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Реализираните дейности от Община Главиница
са единствено в полза на хората

Главиница е първата община 

в страната, в която изцяло е 

обновено уличното осветление
С цел модернизиране на 

уличното осветление и 
намаляване на разходите 
за поддръжка, Община 
Г л а в и н ица  р е а л и з и р а 
проект, с който всички 23 
населени места получиха 
високоефективно улично 
осветление, информира 
кметът Неждет Джевдет.

Така община Главиница 
се оказа първата община в 
страната, в която изцяло 
е  обновено  уличното 
осветление и е осигурено 
е н е р г о с п е с т я в а щ о 

осветително тяло на всеки 
стълб.

Монтирани са 4 855 броя 
нови енергоспестяващи 
улични осветителни тела с 
10-годишна гаранция.

Съгласно подписаният 
договор с фирма „Lightex“ са 
закупени енергоспестяващи 
LED лампи ,  стойки и 
крепежни елементи на 
стойност 300 000 лева.

О б щ и н а  Г л а в и н и ц а 
ежегодно ще реализира 
и к о номи я  от  30  0 00 

Стартира проект „Грижа в 

дома в община Главиница”

В последния ден на м. 
ноември Общински съвет-
Главиница проведе редовно 
заседание. Най-напред бе 

актуализиран поименния 
списък за капиталовите 
разходи. Тази година Об-
щинският съвет със свои 

решения е извършил две 
актуализации на капита-
ловите разходи, тази е 

на стр. 2

Социалната услуга ще се ползва от потребителите 
без заплащане на такса

на стр. 3

Министерството на регио
налното развитие и благоу
стройство осигури финансов 
ресурс на Община Главиница 
за реализирането на проект 
"Рехабилитация на общински 
път Суходол - Бащино - Босна".

Строителните дейности по 
проекта са на стойност близо 
2 800 000 лв. и ще стартират 
през пролетта на 2023 година. 

Привлеченото външно фи
нансиране се равнява на 15% 
от Бюджет 2022 на Община 
Главиница и 100% на стой
ността на годишните общин
ски местни приходи.

Община Главиница ще по
ложи усилия и 
останалите про
екти за ремонт на 
общински пътища 
да получат финан
сиране: Звенимир 
- Зарица;  Сокол 

Грейнаха 
коледните 
светлини в 

гр. Главиница 
В присъствието на Дядо 

Коледа, Снежанка и джудже 
бяха запалени светлините 
на коледната елха в гр. 
Главиница.

Инициативата е на Об-
щинската администрация и 
НЧ „Христо Ботев-1940 г.”

На събитието присъства-
ха учениците от СУ „Васил 
Левски“ в гр. Главиница и 
граждани, които посрещ-
наха Дядо Коледа с весело 
настроение.

Всички деца бяха зарадва-
ни с подаръци от осигурени 

от Община Главиница. 
Светлините бяха запа-

лени след като кметът 
Неждет Джевдет и всички 
присъстващи отброиха от 
10 до 0.

Г-н Джевдет отправи 
поздрав към всички и им по-
жела Весела Коледа, здраве, 
късмет и мир през Новата 
година. 

ВЕСЕЛИ 
ПРАЗНИЦИ!

на стр. 3

Осигурени са 2 нови автомобила 
за Домашен социален патронаж
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третата и тя включва ком-
пенсирани промени между 
отделните обекти финан-
сирани със средства от 
целевата субсидия, собст-
вените общински средства 
и такива от Европейския 

съюз, а общият размер е 4 
877 477 лв.

Отчитане и приемане 
на инвестиции, извършени 
от „ВиК” - Силистра през 
2022 година, като част от 
договора с Асоциацията по 
водоснабдяване и канализа-

ция  на обособена терито-
рия бе следващата тема 
на сесията. В инвестицион-
ния план на ВиК-Силистра, 
средствата определени за 
дейности в община Глави-
ница през годината, са в 
размер на 18 921 лв., а в 

отчета за реализираните 
инвестиции за тази година 
сумата е 25 576 лв. 

Тя включва поставяне 
на пожарни хидранти в гр. 
Главиница, с. Стефан Ка-
раджа и с. Долно Ряхово, 
реконструкция на улична 

мрежа в селата Звени-
мир, Листец и Зафирово.

