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Уважаеми  жители на 
град Главиница,

Посрещаме с вълнение Празника на нашия град, 
който отразява всички нас, с нашето 

многообразие, емоции, действия. Защото най-
голямото богатство на града ни са хората - 

трудолюбиви и гостоприемни, толерантни.
Затова имам честта и удоволствието да се 
обърна към всички вас и да ви поздравя с 

Празника на град Главиница - Димитровден!
Нека Свети Димитър закриля домовете и 
добрите ни дела! Нека ни дава мъдрост, 

надежда и вяра в общите начинания - само 
споделените усилия могат да превърнат 

обичния ни град в още по-приятно място за 
живеене! Нека се радваме на здраве, щастие и 

благоденствие!
На имениците пожелавам да носят с гордост 

името си, а то да им се отплаща със сполука!
Димитровден е и празник на строителя. Профе-

сионални успехи пожелавам на всички, работещи в 
сферата на строителството в община Главиница!

Неждет ДЖЕВДЕТ, Кмет на Община Главиница

Честит празник!
Месут АЛИШ, Председател на Общински съвет - Главиница

Посрещаме с вълнение Празника на нашия 
град, който отразява всички нас, с нашето 
многообразие, емоции, действия. Защото 

най-голямото богатство на града ни са хората - 
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обърна към всички вас и да ви поздравя с 
Празника на град Главиница - Димитровден!

Нека Свети Димитър закриля домовете и 
добрите ни дела! Нека ни дава мъдрост, 

надежда и вяра в общите начинания - само 
споделените усилия могат да превърнат 

обичния ни град в още по-приятно място за 
живеене! Нека се радваме на здраве, щастие 

и благоденствие!
На имениците пожелавам да носят с гордост 

името си, а то да им се отплаща със сполука!
Димитровден е и празник на строителя. 
Професионални успехи пожелавам на 

всички, работещи в сферата на строителството 
в община Главиница!

Честит празник!

Уважаеми  жители на 
град Главиница,

От Общински съвет - Главиница:

Социалната услуга „Асистентска 

подкрепа” ще бъде увеличена

След осъществен ремонт, 
бунгалата в рибарското селище 
край село Малък Преславец
 очакват своите наематели

На редовното заседа-
ние, проведено в края на 
м.септември, Общински съ-
вет - Главиница прие пред-
ложената информация за 
изпълнението на общинския 
бюджет към 30 юни 2022 г. 

В приходната част, уточ-
неният годишен план е 17 
111 467 лв., като приходите 
с държавен характер са 9 
470 984 лв., а приходите от 
местни дейности - 7 640 
483 лв. 

За първото полугодие на 
настоящата година изпъл-
нението на приходите е 7 
854 402 лв., от тях с държа-
вен характер са 4 722 291 
лв., а местните приходи - 3 
132 111 лв.

Отчетът на разходите 
сочи обща сума от 7 854 
402 лв., като разходите с 
държавен характер са в 
размер на 4 722 291 лв., раз-

на стр. 2

За допълнителна информация и резервации:
тел.: 0876 98 40 68

на стр. 3

Културните събития - 
на новата мобилна 

сцена
на стр. 2
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От Общински съвет - Главиница:

Социалната услуга „Асистентска подкрепа” ще бъде увеличена
ходи за местни дейности 
– 2 794 940 лв., а разхо-
дите за дофинансиране на 
държавни дейности – 157 
171 лв.

Одобрена е бюджетната 
прогноза за местните дей-
ности на Община Главиница 
за периода 2023-2025 г., 
както и поемането на дъл-
госрочен дълг под формата 
на финансов лизинг.

Общинските съветници 
дадоха съгласие Община 
Главиница да кандидатства 
с проектно предложение по 
Процедура чрез директно 
предоставяне на безвъз-
мездна финансова помощ 
„Топъл обяд“ по Програма за 
храни и основно материално 
подпомагане 2021-2027.

