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Приемете сърдечните ми поздравления 
по случай празника на град Главиница - 

Димитровден!
За втора поредна година отбелязваме 
този празничен ден в условията на 

пандемия, налагаща ни редица 
ограничения. Благодаря за търпението и 

проявената отговорност към общото здраве 
в последните месеци! 

Нека посланията, с които е свързан 
днешният празник, ни дават надежда за 
бъдещето на града ни. Нека ни води 

увереността, че след мрака винаги идва 
светлина. За да оценим доброто, което ни 

заобикаля, понякога трябва да се сблъскаме 
и с предизвикателства.

Бъдете здрави и домовете Ви да са 
изпълнени с любов и мир! 

Нека Свети Димитър ни дари със своята 
закрила и благодат! Честито на имениците!

Вече 37 години нашият красив 

град Главиница чества своя празник 

на 26 октомври - Димитровден!

В днешния празничен ден искам да изразя 

своята благодарност към хората, които 

носят Главиница в сърцето си. Изказвам 

своята признателност към всички, които са 

градили и които днес допринасят за 

благополучието на нашия град. 

Благодаря на бизнеса и на всички институции 

за доверието и безрезервната подкрепа.

Бъдете здрави и щастливи! 

Нека и занапред продължаваме да 

работим за благоденствието на Главиница!

Честит празник, Главиница !

Уважаеми  съграждани,

Неждет ДЖЕВДЕТ, 
Кмет на Община Главиница

Уважаеми  съграждани,

Честит празник!
Месут АЛИШ,

Председател на Общински съвет - Главиница

Община Главиница с номинация
за Деня на правото да знам

Програма Достъп до ин-
формация (ПДИ) обяви но-
сителите на награди и ан-
тинагради по повод Между-
народния ден на правото да 
знам, който се отбелязва 
на 28 септември. Церемо-
нията се проведе за втори 
път онлайн, като в нея 
участваха близо 80 граж-

дани, журналисти, пред-
ставители на граждански 
организации и на държавни 
институции.

Тази година 33 номина-
ции се бориха за награди в 
шестте категории. 

Основните цели на награ-
дите са да се окуражават 
активни граждани, журна-

листи и неправителствени 
организации да упражняват 
правото си на достъп до 
информация; да се насър-
чават институциите да 
изпълняват задълженията 
си по Закона за достъп до 
обществена информация 

на стр. 2

Красиви снимки - от 
добри фотографи!

Приключи конкурсът за 
най-красива снимка, за-
снета на територията на 
община Главиница. „При-
родно, културно и селско-
стопанско наследство на 
община Главиница“ бе мо-
тото на първия по рода 
си конкурс, организиран пo 
случай Празника на града - 
Димитровден, и имa зa цeл 
дa пpeдocтaви възмoжнocт 
нa вceки дa пoпyляpизиpa 
населеното си място, кaтo 
cпoдeли cвoитe фотогра-
фии на пpиpoдни, кyлтyp-
ни, селскостопански и/или 
иcтopичecки обекти.

В рамките на един месец 
до организатора на кон-
курса - Община Главиница, 
бяха изпратени фотографии 
от 74 участника, които 

на стр. 5

500 кг капачки събраха 

жителите на община главиница 

за каузата „капачки за бъдеще”

Приносът на граждани-
те на Община Главиница 
към кампанията "Капачки 
за бъдеще", в която те 
участват, е половин тон 

капачки. В специалните 
„сърца”, изградени за тази 
цел, ежедневно се поставя-

на стр. 2

Приятелство 
въпреки политиката

на стр. 8
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Община Главиница с номинация
за Деня на правото да знам
(ЗДОИ) и да бъдат про-
зрачни и отчетни пред 
обществото, както и да 
се посочат институциите, 
които нарушават правото 
на достъп до информация.

Журито бе в състав 
Александър Кашъмов, Генка 
Шикерова, Гергана Жулева, 
Доротея Дачкова, Кирил 
Терзийски, Николай Н. Ни-
нов, Росен Босев, Стефан 
Ангелов, Христо Христов.

Гергана Жулева, изпълни-
телен директор на ПДИ, 
представи номинациите 
за общини, постъпили в 
категорията „Институция, 
най-добре организирала 
предоставянето на инфор-
мация за граждани“. Сред 
тях бе и Община Главиница.

„Най-много номинации 
постъпиха в тази катего-
рия и това не е случайно, 
тъй като за 2020-2021 
има значително подобря-
ване на изпълнението на 
задълженията за активно 
публикуване“, подчерта 
д-р Жулева. Тя поясни, че 
шест от десетте номи-
нации са постъпили от 
журналисти, което е допъл-
нителна оценка за откри-
тостта на тези институ-
ции. Номинираните общини 
са с високи резултати в 
Рейтинга на активната 
прозрачност, имат много 
добри интернет страници 
и добри секции „Достъп до 
информация“.

Резултатите от оценка-
та на активната прозрач-
ност сред 12 проучвани 
общински и държавни ин-
ституции в област Си-
листра сочат, че Община 
Главиница води в класация-
та с 73,7 точки, следвана 
от РЗИ-Силистра, Община 
Алфатар, Община Ситово, 
Община Тутракан, Община 
Силистра, Областна адми-

нистрация - Силистра, Об-
щина Кайнарджа, ОДМВР-
Силистра, РУО-Силистра, 
ОД „Земеделие”-Силистра 
и Община Дулово.    

„Проучването, което вся-
ка година Програма Достъп 
до информация прави, е ис-
тинското доказателство 
за публичността, която 
прилагаме. Прозрачното и 
открито управление - това 
е основата на успеха” - 
категоричен е кметът на 
Община Главиница Неждет 
Джевдет за работата на 
институцията по Закона 
за достъп до обществена 
информация (ЗДОИ) по по-
вод е възходящия скок на 
Главиница в Рейтинга на 
активната прозрачност.

Статистиката сочи, че 
докато през 2017 Община 
Главиница е заемала 196-то 
място сред органите на 
местно самоуправление и 
365-то място сред всички 
проучвани институции, то 
при последното проучване 
на ПДИ, Общината вече 
е на осмо място сред 265 
органи на местна власт, 
а в сравнителния рейтинг 
на всички 563 институции 
заема също осмо място.

