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„Домашен социален патронаж” 
с реновирана сграда и съвременен вид

Кметът на 
Община Главиница 
Неждет Джевдет 

преряза 
трикольорната 
лента по време 
на церемонията 
по откриването

Красотата на природата и съхраняване на 
традициите в Празника на водните лилии 

След двегодишно прекъс-
ване заради коронавирусната 
пандемия, Празникът на во-
дните лилии бе възстановен. 
По време на 13-тото му из-
дание, на откритата сцена и 
на фона на красивите водни 
лилии, в местността „Блато 
Малък Преславец”, която се 
намира непосредствено до 
река Дунав, вокално и тан-
цово майсторство показаха 
над 400 участници в 25 групи 
и индивидуални изпълнения 

от областите Силистра, Ва-
рна и Русе. Организатори на 
този емоционален празник са 
Община Главиница, Кметство 
Малък Преславец и НЧ „Йор-
дан Йовков - 1946 г.”

Присъстващите бяха поз-
дравени и от кметския намест-
ник Галина Ангелова, която им 
пожела празникът да остави 
само хубави спомени и винаги 
да ги връща в Царството на 
водните лилии, от кмета на 
Община Главиница Неждет 

Джевдет, под чийто патронаж 
премина събитието, и зам.-
областния управител Минчо 
Йорданов.

Празника уважиха също 
областният управител Катя 
Кръстева, председателят на 
Общински съвет-Главиница 
Месут Алиш, зам.-кметовете 
Иванка Сярова, Сузан Акиф 
и Сюзан Хасан, секретарят 
на Община Главиница Аш-
кън Ружди, председателят 

Изпълнението на проекта 
за основен ремонт на сгра-
дата на Домашен социален 
патронаж в град Главиница 
вече е факт. Стойността 
на инвестицията е 648 
720 лв.

Още през 1992 г. с реше-
ние на Общински съвет-
Главиница тази сграда е 

на стр. 5

Юношите ФК „Левски - 96”  - 
втори в Областното първенство по футбол

на стр. 4

В Общински съвет - Главиница:

Текущи въпроси - 
тема на редовно заседание

Редовно заседание прове-
де Общински съвет-Глави-
ница в последния ден на м. 
май. То започна с приемане 
на решение за откриване 
на процедура за избор на 
съдебни заседатели към 

Окръжен съд - Силистра и 
избор на временна комисия 
по предложенията. Общото 
събрание на съдиите от 
Апелативен съд - Варна е 
определило 2 броя съдебни 

на стр. 2

на стр. 8
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заседатели от община 
Главиница.

Общинските съветници 
избраха състав на Съвета 
по въпросите на социал-
ните услуги, който ще се 
председателства от зам.-
кмета Иванка Сярова. 

Представител на Общи-

на Главиница в Областна-
та комисия за изработва-
не на областна аптечна 
карта ще бъде Юлвие 
Ахмед - здравен медиатор.

Другите важни моменти 
от сесията, по които са 
приети решения са допъл-
ване на годишния план за 
ползване на дървесина за 
настоящата година, оп-

ределяне на наемни цени 
на земеделските земи от 
общински поземлен фонд, 
допълване на Годишната 
програма за управление 
и разпореждане с имоти 
- общинска собственост 
и разпоредителни сделки 
с тези имоти.

Дискусия на заседание-
то предизвика свиканото 

извънредно неприсъст-
вено Общо събрание на 
Асоциацията по ВиК-Си-
листра. Представител 
на Община Главиница ще 
бъде кметът Неждет 
Джевдет, а при невъз-
можност той да участва 
ще бъде заместван от 
Сюзан Хасан - зам.-кмет. 
Общинският съвет даде 

мандат на представителя 
на Община Главиница да 
изрази позицията на Об-
щината по предварително 
посочения дневен ред. По 
точката, която се отнася 
до съгласуване на кориги-
ран модел на Бизнес-план 
на „ВиК” ООД Силистра 
за регулаторен период 
2022 - 2026 г. да гласува 

„против”. Мотивите, ко-
ито бяха изтъкнати са 
необходимост от аргу-
ментиран анализ на цено-
образуването на водата, 
обосновка на разходите, 
анализ на социалната по-
носимост на населението 
при увеличение цената на 
водата. 

В Общински съвет - Главиница:

Текущи въпроси - тема на редовно заседание

от стр. 1

Детски „Шарен свят” или Довиждане детска градина, 
здравей първи клас!

На 1 юни децата от община 
Главиница празнуваха Между-
народния ден на детето!

Празнуваха края на учебна-
та година изпращайки своите 
бъдещи първокласници!

Празнуваха и Деня на то-
лерантността, единността в 
многообразието от етноси и 
култура! Всичко това те пред-
ставиха в един чуден, пъстър 
фестивал наречен "Шарен 
свят" организиран от ДГ „Св. 
Св. Кирил и Методий”.

Фестивалът е част от фи-
налния етап на проект фи-
нансиран по Оперативна про-
грама „Наука и образование 
за интелигентен растеж” с 
партньор Община Главиница.

Залата на НЧ „Христо Ботев” 
се оказа тясна за емоцията 
на малките възпитаници от 
Детската градина и нейните 7 

филиала с общо 12 групи.
Празничното събитие откри 

директорът на детското заве-
дение Йълдъз Реджеб, която 

поздравявайки всички с праз-
ника им благодари за амбици-
озното участие на всички - и 
деца, и учители, и родители.

Да уважат празника и да си 
спомнят за своите детски годи-
ни в залата бяха кметът Неж-
дет Джевдет, председателят 
на Общински съвет-Главиница 
Месут Алиш, зам.-кметовете 
Иванка Сярова, Сузан Акиф 
и Сюзан Хасан, секретарят 
на Общината Ашкън Салим, 
директорите на СУ „Васил Лев-
ски” и на основните училища 
в селата Зафирово, Стефан 
Караджа и Сокол.  

Честитейки празника на 
всички присъстващи, кметът 
на Община Главиница Неждет 
Джевдет им пожела да бъдат 
здрави и много щастливи, но 
и да запазят детското в сър-
цето си.