Годишният план за соци-
ални услуги през 2023 г. бе 

допълнен, като социалната 
услуга „Асистентска под-
крепа” бе включена с 90 
броя потребители, които 
се финансират по единен 
разходен стандарт със 
средства от държавния бю-
джет. В Община Главиница 
съществува действаща со-
циална услуга „Асистентска 
подкрепа” с 54 потребите-
ля и 32 асистента, който е 
крайно недостатъчна. Към 
средата на м.септември, в 
регистъра на чакащите за 
„Асистентска подкрепа” 
броят на кандидатите за 
потребители са 43, което 
налага утвърдените бройки 
да се увеличат през 2023 
г., за да бъдат подкрепени 
повече нуждаещи се хора 
от социалната услуга.

Приети бяха и разпоре-
дителни сделки с имоти 

общинска собственост. Ще 
бъдат продадени 6 урегу-
лирани поземлени имоти в 
селата Ножарево, Вълкан, 
Подлес, Коларово и Осен.

На лични лекари обслужва-
щи населението в града и 
населените места в общи-
ната ще бъдат отдадени 
помещения в Здравните 
пунктове за лекарски ка-
бинети - на д-р Алексан-
дър Симеонов, който е на 
мястото на д-р Калинка 
Милкова и ще обслужва 
селата Черногор и Стефан 
Караджа и на д-р Ергюз 
Кара, обслужваща селата 
Сокол, Зафирово, Дичево и 
гр. Главиница.

Одобрена е план-схема за 
реконструкция и доизграж-
дане на вътрешна водопро-
водна мрежа в гр. Главиница 
- общо 4 217 линейни метра.

от стр. 1

Културните събития - 

на новата мобилна сцена

Община Главиница за-
купи мобилна сцена за 
сценични изяви и кон-
церти и шатри, които 
ще се използват за съ-
блекални и гримьорни от 
участниците в култур-
ните прояви. Мобилната 
сцена е с размери 8/6 
метра, а общата площ 

на шатрите е 144 кв. 
м. Те ще се използват 
при реализация на дей-
ностите включени по 
проект "Популяризиране, 
предаване и възраждане 
на различни аспекти на 
местната памет".

Финансовите сред-
ства са осигурени чрез 

СНЦ "Местна инициа-
тивна група „Главиница 
- Ситово Крайдунавска 
Добруджа“ по Програ-
мата за развитие на 
селските райони.

Целта на проекта е 
възстановяване, опазва-
не и развитие на мест-
ните културни тради-

ции, изграждайки мост 
между поколенията, 
чрез популяризиране на 
културно-историческо-
то наследство на те-
риторията на община 
Главиница.

Останалите дейности 
включени в него са пре-
създаване на обичаи и 
традиции, на автен-
тични народни песни и 
носии, характерни за 
района.

Мобилната сцена и 
останалите съоръже-
ния ще се използват за 
представления на мест-
ни празници, фестивали 
и изяви организирани в 
населените места на 
община Главиница.
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След осъществен ремонт, бунгалата в рибарското селище 
край село Малък Преславец очакват своите наематели

Ремонтирани, освежени 
и обзаведени са бунгала-
та в рибарското селище 
край с. Малък Преславец, 
информира кметът на Об-
щина Главиница Неждет 
Джевдет.

Без възлагане на външни 
изпълнители, само с труда 
на работниците от звено-

то "ДДИ”, работниците 
от Общинско предприя-
тие "ОИКД" - Главиница 
/БКС/, служителите от 
Общинска администра-
ция - Главиница, екипа на 
Кметско наместничество 
с. Малък Преславец, потре-

бителите и служителите 
от „Комплекс за социални 
услуги" – Главиница се 
обезопасиха, освежиха, 
ремонтираха и почистиха 
бунгалата, беседките с 
барбекюта, както и пло-
щите около тях, които са 
общинска собственост, 
уточнява още той. Доста-

вено е ново обзавеждане за 
помещенията, монтирана 
е система за видеонаблю-
дение и е назначено лице, 
което да изпълнява функци-
ите на домакин на обекта.

Рибарското селище се 
намира в непосредствена 

близост до река Дунав и 
Малопреславското блато, 
на 5 км е от село Малък 
Преславец и разполага с 
леглова база с капацитет 
14 легла - 7 стаи с по 2 
единични легла, както и с 
6 броя масивни беседки с 
барбекю, осветление, маса 
с пейки за 6 души и мивка 

с течаща вода.
Географското разполо-

жение на местността, 
природното и културно 
наследство са подходящи 
за еко, селски, културно-
исторически, спортен и 
фототуризъм. Мястото 

е страхотно за релакс и 
риболов.

