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Демографският срив е 
причина за закриване на
две общински училища

Гости на редовното за-
седание на Общински съ-
вет-Главиница проведено 
на 23 февруари бяха пред-
ставители на Местната 
комисия за борба с проти-
вообществените прояви на 
малолетни и непълнолетни. 
Те информираха присъст-
ващите за историята на 
Международния ден на ро-
зовата фланелка, който 
се отбеляза същия ден, и 
раздадоха на всички розови 
предпазни маски и стикери 
"Не на тормоза в училище!".

Началото на сесията бе 
поставено с полагане на 
клетва от новия общински 
съветник Самет Хасан от 
групата на ДПС. Той заема 
мястото на досегашния 
съветник Дилбер Невзат, 
която е назначена на длъж-
ността Управител на новия 
Център за социална инте-
грация и рехабилитация в 
с.Листец.

Образованието бе една 

от важните теми. Разгле-
даха се предложенията за 
закриване на две основни 
училища на територията 
на общината - в селата 
Сокол и Стефан Караджа 

през следващата учебна 
година. Причината за това 
е, демографска - намалели-
ят брой на учениците през 
последните години.

Самет Хасан положи клетва като 
общински съветник 
от групата на ДПС

на стр. 2

3 март - Национален празник на България

Почит към загиналите за Свободата

Трети март е денят на 
нашата почит към загина-
лите за свободата на Бъл-
гария, изстрадана и чакана 
столетия. Денят, в който 
се вглеждаме в миналото и 
поглеждаме към бъдещето.

В чест на Националния 
празник на България в пра-
вославния храм в град Гла-

виница бе отслужена пани-
хида в памет на загиналите 
в освободителната война.

Бюст-паметникът на Ва-
сил Левски в град Главиница 
е мястото, което по тра-
диция събира гражданите 
и на националния празник.

Венци и цветя в знак на 
признателност бяха подне-

сени от Община Главиница, 
Общински съвет-Главиница, 
НЧ „Христо Ботев - 1940 
г.", СУ "Васил Левски", ДГ 
"Св. Св. Кирил и Методий", 
Комплекс за социални ус-
луги, Общински имоти и 
комунални дейности, Пен-
сионерски клуб "Младост", 
ПП ГЕРБ - Главиница.

Николинка Тодорова с първата 
самостоятелна изложба

„Цветове - светове“ се на-
рича първата самостоятелна 
изложба на младата худож-

ничка Николинка Тодорова. Тя 
беше открита в навечерието 
на Международния ден на 

жената в Галерия „Жельо 
Тачев” в гр.Тутракан. Досега 
художничката има няколко 
участия в съвместни изложби 
на картини, но за първи път 
организира самостоятелна 
изложба с 30 картини.

Николинка е завършила 
средното си образование в СУ 
„Васил Левски“ в град Глави-
ница, след което продължава 
образованието си в РУ „Ангел 
Кънчев“, а в момента учи във 
ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ 
- втора магистратура, Българ-
ска филология.

Николинка посрещаше 
лично всички гости дошли 
на събитието, а уредникът 
на галерията Александър 
Димитров я представи пред 
присъстващите от Тутракан, 
Главиница, Русе и други на-
селени места: „Като творец 
и артист Николинка намира 
себе си най-много в абстракт-
ното изкуство - течение в 
модерното западно изкуство 
от началото на 20 в., което 
може да се разглежда и като 
разновидност на декораци-
ята. Рисува с акрил, масло, 
въглен, като използва техника 
за пускане на въздух в боите.

Творчеството на Ники изра-
зява нейното търсене на един 

на стр. 3

Община Главиница ще Отпусне стипендии 

на студенти пО медицина
на стр. 3
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Към настоящия момент 
в ОУ „Св.Св.Кирил и Мето-
дий” в с.Сокол са формирани 
3 маломерни слети пара-
лелки и 1 маломерна самос-

тоятелна. В училището се 
обучават 32 ученика от 1 
до 7 клас от 5 съседни села 
– освен от Сокол и още от 
Суходол, Бащино, Дичево и 
Коларово. 

Общо дофинансирането 

на тези слети паралелки 
през тази година е в размер 
на 45 296 лв., а за учениче-
ския стол - още 21 428 лв.