За представител на Об-
щина Главиница в Общото 
събрание на Асоциацията 
по ВиК бе определен кме-
тът Неждет Джевдет, 
а при невъзможност да 
участва, Общината ще 
бъде представлявана от 
неговия заместник Сюзан 
Хасан.

Важен момент от за-
седанието бе възлага-
нето на услуга от общ 
икономически интерес 
по проект „Грижа в дома 

в община Главиница”. 
Предвижда се да бъде 
нает мобилен екип, който 
ще предоставя здравно-
социални услуги по до-
мовете на най-малко 104 
потребители. Проектът 
стартира на 1 декември 
и не зависи от други до-
пълнителни условия.

Лютфен Заид бе опреде-
лен за член на Комисията 
за избор на финансова или 
кредитна институция, 
или финансов посредник, 
а за резервен член - Гюл-
север Мехмед.

от стр. 1

Стартира проект

„Грижа в дома в община Главиница”

Читалищни секретари и 
библиотекари посетиха 

библиотеката в Одрин

Осъществена бе из-
несена работна среща 
на читалищни секре-
тари и библиотекари 
от община Главиница 
в град Одрин, Репу-
блика Турция, с цел 
опознаване бита, по-
рядките и културния 
живот на местното 
население. 
П р о ф е с и о н а л е н 

обект на посеще-
нието бе Общест-
вената библиотека 
„KIRKPINAR“ с дирек-
тор Дуйгу Акгюл за 
взаимен обмен на ин-
формация, опит, съ-
трудничество и създа-
ване на приятелства 
между институциите.
Представителите 

на библиотеките от 
Крайдунавска Добру-
джа са се запознали с 
начина на обработка 
на книги, с работата 
с читатели в различ-

ните отдели, вкл. в 
изградения по проект 
кът с книги на брайл 
и ИКТ оборудване за 
незрящи. Сградата на 
библиотеката отско-
ро е обновена модер-
низирана, а във фонда 
си разполага с прибли-
зително с 50 хиляди 
тома литература.
Действа и „Пъту-

ваща библиотека“, 
която доставя книги 
на училища и села без 
налична библиотека. А 
периодичният печат, 
след известен прес-
той в библиотеката, 
се разпределя и пре-
доставя на малките 
библиотеки по селата.
„Като дар занесохме 

частица от България 
- книга с песни от 
Добруджа, български 
шевици, пано с изо-
бражение на царския 
дворец в старата 

българска столица 
Велико Търново, мус-
кал с българско розо-
во масло и книги на 
български писатели 
класици, с които да 
обогатят раздел чуж-
да литература - спо-
дели секретарят на 
читалището в с. Чер-
ногор Марияна Нацова. 
- Г-жа Акгюл остана 
много впечатлена от 
срещата, а главната 
библиотекарка Берна 
Еркан се развълнува 
най-вече за това, че 
е с български корени. 
Отправиха специални 
поздрави към Кмета 
на Община Главиница 
Неждет Джевдет и 
ни подариха Одринска 
краеведска литера-
тура. Разделихме се 
като добри приятели 
с надеждата за нови 
срещи, но този път в 
Главинишка община”.

По случай Международния ден на толерантността, МКБППМН при Община 
Главиница проведе срещи с ученици от начален етап на обучение при СУ „Васил 
Левски“, град Главиница и ОбУ „Иван Вазов“, с. Зафирово.

Под формата на дискусия и игри учениците показаха как те самите ще се 
почувстват в различни ситуации, за да могат да оценят отношението си един 
към друг.

Всяко дете получи като подарък за активно участие молив с десетте златни 
правила на толерантността.

Община Главиница осигурява 

безплатна храна за учениците
От началото на учеб-

ната 2022/2023 година, 
Община Главиница поема 
финансирането на разхода 
за столовото хранене на 
всички ученици от първи 
до седми клас в двете учи-
лища на територията на 
общината - СУ "Васил Лев-
ски" в гр. Главиница и ОУ 
"Иван Вазов" в с. Зафирово, 
тази добра новина съобщи 
общинският кмет Неждет 
Джевдет.