Няколко са основните 
фактори, които благопри-
ятстват за развиването 
на туризъм. Първият - 
Защитената местност 
„Блатото край село Малък 
Преславец” обявена за 
такава през 1986 г. с цел 

опазване на характерна-
та за района екосистема, 
както и местообитанията 
на редки и застрашени 
растителни и животински 
видове.

Площта на Защитената 
местност „Блатото край 
село Малък Преславец“ е 
около 1080 дка, като Мало-
преславското блато заема 
около 450 дка от тази 
територия. Една от най-
големите вододайни зони 
в Добруджа и има голяма 
естетическа стойност 
за крайбрежието в района 
на Дунав, като непозната, 
екзотична и необичайна 
природна среда. На тери-
торията на Защитената 
местност се наблюдават 
147 вида птици и 180 ви-
сши растения.

Вторият - една от най-
значимите забележител-
ности, безспорно е бялата 
водна лилия, която се прос-
тира на 46-декара колония 
и е най-голямата в Бълга-
рия. Това растение е със 
статут на застрашен вид 
и е регистрирано в Черве-
ната книга на България.

Третият фактор са не-
движимите културни цен-

ности, които са включени 
в списъка на „Недвижими 
имоти с културни ценнос-
ти“ с категория „нацио-
нално значение“ по Закона 
за културното на наслед-
ство Те са античната и 
средновековна крепост 
„Кандидиана“, римската 
крепост „Нигринианис“, 

античното и средновеков-
но градище в местността 

„Марата“ и „римския път“, 
който през Римската епо-
ха е свързвал Рим, през 
Виена до Черно море.

И стигаме до четвъртия 
фактор - добрата транс-
портна инфраструктура 
до мястото.

Бунгалата в рибарско-
то селище край с.Малък 

Преславец вече очакват 
своите наематели.
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С почит и уважение към 
възрастните хора

„Златната възраст, в 
която се намират възраст-
ните хора е съпроводена 
от безценни моменти на 
радост и щастие - катего-
ричен е кметът на Община 
Главиница Неждет Джевдет 
в своето послание към хо-
рата от третата възраст 
по повод техния празник - 1 
октомври. - Нека винаги да 

сте заобиколени от любими 
хора, с които да ги споде-
ляте! С най-топли чувства 
изразявам своето уважение 
и преклонение, не само пред 
житейския Ви опит, пред 
Вашата мъдрост, но и пред 
достойнството, с което 
носите възрастта.

Благодарение на всеот-
дайността, трудолюбието, 

честността и отговор-
ността Ви, днес поколе-
нията след Вас могат да 
следват достойния пример 
на предците си и да допри-
насят за просперитета на 
община Главиница.

Желая Ви здраве, дълго-
летие и спокойни старини, 
изпълнени с внимание, ува-
жение и подкрепа!”

Международният ден 
на възрастните хора бе 
празничния повод, когато 
зам.-кметът „Социални 
дейности и образование“ 
Иванка Сярова  заедно със 

служители от Общинската 
администрация посетиха и 
поднесоха цветя и Поздра-
вителни адреси в Центро-
вете за социална рехаби-
литация и интеграция в 

село Сокол и в село Листец, 
както и в Пенсионерски 
клуб „Сокол“ - село Сокол 
и Пенсионерски клуб „Мла-
дост“ в град Главиница. 

Н
а 14 октомври 2022 
година, на 78-го-
дишна възраст, 

почина д-р Калинка Мил-
кова.

Лекар с дългогодишна 
практика, обичан от 
своите пациенти, които 
с надежда посещаваха 
кабинета й. Добра и от-
говорна бе д-р Милкова 
през целия си жизнен 
път.

23 години д-р Калинка 
Милкова обслужва на-
селението в с. Черно-
гор. Здравната служба 
в селото бе мястото, 
където тя даряваше ус-
покоение на болните 
и търсещите нейната 
професионална медицин-
ска помощ.

Голяма е болката в 
сърцата от тежката 
загуба!

Да сведем глави пред 
паметта на човека жи-
вял достойно!

Поклон пред паметта 
на д-р Калинка Милкова!