Предвидено е учениците 
от училището в с. Сокол, 
да се пренасочат към учи-

лищата в гр. Главиница и с. 
Зафирово, като съответно 
е осигурен и превоз.

В другото основно учи-
лище - „Отец Паисий” в с. 
Стефан Караджа, сега се 
обучават 43 ученика от 1 

до 7 клас, от които 28 са в 
целодневна форма на обуче-
ние. Демографският процес 
и изборът на учениците 
от селото да се записват 
да учат в училищата в гр. 
Тутракан и гр.Главиница е 
причината за закриването 
на училището. Паралелките 
сега са съответно мало-
мерни и слети.

За тази година Община 
Главиница ще отдели от 
своя бюджет 35 760 лв. за 
издръжка на това учили-
ще. За следващата учебна 
година учениците са пре-
насочени към училището в 

гр.Главиница.
Общинските съветници 

приеха решение за закри-
ване на двете основни 
училища, а на кмета на 
община Главиница Неждет 

Джевдет е възложено да 
внесе писмено предложение 
за закриването до Минис-
терство на образованието.

В останалата част от 
заседанието общинските 
съветници дадоха съгла-
сие по предложенията за 
създаване на нова соци-
ална услуга „Асистентска 
подкрепа“ като делегирана 
от държавата дейност, 
за определяне на мерите, 
пасищата и ливадите от 
Общинския поземлен фонд 
за индивидуално и общо 
ползване за 2022-2023 сто-
панска година, за План за 

контрол и поддържане на 
площадките за игра на 
територията на община 
Главиница, както и разпо-
редителни сделки с имоти 
общинска собственост.

Демографският срив е 
причина за закриване на
две общински училища

от стр. 1

Как се ашладисват дръвчета?
Обучение по ашладисва-

не на дръвчета беше про-
ведено в село Коларово.

Лекторът Христо 
Иванов - Ашламинатора 
представи най-напред 
теоретични познания или 
основите на ашладис-
ването в залата на НЧ 
„Св. Св. Кирил и Мето-
дий - 1942 г.” пред много 
заинтересовани жители 
на селото.

Работната среща има-
ше и практическа част, 
където всеки се опита 
да приложи наученото 
под зоркия поглед на аш-
ламинатора.

Баба Марта бързала, мартеници вързала…

Празнично бе в Община 
Главиница на 1 март. Де-
цата от ДГ „Св.Св. Кирил 
и Методий” посетиха об-
щинския център, където 
бяха посрещнати от кме-
та на общината Неждет 
Джевдет и общинското 
ръководство. Те пяха и 
рецитираха стихчета за 
хубавия празник, подариха 
и красиви мартеници.

Същият ден черногорска-
та Баба Марта не пропус-
на среща с Общинската 
администрация. На всички 
тя завърза бяло-червена 
мартеница.

Община Главиница от-
върна на празничния жест, 
като дари близо 1000 деца 
от 23-те си съставни на-
селени места с мартенички 
по случай Баба Марта. 

Мартенички имаше за 
всички ученици и за 220 
деца от 11-те групи на ДГ 
"Св. Св. Кирил и Методий" - 
град Главиница, както и за 
потребителите на Център 
за настаняване от семеен 
тип за деца без уврежда-
ния - село Малък Преславец, 
Комплекс за социални услуги 
и Защитено жилище в град 
Главиница.
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Книжка за Левски 
изработиха деца 

от град Главиница

В навечерието на годишнината от гибелта на Апос-
тола на свободата, НЧ "Христо Ботев - 1940 г.", град 
Главиница бе на гости при 4б клас на СУ "Васил Левски" 
с ръководител г-жа Спасова. С помощта на викторина 
и рецитал бяха припомнени живота и делото на героя, 
както и за бележити негови съратници. Децата израбо-
тиха и книжки за Васил Левски.

На празника на лозарите и винарите

В гр. Главиница и тази година 
спазиха традицията на празника 
Трифон Зарезан. Лозята край 
града събраха лозари и ръковод-
ството на Общината, където отец 
Йордан благослови присъстващите 
на празничния ритуал, след което 
кметът Неждет Джевдет заряза 
лозята.