След обявяване на храна-
та за безплатна се оказа, 
че в СУ "Васил Левски" - гр. 
Главиница, през настояща-
та учебна година, децата 
посещаващи ученическия 

стол от 160 са се увели-
чили на 270. Общият брой 
на учениците, ползващи 
безплатен обяд в двете 
училища са около 410, уточ-
нява още той.

Храната за учениците 
се приготвя по собствен 
режим в наличните кухни на 
учебните заведения, като 
хранителните продукти се 
доставят от изпълнители, 
избрани от ръководствата 
на учебните заведения, 
след проведена процедура 
по Закона за обществени 
поръчки.

Предстои да се въве-
де ежедневен контрол на 
качеството на предоста-

вяните храни в учебните 
заведения, детските гради-
ни и социалната услуга "До-
машен социален патронаж", 
който ще се осъществява 
от длъжностно лице. То 
ще бъде включено в струк-
турата на Общинската 
администрация - град Гла-
виница.

Ще се приложи и нов ре-
жим на работа, позволяващ 
оповестяване на менюто 
за минимум 7 дни напред 
и ще съдържа името на 
храната, количествата на 
продуктите в една порция, 
както и веществата, кои-
то причиняват алергии или 
непоносимост.
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Реализираните дейности от Община Главиница
са единствено в полза на хората

Осигурени са 2 нови автомобила 
за Домашен социален патронаж

Община Главиница закупи 
2 нови автомобила за нуж-
дите на Домашен социален 
патронаж. Автомобилите 
са марка "Рено", модел "Кан-
го", каросерия тип фургон и 
ще заменят използваните 
до сега амортизирани ав-
томобили, често аварира-
щи и създаващи неудобства 
в работата и костващи 
значителен финансов ре-
сурс за ремонт.

Домашен социален патро-
наж (ДСП) е най-голямата 
социална услуга в община 
Главиница, която от 2022 г. 
вече разполага с обновена 
материална база, създава-
ща условия за ефективно 
реализиране на дейността, 
която включва доставка на 
готвена храна за своите 
450 потребители, медицин-
ски грижи, кетъринг услуги 
за събития и провеждане на 
мероприятия в модернизи-
рана сватбена зала с общ 
капацитет от 500 места, 
от която може да се обосо-
бят две отделни зали.

Активният сезон за ДСП 

стартира през месец юни 
с откриването на обно-
вената база и до сега са 
проведени над 50 сватби 
в обекта с около 430 души 
среден капацитет на при-
съствие на всяка, което 

се равнява на около 21 500 
приготвени порции, над 30 
кетъринг услуги, наред с 
ежедневно приготвяната 
храна за 450 потребители, 
включени в услугата "Топъл 
обяд" и "Трапезария".

Нов училищеН автобус за 

пътуващите учеНици

Община Главиница получи нов училищен автобус от Министерството на образованието и 
науката, информира кметът Неждет Джевдет.

Превозното средство е марка "Акиа", модел "Ултра" с 35+1 места и е отпуснат по заявка на 
Община Главиница, с цел подновяване на наличния автопарк и облекчаване на организацията 
по осигуряване на транспорт на пътуващите ученици и децата посещаващи детските градини.

Награди от томбола за изрядни данъкоплатци
В началото на тази година 

Община Главиница обяви, 
че организира томбола, ко-
ято на практика се явява 
като една поощрителната 
кампания за мотивиране 
доброволното заплащане в 
срок на дължимите местни 
данъци и такси.

Интересен факт е раз-
витието на събираемостта 
през годините на местните 
данъци и такси в община 
Главиница. Ако през 2015 
г. събраните приходи от тях 
са били 673 хил.лв., то след 
като за кмет на общината бе 
избран Неждет Джевдет бяха 
предприети бързи мерки за 
затягане на финансовата 
дисциплина по отношение 
на събираемостта на тази 
данъци. Всички длъжници 
тогава бяха уведомени за 
размера на своите задълже-
ния и поканени съответно в 

срок да ги заплатят. Ако това 
не се случи се стига и до 
следващата стъпка - съдия 
изпълнител. Така през 2021 
г. постъпленията от местни 
данъци и такси са рекордни 
- почти 1 милион или 988 
хил.лв. 

Това е добър повод да се 
организира провеждането 
на такава томбола, сподели 
тогава кметът на община 
Главиница Неждет Джевдет.

