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С екопроект ученици от 

гр. главиница учаСтваха в 

младежки форум в гр. чорлу 

В Общински съвет - Главиница:

Текущи въпроси с 
положителни решения

Три заседания проведе 
Общински съвет-Главиница 
през април и май свисани от 
председателя Месут Алиш. 
На 14 април сесията бе 
извънредна - с разглеждане 
на две докладни записки, по 
които са приети решения.

На вниманието на съвет-
ниците бе докладната на 
адв. Венцислав Маринов, 
ликвидатор на Общинско-
то търговско дружество 
"Общински превози" ЕООД 
за приключване на открито 
производство по ликвидация 
на дружеството, вписано 
в Търговския регистър към 
Агенция по вписванията на 
14.08.2020 г. Освен, че при-
еха годишния счетоводен 
баланс за 2020 г. и крайния 

на стр. 2

Кметът Неждет Джевдет 
се срещна с Випуск-2021

За поредна година, Община 
Главиница отвори врати за 
абитуриентите - Випуск`2021 
на СУ "Васил Левски". Абитури-
ентите се разделиха с родното 
училище, с ученическия живот 
и безгрижието на детството, 
за да поемат отговорност за 
своето бъдеще. 

В деня на изпращането си 
от родното училище, те бяха 
посрещнати от общинския 
кмет - Неждет Джевдет. Той 
им пожела успешно дипломи-
ране, качествена реализация 
в живота, да се борят смело 
за доброто и вдъхновено да 
продължават напред.

На всеки абитуриент кметът 
връчи подарък за спомен.

На срещата присъстваха 
зам.-кметът "Социални дей-
ности и образование" - Иванка 
Сярова, зам.-кметът "Счетовод-
ство и финанси" - Сузан Акиф, 
директорът на училището - Не-
фие Раим, зам.-директорите 
Нериман Реджеб и Зюбейде 
Насуф и класните ръководите-
ли на абитуриентите - Ширин 
Расим и Фатин Расим. 

Имаше и изненада за два-
надесетокласниците - бална 
вечеря в ресторант „Гранд Хар-
мония“ в гр. Силистра, подарък 
от кмета на Общината, която 
също вече е традиция.

Традиция:

Учениците Елис Рафет, Умут Васви, Емре Есад и 
Филиз Феим от 10а клас на СУ „Васил Левски“, град Гла-
виница взеха участие в Проект за младежки и спортни 
прояви на община Чорлу, Република Турция организиран 
във връзка с Празника на Младежта и спорта и Деня за 
възпоменаване на Мустафа Кемал Ататюрк. 

на стр. 2

ФК „Левски - 96” (Главиница) е
вицешампион в областното първенство

Най-добър вратар - Берк 
Реджеб от ФК "Левски - 96” 
(Главиница) - допуснал само 

2 гола през целия шампионат

Приключи Областното първенство по футбол 
за сезон 2020/2021. На стадион „Луи Айер” в град 
Силистра се изиграха финалните мачове при мъ-
жете и юношите младша възраст.

При юношите, победителят в Източната по-
дгрупа - ФК „Чернолик”, се срещна с победителя 
в Западната подгрупа - ФК „Левски - 96” (Глави-
ница). В този мач за на стр 8

Най-добрият вратар Берк Реджеб 
със спортния организатор 

Ертан Идриз
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счетоводен баланс към 8 

април 2021 г., местните 
парламентаристи решиха 
още - след удовлетворяване 
на кредиторите, остана-
лото имущество - ДМА, да 
бъде прието от едноличния 
собственик - Общински 
съвет-Главиница, а лик-
видаторът да извърши 
необходимите законови 

действия за заличаване на 
дружеството от Търгов-
ския регистър.

По втората докладна 
записка внесена от кмета 
Неждет Джевдет,  съвет-
ниците дадоха съгласие за 
издаване на Запис на запо-
вед от Oбщина Главиница 
в полза на Държавен фонд 
„Земеделие“ - Разплаща-
телна агенция, обезпеча-
ваща авансово плащане за 
календарната  2021 г. към 

Сдружение „МИГ Главини-
ца-Ситово Крайдунавска 
Добруджа”,  по подмярка 
19.4 „Текущи разходи и по-
пуляризиране на стратегия 
за Водено от общностите 
местно развитие” на мярка 
19 „Водено от общностите 
местно развитие” от ПРСР 
2014 - 2020 г., във връзка 
със Споразумение за изпъл-
нение на стратегия за Во-
дено от oбщностите мест-
но развитие № РД 50-34 от 

20.04.2018 г., Допълнително 
Споразумение № РД 50-34 
от  29.11.2018 г., Допълни-
телно Споразумение № РД 
50–34 от 19.08.2019 г. и До-
пълнително Споразумение 
№ РД 50–34 от 20.09.2020 
г., сключено между „МИГ 
Главиница-Ситово Крайду-
навска Добруджа“ и Минис-
терството на земеделието 
храните и горите.

Редовното заседание за 
м.април на Общински съвет 

- Главиница се проведе на 
29 април. Към предварител-
ния дневен ред бяха вклю-
чени още четири докладни 
записки, внесени от кмета 
Неждет Джевдет.

В хода на сесията бяха 
приети Общинска страте-
гия за подкрепа за лично-
стното развитие на деца-
та и учениците в Община 
Главиница, Годишен план за 
дейностите за подкрепа 
за личностно развитие на 

деца и учениците за 2021 г., 
План за действие на Общи-
на Главиница за 2021 година 
в изпълнение на Закона за 
младежта и Национална 
стратегия за младежта 
и Общинска програма за 
закрила на детето за 2021 
година.

Общинските съветници 
дадоха съгласие за отдава-
не под наем на помещение 
за Здравен пункт в с. Ди-

чево. Прието е и решение 
за членския внос - в размер 
на 1000 лв., за членуването 
на Община Главиница в МИГ 
"Главиница Ситово Крайду-
навска Добруджа".