Проучването оценява как 
органите на власт изпълня-
ват своите задължения по 
ЗДОИ и други нормативни 
актове за публикуване на 
информация в интернет 
и как отговарят на заяв-
ленията по електронен 
път. В сайта на Община 
Главиница са публикувани 
всички задължителни по 
закона категории инфор-
мация – описание на право-
мощията на кмета и данни 
за организацията, функ-
циите и отговорностите 
на ръководената от него 
община; списък на издаде-
ните актове в изпълнение 
на неговите правомощия и 
текстовете на издадени-

те от органа нормативни 
и общи административни 
актове; описание на ин-
формационните масиви и 
ресурси; наименование-
то, адреса, електронната 
поща, телефона в съот-
ветната администрация за 
приемането на заявленията 
за достъп до информация; 
устройствен правилник и 
вътрешни правила, свър-
зани с предоставянето на 
административни услуги 
на гражданите; страте-
гии, планове, програми и 
отчети за дейността; 
информация за бюджета 
и финансовите отчети на 
администрацията, инфор-
мация за провеждани об-
ществени поръчки; проекти 
на нормативни актове за-
едно с мотивите; обявления 
за конкурси за държавни 
служители; подлежащата 
на публикуване информация 
по Закона за предотвра-
тяване и установяване на 
конфликт на интереси и др.

Секция „Достъп до ин-
формация“ съдържа въ-
трешните правила за пре-
доставяне на информация; 
вътрешни правила за ор-
ганизация на администра-
тивното обслужване; за 
повторното използване на 
информация; за информаци-
ята, предоставена повече 
от три пъти по заявление 
за достъп; списък на ка-
тегориите информация за 
публикуване; описание на 
регистри, база данни и ред 
за достъп; списък на кате-
гориите сведения, обявени 
от различни нормативни 
актове за служебна тай-
на, годишните отчети за 
работа по ЗДОИ и др.

В същата секция всеки 
може да отвори и наръчни-
ка на ПДИ "Как да получим 
достъп до информация", 
даващ възможност да се 
проследят стъпка по стъп-

ка етапите, които трябва 
да се следват, когато се 
търси обществена ин-
формация. Ще намерите 
отговор и на въпросите 
от кого, какво и как да го 
поискате.  

По повод нарастващия 
брой заявления по ЗДОИ, 
секретарят на Община Гла-
виница Ашкън Салим, който 
е длъжностното лице по 
ЗДОИ, споделя: „Граждани-
те стават все по-активни, 
неправителствените орга-
низации също. През 2017 са 
подадени 3 заявления и то 
само от неправителствени 
организации, докато през 
2020 заявленията вече са 
23, като 10 са от гражда-
ни, 12 от НПО и едно от 
фирма. Всички са подадени 
по електронен път. Темите 
на исканата информация са 
в повечето случаи контрол 
на дейността на админи-
страцията и отчетност 
на институциите. Всички 
заявления са разгледани и 
им е отговорено в законо-
вия 14-дневен срок. Отказ 
сме направили по едно за-
явление, тъй като достъ-
път засяга интересите на 
трето лице (фирма) и няма 
неговото изрично писмено 
съгласие за предоставяне 
на исканата обществена 
информация.”

„Доволен съм от рабо-
тата на общинските слу-
жители, които отговарят 
за работата със ЗДОИ 
- допълва кметът Неждет 
Джевдет. - Имали сме 
случаи, когато исканата 
информация е доста об-
емна и за големи периоди, 
което отнема много време 
на екипа, но той се справя. 
Сайтът на общината се 
поддържа добре, публику-
ва се редовно актуална 
информация. Надявам се 
догодина да сме по-напред 
в Рейтинга”.

от стр. 1

От Общински съвет-Главиница: 

На редовното заседание 
на местния парламент про-
ведено на 16 септември е 
прието решение по върнато 
от Областния управител 
решение прието на предход-
ното заседание отнасящо 
се до присъединяване към 
село Черногор на урбани-
зирана територия позната 
под името ДЗС „Янко За-
бунов”.

Общинските съветници 
приеха предложенията за 
уточнения план и отчет за 
изпълнението на бюджета 
на община Главиница за 
2020 г., годишен отчет за 
състоянието на общинския 
дълг и уточнения план и из-
пълнение на план-сметката 
по чл.66 от ЗМДТ за 2020 
г. Допълнена е и Годишната 
програма за управление и 
разпореждане с имоти-
общинска собственост за 
настоящата година.

На 7 октомври Общински 
съвет-Главиница проведе 
извънредно заседание. По-
водът - необходимостта 
от приемане на решение, за 
да може Община Главиница 
да кандидатства с про-
ектно предложение за пре-
доставяне на безвъзмездна 
финансова помощ, чрез под-
бор BG06RDNP001-19.159 
МИГ „Главиница-Ситово 
Крайдунавска Добруджа“ 
по Мярка 7.2. „Инвестиции 
в създаването, подобрява-
нето или разширяването 
на всички видове малка по 
мащаби инфраструктура“ 
от мярка: 19 ВОДЕНО ОТ 
ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО 
РАЗВИТИЕ от Програмата 
за развитие на селските 
райони за периода 2014 – 
2020 г., съфинансирана от 
Европейския земеделски 
фонд за развитие на селски-
те райони (ЕЗФРСР).

На 14 ноември ще 

гласуваме на една 

машина и една карта
ЦИК реши, че на изборите 

„две в едно“ на 14 ноември 
ще се гласува на една ма-
шина и с една смарт карта. 
Разписките ще са две или 
една, в зависимост от това 
дали избирателя гласува за 
двата вида избори или само 
за единият.

Комисията прие и как ще 
се визуализират екраните 
на устройството, така че 
да се направи избор дали 
вотът ще се упражни ед-
новременно за президент и 
вицепрезидент и за народни 
представители или само в 
един от двата избора.

Ако три минути след 
стартиране на гласуване-
то избирателят не пред-
приеме действия по избор, 
той  ще бъде подсетен с 
текст, че трябва да нати-
сне някой от бутоните на 
екрана.

