени Кон-
стантинова Куцуки, Джанан 
Али, Денис Юсеин, Севджан 
Изет, Емилия Демирова и 
Семра Акиф.

Петя Светославова Ста-
нева получава грамота за 
успешно представяне и 
е класирана в конкурса с 
наградата на „Антоанета 
Граматикова”.

Сибел Раданова Севдали-
нова получава грамота за 
успешно представяне и е 
класирана с Наградата на 
конкурса.

Следващият конкурс с 
участие на деца от Шко-
лата е НК „Кукери” орга-
низиран от НЧ „Съгласие 
1905 г.”, гр. Българово, 
в който те участват за 
трета година. Темата бе 
„Митичност в образа на 
кукера”. Целта на конкурса 
е да провокира и поощри 
интереса към богатия бъл-
гарски фолклор, традиции 
и обичаи. 

Конкурсът се провежда в 
три направления - Изобра-
зително изкуство, Фото-
графия и Литература.

Децата от школата към 
читалището участваха 
в двата раздела на на-

правление Изобразително 
изкуство.

В раздел Приложно из-
куство с четири творби 
участваха Джанан Ханам-
сер Али, Емилия Еленова 
Демирова, Преслава Стили-
янова Костадинова и Сибел 
Раданова Севдалинова, а в 
раздел Изобразително изку-
ство с 11 рисунки участва-
ха - Елени Константинова 
Куцуки, Сибел Раданова 
Севдалинова, Емилия Еле-
нова Демирова, Джанан 
Ханъмсер Али Селин Назми 
Бирджан, Габриела Илиева 
Миткова, Химена Иванова 
Алексиева, Преслава Стили-
янова Костадинова и Денис 
Бейсим Юсеин.

Тази година Школата е 
класирана на Второ мяс-
то - колективна награда, 
индивидуални награди не 
са присъждани, за което 
вече е получена Грамота 
за второ място, а десет-
те участници от Школата 
получиха Грамота и индиви-
дуална награда.

И в още един конкурс 
участваха зафировските 
художници - НК “Ветери-
нарният лекар - лечител 
на човечеството”, орга-
низиран от Националната 
професионална гимназия 
по ветеринарна медицина 
„Иван Павлов” с партньори 
РУО на МОН-Стара Загора 
и Община Стара Загора.

Неговата цел е да даде 
възможност за развитие на 
интереси, потребности и 
нагласи, свързани с идеята 
за самостоятелно учение 
чрез търсене, набавяне, 
анализиране и интерпре-
тиране на актуална инфор-
мация и да се подпомогне 
формирането на ценностни 

ориентири и личностни 
качества, свързани с уче-
нието, медицината и тях-
ното въздействие върху 
обществото.

Конкурсът се провежда в 
няколко категории: рисунка, 
есе, фотография, презента-
ция и репортаж. Децата 
от Школата участваха в 
категория „Рисунка”, като 
изпратиха четири рисунки, 
сътворени от Емилия Деми-
рова, Елени Константинова 
Коцуки, Преслава Костади-
нова и Сибел Севдалинова, в 
които пресъздадоха своята 
любов към животните и 

ветеринарните лекари.
Елени, Емилия, Преслава 

и Сибел получиха Серти-
фикати.

В първа възрастова гру-
па, в категория „Рисунка”, 
Преслава Стилиянова Кос-
тадинова беше класирана 
на II място, за което получи 
Плакет и Сертификат. 

В конкурса в Стара За-
гора Школата участва за 
втора година.

Лорета СТАНЕВА, 
Марияна ЛАЗАРОВА

С награди от конкурса в гр.Шумен...

и от конкурса в Стара Загора

...от конкурса в гр.Българово

...от конкурса  гр.София