През м.май сесията на 
местния парламент се про-
веде на 27 май. Приемане 
на годишен доклад за осъ-
ществените читалищни 
дейности и годишен финан-
сов отчет на народните 
читалища за 2020 година бе 

първата докладна записка, 
която получи положително 
решение.

В останалата част от 
заседанието бе приет Го-
дишен план за социалните 
услуги на Община Главиница 
за 2022 година, а Годишна-
та програма за управление 
и разпореждане с имоти 
- общинска собственост 
за настоящата година - 
допълнена.

от стр. 1

В Общински съвет - Главиница:

Текущи въпроси с 
положителни решения

Община Главиница, 

Област Силистра

ЗАПОВЕД 

№ РД-01-324

гр. Главиница, 26.04.2021 г.

На основание чл. 44 ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, с цел предотвратяване възникването на пожари през летните 
месеци, ограничаване на тяхното развитие и разпространение, осигуряване на ус-
ловия за своевременното им откриване и успешно гасене, както и за осигуряване 
на пожарната безопасност в защитените територии – изключителна държавна 
собственост, периодът от 01.04. до 31.10.2021 г. е определен за пожароопасен 
сезон, съгласно Заповед № РД194/10.03.2021 г. на Министъра на околната среда и 
водите. Във връзка с гореописаното 

Н А Р Е Ж Д А М: 

1. Да се осъществява контрол върху спазване на забраните за недопускане на 
палежи на стърнища, слогове, крайпътни ивици, сухи треви и следжътвени ос-
татъци съгласно чл. 6, ал. 1, т. 2 от Закона за опазване на земеделските земи, 
особено на обработваеми и необработваеми земи в непосредствена близост до 
защитени територии. 

2. Да се спазват стриктно разпоредбите на чл. 40, чл. 41, чл. 42, ал. 1 от Зако-
на за опазване на околната среда, регламентиращи забраната и предприемането 
на мерки за предотвратяването на вредни изменения, застрашаващи почвата и 
хумусния слой, което представлява пряка заплаха за биологичното разнообразие.

3. Да се организират по кметства доброволни групи от местното население за 
гасене на пожари, включително и на ЗМ „Блатото край село Малък Преславец“, с 
подръчни противопожарни уреди и средства и спазване на предварително изготвени 
графици за дежурство при необходимост. 

4. В случай на пожари в населените места, мерите, пасищата, селскостопан-
ските блокове и ЗМ „Блатото край с. Малък Преславец“, Зенур Кемал на длъжност 
- юрисконсулт в Община Главиница, и кметовете по села, да съставят актове на 
основание чл. 85, ал. 1 от Закона за защитените територии и чл. 44 от Закона за 
опазване на земеделските земи, като наказателните постановления да се издават 
съответно от: Директора на РИОСВ – Русе, Министъра на земеделието, храните 
и горите, Кмета на Общината или от оправомощените от тях лица.

Контрол по изпълнение на настоящата заповед възлагам на г-жа Сюзан Хасан - 
Зам.- кмет „Стопански дейности“ на Община Главиница. 

Препис от настоящата заповед да се връчи на заинтересованите длъжностни 
лица за сведение и изпълнение.

Неждет ДЖЕВДЕТ,
Кмет на Община Главиница

С екопроект ученици от гр. главиница 

учаСтваха в младежки форум в гр. чорлу 

Под ръководството на 
своите преподаватели Ба-
хрие Рамис и Айлер Муста-
фа, младежите подготвиха 
и представиха на форума 
проект „Природозащитни-
ците“ свързан с околната 
среда, правата и защитата 
на животните.

Повод за участието във 
форума, са близките връзки 
между Община Главини-
ца и Община Чорлу, като 
поканата за участие е 
от турската страна. Под 
ръководството на Кмета 
на Община Главиница г-н 
Неждет Джевдет и Кмета 
на Община Чорлу г-н Ахмед 
Саръкурт се очаква двете 
общини скоро да бъдат по-
братимени.

от стр. 1
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дарителСка кампания 
за Създаването на 

общинСки музей на бита 
в С. малък преСлавец
Дарителска кампания с идеята да бъде съз-

дадена музейна сбирка, експонатите, в която 
да представят историята, традициите, бита 
и културата на населените места организира 
Община Главиница.

"Това може да се реализира със съвместните 
усилия на всички нас, които милеем за родния си 
край. Така ще съхраним жива историята на нашия 
край и на цялата община за бъдещите ни поко-
ления", информира кметът на Община Главиница 
Неждет Джевдет.

В специално обръщение, той приканва всеки, 
който притежава различни видове домашна и 
дворна покъщнина от интериора и бита на ста-
ри български и турски къщи от социалистическо 
време и преди това, автентични оръдия на труда, 
снимки, документи, дрехи и предмети от бита, 
които разказват за историята, традициите, 
бита и културата на Главиница в миналото, да се 
включи в инициативата, като ги дари за бъдещия 
Общински музей на бита, който е предвиден да 
бъде открит в с. Малък Преславец. 

Експонатите ще бъдат събрани от читалищни-
те секретари по населените места, с приемно-
предавателен протокол, като под самия експонат 
на табелка ще бъде изписано името на дарителя 
и кратко описание за експоната.

"Нека заедно да съживим историята на Община 
Главиница и си спомним за нашите предци, които 
с много усилия, и любов са съградили родните ни 
села от материалното до културното и истори-
ческото наследство, което са ни оставили. Да 
не забравяме, че народ без памет за миналото 
няма сигурно бъдеще!" - категоричен е кметът 
Неждет Джевдет.