След активирането на 
машината със смарт кар-
тата за гласуване ще се 
визуализира екранен надпис 
„Посочете в кои избори ще 
гласувате“, отдолу бутон 
„Потвърдете“, като ще се 
избират три бутона. Пър-
вият е за избор две в едно, 
вторият за избор на пре-
зидент и вицепрезидент, 
третият за избор на народ-
ни представители. Долу на 
екрана вдясно ще има друг 
бутон в синьо  с надпис 
„Потвърждавам“. След на-
тискането му се зарежда 

втори екран за гласуване, 
обясни говорителят на ЦИК 
Росица Матева.

На втората страница ще 
има три варианта в зависи-
мост от това какъв избор е 
направил избирателят. Ако 
е избрал първия бутон, ще 
се визуализира на втория 
екран следният текст: „Вие 
избрахте да гласувате, две 
точки“, като това ще бъде 
в трите варианта, като 
при избора на първия бутон 
ще се визуализира текст 
„Избори за президент и 
вицепрезидент и за народ-
ни представители“. След 
това текста „Потвърдете 
своя избор“ или се „върнете 
назад“.

На трета страница ще 
се визуализира първият 
екран на бюлетината за 
президент и вицепрези-
дент, бюлетината ще се 
прелиства с бутон след-
ваща страница и ще се 
преминава към следващо  
гласуване.

След като сме направили 
своя избор, преди да се 
разпечата разписката или 
разписките, отново ще мо-
жем да се върнем назад, за 
да променим избора си след 
като направим преглед.

Отдолу ще има бутон 
„Промени избора”, следващо 
изречение, отдолу натиска-
ме „Гласуване“ и изчакваме 
разписка.

ха от гражданите събрани 
пластмасови капачки, с 
които те даваха шанс за 
закупуване на кувьози за 
болниците в различни гра-
дове на страната вкл. и 
Тутракан. Каузата, за коя-
то сега се събраха капачки, 
е за закупуване на втора 
детска линейка.

Със съдействието на 
кмета на общината Неж-
дет Джевдет е осъщест-
вено съхранението и извоз-
ването на вече събраните 
капачки до пункта в гр. 
Русе, за което организато-
рите благодарят.

Грамота за дарение е 
получила Община Главиница 
от Лазар Радков и Марти-
на Йорданова – главните 
двигатели на благотвори-
телната кампания, която 

от стр. 1

500 кг капачки събраха 

жителите на община главиница 

за каузата „капачки за бъдеще”

Дъждът не попречи на главиничани да донесат 
събраните капачки
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Кметът Неждет Джевдет 
посети с делегация Турция

Делегация на Движение-
то за права и свободи бе 
на посещение в Република 
Турция, информират от 
Пресцентър на партията. 

Представителите на 
Движението присъстваха 
на закуска със симпати-
занти на партията в Лю-
лебургас. На събитието 
присъстваха народните 
представители в 46-то 
Народно събрание Сезгин 
Мехмед и Гюнер Ахмед, 
кметовете на община 
Главиница и община Кру-
шари - Неждет Джевдет 
и Илхан Мюстеджеб, об-
ластният председател 
на ДПС -Силистра Сезгин 
Галиб, представителят 
на ДПС за район Тракия 
и зам.-кмет на община 
Чорлу Гюнер Четин, както 
и народните предста-
вители от Къркларели в 

турския Меджлис - Тураби 
Каян от Републиканската 
народна партия (СНР), 
Селяхаттин Минсолмаз 
от Партията на справед-
ливостта и развитието 
(AK parti) и председате-
лите на изселническите 
организации в Къркларели, 
Бабаески, Едирне, Люле-

бургас и Визе. Събити-
ето бе организирано от 
председателя на изсел-
ническата организация 
Балгьоч за Тракия Вели 
Йонер. 

Делегацията на ДПС 
се срещна и с областния 
управител на област Те-
кирдаг Азиз Йълдъръм.

От МИГ "Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа” информират:

Подписани  са два Договора за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ по 
ОП "Развитие на човешките ресурси" 

Безвъзмездната финансо-
ва помощ се предоставя за 
реализирането на одобрени 
проекти по  мярка 1.7 „Прис-
пособяване на работниците, 
предприятията и предпри-
емачите към промените, 
въвеждане на социални и 
нетехнологични иновации в 
предприятията” от Стратеги-
ята за ВОМР на Сдружение 
"МИГ Главиница - Ситово 
Крайдунавска Добруджа” 
на "Зафира - Бен" ООД и 
Районна потребителна коо-
перация "Бъдеще”.   Финан-
сирането по процедура № 
BG05M9OP001 - 1.061 „МИГ 
Главиница-Ситово Крайду-
навска Добруджа” – „Прис-
пособяване на работниците, 
предприятията и предпри-
емачите към промените, 
въвеждане на социални и 
нетехнологични иновации в 
предприятията” на 100 %.

Реализацията на проекта 
на "Зафира - Бен" ООД има 
за цел допълнително да по-
виши производителността 
на труда, посредством подо-
бряване на здравословното 
състояние и създаване на 
по-добри условия за по-
чивка, отдих и хранене на 
работещите в дружеството. 
Чрез дейност  „Подкрепа за 
практики за въвеждане на 
иновативни, по-производи-
телни и „по-зелени” модели 
за организация на труда 
в предприятията в т.ч. за 
осигуряване на безопасни 
и здравословни условия на 
труда, подобряване профе-
сионалния и здравния статус 
на работниците и служители-
те, както и за подобряване 
на социалния климат. Чрез 
дейност „Осигуряване на 
средства за колективна за-
щита , включително модер-
низация и/или реконструк-
ция и/или обезопасяване на 
съществуващи обекти, тех-
нологични процеси, машини 
и съоръжения, свързани с 
подобряване условията на 

труд в Зафира- Бен ООД“ 
ще се замени част от  лу-
минесцентното осветление 
със свето диодно- тип LED 
осветление. Чрез дейност 
"Закупуване на ЛПС и спе-
циално работно облекло", 
използваните до момента 
лични предпазни средства и 
специално работно облекло 
ще бъдат заменени с по-
ефективни, осигуряващи по-
добра индивидуална защита 
за здравето на работещите. 
Чрез дейност  „Подобрява-
не на социалния климат в 
предприятието чрез предос-
тавяне на възможности за 
отдих, почивка, спортуване 
и улесняване на служите-
лите по време на работния 
процес в предприятията“ 
ще се подобрят условията 
за почивка, отдих и хранене 
на работниците и служите-
лите в дружеството, чрез 
оборудване и обзавеждане 
с редица социални придо-
бивки на две помещения 
за преобличане, почивка и 
отдих в производствената 
база в с. Зафирово. Част от 
проекта са и задължителни-
те дейности за публичност и 
визуализация и организация 
и управление. Проект има за 
цел да подобри работната 
среда в "Зафира-Бен" ООД, 
чрез осигуряването на до-
бри и безопасни условия на 
труд, както и посредством 
осигуряване на социални 
придобивки, което от своя 
страна ще подобри качест-
вото на живот и труд и ще 
рефлектира положително 
върху  производителността 
на труда. 

