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Успешна перспектива 
за ФК „Левски - 96” 

ФК „Левски - 96” е един от 
успешно развиващите се клу-
бове в Силистренска област. 
Те играят в „А” Областна група 
- Силистра, западна подгрупа. 
Постиженията на отборите на 
мъжете и юношите през годи-
ните са различни и това амби-

цира футболистите, техните 
треньори и ръководството 
да продължават напред и да 
доказват възможностите си 
пред техните фенове.

През настоящия сезон 
2021/2022, към момента во-
дач в групата при юношите е 

ФК „Левски - 96”, а мъжкият 
отбор е на второ място. Техен 
треньор е Иван Иванов.

Клубът се развива много 
добре, това е категоричното 
мнение на председателя на 
Управителния съвет на ФК 

на стр. 8

Приет е Бюджет-2022!
Община Главиница ще се побратими 

с Община Силиври, Република Турция

Гостите на сесията - народните представители доц.д-р Джевдет Чакъров и адв. Гюнер 
Ахмед, председателят на ДПС-Силистра Сезгин Галиб и делегация от Община Силиври

Редовно заседание про-
веде Общински съвет-Гла-
виница на 29 април. Гости 
на сесията бяха народните 
представители от ДПС - 
20 МИР Силистра - доц.д-р 
Джевдет Чакъров и адв. 
Гюнер Ахмед, председате-
лят на ДПС-Силистра инж.

Сезгин Галиб и делегация 
от Община Силиври, Репу-
блика Турция.

Най-напред бе разгледан 
Бюджет - 2022 на Община 
Главиница. Той бе предста-
вен от зам.-кмета с ресор 
„Финанси” - Сузан Акиф, с 
конкретика по всички пред-

ставени 14 приложения. В 
приходната и разходната 
си част бюджетът е в 
размер на 15 869 464 лв. 
Приходите с държавен ха-
рактер са 8 269 769 лв., а 
с местен характер - 7 599 
695 лв. и се формират от 

на стр. 2

Център за социална 

рехабилитация и 

интеграция бе открит 

в село Листец
Предстои разкриване на филиал на Центъра в с. Звенемир

на стр. 3
Кметът на Община Главиница Неждет Джевдет преряза 

лентата при откриване на Центъра
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Приет е Бюджет-2022!
Община Главиница ще се побратими 

с Община Силиври, Република Турция

имуществени данъци - 556 
000 лв., неданъчни приходи - 1 
945 340 лв., взаимоотноше-
ния с ЦБ - 2 387 500 лв. (обща 
изравнителна субсидия - 1 
274 000 лв.,

средства за зимно поддър-
жане. и снегопочистване - 
134 200 лв. и целева субсидия

за капиталови разходи - 

979 300 лв.), трансфери - 312 
503лв. и операции с финансо-
ви активи и пасиви - 2 208 
352 лв.

За реализация на инвес-
тиционната програма са 
определени 4 098 290 лв.

223 380 лв. са средствата 
за събиране на битовите 
отпадъци и транспортира-
нето им до инсталации и 
съоръжения за третирането 
им, както и осигуряване на 

съдове за съхраняване на 
битовите отпадъци - кон-
тейнери, кофи и др.

Бюджетът на община 
Главиница е публичен и се 
контролира от местната 
общност. Той

е финансовият инстру-
мент, чрез който ръковод-
ството на общината ще 
реализира поставените цели 
и приоритети, а именно - фи-
нансова стабилност и дис-
циплина, оптимално използ-
ване на възможностите на 
европейското финансиране, 

насочване на инвестиции за 
проектиране на сгради, ули-
ци, водопроводната и кана-
лизационната мрежа, както 
и провеждане на активна 
социална политика, насочена 
към повишаване качеството 
на живот и подобряване 
възможностите за трудова 
реализация.

Пред нас стои една труд-

на година, този бюджет е 
адекватен към днешна дата, 
но пък законодателството 
ни дава възможност да го 
актуализираме, когато е 
необходимо - заяви кметът 
Неждет Джевдет. Според 
него, притеснителна е не 
събираемостта на приходи-
те, защото през последните 
години в следствие на ак-
тивната дейност на Общин-

ската администрация в тази 
насока, местните приходи се 
увеличат. През 2021 г. при 
прогноза от 800 хил.лв. са 
събрани 1 млн.лв. от местни 
данъци и такси и още 500 
хил.лв. неданъчни приходи, 
посочи още той. Притесни-
телната част в тазгодиш-
ния бюджет е капиталовата 
програма с включените в нея 
обекти, заради инфлацията и 
променящите се цени. Освен 
това Общината има и дълг 
от 1 350 хил.лв., който не 

е включен в бюджета, но 
е включен в приложението, 
в което са посочват наме-
ренията за дълг. Въпреки 
всичко, кметът се надява, 
че ще успеят да баланси-
рат бюджета на общината, 
като благодари на Общин-
ския съвет, на кметовете и 
кметските наместници за 
добрата съвместна работа.

Народният представител 
доц.д-р Джевдет Чакъров 
също поздрави всички за 
новоприетия бюджет.

