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Екипната работа е водеща 
за успешната дейност на 
Домашен социален патронаж

Фатме ИСМАИЛ е новият управител на Домашен социален патронаж в гр.Главиница

Най-голямата социална 
услуга в община Главини-
ца е Домашен социален 
патронаж. Тя е първата 
действаща такава услуга, 
разкрита на територията 
на тази община, още преди 
30 години. 

Сградата на Домаш-
ния социален патронаж в 
гр.Главиница е с изцяло нов 
облик след приключилия 
основен ремонт. Една от 
целите на ремонта бе по-
вишаване на капацитета на 
патронажа, който приготвя 
храна за 450 потребители 
от 23-те населени места 
на община Главиница.

Модернизирано кухнен-
ското оборудване, което 
отговаря на европейските 
хигиенни норми за хранене 
и допринася за осигуряване-
то на по-добри и безопасни 
условия на труд за работе-
щите в кухнята, икономия 
на средства и по-бързо 

на стр. 4

Педиатричен кабинет е 
открит в град Главиница

 Детският лекар д-р Айлин САБРИ с кмета Неждет ДЖЕВДЕТ 
и секретаря Ашкън САЛИМ 

на стр. 3

Ертан Идриз спаси бедстващ щъркел

на стр. 8

Край село Звенимир:

Месец август е времето, 
когато прелетните птици 
се готвят да тръгнат на 
юг - щъркелите също. „Ак-
ция за спасяване на щъркел” 
можем да наречем онова 
събитие случило се край 
с. Звенимир на 11 август. 
Щъркел от поколението ро-
дено тук затъва в тинята 
на пресъхващ водоем. Пред-
приетите бързи действия 
спасяват бедстващата 
птица. Спасява я Ертан 
Идриз. Той е служител на 
Общинското предприятие 
„Общински имоти и кому-
нални дейности", повечето 
хора го знаят и като спор-
тист, и спортен деятел. 
Благодарение на доброто 
му сърце, смелостта и бър-
зата му реакция, един млад 
щъркел е изпратен в Спа-
сителния център за диви 
животни на СНЦ „Зелени 
Балкани“  в Стара Загора.

Ето какво разказа за 
случката Ертан Идриз: 
„Водоемът, който всички 
наричат гьол, е 12 дка, 
но от липсата на дъжд, 
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От Общински съвет - Главиница:

Стипендии на студенти по Медицина и 
Здравни грижи отпуска Община Главиница

Една от важните теми на 
юнското заседание на Об-
щински съвет-Главиница бе 
предложението за приемане 
на Правила за условията и 
реда за отпускане на стипен-
дии на студенти от община 
Главиница, обучаващи се в 
професионални направле-
ния "Медицина" и "Здравни 
грижи".

23 са населените места 
в община Главиница, които 
се обслужват само от 3-ма 
лични лекари. В града има 
Център за спешна медицин-
ска помощ, в който работят 
6 фелдшери, 4 медицински 
сестри и 2 акушерки. Част от 
този персонал е ангажиран с 
предоставяне на медицински 
услуги в училища и детски 
градини. Освен това, в селата 
Листец и Сокол има открити 
Центрове за социална ре-
хабилитация и интеграция, 
в които се изисква също ра-
бота на медицински лица. 
Тоест, иде реч за недостиг 
на медицински кадри - едно 
състояние характерно вече 
за цялата страна, следствие 
на демографския срив и пред-
почитанията за работа на 
лекари и медицински сестри 
в други европейски държави.

След направена неофици-
ална справка става ясно, че 
към момента в медицинските 
университети в страната учат 
22 студенти от община Глави-
ница, а от завършилите тази 
година средното училище 

в града 6-ма кандидстват в 
Медицински университети. 
Справката за семестриалните 
такси показва, че за годи-
на обучение са необходими 
1400 лв. Общинските съвет-

ници приеха предложението 
стипендията да е в размер 
на 2 хил.лв., като се сключи 
предварително договор със 
студента, който го задължава 
да работи 5 години на терито-
рията на община Главиница. 
Средствата за стипендиите 
ще бъдат осигурени от дей-
ност „Резерв за непредвиде-
ни и неотложни разходи” от 
общинския бюджет.  