Близначки от с. Дичево са тазгодишните 
носители на наградата за студентки с 

отличен успех във Филиал Силистра на 
Русенския университет "Ангел Кънчев"
В Областна администра-

ция Силистра бе проведен 
ритуал по връчване на на-
градата на студентките с 
най-висок успех от „Випуск 
2021“ на Филиал Силистра 
към Русенски университет 
„Ангел Кънчев“. Тази годи-
на честта да я получат 
имаха близначките Мервин 
и Мелвин Зия Мурад от спе-
циалността „Педагогика на 
обучението по български и 
чужд (английски) език“.

Отличничките, заслужили 
специални поздравителни 
адреси, ваучери и цветя 
от представителя на дър-
жавната власт в област 
Силистра, са родом от село 
Дичево, община Главиница. 
Възпитанички са на основ-
ното училище в село Сокол 
и на Средно училище „Васил 
Левски“ в град Главиница.

Неведнъж са участва-
ли със свои разработки 
в научните студентски 
четения, организирали от 
най-голямото в Северна 
България висше учебно за-
ведение, част от което е 
и филиалът му в Силистра 
с директор доц. д-р Румяна 

Лебедова. Тази година до-
кладът им е бил за проведе-
ната от тях педагогическа 
практика за преподаване 
онлайн в училищата в град 
Дулово.

 Наградата на областния 
управител на Силистра за 
студент с най-висок успех 
от съответния випуск е 

учредена в първото десе-
тилетие на настоящия век 
и е връчвана при почти 
всички досегашни ръко-
водители на областната 
администрация. Обикновено 
връчването става по време 
на тържеството, провеж-
дано в най-голямата зала 
на Филиал Силистра.

За втора поредна година 
това се случва в кабинета 
на областния управител, 
съгласно противоепидемич-
ните мерки, разписани на 
централно държавно ниво, 
с които се съобразява и 
ръководството на универ-
ситета.

Малки лазарки поздравиха общинските 
служители в град Главиница

С най-красивите лазар-
ски песни, с най-милите 
детски усмивки, с трога-
телен трепет и вълнение 
децата от ДГ "Св. Св. 
Кирил и Методий", гр. Гла-
виница прекрачиха прага 
на Общинския съвет, за да 
поздравят ръководството 
и служителите на Община 
Главиница. Благословиха 
ги за здраве, късмет и 
берекет.

Зам.-кметът на Община 
Главиница - Сузан Акиф, 
благодари на децата и учи-
телките им за прекрасна-
та програма и им пожела 
здраве, още повече усмив-
ки и успехи. От името на 
Кмета на Община Глави-
ница - Неждет Джевдет, 
в знак на благодарност, 
децата бяха почерпени с 
питка и лакомства. 

Секретарят на НЧ "Хрис-
то Ботев-1940 г.", гр. 
Главиница - Диана Ка-
рачорова, от името на 
Читалищното настоя-
телство, подари на де-
цата яйца и пари, както 
традицията повелява.

Удължен е срокът на 
извънредната  епидемична 
обстановка до 31 юли

Министерският съ-
вет прие Решение за 
удължаване срока на 
обявената извънредна 
епидемична обстанов-
ка до 31 юли 2021 г.
Въпреки наблюдава-

ния спад на заболяе-
мостта от COVID-19 
в страната, разпрос-
транението на коро-
навирусната инфекция 
засяга всички обла-
сти. Случаи се диаг-
ностицират при лица 
от всички възрастови 
групи, като смърт-
ността продължава 
да е най-висока при 
хората в напреднала и 
старческа възраст. В 
световен план Бълга-
рия се нарежда на 11-
то място по 14-днев-
на смъртност.
Удължаването на из-

вънредната епидемич-
на обстановка и при-
лагането на противо-
епидемичните мерки в 

страната цели нама-
ляване въздействие-
то на COVID-19 върху 
общественото здраве 
и здравната система, 
като се вземе пред-
вид реалният риск от 
разпространение на 
различни варианти 
на SARS-CoV-2 у нас 
с висока заразност, 
при постигнат към 
момента несъщест-
вен имунизационен 
обхват.
Необходимо е да се 

продължи прилагане-
то на здравни изис-
квания при влизане 
на територията на 
страната, както и 
въвеждането на огра-
ничения за достъп до 
страната, което ще 
спомогне за намалява-
не на вероятността 
за разпространение 
на новите варианти 
у нас.
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Празнично в Главиница на 24 май

С тържествена програма 
ученици и учители от СУ „Ва-
сил Левски“, гр. Главиница от-
белязаха 24 май. Тържество-
то се проведе на откритата 
сцена в центъра на града. По 
традиция празникът започна 
с посрещане знамето на учи-
лището.

Директорът на училището 
- Нефие Раим, приветства 
присъстващите гости, учите-
ли, ученици.

В поздравлението си към 
всички присъстващи, кметът 
на Община Главиница Неж-
дет Джевдет каза: "Уважаеми 
просветни и културни дейци, 
скъпи ученици, абитуриенти и 
жители на община Главиница, 
днес е 24 май, ден на светите 
братя Кирил и Методий, на 
българската азбука, просве-
та, култура, и на славянската 
книжовност.

Този празник предизвика 
във всеки един от нас вълне-
ние, за спомена от първата 
научена буква или първата 
прочетена книга. Днешният 

ден ми дава повод да изразя 
своето уважение и призна-
телност към всички учители 
и културни дейци.

От около една година на-
сам, ритъмът на нашият живот 
се промени! Образователната 
система беше изправена пред 
изпитание. Видяхме колко 

бързо учители и ученици, пре-
минаха на онлайн обучение, 
чрез интернет и други канали. 
Учебният процес претърпя 
промени, но благодарение 
на информационните техно-
логии и с огромните усилия 
на всички - ръководство на 
учебни заведения, учители, 
ученици и родители, пътят 
на просвещението продължи.

Адекватният отговор на 
това предизвикателство, съз-
дава респект и в морално 
отношение изисква признание 
към всички участници в този 
процес.