„За мен и за колегата 
Гюнай Ахмед е чест да при-
състваме на сесията на 
Общински съвет-Главини-
ца - каза той. - Ще кажа 
и защо… Защото, когато 
идваме тук в Главиница сме 
с впечатлението, че има 
един европейски облик, дух, 
който отново потвърдихте 
сега. В парламента казваме, 
че най-важният закон, който 
разглеждаме и приемаме е 
Законът за бюджета и ето 

днес тук също приехте най-
важния закон за общината. 
Пожелавам ползотворна ра-
бота, да защитавате инте-
ресите на хората. Вашата 
работа е ползотворна и 
когато посещаваме други 
общини, винаги ви даваме 
за пример. Предайте вашия 
опит, вашата добронаме-
реност, вашите ефектив-
ни резултати и в другите 

общини. Ще ви пожелая не 
само да запазите, това, ко-
ето сте постигнали, а и да 
надграждате”.

С абсолютно мнозинство 
бе прието предложението 
за побратимяване на Община 
Главиница и Община Силиври 
от южната ни съседка Тур-
ция. Кметът на Общината е 
упълномощен да предприеме 
всички необходими действия 
и постъпки за осъществява-
не на побратимяването. За 
приетото решение съветни-
ците и всички присъстващи 

бяха поздравени от ръково-
дителя на делегацията от 
Община Силиври Ерджан 
Чалъшкан, който стана ясно, 
че е родом от главинишкато 
село Калугерене и детство-
то си е прекарал там.

„Чест е за мен, че при-
съствам на тази сесия и че 
приехте с пълно мнозинство 
решението за нашето побра-
тимяване - посочи Ерджан 
Чалъшкан. Приемете нашите 
поздравления от името на 
цялото население на Община 
Силиври, от името на кмета 
на Община Силиври Волкан 
Иълмаз. Надявам се, това 
решение да приеме и нашия 
Общински съвет и сътруд-
ничеството между двете 
общини да продължи.”

Той поздрави всички и за 
свещения празник Рамазан 
Байрам.

В останалата част от 
заседанието бяха приети 
решения за увеличение на 
заплатите на кмета на 
общината и на кметовете 
на кметства, както и за 
изразходването на сред-
ства, предоставени на Об-

щина Главиница за предо-
твратяване и намаляване 
на разпространението на 
COVID-19 на територията 
на общината. 

Приети са също Годишен 
доклад за осъществените 

читалищни дейности и фи-
нансов отчет на народните 
читалища в община Глави-
ница за 2021 г., Общинска 
програма за закрила на дете-
то за настоящата година, 
доклад за резултатите от 
извършената предварителна 
оценка на План за интегри-
рано развитие /ПИРО/ на 
община Главиница за пери-
ода 2021-2027 г., Програма 
за опазване на околната 
среда на община Главиница 
за периода 2021-2028 г. с 
раздел „Лечебни растения“, 
Програма за управление на 
отпадъците на община Гла-
виница за периода 2021-2028 
г., Годишен отчет за изпъл-
нение на „Програма за упра-
вление на отпадъците“ за 
2021 г. и Годишен отчет за 
изпълнение на "Програма за 
опазване на околната среда" 
също за 2021 г.

от стр. 1

Ръководителят на делегацията от Община Силиври -
 Ерджан ЧАЛЪШКАН

Кметът на Община Главиница Неждет ДЖЕВДЕТ с госта 
от Република Турция - Ерджан ЧАЛЪШКАН

Народният представител доц.д-р Джевдет ЧАКЪРОВ

Зам.-кметът с ресор "Финанси" Сузан АКИФ представи 
пред Общинския съвет Бюджет-2022 на Община Главиница

Общински съвет-Главиница 
заседава
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Център за социална 

рехабилитация и 

интеграция бе открит 

в село Листец
Нова социална услуга за 

възрастни хора с увреждания 
бе открита на организирана 
церемония в с. Листец, об-
щина Главиница. Центърът 
за социална рехабилитация 
и интеграция се помещава в 
сградата на бившата дет-
ска градина, където са съз-
дадени подходящи условия за 

предоставяне на социалната 
услуга за нуждаещото се 
възрастно население. Целта 
на услугата е преодоляване 
на социалната изолация на 
възрастни хора с увреждания 
чрез създаване на условия 
за интегрирането им в 
обществото. Три са дей-
ностите, които предлага 
Центърът - консултантска, 

рехабилитационна и меди-
цинска.

Добрата идея е осъщест-
вена след като със свое 
решение от м.октомври 
миналата година Общински 
съвет-Главиница одобри 
предложението на Общин-

ската администрация за 
разкриването на социал-
ната услуга, като местна 
дейност с капацитет 60 
потребители. Финансиране-
то е изцяло от собствени 
приходи на Община Глави-
ница. Този Център е услуга 
не само за жителите на с. 
Листец, а и за жителите 

от южния район на община 
Главиница.

На празничното събитие 
присъстваха кметът на 
Община Главиница Неждет 
Джевдет, неговите замест-
ници Иванка Сярова, Сузан 
Акиф и Сюзан Хасан, секре-
тарят на Общината Ашкън 
Селим, общински съветни-
ци, кметове на населени 

места, представители на 
общинската администрация, 
Ерчин Осман - управител 
на ЦРСИ-Тутракан, много 
граждани.