И ето тя се случи - в нея 
имаха право да участват 
лицата, които са заплатили 
всички видове данъци и 
такси за 2022 г., както и за 
предходните години. Освен в 
Общинската администрация 
и във всички Кметства по на-
селените места бяха поста-
вени специални прозрачни 
кутии, в които данъкопла-
тците пускаха попълнени 
специални за целта талони.

Наградният фонд на том-
болата включва пет предмет-
ни награди - Мотофреза с 
ремарке, Смарт телевизор, 
Готварска печка, Микровъл-
нова фурна и Кафемашина.

Печелившите лица бяха 
определени чрез жребий, 
който се проведе на 10 но-
ември в присъствието на 
нотариус Анелия Николова-
Раева, кмета Неждет Джев-
дет, служители от Общинска 
администрация - град Гла-
виница, от отдел "Местни 
данъци и такси", кметове 
на населени места, кметски 
наместници, специалисти 
"АФО" и жители на община 
Главиница. Тогава бяха отво-
рени запечатаните кутии съ-
държащи талоните на учас-
тниците, които се изсипаха в 
ремаркето на мотофрезата, 
разбъркаха се и се пристъпи 
към изтегляне на печелив-

шите имена. Ето имената на 
късметлиите и техните на-
гради: ЗК „Добруджа - 94“ - с. 
Богданци, печели мотофреза 
с ремарке, марка Gardenia, 
модел 170F - 7HP; Лиляна 
Добрева Донева от град 
Главиница печели смарт те-
левизор, марка JVC, модел 
LT-39VAH3000,39"; Айлин 
Айридинова Кямилова от с. 
Зафирово печели готварска 
печка, марка BEKO, модел 
FSE64010DW; Рубие Акъ 
Махмуд от с. Дичево пече-
ли микровълнова фурна, 
марка SAMSUNG, модел 
MS23K3513AW и Севгинар 
Рубин Февзи от с.Звенимир 
печели кафемашина, марка 
Delonghi, модел EC201CDB.

От Община Главиница бла-
годарят на всички съвестно 
платили своите данъци и 
такси, давайки добър пример 
на всички съграждани.

В Тутракан е открит Мобилен общин-
ски офис /МОО/ на Национална служ-
ба за съвети в земеделието /НССЗ/. 
Експертите ще предоставят безплатни 
професионални съвети и специали-
зирани консултации на земеделски 
стопанства, безплатна консултантска 
помощ на стопани, сдружения и ор-
ганизации, свързани със земеделието. Ще организират 
информационни семинари по актуални теми в областта 
на земеделието, ще извършват посещения на земеделски 
стопанства и разясняват условията за кандидатстване, за 
финансиране по програми, ще организират приемни по 
различни населени места.

Целта на Мобилния общински офис е да улесни достъпа 
на земеделските стопани и заинтересованите лица в об-
ластта на земеделието до съветнически услуги в малките 
и по отдалечените от областния център населени места.

Офисът в Тутракан ще обслужва общините: 
Тутракан, Главиница, Ситово
Офисът се намира на адрес: 

гр. Тутракан, ул. Крепостта 47, ет.2
Телефон за връзка: 086239967

Работно време: от 9:00 ч. до 17:30 ч. 
(от понеделник до петък)

Главиница е първата община 
в страната, в която изцяло е 

обновено уличното осветление
лв. , които до сега се 
влагаха за поддръжка на 
старите луминисцентни 
осветителни тела и в 
рамките на гаранционния 
с р о к  щ е  и з п л а т и 
инвестицията, уточнява 
кметът.

На следващ етап ще бъде 
инсталирана система за 
централно наблюдение и 
управление на уличното 
осветление, което ще 

даде  в ъ зможност  з а 
осъществяване на контрол 
от разстояние на режима на 
„включване и изключване“, 
предоставяне на ежедневни 
съобщения за възникнали 
аварии в мрежата.

Предстои разработване 
на проекти за изграждане на 
фотоволтаични инсталации 
с внедрени акумулатори за 
генериране на електрическа 
енергия за захранване на 
уличното осветление.