Политиците, партиите и 
изборният процес ще идват и 
ще си отиват, но българският 
учител ще остане единстве-

ният, който може да ни даде 
основния инструмент, за бор-
ба в живота и това е знанието.

На всички учители пожела-
вам здраве, професионални 
успехи и самочувствие, с 
които да предават на идните 
поколения своите знания и 
умения!

Поздравявам и културните 
дейци от община Главиница, 
за техния професионализъм 
и труд, с който допринасят 
за развитието на културата и 
традициите в общината.

И не на последно място, 
разбира се, искам да се обър-
на и към нашите скъпи абиту-
риенти и ученици. Вярвайте в 
себе си, защото младостта е 
изпълнена с достатъчно сили 
и енергия, за да може да реа-
лизирате всяка мечта. Бъдете 
любознателни и откривайте 
нови хоризонти! Бъдете горди 
със своите знания! Бъдете 
отговорни млади хора!

И никога недейте забравя, 
че вие сте бъдещите упра-
вленци на община Главиница! 
Честит празник на всички и на 
добър час!"

Тържеството продължи с 
програма, в която участваха 
възпитаници на училище-
то. Мажоретният състав с 

ръководители Димитричка 
Петрова и Марияна Василева 
изпълниха танца „Училище 
любимо наше“. Ученици от Iа 
и  Iб клас с ръководители Се-
вер Юмер, Наталия Стойчева 
и Веска Нейкова поздравиха 
присъстващите с песента 
„Вече мога да чета“. Ученици 
от театралната школа към СУ 

„Васил Левски“ с ръководител 
Иван Иванов се въплатиха 
в образи, пресъздадени от 
Вазов в романа „Под игото“, 
глава „Радини вълнения“.

Наградени бяха изявени 

ученици и учители през учеб-
ната 2020/2021 г. Със звание-
то „Учител на годината" бяха 
удостоени Семра Ахмед - учи-
тел в начален етап, Бахрие 

Рамис - учител в прогимна-
зиален етап, Иван Иванов 
- учител в гимназиален етап 
и Веска Нейкова - учител в 
ЦОУД начален етап.

„Ученик на годината в нача-
лен етап" е Никол Николова, 
„Ученик на годината в прогим-
назиален етап“ - Онур Сейхан, 

а „Ученик на годината в гим-
назиален етап“ - Берен Али.

С почетни плакети бяха 
удостоени учителите пенси-
онирани през настоящата 
учебна година - Ради Иванов 

и Костадин Петров.
Дванадесетокласниците за 

последен път застанаха пред 
своите учители като ученици. 
Директорът на училището 

Нефие Раим и общинският 
кмет Неждет Джевдет връчи-
ха наградите „Първенец на 
випуска“ на Едис Сюлейман.

Празникът завърши с пре-
даване и приемане на учи-
лищното знаме и изпращане 
на випускниците.



устремм. 04/05 2021 г. 5

Великден през погледа на учениците от 

община Главиница в празничен конкурс
МКБППМН при Община 

Главиница за поредна годи-
на организира ученически 
конкурс посветен на Въз-
кресение Христово - Ве-
ликден.

Главната цел на конкурса 
е да  се  представи и да 
запази културното богат-
ство в община Главиница  
и да разкрие ролята на 
изкуството и словото за 
духовното и личностното 
израстване на всяко поко-
ление.

Идеята за провеждане 
на конкурса се роди преди 
години с инициативата на 
кмета на Община Главини-
ца г-н Неждет Джевдет и 
Местната комисия за бор-
ба срещу противообщест-
вените прояви на малолет-
ните и непълнолетните, 
за да се усети чувството 
на Светлите Великденски 
празници.

На 29 април т.г., в засе-
дателната зала, на емо-
ционално тържество в 

присъствие на участници, 
родители и учители, отли-
чените получиха своите на-
гради от общинския кмет 
г-н Неждет Джевдет, при 
стриктно спазване про-
тивоепидемиологичните 
мерки. Класирането  по  
възрастови групи е както 
следва:

 Първа възрастова 
група - от I - IV клас;

1 място - Сонер Сабри 
Юсеин - 3клас - ОУ „Отец 
Паисий“, с. Стефан Кара-
джа

2 място - Ирем Ирфан 
Ридван - 2 клас - ОУ „Св. Св. 
Кирил и Методий“, с. Сокол

3 място - Леонардо Каме-
лиев Михайлов - 2 клас - ОУ 
„Отец Паисий“, с. Стефан 
Караджа

3 място - Серче Таир 
Таир - ОУ „Отец Паисий“, 
с. Стефан Караджа

Поощрителна награда 
- Кузей Айдън Тахир - 2 
клас - ОУ „Св. Св. Кирил и 
Методий“, с. Сокол

Втора възрастова 
група - V - VII клас

1 място - Мелек Селатин 
Исуф - 7 клас - ОУ „Отец Па-
исий“, с. Стефан Караджа

2 място - Дефне Мусин 
Мустафа - 6а клас - СУ „Ва-
сил Левски“, гр. Главиница

3 място - Серчин Синан 
Мехмед - 5 клас - ОУ „Св. Св. 
Кирил и Методий“, с. Сокол

Поощрителна награда - 
Стилиян Сергеев Емилов - 7 
клас - ОУ „Отец Паисий“, с. 
Стефан Караджа

 Трета възрастова 
група - VIII - ХII клас

1 място - Пънар Олчай 

Салиф - 8а клас - СУ „Васил 
Левски“, гр. Главиница

2 място - Умут Нурай 
Васви - 10а клас - СУ „Васил 
Левски“, гр. Главиница

3 място - Филиз Тамер 
Феим - 10а клас - СУ „Васил 
Левски“, гр. Главиница

Групова работа
1 място - 1 клас - ОУ „Св. 