Проектно предложение 
на РПК „Бъдеще“ - Ситово е 
насочено към подобряване 
на условията на труд, оси-
гуряване на средства за ко-
лективна защита и социални 
придобивки на служителите 
в предприятието . През ця-
лото време на съществува-
нето си ръководството на 

организацията е отдавало 
значение и полагало грижа 
за човешкия ресурс, с който 
разполага. В организацията 
са осигурени изискваните 
от законодателството без-
опасни условия на труд, 
но стремежът на предпри-
ятието винаги е бил, те да 
бъдат надградени. Целевата 
група, към която е насочен 
проекта са работещите в 
предприятието. За постигане 
на максимално добри резул-
тати, водещо при избора на 
дейностите са идентифици-
раните проблеми и потреб-
ности на целевите групи 
по проекта, както и целите 
на настоящата процедура. 
В проектното предложение 
са предвидени следните 
дейности: Дейност - Осигу-
ряване на средства за ко-
лективна защита, свързани 
с подобряване условията 
на труд; Дейност - Подобря-
ване на социалния климат 
в предприятието чрез пре-
доставяне на възможности 
за отдих, почивка и улес-
няване на служителите по 
време на работния процес в 
предприятието. В следствие 
на реализиране на проекта 
ще бъдат постигнати след-
ните резултати: Подобрени 
здравословни и безопасни 
условия на труд в РПК "Бъ-
деще” - Ситово, Осигурени  
социални придобивки за слу-
жителите на предприятието 
- оборудване на помещение 
за отдих и хранене, което ще 
подобри социалния климат и 
управлението на човешките 
ресурси в предприятието, 
Осигурени средства за ко-
лективна защита. Основ-
ната цел на настоящото 
проектно предложение е да 
се подобри работната среда 
в РПК „Бъдеще“ - Ситово 
чрез осигуряване на добри и 
безопасни условия на труд, 
както и чрез осигуряване на 
социални придобивки за слу-
жителите на предприятието.

Деца от с. Калугерене участваха 

в кампанията за намаляване 

на пътните произшествия

В периода от 16 до 22 
септември т.г. се прове-
де кампания за намаляване 
до нула на загиналите при 
пътнотранспортни произ-
шествия за поне един ден. 
Тази година в рамките на 
второто издание на ини-
циативата организирана 
от Европейската мрежа 
на службите на пътната 

полиция ROADPOL фоку-
сът се постави на 21 сеп-
тември, като денят бе 
обявен за ден без загинали 
при пътни инциденти.

Посланието "Лесно е 
да спасиш живот! Прос-
то спазвай правилата!" 
беше и мотото, с което 
децата от изнесена група 
"Мир", село Калугерене 

на Детска градина "Св. 
Св. Кирил и Методий", 
град Главиница, призоваха 
участниците в движени-
ето да пазят децата на 
пътя! 

С помощта на част от 
родителите си те пода-
риха апликации на свето-
фари с лично послание и 
призив!

Кметът на Община Главиница Неждет Джевдет, неговите заместници Сузан Акиф, Сюзан 
Хасан и Иванка Сярова проведоха работна среща с кметовете и кметските наместници на 

населените места в общината по повод Деня на българската община и местното 
самоуправление, който се отбелязва на 12 октомври
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Що е местно самоуправление - тема 
в Деня на българската община 
с учениците от град Главиница 

По случай Деня на българ-
ската община - 12 октом-
ври, и с цел популяризиране 
дейността на местната 
власт в община Главиница, 
както и стимулиране на 
по-активно и съпричаст-
но гражданско участие в 
процесите на управление, 
в Общинската администра-
ция бяха поканени всички 
дванадесетокласници от 
СУ „Васил Левски“.

За да се запознаят с функ-

циите на Общински съвет 
и Общинска администрация 
- по дирекции и отдели към 
тях, за учениците бе изгот-
вена презентация. Кметът 
на Община Главиница - г-н 
Неждет Джевдет, заедно 
със своите заместници 
- г-жа Сузан Акиф, г-жа 
Сюзан Хасан и г-жа Иванка 
Сярова и председателят 
на Общинския съвет - г-н 
Месут Алиш представиха 
ролята на местното са-

моуправление в живота на 
хората.

Исторически датата е 
свързана с публикуването 
през 1882 г. в брой 117 
на „Държавен вестник” 
на Закона за общините и 
градското управление. Това 
е първият законодателен 
акт, който регламентира 
дейността на Общинските 
съвети, на кметовете и 
техните помощници.

На 18 юни 1998 г. в Бла-

гоевград е проведено Тре-
тото общо събрание на 
Националното сдружение 
на общините в Република 
България. Водени от жела-
нието за създаване на нова 
традиция в историята на 
българските общини, която 
да свързва миналото, на-
стоящето и бъдещето на 
местното самоуправление 
в България, делегатите 
на събранието са приели 
решение 12 октомври да 
бъде отбелязван като Ден 
на българската община.

През настоящата година 
Националното сдружение на 
общините в Република Бъл-
гария отбелязва 25 години 
от своето създаване. Ос-
новано през 1996 г., само 3 
години по-късно - през 1999 

г., НСОРБ вече обединява 
всички общини в Република 
България.

В началото на м. октом-
ври т.г. Министерският съ-
вет прие решение, с което 
обявява 12 октомври за Ден 
на българската община и 
местното самоуправление 
в България. Правителстве-
ното решение е взето по 
предложение на Национал-
ното сдружение на общи-
ните в Република България.