от стр. 1
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Богатството на българския фолклор

Поредното издание на 
Общинския преглед на худо-
жествената самодейност 
- раздел Български фолклор 
се проведе на 19 ноември в 

гр. Главиница. Събитието 
е организирано от Община 
Главиница в партньорство 
с НЧ „Христо Ботев-1940 
г.“ Тази година в него взе-
ха участие седемнадесет 
читалища от населените 
места в община Главиница. 
Самодейците се състеза-
ваха в четири категории 
- Автентичен фолклор; Об-

работен фолклор; Танцов 
състав и Индивидуално 
изпълнение.

Изпълненията на всички 
участници бяха оценявани 

от жури в състав: Петър 
Илиев - хореограф и от му-
зикантите педагози Румяна 
Вълчанова и Реджеб Шабан.

Класираните в призовите 
тройки в отделните кате-
гории бяха наградени с па-
рична награда, статуетки 
и грамоти.

С награди бяха отличени 
най-възрастния самодеец 

- 82-годишният Димитър 
Ненчев от НЧ „Христо Бо-
тев - 1940 г.“, гр. Главиница 
и най-малкия самодеец - 
Озан Орхан - на 6 г. от НЧ 
„Св. Св. Кирил и Методий 
- 1942 г.“, с. Коларово. 

В категория „Автентичен 
фолклор“ на 1-во място е НЧ 
„Св. Св. Кирил и Методий 
- 1942 г.”, с. Коларово, на 

2-ро - НЧ „Освобождение - 
1940 г.”, с. Сокол и на 3-то 
- НЧ „Христо Ботев - 1945 

г.”, с. Дичево.
В категория „Обработен 

фолклор“ на 1-во място е 
НЧ „Христо Ботев - 1940 
г.”, гр. Главиница следвани 
от НЧ „Освобождение - 1940 
г.”, с. Сокол и НЧ „Христо 
Ботев - 1901 г.”, с. Зафи-
рово.

В категория „Танцов със-
тав“ първи са самодейците 

от НЧ „Зора - 1954 г.”, с. 
Листец, втори - НЧ „Хрис-
то Ботев - 1940 г.”, гр. 

Главиница, а трети - НЧ 
„Христо Ботев - 1901 г.”, 
с. Зафирово.

В категория „Индиви-
дуално изпълнение“ първи 
е Леон Ефремов от НЧ 
„Отец Паисий - 1948 г.”, с. 
Богданци, на 2-ро място - 
Милена Михайлова от НЧ 
„Христо Ботев - 1901 г.”, с. 
Зафирово и на 3-то място 
- Василка Алексиева от НЧ 

„Янко Забунов - 1957 г.”, с. 
Черногор.

Организаторите изказ-
ват своята благодарност 
към всички народни чи-
талища за участието и 
достойното представяне, 
с пожелание да се съхранят 
и предадат на поколенията 
българската народна песен, 
музика и танц.

За времето от м. де-
кември 2021 г. до края 
на м. септември 2022 г. 
децата от Школата по 
изобразително изкуство и 
керамика при НЧ „Христо 
Ботев - 1901 г.”, състояща 
се от 13 участника - Си-
бел Раданова Севдалинова, 
Емилия Еленова Демирова, 
Елени Константинова Ку-
цуки, Кристияна Димитрова 
Димитрова, Семра Рада-
нова Севдалинова, Петя 
Светославова Станева, 

Преслава Стилиянова Кос-
тадинова, Радостина Ни-
колаева Кръстева, Джанан 
Ханъмсер Али, Севджан 
Севгин Изет, Александър 
Деянов Ангелов, Преслав 
Петров Михайлов и Денис 
Емилов Демиров с ръководи-
тел г-жа Лорета Станева 
извоюваха 28 отличия от 
20 национални конкурса. 
В колекцията от отличия 
имат 6 първи места, 8 вто-
ри места, 6 трети места, 
7 поощрителни награди и 

1 награда на НДД, 4 отли-
чия от областни конкурса  
подплатени с 8 медала, 2 
плакета и 80 грамоти, па-
рични и предметни награди. 
Най-големи постижения 
са в следните национални 
конкурси.