„Уважаеми винопроизводители 

и лозари, скъпи жители на община 
Главиница, именници и приятели, 
по стар български обичай на 14 
февруари празнуваме Трифон 
Зарезан - празник посветен на 
труда и любовта на българина 
към лозата, гроздето и виното - е 
посланието на Неждет Джевдет по 
този повод в социалната мрежа 
Фейсбук. - Един от най-обичаните 

и весели празници, който се чества 
с надежда за плодородна година, 
за берекет по лозовите масиви и 
пълни бъчви с вино. 

Виното е навлязло дълбоко 
в бита на българина и хубавото 
домашно вино е гордост за сто-
панина.

14 февруари е празник и на 
влюбените! Съчетанието на двата 

празника, а по-специално на опия-
няващата течност и главозамайва-
щото чувство, го правят по обичан 
и почитан.

Приемете моите искрени по-
желания за здраве и берекет, за 

късмет и благополучие!
Нека създадената напитка с 

грижа и всеотдайност да бъде спо-
делена с любими хора, и да носи 
много щастливи моменти!

Честит празник на всички имен-
ници, лозари, винопроизводители, 
градинари, обичащи и обичани 
хора!”

"Баба Марта ранобудна, сплита мартеница чудна”

Николинка Тодорова с първата самостоятелна изложба
различен свят, в който цвето-
вете хармонират, допълват 
се, а понякога и контрастират, 
но винаги носят настроение и 
карат хората да се замислят, 
каквато е и ролята на изку-
ството.

Картините й са заредени с 
колоритност, топлина и олице-
творяват нейното усещане за 
душевна красота и свобода. 
Заставайки пред платната 
от изложба ще се откъснете 
от действителността и ще 
се пренесете в нови, пъстри 
светове. Въпреки преобла-
даващата абстрактност в 
произведенията, в отделни 
творби може да открием пре-
дметния, фигуративен образ, 
представляващ например 
ваза с цветя.”

На откриването на излож-
бата, Николинка благодари 
на всички за проявения инте-
рес към нейното творчество, 
благодари също и на кмета 
на Община Главиница Неж-
дет Джевдет за осигурения 
безплатен превоз на нейни 
съграждани до Тутракан.

А кметът на Община Тутра-
кан д-р Димитър Стефанов 
й пожела на следващата й 
изложба в Тутракан картините 
да са в двойно количество.

Изложбата „Цветове-све-
тове“ е подарък за всички 

ценители на изобразителното 
изкуство, както и специален 
подарък за всички дами, праз-
нуващи Международния ден 
на жената. Този ден е специ-
ален и за Николинка Тодоро-
ва - тогава тя отбеляза своя 
тридесетгодишен юбилей.

Ето какво сподели Николин-
ка Тодорова за изложбата и 
своето творчество: „Излож-
бата включва мои картини, 
които съм рисувала за период 
от две години. Част от тях са 
рисувани в Брюксел, Белгия, 
друга част са рисувани в 
България. Изложбата включ-
ва абстракции, натюрморт, 
представяне на човешки тела.

Използвам смесена техни-

ка, рисувам предимно с шпа-
тула, пръсти, въглен, с акрил-
ни, маслени бои, с маркери 
последно време, с пастели. Аз 
съм самоук художник и това е 
най-голямата ми гордост. От 
малка рисувах в училище, а 
картини рисувам от 2012 г. на 
платна. И от тогава може да 
се каже, че се изявявам като 
артист. Така намерих себе 
си в абстрактното рисуване, 
абстрактната живопис, така 
описвам най-добре себе си.

Втора магистратура в мо-
мента карам, като не спирам 
да вървя по пътя на твореца. 
Това за мен е част от моя 
живот и ще продължавам да 
се развивам и да изразявам 

себе си и да показвам себе 
си чрез картините си. Никога 
не рисувам това, което виж-
дам, винаги рисувам това, 
което усещам и това, което 
чувствам”.

Пред богатата цветна пали-
тра от картини своите впечат-
ления споделиха също:

Петя ДОНЧЕВА, гр. Русе: 
„Изключително много ми ха-
реса изложбата. Дори вече си 
набелязахме картина, която 
да купим. Всъщност тя ще се 
окаже и моят осмомартенски 
подарък. Картините са много 
интересни, изразяват различ-
ни емоционални състояния. 
Всеки може да види нещо, 
което да докосне сърцето му.”

Валентина КИРИЛОВА, 
с.Зафирово: „Картините са 
много хубави. Тя отдавна 
рисува, на нас ни е подаря-
вала картини. Имаме в къщи. 
Гордеем се с нея.”