На учителя - с любов!
Международният ден 

на учителя се отбеляз-
ва на 5 октомври в над 
100 страни от света. 
Той влиза в световния 
календар по препоръка 
на ЮНЕСКО по повод 
годишнината от прие-
мането на документа 

„Препоръки, касаещи 
статуса на учителя”. 
Това става през 1966 г. 
и целта на документа е 
да се подчертае колко 
е важна ролята на учи-
телите в обществото. 
А тя безспорно е важна. 
Учителите са много 

чувствителна брънка 
в цялата обществена 
система.

По случай професио-
налния им празник, кме-
тът на Община Глави-
ница Неждет Джевдет 
поздрави преподавате-
лите от училищата и 

детските градини.
„Искам да изразя почи-

тта си към всички Вас, 
които с професиона-
лизъм и възрожденски 
плам, изграждате и 
съхранявате за поколе-
нията най-стойност-
ното - образованието, 

науката и духовността!
Българският учител 

винаги е бил и ще бъде 
нашият духовен обеди-
нител, онзи животво-
рен извор на светлина 
и родолюбие, от който 
черпим мъдрост, знания 
и сила за изпитанията 

в динамичното време.
Накрая на дългия и 

труден път, който сте 
поели Ви чака удовлет-
ворението, че сте ос-
тавили след себе си 
следа и тя ще сочи пътя 
в живота на другите. 
На днешния празник Ви 

пожелавам винаги да 
виждате благодарност-
та в очите на Вашите 
ученици и желанието 
им за нови знания! 

Бъдете горди с про-
фесията си и никога 
не се предавайте пред 
трудностите!” - се 
казва в Поздравител-
ния адрес на общинския 
кмет.

Юрданур Расим - гла-
вен специалист „Обра-
зование, младежки дей-
ности и спорт“, посети 
учебните заведения и 
детската градина с 
нейните изнесени гру-
пи на територията на 
община Главиница, като 
им поднесе кошници с 
цветя и Поздравителни 
адреси като им пожела 
много здраве, сили и 
професионални успехи!
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- Municipality-of-Glavinitsa в 

социалната мрежа Фейсбук. 
Финалът на конкурса е 

крайното класиране. Участни-

ците, заели призови места в 
конкурса "Най-красива снимка, 
заснета на територията 

на община Главиница", бяха 
наградени по време на ра-
ботната среща с кметовете 
и кметските наместници на 
населените места в община 
Главиница, която се проведе 
на 12 октомври, когато се 
празнуваше Деня на българ-
ската община и местното 
самоуправление.

На първо място е класира-
на снимката на 26-годишния 
Бахар Бахри от с. Вълкан, на 
второ място е снимката на 
20-годишната Есра Джафер 
от с. Вълкан и на трето - 
Сузан Мехмед, на 27 г., гр. 
Главиница. 

Победителите бяха на-
градени от общинския кмет 
Неждет Джевдет съответно 
с лаптоп, таблет и 100 лв., а 
останалите 71 участници в 
конкурса получават грамоти 
за участие. 

Творбите на всички учас-
тници, ще бъдат изложени 
в Кметствата и Кметските 
наместничества на тери-
торията на общината и в 
сградата на Общинска адми-
нистрация в град Главиница.

Кметът Неждет Джевдет награди 
победителят Бахар Басри от с.Вълкан

Красиви снимки - от добри фотографи!

от стр. 1

Първо място за снимката на Бахар Басри - "Слънчогледите при изгрев слънце"

Есра Джафер от с.Вълкан  е на второ място в конкурса, 
а това е фотографията й "Романтика в гората"

Награда за третото място на Сузан Мехмед  
от гр. Главиница и нейната снимка озаглавена

 "Залез за двама"

До 31 октомври се подават декларациите за 

дължими данъци за третото тримесечие на 2021 г.
Предприятията и са-

моосигуряващите се, 
които са изплатили 
доходи на физически 
лица, извън тези по 
трудов договор, и са 
задължени по закон да 
удържат данък, пода-
ват декларации до 31 
октомври за дължими 
данъци за третото 
тримесечие на 2021 г. 
Декларацията по чл. 

55, ал. 1 от ЗДДФЛ 
и по чл. 201, ал. 1 
от ЗКПО се подава в 
сроковете за внасяне 
на дължимите данъци. 
Авансовият данък за 
доходите от наем, 
от друга стопанска 
дейност и за парич-
ните доходи от други 

източници, удържан 
върху доходи, изплате-
ни през третото три-
месечие на 2021 г., 
също се декларира до 
последния ден на ок-
томври 2021 г. Форму-
лярът се подава и от 
физически лица, ако 
предприятието или 
самоосигуряващото 
се лице – платец на 
дохода, не е задълже-
но да удържа и съот-
ветно да внася данък. 
Дължимите данъци се 
декларират в НАП до 
края на месеца, след-
ващ тримесечието, 
през което е придо-
бит доходът, като за 
доходи от наем или 
от друга стопанска 

дейност, придобити 
от физическите лица 
през третото три-
месечие на годината, 
срокът съответно е 
31 октомври 2021 г. 
Декларация за дъл-

жими данъци се по-
дава в НАП и за окон-
чателните данъци, 
удържани върху дохо-
дите на чуждестран-
ни физически и юриди-
чески лица (например 
върху възнаграждения 
за технически услуги, 
доходи от лихви, ав-
торски и лицензионни 
възнаграждения и дру-
ги), както и за оконча-
телните данъци върху 
доходите от дивиден-
ти и ликвидационни 

дялове, разпределе-
ни на местни и чуж-
дестранни физически 
лица, на чуждестран-
ни юридически лица 
(в случаите, когато 
данъкът е дължим) и 
на местни юридически 
лица, които не са тър-
говци, включително 
общини.
Информация за по-

пълване декларациите 
и внасяне на суми към 
бюджета, може да 
се получи в сайта на 
приходната агенция - 
www.nap.bg  или на те-
лефона на НАП - 0700 
18 700 /обажданията 
се таксуват по та-
рифа на съответния 
оператор/.  
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Повишаване качеството на образованието чрез работа по проекти

Учениците и учителите 
от СУ „Васил Левски“, гр. 
Главиница работят по раз-
лични проекти, насочени 
към повишаване на качест-
вото на образованието. 

Един от проектите, по 
които работи училище-
то е BG05M2OP001-3.008-
0001-C01, „Моите корени и 
моето бъдеще“, финансиран 
по ОП НОИР, Процедура за 
БФП BG05M2OP001-3.008, 
МИГ „Главиница-Ситово 
Крайдунавска Добруджа” - 
„Уча се, за да сполуча“.