- НК „Малките нашенци”, 
гр. Казанлък - 3 медала, 2 
втори места и награда на 
НДД,

- НК „Зимна приказка”, с. 
Волуяк - 2 медала, 2 втори 
места,

- НК „Моите приятели 
котките и другите живот-
ни” - гр. Бургас  

1 първо, 1 второ и 1 тре-
то място, 1 медал,

- НК „Тихо се сипе пър-
вият сняг”, гр. Бургас - 2 
място - медал и 1 поощри-
телна награда, 

- НК „Олимпиадата в дет-
ските очи - Пекин 2022”, гр. 
Силистра - 2 първи места 
и 4 поощрителни награди, 

- НК „Поклон Апостоле - 
безсмъртие и свобода”, гр. 
Мизия - 2 първи места.

- XV НК „Под дъгата 
на детството” 2022 , 
гр.Сандански - ПЛАКЕТ за 
Школата за НАЙ-ДОБРА 
КОЛЕКЦИЯ, 1 трето мяс-
то, медал и поощрителни 
награди.

- НК  „С България в сър-
цето”, гр. Искър - 3 втори 
места

Ето и класирането по 
възрастови групи на деца-
та. Най-много отличия има 
в 1-ва възрастова група:

1 място - Дениз Демиров 
– 9 г. - 1 първо,  1 второ и 1 
поощрителна награда.

2 място - Петя Станева 
- 10 г. - две втори места и 
поощрителни награди.

3 място - Кристияна Ди-
митрова - 9 г. - второ мяс-
то и поощрителна награда.

2-ра възрастова група:
1 място - Сибел Севда-

линова - 12 г. - 1място, 
3 втори места,1 трето 

място, награда на НДД 1 
поощрителна награда, 2 ме-
дала, грамота и предметна 
награда.

2 място - Емилия Демиро-
ва – 12 г. - 2 втори места, 
3 трети места,1 поощри-
телна награда,1 медал и 1 
плакет.

3-та възрастова група:
1 място - Преслав Ми-

хайлов - 15 г. - 1 първо, 
1 второ, 2 трети места, 
2 медала, грамоти и пре-
дметни награди.

2 място - Джанан Ханъм-
сер - 14 г. - 2 първи места, 
медал, грамота и предмет-
ни награди.

С най-много отличия от 
НК в трите възрастови 
групи е Сибел Севдалинова.

Всички деца от Школата 
към НЧ „Христо Ботев - 
1901 г.” имат грамоти за 
отлично представяне и 
предметни награди от МК 
„Децата рисуват морето 
цветята в света” 7 гра-
моти за отлично предста-
вяне. Тази година за първи 
път участвахме в конкурси 
организирани от следните 
читалища.

НК „Христо Ботев – 1907 
г.” гр. Искър, обл. София

НЧ „Христо Ботев – 1926 
г.” с. Червен, обл. Пловдив

НЧ „Пробуда – 1896 г.” с. 
Суворово, обл. Варна 

НЧ „Митко Лаков – 1809 
г.” с.Чомаковци, обл. Враца

НЧ „Възраждане – 1926 г.” 
с. Зимница, обл. Ямбол

НЧ „Освобождение – 1884 
г.” с. Шейново, обл. Стара 
Загора

НЧ „Димитър Полянов 
-1870 г.” с. Гарван, обл.
Силистра

НЧ „Христо Ботев – 1942 
г.” с. Белица, обл. Силистра

Участвахме с приложни 
творби, рисунки, картички 
и мартеници, за което 
получиха грамоти и пре-
дметни награди. Отлично 
представяне и най-много 
деца класирани на призови 
места имаме в конкурса 
„В България в сърцето” 
организиран от НЧ „Хрис-
то Ботев”, гр. Искър - 3 
втори места. Също за 
първи път участвахме и в 
конкурса „Поклон Апосто-
ле, безсмъртие и свобода” 
организиран от ЦПЛР - 
гр.Мизия, където извоюва-
хме две първи места. Де-
цата и техните родители 
участваха в церемонията 
по награждаването в два 
конкурса - в Силистра в 
НЧ „Доростол - 1870 г.” и 
в с. Малък Преславец. За 
постигнати горепосочени 
резултати ръководството 
на читалището организира 
безплатна екскурзия до 
с.Кранево, където децата 
се радваха на морето и 
слънчевите лъчи. Освен 
това, всички от деца от 
Школата участвали в този 
сезон получиха по 1 медал, 
портфолио с грамотите и 
предметни награди от НЧ 
„Христо Ботев - 1901 г.”, 
с. Зафирово.