Ето какво сподели с при-
състващите в своето поз-
дравление кметът на Об-

щина Главиница Неждет 
Джевдет по този повод: 
„Искам и да изкажа своето 
удоволствие от това, че в 
община Главиница и точно в 
с. Листец успяваме да от-
крием шестата структура 
на социалните дейности. 
Наред с ЦНСТ в с. Малък 
Преславец, с Рехабилита-
ционния център в с. Сокол, 
с Комплекса за социални 
услуги, със Защитеното 
жилище в гр. Главиница и с 
най-голямата социална ус-
луга - Домашния патронаж, 
днес откриваме Центъра 
за социална рехабилитация 
и интеграция на възрастни 
хора с увреждания тук в с. 
Листец. 

Освен това, нашето пред-
ложение съдържа и друг 
момент - разкриването на 
Филиал в бившата детска 
градина в с. Звенимир с иде-
ята да създадем удобство 
за потребителите от с. 
Зарица и от с. Звенимир. 
Ремонтът, оборудването 
и обзавеждането досега 
струваха около 30 000 лв., 
като разчетът за една бю-
джетна година на Община 
Главиница, от местните 
приходи, ще са необходими 
около 120-130 хиляди лева. 

Засега колегите от Цен-
търа са подбрали около 20 
потребители като старт. 
Очакването е до края на м. 
април да се запълни капаци-
тетът до 60 потребители 
- лица от това село и от 
съседните населени мес-
та. Разкриването на този 
Център дава и друг принос 
- това са разкритите 6 ра-
ботни места за социалната 
услуга. Убеден съм, че както 

аз, така и ръководството 
на общинска администра-
ция, кметовете на населе-
ните места и общинските 
съветници проумяваме, че 
вече наред с образованието, 
със здравеопазването, с 
подобряването на качество-
то на административните 

услуги и с всички останали 
ценни значими дейнос-ти в 
администрацията, оттук 
нататък социалните дей-
ности ще бъдат приоритет 
за всички нас и за обще-
ството. Защото към днеш-
на дата в тези 6 структури 
потребителите на социални 
услуги в община Главиница 
са около 900, а работещите 
в тези дейности, като щат-
на структура, са около 70.”

Неждет Джевдет благо-
дари и на всички, които са 
взели участие в ремонта 
на сградата - Общинското 
предприятие е изпълнило 
ангажимента си с обзавеж-
дането, с осветлението. 
Всяка община има възмож-
ност да създаде такъв 
Център - не е проблем ре-
шението, не са проблем по-
требителите, а проблемът 
е да намериш квалифицирани 
лица, които да заемат мяс-
то в такова учреждение. 
Затова той благодари на 

Дилбер Халим - управител 
на Центъра, на Ипек Халил 
- рехабилитатор, на Едже 
Ферад - медицинска сестра, 
на Серихан Хасан - социален 
работник, на Реза - шофьор 
в Центъра.

„Стремежът ни е ползва-
телите на услугата да се 
чувстват значими и спе-
циални” - посочи в словото 
си управителят на Цен-
търа Дилбер Халим, която 
благодари на Общинската 
администрация, Общинския 
съвет и всички институции 
подкрепили идеята за създа-
ване на такъв Център. 

„При нас, този Център 
ще доставя услуги на въз-
растното население, а така 
също и на хората, които се 
нуждаят от рехабилитация 
и грижи след прекарано 

тежко заболяване, каза кме-
тът на с. Листец Ерджан 
Реджеб - От името на жи-
телите на с. Листец и от 
мое име сърдечно благодаря 
на Общината и лично на 
общинския кмет г-н Неждет 
Джевдет за положените 
усилия това нещо да се 
случва именно в с. Листец.”

Разбира се, всички при-
състващи на откриване-
то бяха много доволни, че 
това се случва в тяхното 
село, че има кой да мисли 
за възрастните хора. Хаккъ 

Хасан е един от първите 
потребители на социалната 
ус-луга: „Искам да благодаря 
на г-н Неждет Джевдет, 
кмет на Община Главиница 
и на неговия екип, на кмета 
на с. Листец Ерджан Реджеб 
и неговия екип за неуморния 
труд, който положиха за 
разкриването на Центъра 
за социална рехабилитация и 
интеграция - в тези трудни 
времена на ковид криза, на 
инфлация и на война. Искам 
да ви благодаря още веднъж 
за неуморния съзнателен 
труд. Ето това е важно за 
нас - за старите и немощ-
ни хора. Благодарим ви от 
сърце!”

На церемонията по откри-
ването, общинският кмет 
Неждет Джевдет преряза 
трикольорната лента, пли-

сна и менче с вода, за да 
върви и работата на Цен-
търа "по вода". Той участва 
и в засаждането на живо 
дърво - гинко билоба, което 
е негов подарък. Оказа се, че 
това е третото дърво гин-
ко билоба, което ще расте 
на територията на община 
Главиница.