Директорът на детската 
градина Йълдъз Реджеб и 
зам.-кметът Иванка Сярова 
представиха дейностите ре-
ализирани по проекта, след 

което малките певци, тан-
цьори, рецитатори и актьори 
показаха своя талант с пре-
красни изпълнения събрали 
аплодисментите на публиката.

„Довиждане детска градина, 
здравей първи клас!” - обик-
новено, на финала на дадено 
събитие се стига и до този 
момент. ДГ „Св. Св. Кирил 
и Методий“, гр. Главиница 
изпрати своите „Мини аби-

туриенти“, а Йълдъз Реджеб 
връчи свидетелствата им за 
завършена подготвителна 
група в детската градина, 
изненада ги с подаръци и 
балони. Специални подаръци 
за тях бе подготвил и кметът 
Неждет Джевдет.

Да пожелаем успешен старт 
и на добър час в голямото 
училище на малките абиту-
риенти!

Поздравления от 
Йълдъз РЕДЖЕБ...

...от кмета на Община 
Главиница Неждет ДЖЕВДЕТ

...и от зам.-кмета 
Иванка СЯРОВА
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Община Главиница, Област Силистра

Община Главиница обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) стопански години на следните имоти - частна 
общинска собственост от общинския поземлен фонд с начин на трайно ползване „нива“, начални тръжни цени и депозити за участие, както следва:

№ 
по 
ред 

Землище № на имот Местност Кате-
гория 

Площ 
(дка) 

Начална 
цена 
(лв.) 

Депози
т (лв.) 