Св. Кирил и Методий“, с. 
Сокол

2 място - 6 и 7 клас - ОУ 
„Св. Св. Кирил и Методий“, 
с. Сокол

3 място - От 1 клас до 4 
клас - ОУ „Отец Паисий“, с. 
Ст. Караджа

Рисунките на деца от с.Черногор с награди

Средно училище „Вела 
Благоева“ в гр. Велико 
Търново организира Тре-
ти национален ученически 
философско-исторически 
конкурс, който има за цел 

учениците да изразят ми-
сли и позиции по различните 
исторически, човешки, жи-
тейски и философски про-
блеми, да развият своето 
мислене, да опознаят себе 

си и историята, да изразят 
активна гражданска пози-
ция. Определената тема за 
2021 година бе „Македония 
и България - близките да-
лечни".

Конкурсът се провежда 
под патронажа на българ-
ския депутат в Европей-
ския парламент господин 
Илхан Кючюк - постоянен 
докладчик на Европейския 

парламент за Република 
Северна Македония.

Членове на Клуба по изоб-
разително изкуство при 
НЧ „Янко Забунов - 1957“ в 
с.Черногор са сред участни-
ците в конкурса.

Рисунката на Гюнел Се-
згин е класирана на трето 
място, рисунката на Илкай 
Осман е на шесто място, а 

тази на Кезбан Нурбин - на 
17-то. 

Организаторите уточ-
няват, че рисунките са 
оценявани и класирани от 
педагогически специалисти 
от СУ „Вела Благоева. Раз-
глеждането на рисунките е 
анонимно и след оценяване-
то се разкрива информаци-
ята за авторите.

Всички букви знаем, 
можем да четем!

Малките азбукарчета от I клас 
на ОбУ „Иван Вазов“ в с. Зафи-
рово, с начални учителки г-жа 
Калинка Неделчева и г-жа Елена 
Цанкова, показаха пред своите по-
големи приятели от III и V клас с 
начални учителки г-жа Теменужка 
Радулова и г-жа Цветелина Савя-
нова, че са изучили българската 
азбука и вече са грамотни. Търже-
ството по този повод се проведе 
в НЧ „Христо Ботев-1901 год.”, 

с. Зафирово, където най-напред 
децата се запознаха с Библио-
теката, а след това се проведе 
събитието, което бяха подготвили 
малчуганите.

Празникът протече с весели 
игри, въпроси, гатанки и много 
награди. В края на тържеството 
учениците получиха за спомен - 
книгоразделители „Ние вече сме 
грамотни учим, пишем и четем!” 
(Изработени от библиотекаря 

и секретаря на Читалището) и 
почерпка със сладка следобедна 
закуска, като благодарност към 
децата за положените усилия да 
се подготвят с прекрасни стихчета 
и песни.

Със сигурност този ден ще им 
напомня винаги за техните първи 
учители г-жа К. Неделчева и г- жа 
Цанкова, които им дадоха криле 
да полетят към мечтите си и да 
ги осъществят.

На Лазаровден, най-малките лазарки от група "Първи юни" от детската градина и 
техните госпожи Шенгюл Абил и Елиз Осман посетиха НЧ „Просвета” в с. СТефан 
Караджа. Те поздравиха читалищните служители със стихчета и песни и пожелаха 
здраве и благополучие през цялата година.
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Храмов празник на църквата 
в село Черногор

На 17 май бе храмо-
вия празник на църк-
вата „Св. вмчк Нико-
лай Нови Софийски” в 
с.Черногор. Със смире-
ност към Бога бяха се 
събрали енориашите, 
като присъства и ос-
новният ктитор на 
църквата - бизнесме-
нът Николай Николов 
от гр.Тутракан.

Негово Високопреос-
вещенство Русенски 
митрополит Наум от-
служи свeта литургия 
за храмовия празник. 
На архиерея съслужиха 
ст. ик. Илия Тонков, 
архиерейски наместник 
за Тутраканска духовна 
околия, ик. Михаил Ми-
хайлов, свещ. Йордан 
Йорданов, енорийски 
свещеник, и дякон Ро-

сен Георгиев.
Литургичните песно-

пения бяха изпълнени 
от певиците на цър-
ковния хор гр.Тутракан. 

Владиката произне-
се проповед и насърчи 
християните да бъ-
дат все така грижовни 
стопани на Божия дом, 
който поддържат с 
любов и отдаденост, 

пребивавайки под мо-
литвената закрила на 
св. Николай Софийски.

В църковния двор 
беше извършен водос-
вет за здраве и се ос-
ветиха приготвените 
от християните храни 
(курбан), които бяха 
раздадени на всички за 
благословение.

Възпитаниците на Ло-
рета Станева, ръково-
дител на Школа по изоб-
разително и приложно 
изкуство при НЧ "Св. 
Св.Кирил и Методий - 
1942", с.Коларово, взеха 
участие в Първия Наци-
онален Детски Конкурс 
за рисунка "Пролетна 
палитра” 

В конкурса органи-
зиран от НЧ „Изгрев 
- 1921”, с. Волуяк взе-
ха участие 215 деца 
от гр. София, с. Стоил 
Войвода, гр. Свищов, 
гр. Казанлък, гр. Варна, 

гр. Бургас, гр. Перник, 
гр. Стара Загора, гр. 
Попово, гр. Белоградчик, 
гр. Велинград, с. Екзарх 
Антимово, гр. Ямбол, 
с. Зафирово, гр. Търго-
вище, гр. Елин Пелин, 
гр. Кърджали, с. Коп-
ривец, с. Коларово, гр. 
Стралджа, гр. Шумен, 
гр. Плевен, гр. Добрич, 
гр. Пловдив. 

До конкурса не бяха до-
пуснати няколко творби, 
които не отговарят на 
регламента. Журито 
даде своите оценки спо-
ред следните критерии - 

самостоятелност, ком-
позиция, оригиналност и 
техническо изпълнение.