Празникът бе изпълнен 
с много музика, стихове и 
танци изпълнени от Гьокче 
и Туче Ергин и танцьори-те 
от НЧ "Светлина - 1968 г.", 
с. Вълкан.
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В село Звенимир:

Ден на моето родно село 
За 34-ти път жителите 

на с. Звенимир, техните 
близки и приятели се съ-
браха на специалния „Ден на 
моето родно село”, който 
се празнува на 1-ви май. 
След като през последните 
две години, заради пан-
демията от коронавирус, 
съборът не се провеждаше, 
този път той се състоя 
в обновената местност 
„Дере кулак” край селото. 
Местността е едно чудес-
но място за провеждане на 
такива инициативи, а след 
нейното реновиране и по-
чистване, тя е превърната 
в истинска зона за отдих.

Присъстващите бяха поз-
дравени от народния пред-
ставител адв. Гюнер Ахмед, 
кмета на Община Главиница 
Неждет Джевдет и кмета 

на с.Звенимир - Тезджан 
Рушан. 

Празникът бе уважен от 
председателя на Област-
ното ръководство на ДПС- 
Силистра инж. Сезгин Га-
либ, председателя на ОбС-
Главиница Месут Алиш, 
председателя на Област-
ната женска организация 
на ДПС Невхис Мустафа, 
зам.-кметовете на Общи-
на Главиница Сузан Акиф и 
Сюзан Хасан, секретарят 
на Община Главиница Ашкън 
Салим и др.

„Празниците в живота 
на хората, особено в Доб-
руджа, са хармония от цве-
тове и багри, чувства и 
преживяване в сърцата и 
душите им - каза в словото 
си кметът на с. Звенимир 
Тезджан Рушан. - Нека през 

този ден да оставим грижи-
те и неволите си далеч от 
нас. Нека в сърцата ни се 
настани добротата, а на 
лицата ни усмивката. Нека 
този традиционен празник 
на селото ни накара да 
почувстваме още веднъж 
силата, сплотеността, то-
лерантността, оптимизма 
и надеждата за благодат и 
просперитет.”

Тя благодари на всички 
спонсори помогнали за ор-
ганизацията на празника, 
на самодейците - за жела-
нието и ентусиазма им за 
сценична изява, на кмета на 
Община Главиница Неждет 
Джевдет и екипа му, на 
ръководството и работ-
ниците на Общинско пред-
приятие „Общински имоти 
и комунални дейности”, гр. 

Главиница - за подкрепата, 
труда и усилията положени 
за организирането, хигиени-
зирането на местността 
за отдих „Дере Кулак”.

„Тук се каза, че днешният 
празничен ден съчетава в 
себе си три основни праз-
ника - Ден на моето село, 
международния празник на 
труда 1 Май и деня Арифе - 
посочи в поздравителното 
си слово кметът на Община 
Главиница Неждет Джев-
дет. - Всъщност, днес има и 
още един радостен момент. 
И той е, че днес успяваме 
да се събираме на едно 
място. Успяваме да празну-
ваме, успяваме да си про-
дължим традициите след 
2 години прекъсване. Това 
означава, че в утрешния ден 
можем да си споделим и ху-

бавото и трудното от еже-
дневието. Тук е мястото 
да благодарим не само на 
сегашното ръководство на 
селото, не само на сегаш-
ните общественици. Тук е 
мястото да благодарим на 
всички онези, които през 
годините са се трудили, са 
дали всичко от себе си, за 
да могат да съхранят този 
празник и да го превърнат 
в един от знаковите праз-
ници на община Главиница.”

„За мен е чест, че в ка-
чеството си на народен 
представител от област 
Силистра мога да ви поз-
дравя и имам тази въз-
можност - сподели в при-
ветствието си народният 
представител адв. Гюнер 
Ахмед”. - Както каза и ува-
жавания от мен общински 

кмет, в този прекрасен 
ден, с хубави хора, се съ-
четават няколко празника. 
Утре е празникът Рамазан 
Байрам. Позволете от име-
то на председателя на ДПС 
г-н Мустафа Карадайъ, от 
името на областната ор-
ганизация на ДПС и нейния 
председател Сезгин Галиб, 
от името на доц. Джевдет 
Чакъров както и от мое 
лично име да ви поздравя 
с Рамазан Байрам. За пръв 
път присъствам тук, в 
Звенимир, в тази мест-
ност. Благодаря на всички, 
които са я създали това. 
Благодаря и на жителите 
на с. Звенимир и на Общи-
ната за доброто посреща-
не. Това, което, уважаеми 
г-н общински кмет, вие и 
екипа ви прави заедно с 

кметовете в община Гла-
виница, бъдете убедени, че 
се оценява и ще се цени 
от бъдещите поколения в 
тази община. Искам да ви 
кажа, че община Главиница 
е един ярък и прекрасен при-
мер, който трябва да бъде 
пример и за развитието 
на българската държава. 
Това, което направихте 
последните няколко години 
в тази община, означава, че 
когато има добър екип, до-
бри управници и население, 
за което се работи, всичко 
се цени. И след време вие 
всички ще бъдете убедени 
лично в това, когато това 
население оцени, каквото 
сте направили за него”.

Млади хора раздадоха на 
всички питки с халва, защо-
то денят преди свещения 
празник Рамазан Байрам, в 

случая 1 май, е празникът 
Арифе. За всички присъст-
ващи имаше и мекици, ко-
ито на място приготвяше 
изкусно майсторка.