IN MEMORIAM

Кандидатстването 
за целева помощ за 
отопление за ото-
плителен сезон 2022-
2023г. продължава до 
31 октомври. Хората, 
нуждаещи се от този 
вид социална подкрепа, 
следва да подават до-
кументи в дирекциите 
„Социално подпомага-
не“ по настоящия си 

адрес. Това съобщи 
Мая Димитрова, дирек-
тор на Регионалната 
дирекция „Социално 
подпомагане“-Силист-
ра. 

Размерът на целева-
та помощ за отопле-
ние се определя еже-
годно със заповед на 
Министъра на труда и 
социалната политика, 

съобразно промени-
те в цените на ел. 
енергията за бито-
вите потребители. 
За сезон 2022/2023 г. 
е определен размер 
на целевата помощ 
- 104,71 лв. месечно 
за периода 1 ноември 
- 31 март или общо 
523,55 лв. С Решение на 
Министерския съвет 

№ 500/19.07.2022 г. е 
одобрено плащането 
на допълнителни сред-
ства на лицата и се-
мействата, на които 
е отпусната целева 
помощ за отопление 
за отоплителен сезон 
2022-2023 г.

Допъ лнителните 
средства са в размер 
на 20 лв. месечно или 

100 лв. за целия ото-
плителен сезон и след-
ва да се изплащат чрез 
дирекция „Социално 
подпомагане“ по на-
стоящ адрес на лицата 
и семействата.

Целевата помощ за 
отопление по Наредба 
№ РД-07-05/16.05.2008 
г. до момента е от-
пусната на 5 718 лица 
и семейства, това по-
казват данните на 
Дирекциите за соци-
ално подпомагане от 
област Силистра за 
периода от 01.07.2022 
г. до 19.10.2022 г. 

Подадените в облас-

тта заявления-декла-
рации за отпускане 
на целева помощ за 
отопление за сезон 
2022/2023 г. са общо 7 
628 броя. Издадените 
до момента запове-
ди за отпускане на 
целевата помощ са 
общо 5 718. В 1 236 от 
случаите помощта е 
отказана поради това, 
че лицата и семей-
ствата не отговарят 
на законово регламен-
тираните изисквания. 
674 броя заявления-де-
кларации са в процес 
на обработка. 

Кандидатстването за целева помощ за 

отопление продължава до 31 октомври
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ВОДАТА - безценен природен дар, 
извор на живот и символ на вечност

Екипът на Общинското 
предприятие "Общински 
имоти и комунални дей-
ности“ - Главиница /би-
вшето БКС/ със свои сили 
и средства, възстанови 
водоснабдяването на гра-
витачната чешма в мест-
ността "Гюлидже", която 

се намира в землището 
на село Богданци, инфор-
мира кметът на Община 
Главиница Неждет Джев-
дет. Възстановяването 
на водоподаването става 
възможно, след прокопаване 

на канал и полагане на 115 
метра водопровод.

В  н а ч а л о т о  н а 
м.септември, екипът на 
Общинското предприятие 
"ОИКД” възстанови водо-
снабдяването на гравитач-
ната чешма в село Сокол, 
която е една от двете 

в селото, и една от 23-
те гравитачни чешми на 
територията на община 
Главиница. 

Общият дебит на всички 
23 гравитачни чешми е мал-
ко над 700 литра в минута 

или 11,6 литра в секунда. 
Чешмата с най-голям дебит 
на водата се намира в село 
Сокол /втората чешма в 

селото/ и количеството й 
достига до около 128 литра 
в минута /2,1 литра в се-
кунда/ или това съставлява 
близо 20% от общия дебит 
на всички 23 гравитачни 
чешми.

Екип от Общинска ад-
министрация - Главиница 
ще извърши оглед на със-
тоянието и замери деби-

та на всички гравитачни 
чешми, с цел установяване 
на нуждата им от ремонт. 
Средствата необходими за 
ремонт, ще бъдат заложени 
в Бюджет - 2023.

По идея на екипа на Об-

щинското предприятие 
"ОИКД”, Община Главиница 
предстои да обяви конкурс 
за разказ на чешмите в 
община Главиница. Целта 
на конкурса е да се набави 
информация за история-
та на всички налични 23 
гравитачни чешми на те-
риторията на общината. 