1 Бащино 03017.60.217 МЕРА V 30.773 2 308.00 230.80 

2 Богданци 
04670.18.207 КАРАМАНА ІV 14.802 

1 111.00 111.10 

3 Богданци 04670.15.6 КАРАМАНА IV 94.451 7 084.00 708.40 

4 Богданци 04670.21.1 СТАРИТЕ ЛОЗЯ IV 53.510 4 014.00 401.40 

5 Богданци 04670.24.14 СТАРИТЕ ЛОЗЯ IV 70.024 5 252.00 525.20 

6 Богданци 04670.24.19 СТАРИТЕ ЛОЗЯ VI 14.005 1 051.00 105.10 

7 Богданци 04670.27.11 КАНТОНА IV 10.317 774.00 77.40 

8 Богданци 04670.28.53 КАНТОНА VI 19.006 1 426.00 142.60 

9 Богданци 04670.29.21 КАНТОНА IV 24.032 1 803.00 180.30 

10 Богданци 04670.34.36 КУЙЛУКА IV 48.985 3 674.00 367.40 

11 Богданци 04670.34.41 КУЙЛУКА III 17.031 1 278.00 127.80 

12 Богданци 04670.31.59 КУЙЛУКА VI 12.900 968.00 96.80 

13 
Главиница 15031.1.208 

З-ЩЕ НА 
ГР.ГЛАВИНИЦА IV 36.846 

2 764.00 276.40 

14 
Главиница 15031.10.105 

З-ЩЕ НА 
ГР.ГЛАВИНИЦА III 24.858 

1 865.00 186.50 

15 Главиница 15031.12.95 АРАЛЪК III 73.223 5 492.00 549.20 

16 Главиница 15031.17.31 ФИРФИЛИК IV 13.297 998.00 99.80 

17 Главиница 15031.17.32 ФИРФИЛИК IV 55.573 4 168.00 416.80 

18 
Главиница 15031.19.204 

З-ЩЕ НА 
ГР.ГЛАВИНИЦА VI 79.695 

5 978.00 597.80 

 19 

Главиница 15031.19.206 

З-ЩЕ НА 
ГР.ГЛАВИНИЦА VI 60.253 

4 519.00 451.90 

20 
Главиница 15031.21.107 

З-ЩЕ НА 
ГР.ГЛАВИНИЦА VI 27.080 

2 031.00 203.10 

21 
Главиница 15031.22.6 

КОДЖА 
ЕКИНЛИК IV 51.065 

3 830.00 383.00 

22 Главиница 15031.23.4 АРАЛЪК III,IV 105.043 7 879.00 787.90 

23 
Главиница 15031.28.101 

З-ЩЕ НА 
ГР.ГЛАВИНИЦА VI 35.770 

2 683.00 268.30 

24 
Главиница 15031.30.114 

КОДЖА 
ЕКИНЛИК V 33.622 

2 522.00 252.20 

25 Долно 
Ряхово 22798.13.169 ТУРСКИ ЛОЗЯ VI 12.344 

926.00 92.60 

26 Долно 
Ряхово 22798.2.171 ДЮЗОРМАН IV 16.640 

1 248.00 124.80 

27 Долно 
Ряхово 22798.13.239 КУРИЯТА VI 10.019 

752.00 75.20 

28 Долно 
Ряхово 22798.13.240 КУРИЯТА VI 21.437 

1 608.00 160.80 

29 Долно 
Ряхово 22798.1.99 

БАБА ВЕРА V 

9.740 
731.00 73.10 

30 Долно 
Ряхово 

22798.1.100 БАБА ВЕРА V 6.676 501.00 50.10 

31 Зарица 31406.16.7 ЙОЛ БОЮ ІІІ 12.992 975.00 97.50 

32 
Зафирово 30377.61.197 АМЗОВА КУРИЯ IV 12.808 

961.00 96.10 

33 Зафирово 30377.18.199 КАВАКА VI 26.917 2 019.00 201.90 

34 Зафирово 30377.56.205 ЧЕЛАРКОСУ V 35.299 2 648.00 264.80 

35 Зафирово 30377.9.211 АМЗОВА КУРИЯ IV 13.894 1 043.00 104.30 

36 Зафирово 30377.12.18 РАВЕНСКИ ПЪТ VI 14.203 1 066.00 106.60 

37 Зафирово 30377.19.11 КАВАКА V 20.159 1 512.00 151.20 

38 Зафирово 30377.25.32 ЮКЯ V 19.205 1 441.00 144.10 

39 Зафирово 30377.9.121 АМЗОВА КУРИЯ V 21.036 1 578.00 157.80 

40 
Зафирово 30377.14.67 КЬОРМАН IV 8.389 

630.00 63.00 

41 Зафирово 30377.61.192 АМЗОВА КУРИЯ ІІІ 3.471 261.00 26.10 

42 Зафирово 30377.61.194 АМЗОВА КУРИЯ ІІІ 4.040 303.00 30.30 

43 Зафирово 30377.18.201 КАВАКА VІ 3.060 230.00 23.00 

44 Зафирово 30377.56.202 ЧЕЛАРКОСУ VІ 2.202 166.00 16.60 

45 Зафирово 30377.57.204 ЧЕЛАРКОСУ V 7.987 600.00 60.00 

46 

Зафирово 30377.1.206 

БОГДАНСКИ 
БЛОК IV 2.654 

200.00 20.00 

47 

Зафирово 30377.1.208 

БОГДАНСКИ 
БЛОК IV 2.935 

221.00 22.10 

48 
Звенимир 30507.20.10 АША КЪШЛА 20 V 11.205 

841.00 84.10 

49 Звенимир 30507.22.60 НМИР V 11.074 831.00 83.10 

50 

Коларово 37993.7.152 
НАС.МЯСТО 

ИЗ.РЕГУЛ. ІІІ 23.186 
1 739.00 173.90 

51 

Коларово 37993.7.150 
НАС.МЯСТО 

ИЗ.РЕГУЛ. ІІІ 12.930 
970.00 97.00 

52 

Коларово 37993.14.71 
НАС.МЯСТО 

ИЗ.РЕГУЛ. ІІІ 11.935 
896.00 89.60 

53 

Коларово 37993.7.169 
НАС.МЯСТО 

ИЗ.РЕГУЛ. ІІІ 11.189 
840.00 84.00 

54 Коларово 37993.6.4 ДЕРЕКЪОЙ V 37.297 2 798.00 279.80 

55 Коларово 37993.18.40 СУЛУДЖАК V 39.524 2 945.00 294.50 

56 Коларово 37993.18.43 СУЛУДЖАК V 29.402 2 206.00 220.60 

57 
Косара 38707.20.53 ЯЛ ДЕРМЕНИ VII,IV 10.564 

793.00 79.30 

58 Косара 38707.20.25 ЯЛ ДЕРМЕНИ III 12.324 925.00 92.50 

59 Косара 38707.20.26 ЯЛ ДЕРМЕНИ III 86.392 6 480.00 648.00 

60 Малък 
Преславец 46927.3.163  ІІІ 12.446 

934.00 93.40 

61 Малък 
Преславец 46927.2.70 КОРУ КУЛАК III 13.275 

996.00 99.60 

62 Малък 
Преславец 46927.3.176 ЛОКВИТЕ III 10.371 

778.00 77.80 

63 Малък 
Преславец 46927.9.189 

КЪШЛА 
ЕКИНЛИК VII 10.204 

766.00 76.60 

64 Малък 
Преславец 46927.9.205 

КЪШЛА 
ЕКИНЛИК VI 18.366 

1 378.00 137.80 

65 Малък 
Преславец 46927.9.268 

КЪШЛА 
ЕКИНЛИК VI 11.671 

876.00 87.60 

66 Малък 
Преславец 46927.9.272 

КЪШЛА 
ЕКИНЛИК VI 11.104 

833.00 83.30 

67 Малък 
Преславец 46927.16.31 ЕРЕКА IV 2.306 

173.00 17.30 

68 Малък 
Преславец 46927.9.266 

КЪШЛА 
ЕКИНЛИК VII 2.889 

217.00 21.70 

69 Малък 
Преславец 46927.9.267 ЦЕЛИНИТЕ VII 4.233 

318.00 31.80 

70 Малък 
Преславец 46927.9.270 НОВИТЕ ЛОЗЯ VI 4.016 

302.00 30.20 

71 Ножарево 52338.9.11 ЧЕПЕРЕ IV 170.948 12 822.00 1 282.20 

72 
Осен 54078.19.227 НМИР IV 10.015 

752.00 75.20 

73 

Осен 54078.6.68 
МОМИНА 

ДУША V 33.181 

2 489.00 248.90 

74 

Осен 54078.6.88 
МОМИНА 

ДУША IV 17.998 
1 350.00 135.00 

75 Осен 54078.11.14 БЕЖАНЕТО III 10.129 760.00 76.00 

76 Осен 54078.14.36 ИЛИЕВО ПОЛЕ III 11.460 861.00 86.10 

77 

Осен 54078.6.58 
МОМИНА 

ДУША IV 9.986 

749.00 74.90 

78 

Осен 54078.6.64 
МОМИНА 

ДУША III,IV 7.689 

577.00 57.70 

79 
Подлес 57056.10.28 АЙКЪНА IV 19.438 

1 458.00 145.80 

80 Подлес 57056.10.29 АЙКЪНА III 11.138 836.00 83.60 

Зафирово КЬОРМАН 
41 Зафирово АМЗОВА КУРИЯ ІІІ 

42 Зафирово АМЗОВА КУРИЯ ІІІ 

43 Зафирово КАВАКА VІ 

44 Зафирово ЧЕЛАРКОСУ VІ 

45 Зафирово ЧЕЛАРКОСУ 

Зафирово 
БОГДАНСКИ 

БЛОК 

Зафирово 
БОГДАНСКИ 

БЛОК 

Звенимир 30507.20.10 АША КЪШЛА 20 V 11.205 
49 Звенимир 30507.22.60 НМИР V 11.074 831.00 83.10 

Коларово 37993.7.152 
НАС.МЯСТО 

ИЗ.РЕГУЛ. ІІІ 23.186 

Коларово 37993.7.150 
НАС.МЯСТО 

ИЗ.РЕГУЛ. ІІІ 12.930 

Коларово 37993.14.71 
НАС.МЯСТО 

ИЗ.РЕГУЛ. ІІІ 11.935 

Коларово 37993.7.169 
НАС.МЯСТО 

ИЗ.РЕГУЛ. ІІІ 11.189 

54 Коларово 37993.6.4 ДЕРЕКЪОЙ V 37.297 2 798.00 279.80 

55 Коларово 37993.18.40 СУЛУДЖАК V 39.524 2 945.00 294.50 

56 Коларово 37993.18.43 СУЛУДЖАК V 29.402 2 206.00 220.60 

Косара 38707.20.53 ЯЛ ДЕРМЕНИ VII,IV 10.564 
58 Косара 38707.20.25 ЯЛ ДЕРМЕНИ III 12.324 925.00 92.50 