На сесията са приети също 
План за действие за изпълне-

ние на Областната стратегия 
за приобщаване на българ-
ските граждани от ромски 
произход и други граждани 
в уязвимо социално поло-
жение, живеещи в сходна за 

ромите ситуация за периода 
2022-2023 г. и Годишен план 
за социалните услуги на Об-
щина Главиница за 2023 г.

Редовно заседание проведе 
Общински съвет - Главиница 
на 28 юли. Преди работното 
начало, общинските съветни-
ци бяха запознати с дейност-
ите по проект „Моите корени 
и моето бъдеще“. Проектът 
се осъществява с финансо-
вата подкрепа на ОП „Наука и 

образование за интелигентен 
растеж“, МИГ „Главиница-Си-
тово Крайдунавска Добруджа” 
- „Уча се, за да сполуча“, съ-
финансирана от Европейския 
социален фонд на Европей-
ския съюз. Бенефициент на 
проекта е СУ „Васил Левски“ 
в гр.Главиница, а партньор - 
Община Главиница.

Главната цел на проекта 
е да се подобри достъпът 
до качествено образование, 
да се насърчи социалната и 
образователна интеграция на 
ученици от маргинализирани 
групи в СУ “Васил Левски”, 
да се намали делът на ранно 
отпадналите от училищното 
образование и да се пови-
ши образователния статус 
като устойчива тенденция 
на територията на община 
Главиница.

Отчетено бе, че успешното 
изпълнение на проекта е ока-
зало положително въздейст-
вие върху ученици, родители, 
учители и обществеността и 
в резултат от реализирането 
на заложените дейности са 
постигнати неговите цели.

В хода на сесията, бе отме-
нена т.2 от Решение №269 от 
Протокол №38/29.04.2022 г. 
на Общинския съвет и прието 
ново решение за приоритетно 

изразходване на средствата, 
предоставени на Община 
Главиница за предотвратя-
ване и намаляване на раз-
пространението на COVID-19 
на територията на община 
Главиница по Постановление 
на Министерския съвет №326 
от 12.10.2021 г. Остатъкът 
от средствата е в размер на 
263 955 лв. и те ще бъдат 
използвани по няколко мер-
ки. Първата е подпомагане 
на услугата „Топъл обяд в 
условията на пандемия от 
COVID-19 чрез закупуване на 
2 бр. автомобили, на почист-
ваща и дезинфекцираща ма-
шина за „Домашен социален 
патронаж”, професионална 
перална машина и сушилня.

Втората мярка е „Про-
филактика и превенция на 
COVID-19, третата - „Доставка 
и монтаж на автоматична рам-
па за лица в неравностойно 
положение за Поликлиниката 
в гр. Главиница”, а четвъртата 
– „Субсидиране на пътниче-
ски превози по междуселищ-
ните автобусни линии”.

Актуализиране на Списъка 
на средищните детски гради-
ни и училища на територията 
на Община Главиница за 
учебната 2022/2023 година бе 
една от важните теми на засе-

данието. Две са средищните 
училища, които отговорят на 
изискуемите критерии. 

В СУ „Васил Левски” в гр. 
Главиница ще се обучават, 
възпитават и социализират 

463 ученици в задължителна 
форма на обучение, от които 
318 са пътуващи от села-
та Калугерене, Ножарево, 
Падина, Зарица, Звенимир, 
Зебил, Вълкан, Листец, Под-
лес, Бащино, Суходол, Сокол, 
Дичево, Коларово, Зафиро-
во, Осен, Стефан Караджа, 
Черногор, Богданци, Косара, 

Долно Ряхово и Малък Прес-
лавец.

В СУ „Иван Вазов” в с. За-
фирово се обучават 138 уче-
ници, от които 83 са пътуващи 
от селата Коларово, Диче-
во, Сокол, Богданци, Малък 
Преславец и долно Ряхово.

На територията на община 
Главиница има една детска 
градина - ДГ „Св.Св.Кирил и 
Методий” в гр. Главиница, с 
8 изнесени групи, от които 3 
отговарят на условията да 
са средищни. Това са изне-
сените групи „Васил Левски” 
и „Слънчице” в с. Зафирово 
и изнесена група „Щастливо 
детство” в с. Суходол.