Донка ИВАНОВА, с. Зафи-
рово: „Радва ме факта, че на 
млад човек са тези картини. 
Дано да продължи все така, 
да върви напред, защото на 
нас и на изкуството ни трябват 
такива хора.

Любителите на изобрази-
телното изкуство имат въз-
можност да разгледат карти-
ните на Николинка Тодорова 
като посетят Галерия „Жельо 
Тачев” в гр.Тутракан до нача-
лото на м.април.

П
риключи Общинският конкурс 
за изработване на мартеници, 
който тази година премина 

под надслов „Баба Марта ранобуд-
на, сплита мартеница чудна”.

На 2 март т. г., в заседателната 
зала на Общинската администрация 
се проведе награждаване на класи-
ралите се участници в конкурса.

В конкурса взеха участие деца от 
ДГ „Св. Св. Кирил и Методий”, гр. 
Главиница и изнесените групи към 
нея, ЦНСТ в с. Малък Преславец и 
ученици от СУ „Васил Левски“, гр. 
Главиница. Класирането бе по пред-
варително обявените възрастови 
групи: Детска градина; 1- 4 клас; 5-7 
клас; 8-12 клас и Групова работа.

На класиралите се участници зам.-
кметовете Сузан Акиф, Сюзан Хасан 
и Иванка Сярова, както и секретарят 
Ашкън Салим връчиха Грамоти и 
предметни награди.             

от стр. 1

Община Главиница ще 
Отпусне стипендии на 
студенти пО медицина

На проведените събра-
ния в селата Падина и 
Ножарево, кметът на Об-
щина Главиница Неждет 
Джевдет информира, че 
Общинската администра-
ция ще работи в посока 
разширяване социалните 
услуги на Общината, като 
разкрие нови социални цен-
трове в сградите на за-
критите училища и детски 
градини. За да могат да 
предоставят качествени 
услуги в тези центрове, 
както и да се подсигури 
общинско здравеопазване 
с медицински кадри, Общи-
на Главиница поема иници-
ативата за отпускане на 
стипендии на студенти в 

специалностите „Медици-
на”, „Фелдшер”, „Акушер”, 
„Медицинска сестра”, „Ки-
незитерапевт” и „Рехаби-
литатор”.

Задължението на сти-
пендиантите, ще бъде 
след завършване на об-
разованието да работят 
поне 4 години в система-
та на здравеопазването в 
община Главиница - меди-
цински практики, детски 
градини, училища, социал-
ни центрове и др.

Размерът на стипендия-
та, критериите и правила-
та за отпускане ще бъдат 
уточнени на заседание на 
Общински съвет-Глави-
ница.

Поощрителна награда за Туче Ергин и Сертифи-
кати за участие на Дерин Мустафа и Ейлюл Сабри 
- това са наградите на участниците от Кръжока по 
художествено слово към НЧ "Христо Ботев -1940 г.", 
гр. Главиница в Областния рецитаторски конкурс "С 
България в сърцето".
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С уважение и признателност 
към най-възрастните хора 

в община Главиница
Баба Хурие е столетникът от село Суходол

Стотният си рожден 
ден отпразнува баба 
Хурие от село Суходол. 
Тя е най-възрастният 
жител на община Гла-
виница от общо 13 858 
регистрирани жители 
в 23-те съставни на-
селени места.
Баба Хурие е Родена 

на 16 февруари 1922 
г. в село Суходол, а 
животът й е преминал 
преди всичко в родно-
то село.Тя има две дъ-
щери и един син, които 
са я дарили с 6 внука и 
7 правнука!

Община Главиница 
продължава тради-
цията да поздравява 
с празника им въз-
растните хора. Баба 
Хурие беше посетена 
от зам.-кмета Сузан 
Акиф, секретарят на 
общината Ашкън Са-
лим и кмета на село 
Суходол Митхат Ра-
шид, които й пожелаха 
да е жива и здрава и 
й подариха торта и 
Поздравителен адрес 
от кмета на Общи-
на Главиница Неждет 
Джевдет.

Ден на розовата фланелка

Всяка година последната сряда 
на месец февруари е известна 
като Ден за борба с тормоза в 
училище, познат и като Ден на 
розовата фланелка.