59 Косара 38707.20.26 ЯЛ ДЕРМЕНИ III 86.392 6 480.00 648.00 

60 Малък 
Преславец 46927.3.163  ІІІ 12.446 

61 Малък 
Преславец 46927.2.70 КОРУ КУЛАК III 13.275 

996.00 99.60 

81 Подлес 57056.11.24 АЙКЪНА III 12.003 901.00 90.10 

82 Стефан 
Караджа 69184.3.7 КРУШЕВО VI 90.255 

6 770.00 677.00 

83 Стефан 
Караджа 69184.3.9 КРУШЕВО VI 59.170 

4 438.00 443.80 

84 Стефан 
Караджа 69184.3.178 КРУШЕВО VI 186.773 

14 008.00 1 400.80 

85 Стефан 
Караджа 69184.9.27 

КРУШЕВО-
ЧЕИРА III 10.839 

813.00 81.30 

86 Стефан 
Караджа 69184.11.22 

ГОЛ.БЛОК-
БОРУНА V 11.865 

890.00 89.00 

87 Стефан 
Караджа 69184.18.12 ГЬОЛА III 13.617 

1 022.00 102.20 

88 Стефан 
Караджа 69184.19.6 В ГОРАТА III 147.845 

11 089.00 1 108.90 

89 Стефан 
Караджа 69184.21.22 

БРАТОМИРСКА 
ПЪТЕКА III 13.004 

976.00 97.60 

90 Стефан 
Караджа 69184.23.2 ЧАНАК ЧАЛАР III 10.004 

751.00 75.10 

91 Стефан 
Караджа 69184.99.47 ГЬОЛА VI 16.975 

1 274.00 127.40 

92 Стефан 
Караджа 69184.33.75 

БРАТОМИРСКО-
1 V 28.431 

2 133.00 213.30 

93 Стефан 
Караджа 69184.33.77 

БРАТОМИРСКО-
1 V 30.495 

2 288.00 228.80 

94 Стефан 
Караджа 

69184.14.4 ОСЕНСКА 
ПЪТЕКА 

VI 6.318 474.00 47.40 

95 Суходол 70336.50.106 МЕРА VI 35.216 2 642.00 264.20 

96 
Черногор 81075.2.541 

ПОД 
СВИНАРНИКА IV 13.196 

990.00 99.00 

97 
Черногор 81075.5.548 

ПОД 
СВИНАРНИКА IV.III 12.160 

912.00 91.20 

98 Черногор 81075.51.578 ПИРАМИДАТА III 18.712 1 404.00 140.40 

 
99 

Черногор 81075.3.32 
ПОД 

СВИНАРНИКА IV 12.645 
949.00 94.90 

100 
Черногор 81075.3.33 

ПОД 
СВИНАРНИКА IV 150.586 

11 294.00 1 129.40 

101 
Черногор 81075.5.4 

ПОД 
СВИНАРНИКА IV 103.653 

7 774.00 777.40 

102 Черногор 81075.8.20 ОКОЛО ГОРАТА VI 47.932 3 595.00 359.50 

103 Черногор 81075.8.29 ОКОЛО ГОРАТА IV 13.569 1 018.00 101.80 

104 Черногор 81075.10.43 ЗОНАТА IV 50.001 3 751.00 375.10 

105 Черногор 81075.12.46 ЯЙКЪНА III 20.004 1 501.00 150.10 

106 Черногор 81075.12.68 ЯЙКЪНА III 10.521 790.00 79.00 

107 Черногор 81075.13.11 СОФИЙЦИ III 75.299 5 648.00 564.80 

108 Черногор 81075.13.12 СОФИЙЦИ III 32.394 2 430.00 243.00 

109 Черногор 81075.13.13 СОФИЙЦИ III 24.049 1 804.00 180.40 

110 Черногор 81075.18.10 ЯЙКЪНА III 12.422 932.00 93.20 

 

Публичният търг ще се проведе в Заседателната 
зала на IV етаж в административната сграда на Об-
щина Главиница, ул. “Витоша“ № 44, със задължително 
присъствие на кандидатите или упълномощени от тях 
лица, както следва:

- 20.07.2022 г. /сряда/ в 09:00 ч. за земите от ОПФ 
находящи се в землищата на с. Бащино, гр. Главини-
ца, с. Зарица, с. Звенимир, с. Ножарево, с. Подлес, 
с. Суходол. 

- 21.07.2022 г. /четвъртък/ в 09:00 ч. за земите 
от ОПФ находящи се в землищата на с. Богданци, 
с. Долно Ряхово, с. Зафирово, с. Коларово, с. Косара, 
с. Малък Преславец.

- 22.07.2022 г. /петък/ в 09:00 ч. за земите от ОПФ 
находящи се в землищата на с. Осен, с. Стефан 
Караджа, с. Черногор.

Тръжна документация се получава всеки работен ден 
от Информационния център на Община Главиница в 
срок до16:00 часа на 19.07.2022 г., след представяне на 
документ за платена цена. Цената не се възстановява 
и следва да се внесе на касата на Община Главиница 
или по банков път по сметка на Община Главиница, 
а именно: IBAN: BG 12 CECB 9790 84 4783 5600, BIC: 
CECB BG SF, код вид плащане - 447000, при Централна 
кооперативна банка - Клон гр. Главиница. 

Подаването на заявленията за участие в търга се из-
вършва всеки работен ден в Информационния център на 
Община Главиница, в срок до16:00 часа на 19.07.2022 г.

Повторен търг при необходимост да се проведе на 
29.07.2022 г. /петък/ от 10:00 часа на същото място и 
при същите условия. Определям срок за внасяне на депо-
зита за участие и закупуване на тръжна документация, 
оглед на обекта и подаване на заявления за участие до 
16:00 часа на 28.07.2022 г.