Със свои решения общин-
ските съветници допълниха 
Годишната програма за уп-
равление и разпореждане с 
имоти - общинска собстве-
ност за 2022 г. и разрешиха 
изработването на проект за 
подробен устройствен план-
схема за реконструкция и 
доизграждане на вътрешната 
водопроводна мрежа на гр. 
Главиница.

Двама ще са съдебните за-
седатели от община Главини-

ца в Окръжен съд-Силистра 
за мандат 2023 - 2026. Това са 
Севинч Даил и Нергис Кемал.

Съгласно Закона за проти-
водействие на тероризма бе 
приет План за сигурност на 

сграда на Община Главини-
ца и Втори административен 
блок.

По време на редовното за-
седание на Общински съвет 
– Главиница през м.август бе 
приет уточнения план и отчет 
за изпълнението на бюджета 
на община Главиница за 2021 

г., годишен отчет за състоя-
нието на общинския дълг и 
уточнения план и изпълнение 
на план-сметката по чл.66 от 
ЗМДТ за 2021 г. 

Поемане на дългосрочен 
дълг под формата на финан-
сов лизинг по две обособени 
позиции - за закупуване на 
автомобил за обезпечаване 
дейноста на Полицейски учас-
тък - Главиница - 50 хил.лв и 
на автомобил необходим за 
дейностите по сметосъбиране 
и сметоизвозване – 340 хил.
лв. е следващото решение на 
съветниците.

Образованието бе една 
от важните теми на сесията. 
Разрешено е съществуването 
на самостоятелни маломер-
ни паралелки в общинските 
училища с пълняемост под 
задължителния минимум за 
учебната 2022/2023 година, 
като за целта са определени 
и сумите за дофинансиране 
на училищата от общинския 
бюджет  - за СУ „Васил Лев-
ски”, гр. Главиница - 7 053,20 
лв. и за ОбУ „Иван Вазов”, с. 
Зафирово - 3 022,80 лв.
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Педиатричен кабинет е 
открит в град Главиница

„Д-р Айлин Сабри прие 
нашата покана да открие 
педиатричен /детски/ ка-
бинет в сградата на По-
ликлиниката - информира 
общинският кмет Неждет 
Джевдет. - За нас беше 
удоволствие да я посрещ-
нем в град Главиница”.

За да стане Педиатрич-
ният кабинет факт са ре-
ализирани и необходимите 
процедури - монтиране на 
подвижна рампа за достъп 
до втория етаж на лица с 
увреждания и регистрира-
не на здравната практика.

От 7 септември, д-р 
Айлин Сабри приема па-
циенти всеки вторник и 
четвъртък от 15:00 до 
17:00 часа.

Кабинетът ще работи 
със Здравната каса и 
се намира на 2-я етаж в 
сградата на Поликлиника 

в град Главиница.
С откриването на Пе-

диатричен кабинет се 
улесняват родителите, 

чиито деца имат нужда 
от преглед и лечение.

Възстановяват се гравитачните 
чешми в община Главиница

За човека водата е едно 
от най-ценните природни 
богатства, тъй като тя е 
незаменима. На практика, 
водата е извор на живот. 

Екипът на Общинско 
предприятие "Общински 
имоти и комунални дей-
ности", град Главиница /
бившето БКС/, възста-
нови водоснабдяването 
на гравитачната чешма 
в село Сокол, която е 
една от двете в селото, 
информира общинският 
кмет Неждет Джевдет.

На територията на об-
щина Главиница гравитач-
ните чешми са общо 23. 
Общинска администрация 
- Главиница, предстои да 
състави екип, който да 
извърши оглед на състоя-
нието и замери дебита на 
всички гравитачни чешми, 
с цел установяване на 
нуждата им от ремонт.

Средствата необходи-
ми за ремонт ще бъдат 
заложени в бюджета за 
следващата 2023 година.

Общият дебит на всич-
ки 23 гравитачни чешми, 
находящи се в община 
Главиница е малко над 700 
литра в минута или 11,6 
литра в секунда.