На откритата сцена, 
самодейни състави от об-
щините Главиница и Дулово 
пяха и танцуваха, а спе-
циален гост бе трупата 
на Театрално-музикален 
център, сцена "Назъм Хи-
кмет” - гр.Разград. Всички 
те представиха красивите 
багри на турския фолклор.

Водещата Нергис Кемал, 
която е читалищен секре-
тар и един от активните 
организатори на събити-
ето, благодари на всички 
спонсори на празника, като 
им пожела и в бъдеще съв-
местната работа да е ус-
пешна и в полза на цялото 
население.

Тезджан РУШАН, Кмет 
на с. Звенимир

Неждет ДЖЕВДЕТ, Кмет 
на Община Главиница

Адв. Гюнер АХМЕД, Народен 
представител

Водещата на празника 
Нергис КЕМАЛ
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На Арифе, в центъра на 
селата Листец, Зебил и 
Вълкан, се събира мало и го-
лямо и се раздават бонбони.

И тази година тради-
цията бе спазена. Дълга 
редица от жени, мъже и 
деца получиха много бонбо-
ни за празника. Ритуалът 
бе уважен от кмета на 
Община Главиница Неждет 
Джевдет, зам.-кметовете 
Сузан Акиф и Сюзан Хасан 
и секретарят Ашкън Салим.

Рамазан Байрам е един от 
двата най-големи празника 
в исляма. Денят започва с 
тържествени молитви - на-
маз, ядат се сладкиши и се 
раздават на близки, роднини 
и съседи. Тази година, зара-
ди ограничителните мерки, 
наложени заради пандемия-
та от коронавирус, почти 
навсякъде вместо в джами-
ите, намазът се проведе на 
открито.

Рамазан Байрамът се 
нарича още Шекер Байрам, 
защото на този празник 
хората се черпят със слад-
киши - баклава, локум, бон-
бони, сладки и др.

По традиция първият от 
трите празнични дни се 
чества с най-близките. По-
младите мюсюлмани посе-
щават по-възрастните си 
роднини, близки, приятели 
и съседи, целуват им ръка, 
с което изразяват своето 
уважение към тях.

С този празник завършва 
месец Рамазан, през който 
мюсюлманите стават пре-
ди изгрев слънце, закусват 

и до залез слънце не се хра-
нят и не поемат течности, 
включително и вода, пази се 
“оруч”. Въздържанието се 
налага от религията, за да 

може всеки мюсюлманин да 
се доближи до състоянието 
на бедните, гладните и 
страдащите хора.

Рамазан е месец на оп-
рощението, покаянието 
и милосърдието. Според 
поверията през свещения 
месец Мохамед получил от 

Аллах свещените писания 
на Корана чрез главния ан-
гел Джебраил.

На празника Арифе"Пъстър, шарен Великден"

По случай големия христи-
янски празник Великден, за 
поредна година Местната

комисия за противообщест-
вени прояви на малолетните и 
непълнолетните при Община

Главиница организира кон-
курс за изработка на темати-
чен сувенир. "Пъстър, шарен 
Великден" бе темата този път.

Великден е най-богатият на 
смисъл и ценности христи-
янски празник. Символизира 
нашата вяра в доброто и но-
вото начало. Ученето на мла-
дите хора на добротворство, 
на проява на милосърдие и 
на състрадание към всяко 
живо същество, осигурява 
благоприятна среда за раз-
витието на подрастващите 
и е начин за превенция на 
противообществените прояви 
и недопускане на агресивно 
поведение.

Според регламента, в кон-
курса не се допуснаха ин-
дивидуални участия, а само 
групова работа. Така тази 
година участници бяха деца 
и ученици от СУ „Васил Лев-
ски“, гр. Главиница, ОУ „Отец 

Паисий“, с. Стефан Караджа и 
ДГ „Св. Св. Кирил и Методий“, 
гр. Главиница.  

След приключване приема-
нето на конкурсните сувенири 

и крайната оценка на журито, 
на специална церемония про-
ведена в залата на Общината, 
на победителите бяха връче-
ни награди и грамоти от зам.-
кмета Иванка Сярова, която 
е и председател на Местната 
комисия за противообщест-
вени прояви на малолетните 
и непълнолетните.

Резултатите от конкурса 
са следните:

Първа възрастова група
- Първо място: Първа гру-

па „Мечо пух” - ДГ „Св. Св. Ки-
рил и Методий”, гр. Главиница

- Второ място: ИГ „Мир”, 
с. Калугерене към ДГ „Св. 
Св. Кирил и Методий” гр. 
Главиница;

- Трето място: Втора група 
„Шарено петле”, ДГ „Св. Св. 
Кирил и Методий”, гр. Гла-
виница;

- Поощрителна награда: 
ИГ„Кокиче”, с.Зебил към ДГ 
„Св. Св. Кирил и Методий”, гр. 
Главиница.

Втора възрастова група
- Първо място: 3 ЦОУД 

СУ „Васил Левски“, гр. Гла-
виница;

- Второ място: 1 ЦОУД 
СУ „Васил Левски”, гр. Гла-
виница;

- Трето място: 5 ЦОУД СУ 
„Васил Левски”, гр. Глави-
ница.