Справки на тел.: 086-36-21-28

О б я в а

„Тютюнът - заплаха 
за околната среда“

Всяка година на 31 май 
се отбелязва Световният 
ден без тютюн. Тази го-
дина мотото на кампани-
ята е „Тютюнът - заплаха 
за околната среда“. По 
този повод Местната 
комисия за борба срещу 
противообществените 

прояви на малолетните 
и непълнолетните (МК-
БППМН) при Община Гла-
виница проведе кампания 
по превенция на тютю-
нопушенето с ученици 
от гимназиален етап на 
СУ „Васил Левски“ в  град 
Главиница.

От МКБППМН при 

Община Главиница: 
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Красотата на природата и съхраняване на 
традициите в Празника на водните лилии 
на ЗК „Дунав - 93”, с. Малък 
Преславец Анчо Ангелов и 
директорът на ОП „ОИКД” 
Мюмюн Ефраил.

Посетителите имаха въз-
можност да разгледат и една 
завладяваща изложба от ри-
сунки, която е част от празни-
ка и е на тема: "Царството на 
водните лилии - вода, слънце, 
усмивки". Със свои рисунки 
в нея участват деца от цяла 
България, а класираните в 
отделните възрастови групи 
получиха своите награди.

Освен това, всички учас-
тници - индивидуални и ко-
лективни, получават диплом 
за участие и почетния знак на 
Празника на водните лилии.

С организирането и провеж-
дането на празника се цели 
обществеността да преоткрие 

красотата на българската 
природа, да се провокира 
широк кръг от населението да 
съхраняват, опазват и ценят 
природните дадености, както 
и съхраняването и популя-
ризирането на българския 
песенен, словесен и танцов 

фолклор, на обичаите и тра-
дициите на народа ни.

Според специалисти, в езе-
рото край с. Малък Пресла-
вец, което е защитена тери-
тория, е най-голямата у нас 
колония на бяла водна лилия 
- 46 декара. Растението е със 

статут на застрашен вид в 
Червената книга на България. 
В района растат 180 висши 
растения, които са около 4,8% 

от висшата флора на Бълга-
рия. Тук са наблюдавани и 147 
вида птици. 

През летния сезон районът 
е лесно достъпен и не е нужна 
специална екипировка. До 
него има изградена шосейна 
пътна инфраструктура. Мяс-
тото е подходящо за риболов 
и за отмора сред природата. 
Около езерото има беседки, 
пейки, наблюдателница, пар-
кинг. Всичко това е създадено 
по проект и се поддържа от 
Община Главиница.

Седмица преди началото 
на празника, служителите от 
Община Главиница бяха тези, 
които дойдоха тук заедно с ра-

ботници от Общинското пред-
приятие "Общински имоти и 
комунални дейности" - град 
Главиница, освежиха уредите 
и съоръженията, около дър-
вените бараки, барбекюта и 
открития форум, намиращи 
се в района на защитената 
местност "Блато Малък Прес-
лавец". Друга, също толкова 
активна група, водена от 
Алкин Юмер - управител на 
социална услуга "КСУ" - град 
Главиница, почисти алеите и 
тревните площи в местността.

На добър час, ВИПУСК 2022!
Последният звънец за 

Випуск 2022 от СУ “Васил 
Левски” в град Главиница 
удари. 

Абитуриентите се раз-
делиха с родното училище, 
с ученическия живот и без-
грижието на детството, за 

да поемат отговорност за 
своето бъдеще.

Спазена бе традицията 
за среща с кмета Неж-

дет Джевдет, който ги 
посрещна още на входа на 
Общината.

„Подарихме им цветя и 
подаръци за спомен от сре-

щата и ги поканихме на 
специална вечеря, която 
от 2017 година насам, се 
предоставя от Община Гла-
виница на абитуриентите 

- сподели кметът Неждет 
Джевдет. - Пожелахме им да 
спечелят състезанието на 
живота, да бъдат добри и 
търсят доброто в другите!” 

от стр. 1

Кметският наместник 
Галина АНГЕЛОВА

Кметът на Община 
Главиница Неждет ДЖЕВДЕТ

Зам.-областният управител
Минчо ЙОРДАНОВ
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„Домашен социален патронаж” 
с реновирана сграда и съвременен вид

предоставена на Домашен 
социален патронаж, като 
в нея са пригодени кухня и 
канцеларии и това на прак-
тика е първата действаща 
социална услуга разкрита 

на територията на общи-
ната.

През август миналата 
година стартира основният 
ремонт на сградата като 
основната цел е създава-
нето на по-добри условия, 
както за работещите в 
кухнята там, така и за по-
требителите.

Сега, сградата няма нищо 
общо с предишния й из-
глед. Подменен е изцяло 
покривът, изграден е окачен 
таван с вградено енергий-
ноефективно осветление; 
монтирана е отоплителна 
система за залите; цяла-
та сграда е санирана и с 
подменена дограма; има 
централизирана климати-
зация и вентилация на по-
мещенията. И най-важното 
- разширен е капацитетът 
на сградата с изграждане-
то на допълнителна зала 

с площ около 240 кв.м и 
създаване на възможност, 
залите да се ползват как-
то самостоятелно, така и 
обединени като една голяма 
зала с 500 места. Обособен 
е и паркинг за около 100 
леки коли.

Всичко е много красиво 
и практично направено. 
Залите ще се ползват за 
провеждане на сватби и 
различни други събития.

Обновената сграда на До-
машен социален патронаж 
официално бе открита на 8 
юни. Трикольорната лента 
преряза кметът на Община 
Главиница Неждет Джев-
дет. Той благодари на стро-
ителната фирма извършила 
реновирането, на екипа от 
Общинската администра-
ция, който много точно 
е изпълнявал задачите и 
контрола по изпълнението 
на обекта, като им връчи 
и Благодарствени адреси.