Ръководството на чита-
лището сърдечно благодари 
на г-жа Лорета Станева 
– ръководител на Школата 
и децата участници през 
този творчески сезон и им 
пожелава здраве, щастие и 
много успехи занапред.

Марияна ЛАЗАРОВА,
Секретар

13-ти успешен творчески сезон за Школата 

по изобразително изкуство и керамика



устрембр. 11-12, 2022 г. 5

"Музиката - езикът На толераНтНостта" - 

общиНски преглед На турския фолклор

НЧ „Светлина-1960 г.” 
в село Звенимир бe таз-
годишния домакин на 
пореното издание на 
Общинския преглед на 
художествена самодей-

ност - Турски фолклор.
Четиринадесет народ-

ни читалища от насе-
лените места на те-
риторията на община 
Главиница взеха участие 
в културното събитие.

Фолклорния празник 
уважиха с присъстви-
ето си Неждет Джев-

дет - Kмет на Община 
Главиница, инж. Сезгин 
Галиб - Областен пред-
седател на ПП „Движение 
за права и свободи“ - гр. 
Силистра, адв. Гюнер 

Ахмед - Народен пред-
ставител, Месут Алиш 
- Председател на Общин-
ски съвет - Главиница, 
Сузан Акиф - зам.-кмет 
„Финанси” , Сюзан Хасан 
- зам.-кмет  „Стопански 
дейности”, Иванка Сяро-
ва - зам.-кмет „Социални 
дейности и образование“. 

Самодейните състави 
и публиката бяха поздра-
вени от кмета Неждет 
Джевдет.

Участниците демон-
стрираха своя талант 
като се състезаваха в 
три категории - Автен-
тичен фолклор, Танцов 
състав и Индивидуално 

изпълнение.
Журито, което тази 

година пое задължението 
да оценява изпълненията 
бе в състав: Хабил Курт 
- поет, Реджеб Шабан - 
бивш учител по Музика и 
Зафер Хаджъбилял - Бъл-
гарски представител и 
колумнист на новинар-
ския сайт в Република 
Турция и духовен служи-
тел в Районно мюфтий-
ство – Силистра.

Класираните на призо-
ви места получиха ста-
туетки, парична награда 
и грамоти, които осигури 
главният организатор 
- Община Главиница, от-
където благодарят на 
всички народни читалища 
за участието и достой-
ното представяне.

Кметът на Община 
Главиница Неждет Джев-
дет връчи награди на 
най-възрастния самодеец 
- Саадет Мустан, а също 
и на най-малките само-
дейци - Биркан Джеват 
и Сонер Сехат.

Победителите:
I категория - „Автентичен фолклор” 

1-во място: НЧ „Христо Ботев - 1945 г.”, с. Дичево  
2-ро място: НЧ „Ведрина-1997 г. ” с. Косара 
3-то място: НЧ „Янко Забунов - 1957 г.”, с. Черногор

II категория - „Танцов състав”
1-во място: НЧ „Зора - 1954 г.”, с. Листец
2-ро място: НЧ „Светлина - 1968 г.”, с. Вълкан 
3-то място: НЧ „Стефан Караджа - 1950 г.”, с. 

Суходол 
III категория „Индивидуално изпълнение”

1-во място: Селин Ебазер, НЧ „Светлина - 1943 г.”, 
с. Калугерене 

2-ро място: Сезгин Левент, НЧ „Пеньо Пенев - 1959 
г.”, с. Ножарево 

3-ро място: Айлин Ремзи, НЧ „Стефан Караджа - 1950 
г.”, с. Суходол

Утвърдени са датите на религиозните 
празници през 2023 г. на вероизповеданията, 
различни от източноправославното
По предложение на ръ-

ководствата на рели-
гиозните общности в 
България правителство-
то определи дните на 
религиозните празници 
през 2023 г. на вероизпо-
веданията, различни от 
източноправославното. 
Съгласно Кодекса на тру-
да и Закона за държавния 
служител, служителите 
и работниците, които 
изповядват тези веро-
изповедания, могат да 
ползват, по свой избор, 
част от платения си 
годишен или неплатен 
отпуск за религиозните 
празници. 