Продължителността на 
проекта е 24 месеца.

Финансирани са дей-
ности, насочени към по-
добряване на достъпа до 
качествено образование, 
насърчаване на социална-
та и образователна ин-
теграция на ученици от 
маргинализирани групи в 
училището, намаляване на 

дела на ранно отпадналите 
от училищното образова-
ние деца и повишаване на 

образователния статус 
като устойчива тенденция.

В целевата група по про-
екта са включени ученици 
от уязвими групи и техни-
те родители, също и техни 

съученици.
Учителите в училището 

развиват допълнителни 

знания и умения за превен-
ция на агресията и отпада-
не от образованието чрез 
иновативни извънкласни 
занимания в клубове по 
интереси, допълнителни 
занятия по БЕЛ, история 
и цивилизации, биология 
и здравно образование, 
философия, география и 
икономика, прилагат добри 
практики за работа в мул-
тикултурна среда.

В начален етап:
Новите форми за пълно-

ценна социализация в нача-
лен етап са няколко.

В Клуб „Уроци в автен-
тична среда“ с ръково-
дител Мариана Василева 
са изнесени три открити 
урока по Български език и 

литература в българска, 
ромска и турска среда. 
Учениците работиха в им-
провизирана класна стая на 

открито.
В Клуб „Аз уча моите ро-

дители“ с ръководител Ди-
митричка Петрова са изне-
сени три открити урока на 
тема „Коледа“, "Празници и 
обичаи на ромите - Васили-
ца" и „Шекер Байрам - един 
от големите празници на 
турския етнос” или три 
празника с една цел - да сме 
толерантни, да се уважава-
ме и да бъдем добри, като 
ученици от класа влизат в 
ролята на учител.

В Клуб „Родители – учи-
тели“ с ръководител Сев-
джихан Салим са изнесени 
също три открити урока 
по околен свят на тема 
„Коледа”, „България празну-
ва – официални празници“, 
„Празнуваме и живеем заед-
но“, като тук родителите 

изнасят уроците.
Две групи формират Клуб 

„Добър четец“. Те се ръко-
водят от  Семра Ахмед и 
Мелек Абил.

Учениците усъ-
вършенстваха че-
тивните си уме-
ния. Запознаха се 
с различни автори 
и интересни про-
изведения. Изгот-
виха читателски 
дневници, рисуваха 
герои от любими 
приказки, четоха 
по роли. Изготвиха 
табло за краснопис 
на приказките за 
Хитър Петър.

Клуб „Пеем и тан-
цуваме заедно“  е 
съставен от две 
групи ученици от 
начален етап с ръ-
ководител Росен Атанасов.

В прогимназиален и гим-
назиален етап:

Новите форми за пъл-
ноценна социализация в 
прогимназиален и гимнази-
ален етап реализирани по 
проекта са три.

Клуб „Приятели“ включва 
2 танцови групи с ръково-

дител Росен Атанасов и 
една група „Драматургия“ 
с ръководител Иван Ива-
нов.

В състава на Клуб „Ро-

долюбие“ са 2 групи с ръ-
ководители Петър Донев 
и Айлер Мустафа. В Клуб 
„Единни в многообразието“ 
се формира също от 2 гру-
пи с ръководители Бехие 
Рахим и Ердинч Изедин.

Участниците в клубове-
те „Родолюбие“ и „Единни в 
многообразието“ проведо-

ха часовете от тематич-
ната програма присъст-
вено по график, когато 
се учеше присъствено. По 
време на обучението, от 

разстояние - в електрон-
на среда, бяха създадени 
виртуални класни стаи 
за съответните групи и 
часовете се провеждаха 
онлайн.

Учениците от Театрал-
ната школа с ръководител 
г-н Иван Иванов имаха пуб-
лична изява на 19 февруари 
- по случай патронния праз-
ник, и на 24 май - за Деня 
на славянската писменост. 
Часовете се вземат при-
съствено и онлайн.

В гимназиален етап Клуб 
„Родолюбие“  е с ръково-
дители Айлер Мустафа и 
Петър Донев и той е със-
тавен от 2 групи ученици.

С две групи е и Клуб 
„Единни в многообразието“ 
с ръководители Бехие Ра-
хим и Ердинч Изедин.

По проекта са оборуд-
вани и обзаведени три 
учебни кабинета с чинове, 
ученически столове, теле-
визори, шкаф-библиотеки, 
климатици и други.Театрална школа с ръководител Иван Иванов Нов облик на учебните кабинети

Клуб "Пеем и танцуваме заедно" с ръководител Росен Атанасов

Клуб "Добър четец" с ръководители Семра Ахмед и Мелек Абил

Клуб "Аз уча моите родители" с ръководител Димитричка Петрова

Клуб "Родители - учители" с ръководител Севджихан Салим

Клуб "Уроци в автентична среда" 
с ръководител Марияна Василева



устремм. 09/10 2021 г. 7

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

МИГ "ГЛАВИНИЦА - СИТОВО КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА"

ОБЯВА
за прием на проектни предложения към Стратегията за водено от общностите местно развитие 

за територията на СНЦ "МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа"
Сдружение „Местна инициативна група Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа” открива 

процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.545 по Мярка 4.2. „Инвес-
тиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти “

Програма: ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 - 2020 г. 
Мярка: 19 ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ 
Основна цел на мярката е: Модернизиране на преработващи предприятия с цел производ-

ство на качествени местни храни и  продукти, създаване на работни места и стимулиране 
на предприятията да подобрят ефективността и конкурентоспособността си; насърчаване 
на  пазарните взаимодействия между земеделските производители и преработвaтелите на 
земеделска продукция на територията на МИГ. Процедурата за безвъзмездна финансова 
помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския земеделски фонд за развитие 
на селските райони.

- Наименование на мярката от Стратегията за ВОМР:
„МИГ Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа” - Мярка 4.2. „Инвестиции в преработка/

маркетинг на селскостопански продукти “
- Допустими кандидати по Мярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селско-

стопански продукти“:
1. Регистрирани земеделски стопани, съгласно Наредба № 3 от 1999 г., чийто минимален 

стандартен производствен обем на земеделското им стопанство е по-голям от левовата рав-
ностойност на 8000 евро. 