Трета възрастова група
- Първо място: VII клас 

СУ „Васил Левски”, гр. Гла-
виница;

- Второ място: V и VI 
клас ОУ „Отец Паисий”, с. 
Ст.Караджа;

- Трето място: VII клас ОУ 
„Отец Паисий”, с. Ст. Караджа.
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НЧ „Христо Ботев - 1940 
г.”, гр. Главиница е органи-
затор на конкурса „Кукла-
та на баба” посветен на 
празниците Бабинден, Баба 
Марта и Осми март.

Комисия с председател 

Иванка Сярова - зам.-кмет 
„Социални дейности и обра-
зование” в Община Глави-
ница и членове - местният 
художник Малина Георгиева 
и общинският съветник 
Соня Петкова, която е и 
председател на Комисията 
по здравеопазване и соци-
ални дейности към Общин-
ски съвет- Главиница, на 
свое заседание разгледаха 
всички представени в кон-
курса кукли и дадоха своите 
оценки.

Класирането по направ-
ления е както следва:

ПЛЕТЕНИ КУКЛИ:
1 място - Константин То-

доров Денчев, гр. Главиница
2 място - Кръжок „Май-

сторете ръчички”, НЧ „Н.Й. 
Вапцаров - 1927”, с. Хърлес

3 място - НЧ „Съединение 
- 1885”, с. Климентово

КУКЛА В НАРОДНА 

НОСИЯ:
1 място - Любка Никова 

Захариева, гр. Русе
2 място - Нил Матен - IIб 

клас СУ „Васил Левски”, гр. 
Главиница

3 място - ДГ „Славянка”, 
група „Славейче”, с. Нова 
Черна

3 място - Петя Иванова, 
с. Сушица

НАЙ-МАЛКА КУКЛА - Езги 
Бирджан Синан, ДГ „Мир”, 
II група „Гълъбчета”, гр. 
Дулово

НАЙ-ГОЛЯМА КУКЛА - 
Мария Димитрова Вълкова, 
гр. Главиница;

КУКЛА БАБА МАРТА - 
Ейлюл Сечкин Сабри, Iб 
клас, СУ „Васил Левски”, гр. 
Главиница

КУКЛА ЗА БЕБЕТА - Си-
нем Шабан Вели, IVб клас, 
СУ „Васил Левски”, гр. Гла-
виница

ОРИГИНАЛНА ИДЕЯ - 
Величка Денева Пейчева, с. 
Зафирово

НАГРАДА НА ЖУРИТО 
- Група „Сръчни ръце”, НЧ 
„Хр. Ботев - 1940 г.”, гр. 
Главиница

НАГРАДА НА НЧ „Христо 
Ботев - 1940 г.”, гр. Гла-
виница - Мария Димитрова 
Вълкова, гр. Главиница;

ПООЩРИТЕЛНА НАГРА-
ДА - Лорета Петкова Ста-
нева, с. Зафирово.

Участниците в конкурса 
вече получиха на посо-
чените пощенски адреси 
Грамоти за участието си 
и награди за класираните.

Читалищното ръковод-
ство благодари на всички 
участници и ръководители 
за положените усилия, ен-
тусиазма и безрезервната 
любов към традициите, 
също и на конкурсното 
жури, като пожелава на 
всички една вдъхновена, 
творческа и най-вече здра-
ва 2022 година.

Лазаровден - празник на 
младостта, пролетта и природата

По случай Лазаровден, 
един от най-почитаните 
християнски празници, 
символ на пролетта и бла-
годенствието, красиви ла-
зарки от Детска градина 
“Св. Св. Кирил и Методий“ 
поздравиха Кмета на Об-
щина Главиница - Неждет 
Джевдет и служители на 
Общинска администрация. 
Пожелаха здраве и бере-
кет на всички!

Стихотворения, песни, 
танци и истинско пролет-
но настроение донесоха 
децата в сградата на Об-
щина Главиница. Лазарки-
те сложиха в кошниците 
окичени с зеленина и цве-
тя дарените от общин-
ския кмет и служителите 
- яйца, пари и лакомства, 
както повелява традици-
ята!

Приключи конкурсът 
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Мисията на всеки творец е да остави нещо на света

НЧ „Янко Забунов - 1957” с. 
Черногор изказва благодар-
ност за направеното дарение 
от г-н Румен Тасев - негови 
картини, акрилна живопис. 
Той прави дарението с откри-
то сърце, защото обича село 
Черногор, където е премина-
ла немалка част от неговия 
житейски и професионален 
живот и иска чрез Читалището 
да подари на черногорци част 
от своето творчество.

Румен Тасев е роден през 
1953 г., завършва Институт 

за подготовка на учители по 
изобразително изкуство в гр. 
Дупница, а по-късно - Педаго-
гика в СУ „Климент Охридски”. 

Възпитаник на ОУ „Кирил 
и Методий” с. Черногор и 
работи 12 години - до 1989 г., 
в същото училище, като пре-
подавател по Изобразително 
изкуство.

Въпреки многото години, 
откакто са напуснали селото, 
семейство Тасеви с най-до-

бри чувства си спомнят за 
всички жители и им пожелават 
здраве, дълъг живот, все така 
да са единни в преодоляване 
на трудностите и заедно да 
празнуват всеки един празник.

Мисията на всеки творец е 
да остави нещо на света.