Целта на конкурса е да 
се провокира творчески 
потенциал, положител-
но мислене и фантазия 
у младите хора, както 
и възможност за изява 
и развитие на таланта.

В Читалището на с. 
Коларово получиха и 
грамотите, с които са 
отличени участниците 
в конкурса: Иляйда Ер-
дан, Елиф Юксел, Реван 
Бахтияр, Нелин Наил, Не-
лин Нурай, Жаклин Бей-

нур, Семих Нурай, Мирел 
Юксел, Мелиса Фатме, 
Хаял Орхан, Сердар Се-
вгин, Севги Севгин, Ме-
лих Мюджелит, Радосла-
ва Теодорова и Николай 
Теодоров.

С Грамота е наградена 
и Лорета Станева за 
отлична работа с деца-
та и за проявено твор-
чество и креативност.

Читалищното насто-
ятелство честити по-
редния успех на децата 
и тяхната ръководител-
ка и им пожелава още 
по-големи постижения.
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От Народно Читалище „Просвета”, с. Стефан Караджа информират:

Няма по-добро възпитание от даването на добър пример с лични дела! 
На 22 април - Международен ден на Земята ученици-доброволци се включиха в 

читалищната инициатива "Посади дърво - направи добро". Дървото беше посадено 
в цветната леха пред читалището, като израз на нашето позитивно отношение 
към Земята и природата.

Свободен достъп на всички 
желаещи за имунизация 

срещу Ковид-19

Към 6 юни 2021 г. в област 
Силистра за извършени 14 926 
дози ваксина, като са обхва-
нати 8 367 лица от различни 
социални групи. При 6 559 
лица имунизационната схема 
е завършена (с една или две 
дози). По-голяма е активността 
в населените места, където ра-
ботят временни имунизационни 
пунктове, разкрити към РЗИ и 
ДКЦ в Силистра и болниците в 
Силистра, Дулово и Тутракан.

Във ваксинационната кампа-
ния участват и част от личните 
лекари, които имунизират свои-
те пациенти. Необходимо е вся-
ко лице с избран личен лекар 
да се свърже с него и да заяви 
желанието си за ваксинация.

РЗИ Силистра организира 
мобилни екипи за хората от 
отдалечени населени места 
или със затруднен достъп до 
кабинетите за ваксинация. Не-
обходимо е да се запишете при 
кмета на населеното място или 
да се обадите на телефоните в 
РЗИ Силистра.

На сайта и на Фейсбук стра-
ницата на РЗИ Силистра е 
публикувана информация за 
временните имунизационни 
пунктове, с адрес и телефон 
за връзка:

1. Регионална здравна ин-
спекция – Силистра (РЗИ-Си-
листра) гр. Силистра, ул. „Петър 
Мутафчиев“ №82 086/816 122, 
086/816 127, 0879134078

2. „Многопрофилна болница 
за активно лечение-Тутракан“ 
ЕООД гр. Тутракан, ул. „Тран-
смариска“ № 101, 0893353244

3. „Многопрофилна болница 
за активно лечение-Дулово“ 
ЕООД гр. Дулово, ул. „Розова 
долина“ № 37, 0883440728

4. „Диагностично-консултати-

вен център 1- Силистра“ ЕООД 
гр. Силистра, ул. „Д-р Анастас 
Янков“ № 2, 0878820432

5. „Многопрофилна болница 
за активно лечение - Силистра 
АД гр. Силистра ул. „Петър 
Мутафчиев“ № 80, 0895681352

Достъпът до ваксинация е 
свободен, така всеки желаещ 
може да запише ден и час през 
електронната платформа на 
електронен адрес https://his.bg, 
както и на посочените телефони 
за всеки от имунизационните 
пунктове. Налични са всички 
разрешени ваксини.

Разрешените за употреба в 
България ваксини са:

Пфайзер-Бионтех  – прилага 
се с две дози през интервал от 
21 дни на лица с навършена 
12-годишна възраст; сертифи-
кат се получава след извърш-
ване на втората доза;

Модерна  – прилага се с две 
дози през интервал от 28 дни 
на лица с навършена 18- го-
дишна възраст; сертификат се 
получава след извършване на 
втората доза;

Янсен  – прилага се с една 
доза ваксина на лица с на-
вършена 18-годишна възраст; 
сертификат се получава в деня 
на ваксинацията;

Астра Зенека  – прилага се 
с две дози през интервал от 70 
дни (10 седмици) на лица с на-
вършена 18-годишна възраст; 
сертификат се получава след 
извършване на втората доза. 
За завършен ваксинационен 
курс се счита и комбинираният 
прием на първа доза ваксина 
на Астра Зенека и втора доза 
ваксина на Пфайзер, при най-
малък интервал от 12 седмици 
или 84 дни.

Сертификат за извършена 
ваксинация срещу COVID-19 се 
създава в електронния имуни-
зационен регистър след вписва-
не на извършената ваксинация 
и се предоставя по искане на 
лицето, получило ваксина сре-
щу COVID-19, от медицинския 
специалист, приложил ваксина-

та или от неговия личен лекар.
Всяко ваксинирано лице 

може самостоятелно да свали 
Сертификат за ваксинация 
срещу COVID-19 в електронен 
формат от интернет-страница-
та на Националната здравна 
информационна система на 
адрес: https://his.bg

Лицата, на които предстои пъ-
туване извън границите на Бъл-
гария, следва да се запознаят с 
изискванията на държавата, в 
която отиват или на държавите, 
през които ще преминат.