Защото зад всяка чешма 
стои история…

Припомняме, че в първото 
издание на конкурса “Чеш-
ма с история", обявен от 

Фондация “Наука за приро-
дата”, който се проведе на 
национално ниво през 2021 
година, ученици от СУ "Ва-
сил Левски" - гр. Главиница, 
извоюваха челни места.

В категория „Рисунка” 
са участвали общо 401 
рисунки от цялата страна. 
Във възрастова група I-IV 

клас, рисунката на Кузей 
Шефкет бе класирана на 
1-во място, а рисунката на 
Арда Тахир - на 3-то място.
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Празнично ехо

Първият учебен ден отно-
во се превърна в истински 
празник и както повелява 
традицията той бе отбе-
лязан с песни, стихове и 

много усмивки в СУ „Васил 
Левски“ - гр. Главиница, ОбУ 
„Иван Вазов“ - с. Зафирово 
и  Детска градина "Св. Св. 
Кирил и Методий“ - гр. 

Главиница.
Кметът на Община Гла-

виница Неждет Джевдет, 
неговите заместници Су-
зан Акиф и Иванка Сярова, 

председателят на Общин-
ски съвет-Главиница Месут 
Алиш и началникът на Ре-
гионалното управление на 
образованието-Силистра 
Габриела Миткова участ-
ваха в церемонията по 
откриването на новата 
учебна година в най-голямо-
то общинско училище - СУ 
„Васил Левски”.

Приветствие към всички 
присъстващи ученици, учи-
тели и родители отправиха 
общинският кмет Неждет 
Джевдет, директорът на 
средното училище - Нефие 
Раим и началникът на РУО 
- Габриела Миткова. Те 
пожелаха успешна да е за 
всички учебната година - с 
отличен успех и активно 
участие в състезания и 
олимпиади.

Първи прага на училище-
то прекрачиха първоклас-
ниците, които с трепет и 
вълнение започнаха своето 
пътешествие в света на 
науките. А в класната 
стая ги очакваха изненади 

от кмета на Община Гла-
виница.  

Здрава и успешна да бъде 
за всички ученици, учители 
и родители новата учебна 
година!

Европейски ден на езиците

Учениците от СУ „Васил 
Левски” в гр. Главиница 
отбелязаха Европейския 
ден на езиците, инфор-
мират от учебното за-
ведение.

Момчетата и момиче-
тата от начален етап 
на обучение заедно с г-жа 
Илкнур Расим предста-
виха цветни рисунки със 
знамената на държавите 
в Европа. Те написаха 
също поздрава „Здравей“ 
на различни езици. Демон-
стрираха четенето и об-
съждането на рисунките 
с голям ентусиазъм.

Учениците от прогимна-
зиален и гимназиален етап 
с ръководители г-жа Весе-
лина Вълчева, г-жа Нурие 
Рафи и г-н Рамадан Расим 

отбелязаха събитието с 
презентации и беседи. Те 
прочетоха пред своя клас 
имената на държавите, в 
които се говори на англий-
ски език. Други ученици 
прочетоха глагола „Оби-
чам те“ на различни езици.

Спортът е здраве!

Със спортен празник из-
пратиха месец септември 
второкласниците от СУ "Ва-
сил Левски”, гр. Главиница. 

В последния ден на есен-
ния месец, те участваха 

в различни спортни игри и 
състезания. 

„Да бъдем активни всеки 
ден, защото спортът е 
здраве!” - категорични са 
те.
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Остаряваме бавно,
но с млади сърца.
Живеем в клуба

задружно без самота,
затова зовем клуба „Младост”, гр. Главиница.

Младостта - нашата
залязваща младост!

Приятели наши, рождени и 
именни дни празнуваме

в клуба с радост и веселие.
А председателката наша Анче
тържества, празници в клуба

организира и с приятели
от другите клубове

нас пенсионерите събира,
да празнуваме, да се веселим

и забавляваме  от сърце.
Обществеността, институциите

ни подкрепят, уважават
и за празниците ни 

поздравяват.
На мероприятията диджеят Мишо

с музика и песни ни забавлява
и настроение създава.

И нашата Галя тогава снимки 
ни направя и във фейсбук

ни представя.
Да е жива, да е здрава!