Чешмата с най-голям 
дебит на водата се нами-
ра в село Сокол /втората 
чешма в селото/ и количе-
ството й достига до око-
ло 128 литра в минута /2,1 

литра в 
секунда/. 
Т о в а  е 
близо 20% 
от общия дебит на всички 
23 гравитачни чешми.

Екипът на ОП "Общин-
ски имоти и комунални 
дейности" предстои да 

възстанови водоподава-
нето на гравитачната 
чешма намираща се в 
местността "Гюлидже" 
в землището на село Бо-
гданци.

Томбола за изрядни 
данъкоплатци

Тази година Община Гла-
виница организира томбола, 
за изрядни данъкоплатци от 
територията на общината, 
които са заплатили всички 
видове данъци и такси за 
2022 г., както и за всички 
изминали години.

Ще бъдат раздадени 5 
(пет) предметни награди, 
като разпределението ще 
става чрез жребий в при-
съствието на нотариус. 

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ 
НА ДАНЪКОПЛАТЦИТЕ И 
ПРОВЕЖДАНЕ НА ТОМ-
БОЛАТА

1. Право на участие имат 
всички физически и юри-
дически лица, заплатили в 
срок до 31.10.2022 г. всички 
видове данъци и такси за 
2022 г., нямат просрочени 
задължения за местни да-
нъци и такси към Община 
Главиница, за настоящата 
и предходни години.

2. За да участват в том-
болата, лицата следва да 
попълнят талон с номер и 
дата на квитанцията, за 
внесени задължения, трите 
имена и телефонен номер 
за връзка; 

2.1. За лицата, платили 
данъците в сградата на 
общината или в изнесените 
каси по населени места 
(кметства и наместниче-
ствата), талоните се полу-
чават на място и попълнени 
се пускат в подготвена за 
целта запечатана кутия. 

2.2. Лицата, платили в 
офиси на EasyPay, чрез бан-
ков превод и чрез пощенски 
запис може да участват, 
като попълнят и изпратят 
на e-mail: mdt@glavinitsa.bg 
талон, който може да бъде 
изтеглен от сайта на об-
щина Главиница от следния 
линк. Получените по е-mail 
талони ще бъдат поставе-
ни в кутията за томболата 
след извършена проверка 
от длъжностно лице.

3. Всяко едно данъчно 
задължено лице има право 
да участва в томболата 
еднократно.

4. Печелившите тало-
ни ще се изтеглят на 

10.11.2022 г. в сградата 
на община Главиница от 
назначена комисия, в при-
съствието на нотариус.

5. Печелившите учас-
тници се уведомяват от 
организатора на посочения 
в талона телефон за връз-
ка, за начина на получаване 
на наградата. Участникът 
спечелил награда, с когото 
организаторът не успее 
да се свърже на посочения 
от него телефон за връзка, 
губи правото си да получи 
наградата, като същата 
се връчва на резервен пе-
челивш участник; 

6. Община Главиница оси-
гурява следните награди.

1. Мотофреза с ремарке;
2. Смарт телевизор;
3. Готварска печка;
4. Микровълнова фурна;
5. Кафемашина. 
7. Краен срок за полу-

чаване на наградите от 
печелившите данъкоплатци 
е 25.11.2022 г. Награди-
те се връчват лично на 
печелившите лица срещу 
представяне на документ 
за самоличност. 

8. Ако спечелилият на-
града не се яви до крайния 
срок, тя се връчва на ре-
зервен печеливш участник.

9. В томболата не могат 
да участват служители на 
отдел „Местни данъци и 
такси“ при община Глави-
ница и лицата, ангажирани 
със събирането на местни 
данъци и такси в изнесени-
те каси по населените мес-
та (кметства и кметските 
наместничества).

Допълнителна инфор-
мация гражданите може 
да получат на телефон: 

08636/2152
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Екипната работа е водеща 
за успешната дейност на 
Домашен социален патронаж

приготвяне на храната.
Доставянето на топла 

храна е ежедневно и е 
съобразено с хигиенно-
диетичните изисквания  
на Български Държавен 
стандарт  и рационално-
то хранене на хората от  
различни  възрасти.