На този ден участниците носят 
розово, за да символизират 
своята позиция и неприемане на 
тормоза в училище. В България 
за първи път Денят се отбелязва 
през 2012 г.

По този повод, на 23 февру-
ари т.г. във всички училища на 

територията на община Глави-
ница бяха проведени различни 
инициативи. Местната комисия 
за борба срещу противообщест-
вените прояви на малолетните 
и непълнолетните (МКБППМН) 
при Община Главиница предос-
тави тематични стикери и розо-
ви предпазни маски за всички 
ученици и учители. На учениците 
от прогимназиален етап беше 
представена мултимедийна пре-
зентация по злободневната тема. 
Седмокласниците от СУ „Васил 

Левски“, гр. Главиница предста-
виха предсмъртното писмо на 
Лора Граймс.

И за финал единодушно всички 
направиха следният извод: Ако 
всеки ден се обичаме и уважава-
ме така, както днес: ако играем, 
учим и се забавляваме, без да 
налагаме волята си над околни-
те, съобразявайки се с техните 
права, както и те с нашите, ще 
виждаме повече усмихнати лица 
и по-малко обидени и изолирани 

съученици.
Представители на МКБППМН 

посетиха и заседанието на Об-
щински съвет - Главиница, което 
се проведе същия ден с призив 
всички да се обединим срещу 
насилието и тормоза, не само по 
училищата, а изобщо навсякъде. 
От нас зависи, какъв ще бъде на-
шият живот и животът на децата 
ни занапред.

Историята на Деня на розо-
вата фланелка сочи, че всичко 
започва през 2007 г. като про-

тест срещу инцидент, свързан с 
тормоз в едно училище в Канада. 
Тогава събитието е организира-
но от двама ученици - Дейвид 
и Травис. При откриването на 
учебната година в тяхното учи-
лище, група по-големи ученици 
се подигравали и тормозили един 
деветокласник, че дошъл с розо-
во поло, докарвайки го до плач. 
На следващия ден, споменатите 
двама ученици решават да купят и 
разпространят сред съучениците 
си 50 розови тениски в подкрепа 
на тормозения техен приятел. 
Премиерът на Канада на тази дата 
облича розова блуза с надпис: 
Kindness is one size. Fits all

Тази инициатива бързо става 
популярна сред други училища 
чрез sms-и, имейли и медии. 
През 2008 г. премиерът на Бри-
танска Колумбия обявява този 
ден от февруари за ден срещу 
тормоза в училище. Всяка след-
ваща година все повече ученици 
го честват, идвайки в училище с 
розови тениски и дрехи, на които 
пише „Тормозът спира тук“ и 
„Ден на розовата фланелка“.  
Скоро инициативата се подема 
и от хиляди училища по целия 
свят като израз на неприемане 
на тормоза, но и на стереотипите, 
свързани с пола. Розовото е само 
цвят и не е доказателство за мъ-
жественост или женственост, за-
това именно носенето на розово 
в този ден е израз на позицията 
“НЕ на тормоза и на стереотипите, 
които го предизвикват”.

В Деня на розовата фланелка 
розовият цвят е символ на разчу-
пените стереотипи, а посланията 
са по-силни, когато са подкре-
пени от важните за децата хора, 
особено от мъжете - бащите, 
батковците, дядовците.

"Книжно предизвикателство”

Читалищни служители от 
НЧ „Просвета” в с. Стефан 
Караджа посетиха ОУ "Отец 
Паисий", където се срещна-
ха с учениците от школото. 
Целта на гостуването бе пре-
доставянето на повече ин-
формация за провеждащата 
се библиотечната инициатива 
"Книжно предизвикателство”.

„Посетихме всички седем 
класа и им разяснихме пра-
вилата за участие. Останахме 
доволни от интереса, който 
те проявиха. Очакваме ги с 
нетърпение” - споделиха чи-
талищните служители.

От НЧ „Просвета”, с. Стефан Караджа информират:

Баба Марта посети децата от Детската градина, група „Първи юни” в село 
Стефан Караджа. Честити им празника и им върза мартенички, за да са здрави, 
бели и червени, румени и засмени през цялата година. Те я посрещнаха с голяма 
радост и я поздравиха със стихчета и песни. Тропнаха и мартенско хорце. Обеща 
им, че догодина с радост пак ще им гостува, ако са послушни.