Информация можете да 
намерите на електронната 
страница на Министерство на 
външните работи в рубриката 
„Коронавирусът – как да пъту-
ваме“ с адрес: https://www.mfa.
bg/bg/covid19map

За пристигащите в Бълга-
рия информация може да се 
намери на сайта на Минис-
терство на здравеопазването 
в меню „Нормативни докумен-
ти“ – „Заповеди, правилници, 
инструкции“, с адрес https://
www.mh.government.bg/bg/, 
като прочете последната акту-
ална заповед за въведените 
противоепидемични мерки при 
преминаване на границите на 
България през определените в 
заповедта гранични пунктове.

Така всеки може да разбере 
с какви здравни документи 
следва да удостовери своята 
безопасност, относно COVID-19.

Сертификат за преболедува-
не се създава в Националната 
информационна система за 
борба с COVID-19 за лицата, 
които са регистрирани като по-
твърдени случаи на COVID-19 
и са вписани в Националната 
информационна система за 
борба с COVID-19. Сертифика-
тът за преболедуване е вали-
ден от 15-тия до 180-тия ден от 
датата от първия положителен 
резултат от PCR изследване за 
COVID-19.

д-р Теодора НАЧЕВА,
РЗИ Силистра

На 1-ви май бе празникът на с. 
Звенимир. Заради пандемията той 
не се проведе по традиционния 
празничен начин. Но кметът на 
селото Тезджан Юмер поздрави жи-
телите: „За мене е чест в този спе-
циален ден да ви поздравя по повод 
традиционния празник „1 май - Ден 
на моето родно село Звенимир 2021 
година “, който отбелязваме всяка 
година. Във връзка със заповедта на 
здравния министър и спазването на 
противоепидемичните мерки, втора 
поредна година няма да сме заедно 
на площада.

Нека в днешната извънредна 
ситуация да бъдем предпазливи и 
отговорни, за да можем заедно обе-
дини в усилията си да се справим с 
пандемията и лична отговорност, 
за да опазим своето и на близките 
си здраве.

Пожелавам на всички жители и 
на всички, които носят в сърцата си 

духа на село Звенимир, много здра-
ве и щастие на вас и вашите близки. 
Нека в домовете ви винаги да има 
любов и разбирателство. Благодат-
на селскостопанска година!”

Поздравителен адрес до жи-
телите на с. Звенимир изпрати 
и кметът на Община Главиница 

Неждет Джевдет: „Имам честта и 
удоволствието да ви поздравя по 
случай 1 май - Ден на моето родно 
село. Поздравявам всички вас за 
грижите, които полагате, за да 
създадете все по-добри условия 
в родното си село и милеете за 
неговото светло бъдеще.

Днешният ден е повод да изявите 
най-доброто, най-светлото от себе 
си, да отворите сърцата си за пози-
тивното, което ви обединява и ви 
прави по-силни.

Протягайки приятелска ръка 
с разбиране и топлота, ще про-
дължаваме да търсим пътища за 
преодоляване на препятствията в 
трудните ви делници.

Бъдете здрави и все така трудо-
любиви, предприемчиви и упорити, 
за да успеете да запазите постигна-
тото и да работите още по-успешно 
за развитието и издигане на прос-
перитета на вашето родно село.”  

Центърът за социална ре-
хабилитация и интеграция в 
село Сокол отпразнува своя 
втори рожден ден! 

Зам.-кметът с ресор "Со-
циални дейности и обра-
зование" Иванка Сярова и 
общински служители уважиха 
техния празник с посещение  
в ЦСРИ. За служителите и 
потребителите на социалната 
институция бяха цветята, тор-
тата и Поздравителен адрес 
от името на Кмета на Община 
Главиница - Неждет Джевдет, 
в който четем: „Уважаема 
Госпожо Управител, приемете 
моите най-сърдечни поздрав-
ления по случай 2-ия рожден 
ден на Центъра за социална 
рехабилитация и интеграция, 
с. Сокол.

Уважаеми специалисти и 
помощен персонал, поздра-

вявам ви за това, че вече 2 
години вие неуморно, профе-
сионално и отговорно се гри-
жите за жителите на община 
Главиница. Топла дума и ис-
тинска подкрепа са само част 
от работата ви, която вършите 
в полза на обществото.

Скъпи потребители, благо-
даря ви за това, че избрахте 
да сте част от тази социална 
услуга и се доверихте на спе-
циалистите, като отворихте 
сърцата си и приехте екипа 
на ЦСРИ като част от семей-
ството си!"

Желая ви най-доброто, 
което заслужавате – здраве, 
дълголетие и достоен живот!”
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Млад мъж от Черник, останал 

без дясна ръка след инцидент, 

се нуждае от протеза

Халил Матем Сали е на 25 
години от дуловското село 
Черник. На 24.10.2020 г., след 
инцидент с пиратка, губи длан 
и китка на дясната си ръка.  

Шанс му дава турска кли-
ника за съвременни протези.

"Открихме точната компа-

ния, която може да ни по-
могне. Но сумата, която е в 
офертата е на стойност 23 000 
евро." - споделя Халил.

Семейството не разполага 
с тези средства, за да плати 
скъпоструващата протеза и 
стартира благотворителна 
кампания, за да набави непо-
силната сума.

Халил и неговото семей-
ството се надяват хора с голе-
ми сърца да го подкрепят, за 
да се върне към пълноценен 
начин на живот, да се движи 
отново и да работи пълно-
ценно.

Можете да направите даре-
ние на следната сметка:

Банка ДСК
Лютфие Халилибрям Али
Банкова сметка в лева: 

BG24STSA93000027205733
BIC - STSABGSF

Турнир по футбол за мъже, организиран от Община Тутракан, се проведе в крайду-
навския град. Той е част от Спортния календар за 2021 г.

За поредна година, турнирът регистрира огромен интерес - имаше много участници 
както от града и селата на територията на община Тутракан, така и от съседни 
общини. 

На футболното игрище в СУ „Христо Ботев” се изиграха всички мачове.
В крайното класиране, на първо място е отбор "Главиница", следван от отбор "Нова 

Черна" и отбор "Правда".
Победителите бяха наградени от Васил Дойнов, главен специалист „Младежки дей-

ности и спорт” в Община Тутракан.