Тържествената цере-
мония уважиха също пред-
седателят на Общински 
съвет-Глаавиница Месут 
Алиш, зам.-кметовете Иван-
ка Сярова, Сузан Акиф и 

Сюзан Хасан, секретарят 
на Община Главиница Ашкън 
Салим, председателят на 
Областното ръководство 
на ДПС - Сезгин Галиб, об-
щинският председател на 
ДПС-Дулово Тансер Бейти, 
управителят на Комплекса 
за социални услуги в гр. 
Главиница - Алкин Юмер, 
управителят на ЦНСТ в с. 
Малък Преславец - Мерлин 
Ниази, Серихан Хасан от 
ЦСРИ в с. Листец, управи-

телят на ЦРСИ в с. Сокол 
- Ничай Али, директорът 
на СУ „Васил Левски” в гр. 
Главиница - Нефие Раим, 
директорът на ДГ „Св.
Св.Кирил и Методий” в гр. 
Главиница - Йелдъз Реджеб, 
началникът на Участък Гла-
виница към РПУ-Тутракан 
Ивелин Иванов, директорът 
на ОП „Общински имоти 
и комунални дейности” - 
Мюмюн Ефраил и неговият 
заместник Феджредин Мех-
мед, общински съветници, 
кметове по населени места, 
специалисти АФО, изпълни-
телят на проекта - Айхан 

Идриз, както и Димитра 
Желева, която е осъщест-
вявала строителния надзор.

В празничната програма 
пред присъстващите пяха 
и танцуваха децата от ДГ 
„Св.Св.Кирил и Методий”, 
шопски танц изпълниха тан-
цьорите от НЧ „Светлина”, 
с. Вълкан, а Туче Ергин и 
Гьокче Ергин рецитираха.

На практика, най-голяма-
та социална услуга в об-
щина Главиница е Домашен 

социален патронаж, чиято 
дейност има много добри 
отзиви от страна на 450-
те потребители от 23-те 
населени места. Всеки ра-
ботен ден, персоналът на 
ДСП успява да приготви и 
достави сготвена храна на 
потребителите по програ-
мата „Топъл обяд“, които 
са около 250 на брой и по-
лучават безплатна храна 
- първо и второ ястие, хляб 
и десерт. Срокът на програ-
мата е до 30.06.2022 г., но 
имайки предвид приетите 
приоритети от страна на 
правителството, очертава 

се да бъде удължен до края 
на настоящата година. На-
ред с безплатната храна, 
ДСП приготвя храна и за 
близо 200 потребители, 
които сами си заплащат 
храната, т.к. не отговарят 
на изискванията на програ-
мата. 

Преди няколко години, с 
финансови средства отпус-
нати от фонд „Социална за-
крила” към Министерство-
то на труда и социалната 
политика, бе модернизирано 
кухненското оборудване, 
което отговаря на евро-
пейските хигиенни норми 
за хранене и допринася за 
осигуряването на по-добри 
и безопасни условия на труд 
за работещите в кухнята, 
икономия на средства и 
по-бързо приготвяне на 
храната.

от стр. 1

Сградата на Домашен социален патронаж преди ремонта... ... и след ремонта
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ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ - ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 - 2020 г.

МИГ "ГЛАВИНИЦА - СИТОВО КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА"

„МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГЛАВИНИЦА-СИТОВО КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА“ ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО „МЯРКА 7.2. „ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО 

НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА“

Сдружение „Местна инициативна група Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа” открива трети 
прием по процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.159 по Мярка 7.2. „Инвестиции 
в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“

Оперативна програма: ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 -2020Г.
Мярка: 19 ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ
Основната цел на процедурата:
Основната цел е: да допринесе за преодоляване на изостаналостта и териториалния дисбаланс, да 

насърчи социалното приобщаване, намаляването на бедността и подобряване на условията и средата за 
икономическото развитие на територията на МИГ.

Мярка 7.2. от СВОМР отговаря за заявените потребности на местната общност от създаване, развитие 
или подобряване на състоянието на местната инфраструктура като среда за живот, труд и икономически 
дейности на населението.Публичните инвестиции по мярката са планирани с цел подобряване на облика 
и физическата среда в част от населените места, ограничаване обезлюдяването на територията, нама-
ляването на риска от социално изключване и подобряване на качеството на живот. Подмярката предос-
тавя подкрепа за инвестиции в обществени сгради с образователно, историческо, културно и социално 
предназначение, както и прилежащите им пространства, зелени площи за обществено ползване, улици, 
тротоари, площади и улично осветление в населените места на територията на МИГ. Чрез инвестициите 
в образователна инфраструктура се улеснява достъпа и качеството на предоставяното образование и 
се намалява броя на преждевременно напусналите процеса на обучение. Чрез инвестиции в културната 
инфраструктура се създават нови възможности за оживление на селата и територията. Подкрепата за 
инвестиции в малка по размер инфраструктура създава основни услуги на населението в селския район.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския 
земеделски фонд за развитие на селските райони.

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА МЯРКАТА ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР
„МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа” - Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобря-

ването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“
2. ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ
По мярка 7.2. допустими кандидати са:
• Община Главиница и Община Ситово;
• Юридически лица с нестопанска цел за дейности, свързани със социалната инфраструктура и кул-

турния живот;
• Читалища за дейности, свързани с културния живот;
• Кандидатите трябва да имат седалище на територията на община Главиница или община Ситово.
3. ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ
Допустими са само дейности на територията на МИГ за:
По мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка 

по мащаби инфраструктура" се предоставя финансова помощ за следните допустими за подпомагане 
дейности:

1. строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и 
съоръженията и принадлежностите към тях;

2. строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи общински пътища и 
съоръженията и принадлежностите към тях;

3. изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно 
задоволяване на обществените потребности от общинско значение;

4. изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на социална инфраструктура 
за предоставяне на услуги, които не са част от процеса на деинституционализация на деца и възрастни, 
включително транспортни средства;

5. реконструкция и/или ремонт на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел 
подобряване на тяхната енергийна ефективност.;

6. изграждане, реконструкция, ремонт, реставрация, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на 
обекти, свързани с културния живот, включително мобилни такива, включително и дейности по верти-
калната планировка и подобряване на прилежащите пространства;

7. реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура 
с местно значение в селските райони.

4. ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ:
1. строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и 

съоръженията и принадлежностите към тях;
2. строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи общински пътища и 

съоръженията и принадлежностите към тях;
3. изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно 

задоволяване на обществените потребности от общинско значение;
4. изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на социална инфраструктура 

за предоставяне на услуги, които не са част от процеса на деинституционализация на деца и възрастни, 
включително транспортни средства;

5. реконструкция и/или ремонт на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел 
подобряване на тяхната енергийна ефективност.;

6. изграждане, реконструкция, ремонт, реставрация, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на 
обекти, свързани с културния живот, включително мобилни такива, включително и дейности по верти-
калната планировка и подобряване на прилежащите пространства;

7. реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура 
с местно значение в селските райони

8. разходи, свързани с проекта, в т.ч. разходи за хонорари за архитекти, инженери и консултанти, консул-
тации за икономическа и екологична устойчивост на проекта, извършени както в процеса на подготовка 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. 1, 2 и 3.