На фестивалите пеем, играем -
медали, награди получаваме

и радост си даряваме.
Хан „Дълбока” посещаваме

и за още заявяваме.
И на „Палермо” бяхме,

там много доволни останахме.
Нашата пенсионерска дружина

и на фестивала на динения маджун
в село Смилец замина,

а пък там чудеса - 
организация перфектна,

програма чудесна!
Ревю на народни носии -

Феерия и красота,
песни, танци, хора

и настроение чудесно.
Там маджун, баница опитахме

и за още питахме.
Имаше бира-скара
и какво ли още не…

И в Сребърна се отбихме,
там кафе пихме и на

какво ли не се насладихме.
И се чуха гласове - да се повтори.
И за нас празник са отредили -

Световния ден на възрастните хора
празнуваме го без умора.

Поздрави, приятели от клуба!
Радвайте се на хубавите

моменти в живота!
Бъдете благословени,
радостни, честити!

В очите ви слънцето да свети
до дълбоки старини!

Животът ви да е чудесен! 
На света се усмихнете

и щастливи си останете!
Живи, здрави и вечно

 млади бъдете!
Честит празник!

Станка Трифонова ДИМИТРОВА
Пенсионерски клуб „Младост”, гр. Главиница

Поздрав най-сърдечен!

В Пенсионерски клуб „Младост”, гр. Главиница 

П
ърви октомври е све-
товният ден на въз-
растните хора. В Пен-

сионерския клуб „Младост“, 
гр. Главиница се подготвяме 
да го отпразнуваме. Под-
готвяме програма за праз-
ника, ще се забавляваме, ще 
се веселим.

В клуба развиваме дей-

ност по приетия годишен 
план. Отбелязахме годиш-
нина на поета Пеньо Пенев 
под мотото „Денят на 
поета Пеньо Пенев и него-
вата поезия”.

В клуба имаме фолклорни 
и танцова групи, участва-
ме във фестивали, печелим 
награди. Членовете на клуба 

участват и във фолклорни-
те групи към Народно чита-
лище „Христо Ботев“ в град 
Главиница. Участваме ак-
тивно в мероприятията на 
читалището, представяме 
се добре и имаме награди.

Вземаме участия и в праз-
ниците и мероприятията 
организирани от Община-

та. Поели сме и шефство на 
децата в Детска градина 
„Св. Св. Кирил и Методий“, 
гр. Главиница.

Благодарни сме на об-
ществеността и на инсти-
туциите за уважението и 
подкрепата.

ПК „Младост”, 
 гр. Главиница

М
ногоуважаеми пен-
сионери и възраст-
ни хора членове на 

ПК „Младост”, гр. Гла-
виница. Поздравявам Ви 
най-сърдечно  послучай 1 
октомври - Международен 
ден на възрастните хора! 

Първи октомври е също 
Ден на поезията и музика-
та, може би не случайно, 
празнувате на този ден! 

През изминалият път, Вие 
сте натрупали мъдрост, 
научили сте се да цените 
красивото в живота, даро-
вете му, обичта… 

От висотата на годи-
ните, днес Вие предавате 
научените житейски уроци 
на младите - щедро и все-
одайно! 

 Благодарим Ви затова, 
че пазите топлината в 
домовете, където да се 
завръщат деца и внуци! 

Благодарим Ви, че съх-
ранявате живеца на се-

мейните традиции  в този 
прагматичен модерен век! 

Желая Ви дълъг и пълноце-

нен живот, пълен с уваже-
ние, обич и признателност!

 

  ПК „Младост” 
Председател: 

Анка КОСТАДИНОВА

Празнично ехо

Зафировските самодейци с участие 
на Фестивала на мамалигат

Самодейците от Народно 
читалище „Христо Ботев - 
1901 г.”, с. Зафирово участ-
ваха в 10-тото юбилейно 
издание на Фестивала на 
мамалигата, който се про-
веде в тутраканското село 
Нова Черна.

На откритата сцена в 
центъра на селото те 
показаха своя талант и 
заслужиха аплодисментите 
на публиката.

За участие и отлично 
представяне, Грамоти на 
фестивала получиха Ми-

лена Михайлова, Йордана 
Димитрова, трио „Добру-
джанци”, Танцова формация 
„Пъстра китка” и Формация 
„Младостта е в сърцата 
ни”. 