ФК „Левски - 96” (Главиница) е
вицешампион в областното първенство

титлата, кой ще е шампи-
онът се реши след изпъл-
нение на дузпи, след като в 
редовното време отборите 
не успяха да вкарат нито 
един гол. При изпълнение на 
11-метровите наказателни 
удари, ФК „Чернолик” по-
стигна победа с 4:2, а ФК 
„Левски - 96” (Главиница) 
се класира на второ място. 
Треньор на ФК „Левски - 96” 
е Октай Шабан.

В края на финалния мач 

председателят на Област-
ното ръководство на БФС 
- Георги Нарлев връчи и 
индивидуални награди.

Най-добър вратар е Берк 
Реджеб от ФК „Левски - 96” 
(Главиница) - допуснал само 
2 гола през целия шампио-
нат. На снимката на 1-ва 
страница на вестника той 
е със спортния организатор 
на отбора Ертан Идриз, кой-
то се грижи за екипировка-
та и цялостната организа-
ция при футболните срещи 
на главинишкия отбор.

Голмайстор на първен-
ството е Рамиджан Алекси-
ев от ФК „Спортист” от-
белязал 26 гола.

С приз за най-полезен 
играч се окичи Симеон Ата-
насов от ФК „Чернолик”, 
а неговият треньор Халил 
Мехмед бе обявен за най-
добър треньор.

При мъжете финалната 
среща бе между ФК „Вихър” 
(Любен) и ФК „Добруджа” 
(Ситово). В този интере-
сен двубой с победа 2:0 се 
поздравиха футболистите 

от ФК „Вихър” (Любен), 
които с два гола през вто-
рото полувреме станаха 
областни шампиони.

Припомняме, че през 2018 
г. финалният мач се игра 
също между двата отбора, 
но тогава ситовци победи-
ха с 4:1.

Голмайстор на първен-
ството при мъжете, с от-
белязани 36 гола, е Мохамед 
Февзи от ФК „Добруджа” 
(Ситово). Най-добър вратар 
- Александър Александров 
от ФК „Добруджа” (Сито-
во) допуснал само 8 гола, 
а за най-добър треньор бе 
обявен Еджевид Шабан - 
треньор на шампионите от 
ФК „Вихър” (Любен).

Наградата за най-добър 
ръководител бе връчена на 
кмета на Община Ситово - 
Сезгин Алиибрям.   

Отбор "Главиница” - 
победител в регионален турнир

Държавата изпраща 
30 000 ученици на 

лятна почивка
Тридесет хиляди ученици от I до 

XI клас ще летуват една седмица в 
български курорти на пълна дър-
жавна издръжка. Това предвижда 
новата Национална програма „Отново 
заедно“, която е разработена от 
Министерството на образованието 
и науката (МОН) и ще се реализира 
съвместно с министерствата на фи-
нансите и на туризма. Tова обяви ми-
нистърът на образованието и науката 
проф. Николай Денков на съвместна 
пресконференция с министрите на 
финансите и на туризма. 

Летният отдих ще бъде в малки 
групи при спазването на всички 
противоепидемични мерки. Пътува-
нията ще се осъществят след края 
на учебната година, която приключва 
официално на 23 юни за I до III клас 
и на 30 юни за IV до ХI клас. Малко 
по-късно свършват занятията за X и XI 
клас в паралелките с професионална 
подготовка и с дуална система на 
обучение. 

Държавата ще покрие разходите 
за транспорт, настаняване, храна, со-
циална програма и застраховки както 
на децата, така и на придружаващите 
ги учители. Почивките ще се орга-
низират съгласно съществуващата 
„Наредба за детските и ученическите 
туристически пътувания с обща цена 
в страната и чужбина, инициирани 
от институциите в системата на 
предучилищното и училищното 
образование“.

За участие в „Отново заедно“ ще 
могат да кандидатстват всички 2258 
държавни и общински училища. 

Всяко от тях ще има възможност 
да включи до 70 деца, подбрани по 
преценка на педагогическия персо-
нал и със съгласието на родителите. 
Заявките ще бъдат удовлетворявани 
по реда на постъпването им до из-
черпване на лимита на програмата. 

МОН ще започне да приема канди-
датури веднага, след като Национал-
ната програма „Отново заедно“ бъде 
приета от кабинета. Очаква се това да 
стане най-късно в началото на юли 
т.г. Още преди това училищата ще по-
лучат конкретни указания, които ще 
им помогнат да се подготвят навреме. 

Програмата се финансира със 
средства от централния бюджет, 
предвидени за подкрепа на туристи-
ческия бранш. Предвидените сред-
ства са в размер на 15 млн. лева. 
500 лева е пакетът за всеки участник 
– дете и придружаващ учител. С нея 
се постигат едновременно две важни 
цели: улеснява се социализацията 

на учениците след продължителната 
изолация по време на дистанцион-
ното обучение и се подкрепя турис-
тическият бизнес – туроператори и 
хотели. 

Подобен комплексен ефект се 
очаква и от реализацията на Нацио-
налната програма „Профилактика и 
рехабилитация на педагогическите 
специалисти“, която ще бъде приета 
от Министерския съвет до две сед-
мици. Тя ще разполага с бюджет от 
400 000 лв. и е разработена от МОН 
заедно със социалните партньори в 
сферата на средното образование. 

Една от целите на тази програма е 
да се възстанови здравето на учите-
лите, които преживяха много тежка 
година на обучение в условията на 
пандемия. Едновременно с това ще 
бъдат подпомогнати базите на „Про-
филактика, рехабилитация и отдих” 
ЕАД към Националния осигурителен 
институт, ще се създаде също заетост 

Вестник "УСТРЕМ"
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