9. разходи, за 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 от документи и консултантски услуги, свързвани с изпълнени-
ето, и отчитане на дейностите по проекта до изплащане на помощта, не следва да надхвърля 5 на сто от 
стойността от допустимите разходи.

5. ПЕРИОД ЗА ПРИЕМ И МЯСТО ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
Настоящата обява предвижда няколко срока на кандидатстване:
Трети прием: 
Начален срок за прием на проектни предложения:от 21.04.2022 г.
Краен срок за прием на проектни предложения: до 17:30 часа на 30.05.2022 г.
  Удължен краен срок на трети прием: до 17:30 часа на 27.07.2022 г.
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.

6. БЮДЖЕТ НА ПРИЕМА
Бюджетът по настоящият прием е: 815 351,28  лева.
7. МИНИМАЛЕН И МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА ФИНАНСОВАТА ПОМОЩ ЗА ПРОЕКТ 
Минимален размер на допустимите разходи за проект: левовата равностойност на 5 000 евро - 9779 лева
Максимален размер на допустимите разходи за проект: левовата равностойност на 200 000 евро – 391 

160 лева
Размер на финансовата помощ: Не повече от левовата равностойност на 100 000 евро за един проект 

– 195 580 лева
Интензитет на финансовата помощ: До 100% от допустимите разходи.
- Финансовата помощ е в размер 100 на сто от общия размер на допустимите за финансово подпомагане 

разходи за проекти, които след извършване на инвестицията не генерират нетни приходи. Размерът на 
финансовата помощ за проекти, които след извършване на инвестицията ще генерират нетни приходи, се 
определя въз основа на анализ „разходи - ползи" (финансов анализ), с изключение на случаите за проекти, 
по които размерът на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекта не надхвърля левовата 
равностойност на 50 000 евро, и за проекти за изграждане, реконструкция, ремонт, реставрация, закупуване 
на оборудване и/или обзавеждане на обекти, свързани с културния живот, включително мобилни такива, 
включително и дейности по вертикалната планировка и подобряване на прилежащите пространства;

- Финансовата помощ е в размер 100 на сто от общия размер на допустимите за финансово подпомагане 
разходи за проекти, които след извършване на инвестицията ще генерират нетни приходи, установени въз 
основа на анализ „разходи - ползи" (финансов анализ), но общият размер на допустимите за финансово 
подпомагане разходи за проекта не надхвърля левовата равностойност на 100 000 евро.

- Разликата между пълния размер на допустимите за финансово подпомагане разходи и размера на 
финансовата помощ, определен въз основа на анализ „разходи - ползи" се осигурява от кандидата, като 
участието на кандидата може да бъде само в парична форма.

8. КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ТЯХНАТА ТЕЖЕСТ:

5. ЛИЦЕ/А ЗА КОНТАКТ И МЯСТО ЗА ДОСТЪП ДО ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ:
Лице за контакт:
Данка Милчева – изпълнителен директор, тел. 0884 459 599;
е-mail: mig_glavinitsa_sitovo@abv.bg
адрес: гр.Главиница, обл.Силистра, ул.”Дунав” 13а
Пълният пакет документи за кандидатстване са публикувани на следните интернет адреси:
- на сайта на Сдружение „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа”– www.mig.glavinitsa-

sitovo.org.;
- 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/

6. 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 Структурните инструменти на 
ЕС в България (ИСУН 2020) в модула за електронно кандидатстване: http://eumis2020.government.bg/

№ Критерии за избор Точки 

1 Проектът се реализира в населено място извън общинския център 15 

2 Проектът се реализира в град/село център на община 5 

3 Проектът е с обхват на дейностите повече от едно населено място 10 

4 Проектът предвижда изпълнение на мерки за енергийна ефективност 15 

5 
Проектът включва подобряване на социална или образователна инфраструктура 

на територията 

15 

6 Проектът е ориентиран към създаване на нови услуги за населението 15 

7 Проектът включва повече от един вид от допустимите дейности 15 

8 Проектът включва създаване на достъпна среда за хора с увреждания 10 

 Общо 100 

 

За да бъде предложено за финансиране едно проектно предложение, общата крайна оценка на 
етап техническа и финансова оценка трябва да е равна на или по-голяма от 10 т. 

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/и по-висока оценка/и по следния критерий: 

 Крайната оценка по критерий „1. Проектът се реализира в населено място 
извън общинския център“ 

 

О Б Я В А
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ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

О Б Я В А
за прием на проектни предложения към Стратегията за водено от общностите местно развитие 

за територията на МИГ “Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа”

Сдружение „Местна инициативна група Главиница-Ситово Крайдунавска Доб-
руджа” открива втори прием по процедура за подбор на проектни предложения  
BG06RDNP001-19.545 по Мярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на сел-
скостопански 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 
равностойност на 8000 евро. 

2. Признати групи или организации на производители или такива, одобрени за финан-
сова 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 коопера-

циите 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 отхвър-
лени 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 

цялостната 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 про-

изводствени 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 про-
дукти; 

2. месо и месни продукти; 
3. плодове и зеленчуци, включително гъби; 
4. пчелен мед и пчелни продукти с изключение на производство, преработка и/или мар-

кетинг 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 

изключение 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 проек-
ти, проучвания за техническа осъществимост на проекта, извършени както в процеса на 
подготовка 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 допус-
тимите 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., неза-
висимо 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 собстве-
ност, 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 да-
нъчната 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:
Втори период на прием: от 21.04.2022 г. - до 17:30 часа на 30.05.2022 г.
  Удължен втори период на прием – до 17:30 часа на 27.07.2022 г.
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 

кандидата 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, проек-

тите 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 пред-
ложения. Допълнителни въпроси могат да се задават само по електронната поща, посочена 
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 кан-
дидатстване: 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 Структурните 
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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От НЧ "Янко Забунов - 1957", с. Черногор:

Награди от конкурса „Обичам те, море!”