Освен добрата организа-
ция на празника, и хубавото 
есенно време допринесе за 
доброто настроение и ин-
тереса на всички присъст-
вали на вкусния празник.

Фестивалът е част от 
Общинския и Областен 
културен календар и се 
организира от НЧ „Васил 

Йорданов-1942 г.“, с под-
крепата на Кметство Нова 
Черна и Община Тутракан.

Приготвянето на вкусна 
мамалига, естествено, бе 
гвоздеят на фестивала. Да 
покажат своето кулинарно 
майсторство се включиха 7 
екипа. А специалният гост 
- Ути Бъчваров, зарадва 
всички с майсторското при-
готвяне на „гарнитура за 
мамалига” - както нарече 
той винения кебап в огро-
мния тиган - един истински 
кулинарен театър.
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За 18-ти път "Мотокрос - 2022" в гр. Главиница! 
Крайно

класиране:
Клас МХ450

1. Николай Колев
2. Любомир Лазаров
3. Христо Димитров
4. Никола Николов
5. Алекс Стоянов
6. Пламен Бонев
7. Бюлент Расимов
8. Стилиян Добрев
9. Николай Ангелов
10. Филип Димитров
11. Калоян Илиев
12. Величко Павлов

Клас МХ250
1. Красимир Шиков
2. Иван Тодоров
3. Стефан Петров
4. Тончо Леков
5. Смаил Мустафа
6. Николай Петров
7. Краси Цветков
8. Павел Монев
9. Емил Андреев
10. Христо Христов
11. Павлин Милов
12. Йосиф Алексиев
13. Александър Пенев
14. Берхан Ефраим
15. Габриела Георгиева
16. Матю Недев
17. Денислав Михайлов

Клас МХ1 
1. Виктор Касабов
2. Ицо Цветков
3. Живко Боянов
4. Красимир Щилиянов

Клас МХ2 
1. Хакан Халми
2. Максимилан Мадалиев
3. Пенко Пенев
4. Павел Доневски
5. Ивелин Манев
6. Иван Грънчаров
7. Атанас Леков
8. Иван Димитров
9. Владимир Божков

Клас МХ50
1. Радостин Присадов
2. Никола Андреев
3. Георги Георгиев
4. Гьокче Ергин
5. Туче Ергин
6. Борислав Симеонов
7. Алес Антонов

Клас МХ65
1. Лъчезар Овчаров
2. Кристиян Андреев
3. Божидар Иванов
4. Теодор Йорданов
5. Джесур Ешреф
6. Пламен Петров

Клас МХ85
1. Мартин Лалев
2. Калоян Руменов
3. Светослав Стойчев
4. Даниел Мадалиев
5. Петя Грънчарова
6. Павлин Милов
7. Борис Митов

Ветерани
1. Калчо Димов
2. Веселин Маринов
3. Кольо Ковачев

При перфектна орга-
низация и перфектно 
подготвен мотополигон 
премина 18-тото изда-
ние на едно от знако-
вите спортни събития 
в областта - Мотокрос 
- 2022, което се проведе 
в гр. Главиница.

Организатор на спорт-
ната проява е Община 
Главиница. Любопитното 
състезание бе откри-
то от общинския кмет 
Неждет Джевдет, кой-
то заяви готовност и 

занапред да подпомага 
всички спортни прояви, 
които са с доказани тра-
диции и предизвикват 
голям интерес.

Участниците и много-
бройната публика (над 2 
000 души) бяха привет-
ствани и от народния 
представител доц. д-р 
Джевдет Чакъров.

Мотокросът събра 
тази година 75 състе-
затели от спортни клу-
бове по мотоциклетизъм 
от цялата страна в 

класовете 65-85 куб. 
см., клас МХ1, Х2, клас 
МХ3, клас 50 MX и клас 
Ветерани. 

Организаторите на 
спортното събитие - 
Община Главиница, из-
казват своята сърдечна 
благодарност към всички 
участници, спонсори и 
приятели, които са по-
могнали в подготовката 
на мотокроса - Красимир 
Шиков, Ергин Ахмед, Били 
Расим, Христо Генчев, 
Мартин Павлов.