Читалищното настоятел-
ство на НЧ „Янко Забунов 
- 1957” в с. Черногор изказва 
благодарност за направеното 
дарение от г-н Румен Тасев. 

Шест са вече неговите карти-
ни, акрилна живопис. Това са 
творбите „Златоград”, "Коп-
ривщица", „Старите къщи”, 
две картини "Созопол" и „Про-
лет в Родопите”, по картина 
на Янко Янев и те вече са 
заведени във фонда на биб-
лиотеката към читалището.

Марияна НАЦОВА,
Секретар на НЧ „Янко 

Забунов - 1957 г.”

В село Черногор:

Помним поета Пеньо Пенев

На 7 май 2022 г. се на-
вършиха 92 години от 
рождението на големия 
българския поет Пеньо 
Пенев, наричан често „По-
етът с ватенката“. Жи-
вотът му е изтъкан от 
премеждия, разочарования 
и трудности. През 1957 
г., Съюзът на българските 
писатели го изпраща в с. 
Черногор, в просперира-

щото ДЗС „Янко Забунов“, 
за да списва и редактира 
вестник „Добруджанска 
дума“- многотиражка, из-
давана вече три години в 
стопанството. С него са и 
младите журналисти Вале-
ри Копралев и Ганчо Кере-
чев. Печатар на вестника 
е бай Любо от Тутракан.

Около редакцията Пеньо 
Пенев организира широк 

актив от дописници, които 
да му съобщават всеки-
дневно за хода на кампа-
нията в района. В неговия 
тефтер са записани над 20 
имена на негови дописни-
ци: Б. Маринов, Генчо Ко-
сев, Владимир Демянович, 
Кръстьо Недков, Петър 
Картулев, Петър Васи-
лев, Стоян Ив. Стоянов, 
Тодор Керанов, Илия Ви-
роглавски, Кирил Линджев, 
Стоян Соколов, Цонка Ан-
гелова, Дора Куманова, 
Бояна Ефремова, Христо 
Григоров, Димитър Монов, 
Веска Казакова, Дечка 
Минчева, Петър Кирков, 
Иван Христов, Димо Мин-
чев. Това са работници от 
различни специалности от 
ДЗС-то, като се започне 
от обикновени труженици 
и се стигне до агрономи, 
техници, трактористи.  

Обикаляйки стопанства-
та на съседните села 
- филиали на ДЗС "Янко 
Забунов", срещайки се с 
работниците, Пеньо Пенев 
записва всичко, каквото 
се прави на полето, за 
жътвената кампания, за 
сеитбата, за оранта, за 
трудностите, за първен-
ците на деня. Не заобикаля 
нередностите, критикува 
всеки, който разпилява 
народното имущество.

„Пеньо Пенев живееше 
така, както живееше на-
родът. Работеше, както 
работеше народът, ядеше, 
каквото ядеше народът, 
пиеше в кръчмите, в които 
пиеше народът, вярваше 
в това, в което вярваше 
народът, мразеше онова, 
което мразеше народът, 
скърбите на народа бяха 
негова скръб, веселбите 
на народа бяха негова 
веселба.

През дима на цигарата 
и с чаша коняк в ръка, пее 
любимият романс „Тужная 
неделя”, за чувствата 
и терзанията, които го 
връхлитат... Наистина 
тъжна... И току подвикне: 
„Свири, Лозане….”

Тук, Пеньо Пенев пише и 
публикува за първи път във 
вестник „Добруджанска 
дума“ едни от най-хуба-
вите си и силни стихове, 
събрани в цикъла „Всеки 
своя пътека си има…“. 

През 1958 г. стихотво-
рения на Пеньо Пенев са 
четени и обсъждани по 
радио "Свободна Европа“, 
заедно със стихове на 
Валери Копралев и Ганчо 
Керечев.

Много факти от живота 
и смъртта на Пеньо Пенев 
остават в тайна, но едва 

ли е и толкова важно да ги 
узнаем, от уважение към 
личността му на поет, 
завещал ни безсмъртна 
поезия, и на човек, който 
има право на своя личен 

избор. Стиховете му про-
дължават да вълнуват 
обикновените хора, и това 
е по-важно от диренето на 
истината.

Марияна НАЦОВА

Поетът Пеньо ПЕНЕВ

Всяка година, на рождената дата на Пеньо Пенев, черногорци поднасят цветя
 пред паметната плоча на поета. 

Семейство Тасеви

Секретарят на читалището в с. Черногор с част от дарените картини 
от художника Румен Тасев
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Успешна перспектива 
за ФК „Левски - 96” 

„Левски - 96”, гр. Главиница - 
Ашкън Салим.

„Колективът от състезатели и 
треньор е много задружен - спо-
дели още Ашкън Салим. Аз, в 
частност, съм доволен от постиг-
натото до момента и вярвам, че 
напред във времето ФК „Левски 
- 96” ще е футболен фактор в об-
ластта. Печелим вниманието на 
публиката. Съставът е от местни 
момчета. Очертава се да сме вто-
ри в класирането на Областната 
група-запад и да играем за 3-4 
място на "А" ОФГ. Юношите със 
сигурност са на финалите и се 
надявам да отприщят уменията 
си и да донесат областната купа 
в Главиница.