2. Признати групи или организации на производители или такива, одобрени за финансова 
помощ по мярка 9. "Учредяване на групи и организации на производители" от ПРСР 2014 - 2020 г. 

3. Еднолични търговци и юридически лица, различни от кандидатите по т. 1 и 2.
- Кандидатите трябва да са регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите 

и да имат седалище на територията на община Главиница или община Ситово, или съответно 
постоянен адрес за физическите лица на територията на община Главиница или община Ситово

- Проекти, представени от кандидати, неотговарящи на тези условия ще бъдат отхвърлени 
като недопустими по стратегията за ВОМР  на „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа”

- Дейности, допустими за финансиране:
Допустими са само дейности на територията на МИГ, които водят до подобряване на ця-

лостната дейност на предприятието чрез:
1. внедряване на нови и/или модернизиране на наличните мощности и подобряване на 

използването им, и/или 
2. внедряване на нови продукти, процеси и технологии, и/или 
3. намаляване на себестойността на произвежданата продукция, и/или 
4. постигане на съответствие с нововъведени стандарти на ЕС, и/или 
5. подобряване на сътрудничеството с производителите на суровини, и/или 
6. опазване на околната среда, включително намаляване на вредните емисии и отпадъци, 

и/или 
7. подобряване на енергийната ефективност в предприятията, и/или 
8. подобряване на безопасността и хигиенните условия на производство и труд, и/или 
9. подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост, и/или 
10. подобряване на възможностите за производство на биологични храни чрез преработка 

на първични земеделски биологични продукти. 
Дейностите по проекта са допустими, ако са извършени след подаване на заявлението за 

подпомагане, независимо дали всички свързани с тях плащания са направени.
- Допустими разходи:
Финансова помощ се предоставя за извършване на инвестиции в следните избрани произ-

водствени сектори, свързани с преработката/маркетинга на селскостопански продукти: 
1. мляко и млечни продукти, включително яйца от птици, с изключение на производство, 

преработка и/или маркетинг на продукти, наподобяващи/заместващи мляко и млечни продукти; 
1. мляко и млечни продукти, включително яйца от птици, с изключение на производство, 

преработка и/или маркетинг на продукти, наподобяващи/заместващи мляко и млечни продукти; 
2. месо и месни продукти; 
3. плодове и зеленчуци, включително гъби; 
4. пчелен мед и пчелни продукти с изключение на производство, преработка и/или маркетинг 

на продукти, наподобяващи/заместващи пчелен мед и пчелни продукти; 
5. зърнени, мелничарски и нишестени продукти с изключение на производство, преработка 

и/или маркетинг на хляб и тестени изделия; 
6. растителни и животински масла и мазнини с изключение на производство, преработка и/

или маркетинг на маслиново масло; 
7. технически и медицински култури, включително маслодайна роза, билки и памук, с из-

ключение на производство, преработка и/или маркетинг на тютюн и тютюневи изделия, захар 
и сладкарски изделия; 

8. готови храни за селскостопански животни (фуражи); 
9. гроздова мъст, вино и оцет. 
10. Разходи, свързани с извършване на инвестиции и за производство на енергия чрез 

преработка на първична и вторична биомаса от растителни и животински продукти с изклю-
чение на биомаса от рибни продукти при спазване на изискванията по чл. 26 и при условие, 
че енергията ще се използва за собствено потребление, свързано с дейностите, попадащи в 
някои от секторите по т. 1 до т.9.

11. Общи разходи за  предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери 
и консултантски услуги, консултации за екологична и икономическа устойчивост на проекти, 
проучвания за техническа осъществимост на проекта, извършени както в процеса на подго-
товка на проекта преди подаване на заявлението за подпомагане, така и по време на неговото 
изпълнение, които не могат да надхвърлят 12 на сто от общия размер на допустимите разходи 
по проект, включени в т. 10.

 Разходите свързани с консултации (разработване на бизнес план, включващ предпроектни 
изследвания и маркетингови стратегии или попълване на анализ разходи-ползи (финансов 
анализ), извършване на предпроектни проучвания и окомплектоване на пакета документи, и 
консултантските услуги, свързани с изпълнението, и отчитане на дейностите по проекта до 
изплащане на помощта) не следва да надхвърлят 5 на сто от допустимите разходи.

Разходите по т. 11 са допустими, ако са извършени не по-рано от 1 януари 2014 г., независимо 
дали всички свързани с тях плащания са направени.

Дейностите и разходите по проекта, с изключение на разходите по т. 11, са допустими, ако са 
извършени след подаване на заявлението за подпомагане, независимо дали всички свързани 
с тях плащания са направени.

Разходите за закупуване на земя, сгради и други недвижими имоти - недвижима собственост, 
са допустими за финансиране до размера на данъчната им оценка, валидна към датата на 
подаване на заявлението за подпомагане. В случай че към датата на придобиването данъчната 
оценка е с по-ниска стойност, допустими за финансиране са разходи до този размер.

Закупуването чрез финансов лизинг на активите е допустимо, при условие че ползвателят на 
помощта стане собственик на съответния актив не по-късно от датата на подаване на заявката 
за междинно или окончателно плащане за същия актив.

- Период на прием и място за подаване на проектни предложения:
Настоящата процедура е с няколко крайни срока за кандидатстване:
Първи период на прием: от 20.10.2021 г. - до 17:30 часа на 29.11.2021 г. 
Втори период на прием: от 28.02.2022 г. - до 17:30 часа на 04.04.2022 г.
/При наличие на остатъчен финансов ресурс/
Място на подаване на проектните предложения: Подаването на проектно предложение 

по настоящата процедура се извършва по изцяло електронен път чрез Информационната 
система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 
2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула 
„Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

- Бюджет на приема
Общият финансов ресурс по процедурата е 206 000,00 лева.
- Минимален и максимален размер на финансовата помощ, предоставяна за проект:
Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е  9 779,00 лева
Максималната стойност на общите допустими разходи за един проект е 391 160,00 лева
Минималния размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект е 4889,50 лева 

Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект е 117 348.00 лева .
Интензитет на финансовата помощ: До 50% от допустимите разходи в зависимост от кан-

дидата и проекта.
Разликата между пълния размер на одобрените разходи и размера на финансовата помощ 