Когато в началото на 
м. юни, на специална це-
ремония, бе открита ре-
новираната сграда на До-
машен социален патронаж 
в гр.Главиница, кметът на 
общината Неждет Джев-
дет пожела „…успешна 
дейност на персонала, 
доволни потребители и 
клиенти”.

Три месеца по-късно сме 
отново в сградата, къде-
то на практика се пред-
лага социалната услуга 
за гражданите. Да, в об-
новена кухня всеки ден се 
приготвя и доставя храна. 

„Малкият Версай” нари-
чат вече модернизирана 
сватбена зала, която е с 
общ капацитет над 500 
места и се използва за 
различни мероприятия - 
сватби, кръщенета, рож-

дени дни, честване на 
различни празници.

Нещо много практично 
е направено след ремонта 
на сградата - от голямата 
зала могат да се обособят 
две отделни зали. За да се 
подсигури комфорт в тях, 
са монтирани вентилаци-
онна и климатична систе-
ма, изградени са вътрешни 

санитарни възли.
Фатме ИСМАИЛ е но-

вият управител на Дома-
шен социален патронаж 
в гр. Главиница. От нея 
научаваме какъв е ефек-
тът след реновирането 
на целия комплекс: - Да, 
сградата е обновена - на-
всякъде е направен осно-
вен ремонт, двете зали са 
разширени. Вече има голям 
капацитет за сватбите, 
обстановката е различна, 
хората са доволни. Пер-
соналът също е доволен 
от ремонта. Техниката 
им е обновена. Поставени 
са съдомиялни, с които се 
почиства посудата след 
сватбите.

През това лято сват-
бите бяха много, през 
ден-два, но смогвахме. 
Капацитетът на залата е 

530 души, но сме събирали 
и 550 и всичко е минавало 
нормално и спокойно. 

Домашният социален 
патронаж предлага храна 
за възрастните хора и 
услугата „Топъл обяд“. 
В кухнята всеки ден се 
готви храна за около 450 
възрастни хора от всички 
села в община Главиница. 

Храната се приготвя на-
време и се доставя също 
навреме с автомобили 
от шофьорите, които са 
назначени тук. Менюто е 
разнообразно и се променя 
всяка седмица. Бройката 
на потребителите може 
да се увеличи, стига да 
има желаещи.

С помощта на Община-
та се изгради паркинг за 
над 100 автомобила. Там 
има осветление, портал и 
видеонаблюдение, всичко е 
обезопасено. 

От опита, който имам 
вече мога да кажа, че 
много мотивация и сърце 
трябват за социалната 
работа. Важен момент 
е и екипната работа. 
Колективът, който рабо-
ти в Домашен социален 
патронаж е много добър 

и затова се справяме при 
всякакви ситуации.  

Задължително ще от-
бележа, че за добрата ни 
работа огромна роля за 
всичко това има Община 
Главиница и кмета г-н 

Неждет Джевдет. Оказ-
ват ни пълно съдействие, 
за което им благодарим 
изключително много. 

Общинското предприя-
тие "Общински имоти и 
комунални дейности" също 
ни помага при нужда. Всеки 
път получаваме съдей-
ствие при ремонтите и 
при извънредните ситуа-
ции, които са се случвали. 
Затова в момента нямаме 
проблеми с нищо и дано да 
нямаме.”

Трите летни месеци, а 
и сега през септември, 
персоналът на Домашен 
социален патронаж в гр. 
Главиница и бил много на-
товарен. Сватби е имало 

почти всеки ден. Персо-
налът в кухнята до обяд е 
готвил за потребителите 
от населените места в 
цялата община, а след 
обяд - за конкретното 
заявено събитие.

За работното ежедне-
вие потърсихме мнението 
и на няколко служители.

„Наложи се персоналът 
в кухнята да работи даже 
и на две смени, защото 
стана много натоварено 
- почти всеки ден имахме 

сватба и трябваше да се 
почисти, да се измие, да 
се полира, да се подреди 
наново, въобще - всичко 
беше много натоваре-

от стр. 1

Това е поредното дарение за Домашен социален пат-
ронаж - касета за прибори за съдомиалня. Дарението 

е от  Нуршен Акиф - "Нефес" ЕООД, гр. Русе 

на стр.5
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Екипната работа е водеща 
за успешната дейност на 
Домашен социален патронаж

но - разказа касиерката 
Йорданка МАРКОВА. - Но 
успяваме, нямаме проблем. 