Благодарение на спонсорите 
и радетелите за футбол в Глави-
ница - футбол ще има! За съжа-
ление, не малко футболни клу-
бове в областта преустановиха 
дейност. Надявам се да намерят 
хората, които да ги подкрепят и 
да възстановят спорта по техните 
градове и села.

Футболистите ни са мотиви-
рани и играят със сърце, което 
радва нашата публика.

Домакинските ни мачове все 
още се играят на стадиона в село 
Ножарево. Благодарим на ножа-
ревци за подкрепата на дома-
кинските мачове. Правим всичко 
по силите си мачовете ни да са 
победни, а играта ни зрелищна 
за феновете на ФК „Левски-96”.”

Да пожелаем успех и много 
победи на главинишките фут-
болисти!

от стр. 1

БЛАГОДАРСТВЕН АДРЕС
До спонсорите и дарителите 

на ФК „Левски - 96“, гр. Главиница

От името на Управителния съвет, състезателите и 
феновете на СНЦ „Футболен клуб „Левски - 96“ град 
Главиница“ с уважение изказваме най-искрени благо-
дарности за проявена съпричастност и добра воля на:

- Кмета на Община Главиница, г-н Неждет Джевдет
- Председателя на ЗК „Дунав-93“ с. Малък Преславец, 

г-н Анчо Ангелов
- Председателя на ЗК „Айват“, с. Звенимир, 
г-н Кемал Мутлу
- Управителя на „Нераком“ ЕООД, гр. Главиница, 
г-н Ергин Ахмед
- Управителя на „Арас агро“ ЕООД, с. Калугерене, 

г-н Октай Шабан
- Председателя на ЗК “Сокол-92“, с. Сокол, 
г-н Тошо Стойчев
- Управителя на „Булкрис-83“ ЕООД, с. Суходол, 
г-н Айхан Идриз
- Управителя на “Агенция България Главиница“ ЕООД, 

г-н Айхан Хатип
- Земеделски производител от гр. Главиница, 
г-н Пламен Пенчев
- Едноличен търговец от с. Калугерене, г-н Гюнер Риза
- Управителя на „Старт - 07“ ООД, гр. Главиница, 
г-н Синан Юдаим
Благодарения на Вашата съпричастност, ФК „Лев-

ски-96“, гр. Главиница продължава успешно своята 
дейност и създава условия за привличане на все по-
вече деца и младежи от Община Главиница, които да 
спортуват и развиват футболните си умения.

Искрено вярваме, че и в бъдеще ще можем да раз-
читаме на Вашето съдействие и подкрепа и заедно ще 
работим за развитие и популяризиране на футболния 
спорт в Община Главиница.

                        Ашкън САЛИМ,
Председател на УС 

на СНЦ „ФК „Левски-96“, гр. Главиница“

По случай Седмицата на детската книга секретарят на НЧ 
"Христо Ботев-1954" в с.Зебил Зайде Наим и библиотекарят 
Мерлин Али посетиха ИГ „Кокиче”, с. Зебил към ДГ" Св.Св.
Кирил и Методий", гр. Главиница.

Седмицата предостави необятни възможности на малчуга-
ните да се докоснат до магията на литературата и изкуствата. 
Всички дейности, свързани с непосредственото общуване на 
децата с книгите провокираха интереса им към тях. Те осъз-
наха, че книгата е "прозорец към света", че тя може да им 
"говори", да им "разказва", да бъде техен "най-добър приятел".

Ръководството на НЧ "Христо Ботев-1954", с.Зебил изказва 
сърдечни благодарности на г-жа Яна Тодорова Чилингириян 
и на г-жа Грета Найденова за направеното дарение от книги 
на читалищната библиотека. „Това е безценна придобивка 
за нашата библиотека” - категорични са от културната ин-
ституция.

„Животът сам по себе 
си е най-прекрасната при-
казка” - думи на вълшебния 
разказвач на приказки Ханс 
Кристиан Андерсен. На 2 
април, когато се отбелязва 
Международния ден на дет-
ската книга, се навършиха 
217 години от неговото 
рождение.

По този повод, в библи-
отеката към НЧ „Христо 
Ботев - 1901 г.” в с. За-
фирово, стартира ини-

циативата „Седмица на 
детската книга”.

От културната инсти-
туция описват седмица-
та като едно интересно 
пътуване във вълшебния 
свят на приказките, в 
което и малки и големи 
си припомниха любимите 
образи от приказния свят, 
докоснаха се до магията 
на незабравимите герои 
- Червената шапчица, Три-
те прасенца, Седемте 

козлета, Малкият принц, 
Зайчето Питър, Палечка, 
Грозното патенце, Косе 
Босе, Болен здрав носи, и 
още много, много други. 

„Заедно четохме приказ-
ки, оцветявахме приказни 
герои и гледахме любими 
такива. Запознахме се с 
истории за истинското 
приятелство, добротата 
и трудолюбието, и мъд-
ростта на Малкия принц, 
която ни учи и до ден 
днешен, че „Най-хубавото 
се вижда само със сър-
цето” и великите неща 
са всъщност прости… 
Цялата седмица премина 
под знака на Детската 
книжка. Най-малките при-
ятели на книгата имаха 
възможността истински 
да се забавляват”, споде-
лят още от Читалището.

С любов към книгите