се осигурява от кандидата, като участието на кандидата може да бъде само в парична форма.
- Критерии за подбор  на проектните предложения и  тяхната тежест:

- Ранкиране при липса на финансов ресурс:
В случай, че две или повече проектни предложения имат еднакви общи крайни оценки, 

проектите ще бъдат подреждани в низходящ ред, и ще се дава предимство на проекта/ите, 
получил по-висока оценка/и по следния критерий:

- Крайна оценка по критерий 6: „Проектът насърчава заетостта чрез разкриването на – 
минимум 1 ново работно място и запазване на съществуващи работни места” – предимство 
получава кандидат, който е предложил разкриването на повече работни места

- Лице/а за контакт и място за достъп до подробна информация:
За контакти: 
Данка Милчева – Изпълнителен директор на МИГ „Главиница-Ситово Крайдунавска 

Добруджа”;
Информация и консултации по процедурата може да получите всеки работен ден от 

9.00 до 17:00 часа в офиса на МИГ „Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа” на адрес: 
гр.Главиница, ул. ”Дунав" № 13 А, тел.: 088 445 9599 

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка 
с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни 
предложения. Допълнителни въпроси могат да се задават само по електронната поща, по-
сочена по-долу, като ясно се посочва наименованието на процедурата за подбор на проекти:

Адрес на електронна поща: mig_glavinitsa_sitovo@abv.bg 
Пълният пакет документи за кандидатстване са публикувани на следните интернет адреси: 
- на сайта на сдружение МИГ „Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа“: https://www.

mig.glavinitsa-sitovo.org/bg/ 
- на сайта на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от 

Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН 2020) в модула за електронно 
кандидатстване: http://eumis2020.government.bg/ 

- Начин за подаване на проектни предложения:
Подаването на проектно предложение по настоящата процедура се извършва по изцяло 

електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структур-
ните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) в модула за електронно кандидатстване: 
http://eumis2020.government.bg/

№ Критерии за избор Точки 

1 Проектът насърчава кооперирането и интеграцията между земеделските 
производители и предприятия от хранително – преработвателната 
промишленост на територията на МИГ 

30 

2 Проектът е за инвестиции в активи за съхранение, преработка, пакетиране, 
охлаждане, замразяване и сушене на продукти, произвеждани на 
територията на МИГ  

15 

3 Проектът е свързан  с внедряване на иновации 10 

4 Проектът е за преработка на биологични продукти   5 

5 С проекта се въвеждат нови процеси и технологии, целящи опазването на 
околната среда.  

10 

6 Проектът насърчава заетостта чрез разкриването на - минимум 1 ново 
работно място и запазване на съществуващи работни места 

30 
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ОБЩИНА  ГЛАВИНИЦА  
 

СЪОБЩЕНИЕ 
 

 

Във връзка с изпълнението на Националния план за 
ваксиниране срещу COVID – 19 в Република България, 
жителите на Община Главиница, които желаят да се 
ваксинират, могат да се запишат в Кметствата по съответните 
населените места. 
 

Приятелство въпреки политиката
В бившето ДЗС „Янко За-

бунов“ на територията на 
с. Черногор, през 50-те го-
дини на миналия век, започ-
ва изпращането на много 
интернирани на лек режим, 
политически противници, 
опоненти и инакомислещи, 

квалифицирани като “кла-
сови врагове”. 

Те били принудително 
заставени да живеят и 
работят в разрастващото 
се ДЗС. Интернирани били 
понякога и за дребни причи-
ни, например: за "политиче-
ски" се водило семейство, 
чийто син емигрирал на 
Запад, бивши офицери на 
предишната власт или за-
ради разказан политически 
виц. Въдворявани ги в почти 
всяка къща в селото и при-
нуждавани да се подписват 
за присъствие сутрин и 
вечер.

Екстрадирани от цяла 
България, най-вече от Со-
фия, те били будни, високо 
квалифицирани, интели-
гентни и възпитани хора, 
специалисти от всяка об-
ласт - учители, счетово-
дители, военни, лекари, 
агрономи. Ръководството 
на стопанството ги приема 
добре и използва техните 
качества и умения по спе-
циалността им. В годините 
на престоят им, до изтича-
не на наказанието им, те 
бързо печелят доверие и се 
сприятеляват с местното 

население.
Такава е историята и на 

баба Ани и бай Петко Мари-
нови от София. Интернира-
ли ги през 1949 г. в току-що 
изграденото ДЗС, защото 
Петко бил офицер при би-
вшата царска власт. Идват 

тук с малкия си син Стефко, 
на 9 години тогава и ги 
въдворяват в къщата на 
Акъ и Затие Чолак. Тогава 
млади, двете семействата 

се сближават, помагат си в 
трудните години. „Първият 
трактор за стопанството 
той е докарал, първата 
електрическа крушка в нас 
е светнала, благодарение 
на Петко“ - години наред 
това споменават бай Акъ 

и баба Затие.
През 5-те години на прес-

тоят им, Ани и Петко за-
вързват приятелства и с 
хората в селото, защото 

те са истински, натурални 
и незлобливи. Години след 
това, почти до тяхната 
смърт, семейството често 
гостува на своите „хазаи“, 
които чувства като свои 
роднини. Настава истински 
празник, както за домаки-
ните, така и за съседите, 
и бившите вече колеги по 
работа.

Марияна НАЦОВА,
Секретар на 

НЧ „Янко Забунов - 
1957 г.”,

с.Черногор

На снимката: 
Пенка Николова, Кера Михайлова, Затие Чолак - хазайката, Ани-бивша интернирана и Пена

Вълнуваща среща на Ана Маринова - интернирана в ДЗС „Янко Забунов“ през 
1949/54 г., с бившите си хазаи - Акъ и Затие Чолак

Баба Ани гостува в с.Черногор

С нови 120 кни-
ги нарасна фонда 
на библиотека-
та при Народно 
читалище „Янко 
Забунов - 1957” 
в село Черногор. 
Финансирането е 
от Министерство 
на културата по 
програма „Българ-
ските библиотеки 
– съвременни цен-
трове за четене и 
информираност.” 
Проектът е на 
стойност 1249,27 
лева. 

Книгите са об-
работени и са на 
разположение на 
своите читатели. 