На хората им харесва. 
Наистина тук е малкият 
Версай, стига да го пазим. 
Затова със сватбари-

те сключваме договор, в 
който е упоменато какви 
са изискванията. Имаме 
една точка в договора, 
според която сватбарите 

ни дават предварително 
депозит - парична сума, 
от която се плаща за въз-
становяването на всичко, 

което евентуално бъде 
повредено. Досега не сме 
имали проблем от страна 
на гостите в това от-
ношение - да откажат 
да заплатят за нещо, за 
което е трябвало. Всички 
са доволни. 

Що се отнася до соци-
алния патронаж, храна 
предлагаме и в събота, 
ако някой иска да се храни. 
Мероприятия има всякакви 
- и тъжни, и весели... По-
някога приготвяме храна 
за вкъщи. 

Техниката ни е много 
обновена. Аз съм стар слу-
жител и знам какво беше 
преди. Много е хубаво сега, 
стига да се пази. Положи 
се много труд, нямаме 
оплаквания. И се надяваме 
така да продължава.”

Росица ЦОНЕВА е кал-
кулант, в ДСП работи от 
две години: „Като цяло, 
персоналът е от отго-
ворни хора, трудолюбиви. 
Потребителите са до-
волни. По принцип, тук 
се готви за хора, които 
нямат възможност да си 
готвят вкъщи. Хората са 
стари - ако могат, ще си 
готвят, но не могат, така 
че са доволни на това, 
което им се предлага. Ху-
бавото на пандемията, ако 
мога така да се изразя, е 
това, че вече се ползват 
еднократни тарелки. От 
цялата пандемия това е 
плюса. Малко по-трудоем-
ко, защото трябва да се 
връзват кесии, но пък от 
друга страна със старата 
посуда пък се губеше вре-
ме следобед да се мият, 
да се дезинфекцират. Хо-
рата са доволни, на време 
им се доставя храната. 
Желателно е за летния 
сезон да се купят коли с 
хладилници, защото има 
отдалечени села. 

Вероника ДРАГАНОВА, 
Домакин в Домашен социа-
лен патронаж: „Хората са 
доволни. Харесва им това, 
че базата е обновена. Ха-

ресва им обстановката. 
След всяко мероприятие 
получаваме хубави от-
зиви и суперлативи. Ние 
все пак работим за тях и 
се стараем всички наши 
потребители да бъдат 
доволни - както старите 
хора, така и другите кли-
енти”. 

След реновиране на 
сградата на Домашен 
социален патронаж, след 
разширяване на услугите, 
които се предлагат там, 
гражданите с право я 
наричат Малкият Версай. 
Защото всички са доволни 
- и служителите, и потре-
бителите.

от стр. 4

Йорданка МАРКОВА - Касиер

Росица ЦОНЕВА - Калкулант Вероника ДРАГАНОВА - Домакин
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Отлично представяне на зафировските 
самодейци в национален фестивал

Самодейците на НЧ 
„Христо Ботев - 1901 г.”, 
с. Зафирово взеха участие 
в Деветия национален фес-
тивал „Дар от природата”, 
който се проведе в само-
ковското село Говедарци. 
Фестивалът беше с конкур-
сен характер.

Жури в състав: д-р Велич-
ка Чаушева, преподавател в 
Национално музикално учи-
лище „Любомир Пипков" гр. 
София, Йордан Станимиров, 
организатор и директор 
на Националния фестивал 
„От Трън по-убаво нема" и 
музикален и танцов конкурс 

„Пиленце пее", гр. София и 
кметът на община Само-
ков - Владимир Георгиев, 
оцениха изпълненията на 
съставите.

За наша огромна радост 
читалището се завърна със 
Специалната награда на 
Кмета на с. Говедарци г-жа 
Лорита Божкова Христова. 
С нея бе отличена Форма-
ция „Младостта е в сърца-
та ни”, за което получиха 
плакет, златен медал и ди-
плом. Освен тази награда, 
Формация „Младостта е в 
сърцата ни” с ръководител 
Димитър Джамбазов бе кла-

сирана и на първо място и 
самодейците бяха награде-
ни със златен медал, диплом 
и грамота за участие.