Два бронзови медала за децата 
от Кръжока по изобразително из-
куство „Сръчни ръце“ при НЧ „Янко 
Забунов - 1957“, с. Черногор от 
Националния конкурс „Обичам те, 
море”. Основен организатор на кон-
курса е НЧ „Васил Левски - 1945” 
със съдействието на Министерство 
на културата и Община Варна.

В раздел „Изобразително из-
куство” партньор е Сдружение за 
творческа дейност и интеграция 
„АРТ ВИЗИЯ”.

В първа възрастова група, трета 
награда - диплом и бронзов медал, 

завоюва Доника Антонова Тодоро-
ва. Също трета награда, но трета 
възрастова група - диплом и брон-
зов медал, заслужи Гюнел Асан. 
Творбите, отличени на призовите 
места, са отпечатани в Арт каталога 
на победителите.

Поощрителна награда и диплом 
е присъдена и на Селчук Юсню във 
втора възрастова група.

Националният конкурс „Обичам 
те, море” е за деца и младежи до 16 
години и има за цел да подпомог-
не тяхното творчество на морска 
тематика.

Юношите ФК „Левски - 96”  - втори 
в Областното първенство по футбол

На второ място се кла-
сираха юношите на ФК 
"Левски - 96" (Главиница) 
завършилото Областно 
първенство по футбол и по-
този начин доказаха отново 
спортна класа.

Като водач в Западната 
група на първенството, на 
финала изигран на стадион 
"Луи Айер" в Силистра, те 
срещнаха победителя в 
Източната група - ФК „Га-
лактика” (Черник). След ди-
намичен двубой, шампион за 
сезон 2021/2022 с резултат 
1:0 стана ФК „Галактика” 
(Черник).

При мъжете на финала се 
срещнаха водачът в група 
Изток - ФК „Дулово - 2006” 
(Дулово) и водачът в гру-
па Запад - ФК „Добруджа” 
(Ситово), като с победа с 
резултат 4:0, шампион за 

сезона е ФК „Дулово - 2006” 
(Дулово).

Футболни двубои имаше и 
за класиране на 3 и 4 място.

При малкия финал при 
мъжете, ФК „Левски - 96” 
(Главиница) завършили на 
второ място в група Запад, 
се срещна с ФК „Правда - 
1944” (Правда) - втори в 
група Изток. Правда победи-
ха с минимална разлика - 1:0.

Юношите на ФК „Дулово 
- 2006” (Дулово) завършили 
на второ място в група 
Изток се изправиха срещу 
ФК „Добруджа” (Ситово), 
втори в Западната група. 
Дулово постигна победа 
с 4:0.

Купата и медалите на 
призовата тройка връчи 
председателят на Област-
ния съвет на БФС - Силист-
ра Георги Нарлев.

Треньор на ФК „Левски 
- 96” (Главиница) е Иван 
Иванов, който получи поз-
дравления за доброто пред-
ставяне на двата футболни 
отбори. Амбицията е през 
следващия сезон успехите 
да са още по-високи.

За пореден път, Ертан 
Идриз бе обявен за най-до-
бър спортен организатор. 
Той е познат още сред 
своите съграждани през го-
дините и като футболист, 
и с 22-годишен стаж като 
футболен съдия. „Влече ме 
футболът, особено да се 
занимавам с подрастващо-
то поколение - там ми е 
силата” - сподели той за 
читателите на в. „Устрем”. 
- През този сезон и двата 
наши футболни отбора се 
представиха много добре 
и то благодарение на Иван 
Иванов - треньорът. Той ги 
сплоти!”

Председателят на Упра-
вителния съвет на ФК „Лев-
ски - 96”, гр. Главиница - Аш-
кън Салим, футболистите 
и спортните деятели са 
изключително благодарни 
за финансовата подкрепа 
на Община Главиница и 
кмета Неждет Джевдет, 

на спонсорите - радетели 
за развитие на футбола. 
Това са председателят 
на ЗК „Дунав-93“, с. Малък 
Преславец - Анчо Ангелов, 
председателят на ЗК „Ай-
ват“, с. Звенимир - Кемал 
Мутлу, управителят на „Не-
раком“ ЕООД, гр. Главиница 
- Ергин Ахмед, управителят 
на „Арас агро“ ЕООД, с. 
Калугерене - Октай Ша-
бан, председателят на ЗК 
“Сокол-92“, с. Сокол - Тошо 
Стойчев, управителят на 
„Булкрис-83“ ЕООД, с. Су-
ходол - Айхан Идриз, управи-
телят на “Агенция България 
Главиница“ ЕООД - Айхан 
Хатип, Земеделски произ-
водител от гр. Главиница 
Пламен Пенчев, Едноличен 
търговец от с. Калугерене 
Гюнер Риза и управителят 
на „Старт - 07“ ООД, гр. 
Главиница - Синан Юдаим.

В началото на първен-
ството, за двата отбора 
са закупени екипи, които 
носят също самочувствие 
у футболистите.

Домакинските мачове 
през този сезон се играха на 
стадиона в село Ножарево, 
а за подкрепата - благодар-
ност и на всички ножаревци.

Нова спортна площадка за децата 
в село Суходол е открита 

Община Главиница за 
пореден път доказа, че 
се отнася с внимание и 
грижа към всяко населе-
но място. Постепенно, 
в различните села се 
изграждат детски пло-
щадки, спортни площад-

ки, асфалтират се улици, 
реновират се общински 
сгради с различно пред-
назначение. И всичко 
това с една цел - за по-
добър живот на хората 
там.

Поредното доказател-

ство е новата спорт-
на площадка за децата 
на село Суходол. Тя бе 
официално открита от 
кмета на Община Глави-
ница Неждет Джевдет 
и кмета на с. Суходол 
Митхат Рашид, на които 

суходолци благодарят, 
защото „докато други 
рушат те винаги успя-
ват да градят”.

Спортната площадка 
е изградена със сред-
ства от общинския бю-
джет.

Председателят на ОблС на БФС Георги Нарлев награждава 
треньора на ФК "Левски - 96" (Главиница) Иван Иванов

Най-добър спортен организатор за сезона е Ертан Идриз - 
отличието му връчи Георги Нарлев 