Първо място за индиви-
дуално изпълнение - златен 
медал, диплом и грамота за 
участие, завоюва Йордана 
Великова Димитрова.

Изпълнението на Трио 
„Добруджанци” - Димитър 
Джамбазов, Милена Михай-
лова и Марияна Лазарова, 
журито също класира на 
първото място, за което 
получиха златен медал, ди-
плом и грамота за участие.

Танцова формация „Пъст-

ра китка” с хореограф 
Стефан Станчев и Милена 
Миткова Михайлова бяха 
класирани на второ място 
- сребърен медал, диплом и 
грамота за участие.

Ръководството на чита-
лището сърдечно благода-
ри на всички самодейци и 
техните ръководители за 
отличното представяне и 
за постигнатите резулта-
ти и им пожелава здраве и 
още много успехи занапред!

Марияна ЛАЗАРОВА, 
Секретар 

НЧ „Хр.Ботев - 1901 г.”
 с. Зафирово

Самодейните колективи при НЧ "Христо Ботев - 1940 г.", град Главиница участваха в 
X-ия юбилеен Балкански шампионат по фолклор "Евро фолк - Жива вода 2022", прове-
ден в град Хисаря. Съставите бяха отличени със златни медали за Смесена формация и 
Фолклорна група "Славей", а сребърни медали завоюваха Вокална група "Мъжка песен" 
и Фолклорна група "Иглика".

Два бронзови медала завоюваха самодейците към НЧ "Просвета - 1940 г.", с. Стефан Ка-
раджа на III-тия Национален и 41-ви Общински фолклорен събор на народното творчество 
"От Тимок до Вита", който се проведе в с. Черни Вит, община Тетевен.

Отлично представяне на самодейците от НЧ "Просвета - 1940 г.", с. Стефан 
Караджа в Националния фолклорен фестивал "Искри от миналото", гр. Априлци.

„Гордеем се с Вас! Желаем Ви много творчески успехи и още много медали! Бъдете 
здрави!” - са пожеланията читалищното ръководство.

Този път благодетелят 
на читалищната библиоте-
ка е Галиман Карани.

„Високо ценим Вашия да-
рителски жест и Ви уверя-
ваме, че те са ценно попъл-
нение за фонда на библио-
теката към читалището и 

представляват интерес за 
нашите читатели” - това 
е категоричното мнение 
на секретар-библиотекаря 
на читалището Марияна 
Нацова, което е записано 
и в Благодарствения адрес 
до Галиман Карани.

Книгите са записани в 
Книгата за дарителство.

Поредно дарение на книги получи 

НЧ "Янко Забунов - 1957" в с. Черногор
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№ 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“ 

 

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"

О Б Я В А
„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 31.10.2022 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“ 
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Ертан Идриз спаси бедстващ щъркел
Край село Звенимир:

от продължителните го-
рещини се изпари, намаля 
много водата. По средата, 
в най-дълбоката част, ста-
на едно блато. Ден преди 
това, там видях няколко 
щъркела, от големите - те 
обираха рибата, хранят 
се с нея. А в деня, когато 
се случи това, за което 
говорим сега, дошъл млад 
щъркел, от излюпените 
тук, и той да лови риба. 
Но той няма опит, не знае 
какво да прави, навлиза в 
тинята и не може да се 
измъкне сам. Беше затънал 
над колената, ако не и по-
вече… Тогава ми се обади 
бившият кмет. „Един щър-
кел е затънал, намерете 
начин да го спасите” - ми 
каза той. Гьолът се намира 
срещу неговата къща. Аз 
бях в Главиница тогава, 
замислих се как да спасим 
този щъркел. Върнах се в 
Звенимир и още като слязох 
от колата видях щъркела с 
разперени крила - мъчеше 
се да излезе. Казах си: „Ал-
лах отгоре гледа, аз това 
животно ще го спася”. 
Взех от него една стълба 
и една плоскост и започнах 
- стъпка по стъпка, пълзе-
не - ту на стълбата, ту 
на плоскостта, стигнах до 
него и много внимателно 
го измъкнах от тинята. 
Горкото, толкова беше се 
мъчило да се измъкне, но 
все повече е затъвало. И 
беше си наранило крилото. 
После обратно към сушата, 
у дома го измих от калта. 
Пуснах го да видя дали ще 
може да лети, но не мо-
жеше горкото… Дойде и 

кметицата на с. Звенимир 
Тезджан Рушан. Тя се обади 
на РИОСВ за случилото се. 
От там казаха да го при-
берем и на следващия ден 
ще дойдат да го вземат. 
Така направихме. На другия 
ден, аз бях на работа, но 
Тезджан ми се обади и ми 
каза, че са дошли специа-
листи от РИОСВ, взели са 
го и са изпратили щъркела 
в Стара Загора, на лечение.

Щъркелът е млад, излю-
пен е в гнездото, което се 
намира почти в центъра 
на с. Звенимир. Даже бяха 
две малките щъркелчета, и 

аз всеки ден съм ги виждал 
как полека-лека растат, 
как правят упражнения за 
летене”.

„С помощта на Ертан 
Идриз и Танер Хаккъ птица-
та е извадена от тинята. В 
момента не може да лети, 
едното крило на щъркела 
е неподвижно, очакваме 
да бъде транспортиран до 
Стара Загора за лечение. 
Благодаря на доброволците 
за благородната постъпка!” 
- това написа в социалната 
мрежа след спасителната 
акция кметът на с. Звени-
мир Тезджан Рушан.

от стр. 1

Предстои "Мотокрос - 2022"

Кипи усилена работа по 
подготовка на мотопо-
лигона в град Главиница, 
информира кметът Неждет 
Джевдет. Персоналът на 
Общинското предприятие 
„Общински имоти и кому-
нални дейности” е анга-
жиран с реновирането на 
терена, на който се очаква 
ще се проведе голямото 
спортно събитие - "Мото-
крос 2022".

Тази година организато-
рите от Община Главиница 
са определили 25 септември 
за неговото провеждане.

Спортно ехо от с. Дичево

По повод Празника на село 
Дичево, Кметството и кметът 
Ведат Ахмед със съдействие 
на Община Главиница орга-
низираха богата и интересна 
спортна програма за дичевци 
и техните гости. 

В първия ден, празникът 
започна с народни борби на 
стадиона в селото. На алая, 
пред многолюдната публика, 
се бориха състезатели от 
Дулово, Исперих, Търговище, 
Глоджево и Острово.

Празника уважиха доц.д-р 
Джевдет Чакъров и Гюнер 
Ахмед, председателят на 
Областното ръководство на 
ДПС-Силистра Сезгин Галиб, 
кметът на Община Главиница 
Неждет Джевдет - който откри 

празничния ден, председате-
лят на Общински съвет-Гла-
виница Месут Алиш, кметът 
на Община Ситово Сезгин 
Алиибрям, председателят 
на Общински съвет-Дулово 
Невхис Мустафа зам.-кмето-
вете на Община Главиница 
Сузан Акиф, Сюзан Хасан и 
Иванка Сярова, секретарят 
на Община Главиница Ашкън 
Ружди - всички те, в края на 
състезанието, връчиха и ме-
далите на призовите тройки в 
съответните категории.

През втория ден, погледите 
на всички бяха насочени към 
отлично поддържаното трасе 
в края на селото, където се 
проведе и традиционният 
мотокрос. 

Стартът бе даден с клас 
Фреза, в който участваха три 
фрези. След тях стартираха 
състезателите в Клас 65 куб.

см. Победител е Дженсур Еш-
реф, следван от Гьокче Ергин 
и Калоян Яворов.

В Клас до 450 куб.см на 
първо място е Христо Дими-
тров, на второ – Ангел Анге-
лов, а на трето - Калчо Димов.

В Клас 125-250 куб.см пър-
ви е Пенко Пенев, втори – 
Красимир Шиков, а трети 
– Иван Тодоров.

За принос и развитие на мо-
токроса в община Главиница 
бяха отличени Боян Янков и 
Мюмюн Ефраил.   