Празниците на Като-
лическата църква у нас 
са: 10 април - вторият 
ден от Възкресение, 29 
юни - ,,Св. Св. Апостоли 
Петър и Павел“, 1 ноем-
ври - ,,Вси Светии“ и 8 
декември - Непорочното 
зачатие на Света Бого-

родица. 
Мюсюлманското веро-

изповедание ще празнува 
Рамазан байрам на 20 и 
21 април, Курбан байрам 
на 28, 29 и 30 юни. 

За религиозната общ-
ност на евреите празни-
ците са: 6 април - Песах, 
26 май - Шавуот, 16 сеп-
тември - Рош Ашана, 25 
септември - Йом Кипур 
и 30 септември - Сукот.

Арменската апостоли-
ческа православна све-
та църква ще празнува 
Рождество Христово на 
6 януари, на 9 април - 
Възкресение Христово, 
18 май - Възнесение Гос-
подне, 28 май - Петде-
сетница, 16 юли - Пре-
ображение Господне и 13 
август - Успение Богоро-
дично.

Празничните дни за 
обществото „Бяло брат-
ство“ са: 22 март - Ден 
на пролетното равноден-

ствие, раждането на Учи-
теля Петър Дънов – на 12 
юли, Съборните дни - 19, 
20 и 21 август, и Денят 
на Учителя - 27 декември. 

Църквите на адвенти-
стите от Седмия ден ще 
празнуват шест съботни 
дни, ако според трудовия 
им или служебен договор 
са задължени да работят 
в тези дни. 

Последователите на 
Диамантен път на буди-
зма - България, ще празну-
ват на 5 май - Весак (ден 
на раждането, просвет-
лението и паранирваната 
на Буда Шакямуни). 

Свидетелите на Йехова 
в България отбелязват 
Възпоменанието на смър-
тта 

на Исус Христос на 4 
април и Конгресни дни 
на 28, 29, 30 юли, 11 и 12 
август.

Евангелските църкви 
ще празнуват 31 октом-

ври деня на Реформаци-
ята.

Бахайска общност в 
България: 21 март - Ноу 
Руз, 21 април - Резван, 
24 май - Декларацията 
на Баб, 29 май - Възне-
сението на Бахаулла, 10 
юли - Възнесението на 

Бахаулла, 10 юли - Мъче-
ническата смърт на Баб, 
27 октомври - Рождение-
то на Бахаулла. 

Будистка общност в 
България: 7 януари - Ма-
хаянска Нова година, 15 
февруари - Паранирвана 
- Преминаване в Нирва-

на, 20 февруари - Лосар 
- Тибетска Нова година, 
5 май - Весак - Ражда-
нето и Просветлението 
на Буда, 3 юли - Денят 
Дхарма - Ден на Пре-
чистването, 19 декември 
- Денят Бодхи - Ден на 
Свещеното дърво.

От НЧ "Просвета", с. Стефан Караджа: 

Урок по родолюбие в 

Деня на народните будители
По повод 1 ноември - Ден 

на народните будители, в 
библиотеката на чита-
лището, се проведе урок 
по родолюбие с ученици, 
наречен „За Вас, будители 
народни!“, информират от 
културната институция. 

С презентация, на учас-
тниците са припомнени 
важни факти за живота 
и делата на народни бу-
дители. Освен това е 
проведена викторина, уче-
ниците са чели стихове 
и изработили постер по 
темата.
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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"

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 Добруджа” от-

крива втори прием по процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.545 
по Мярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански 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 производство 

на качествени местни храни и  продукти, създаване на работни места и стимулиране на пред-
приятията да подобрят ефективността и конкурентоспособността си; насърчаване на  пазарните 
взаимодействия между земеделските производители и преработвaтелите на земеделска про-
дукция 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 рав-
ностойност на 8000 евро.

2. Признати групи или организации на производители или такива, одобрени за финансова 
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 кооперациите 

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 отхвърлени 
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 произ-

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

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 из-

ключение 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 пре-

работка на първична и вторична биомаса от растителни и животински продукти с изключение 
на биомаса от рибни продукти при спазване на изискванията по чл. 26 и при условие, че енер-
гията 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 проекти, 
проучвания за техническа осъществимост на проекта, извършени както в процеса на подго-
товка 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. 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., независимо 
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 собственост, 

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 данъчната 
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:
Трети период на прием: от 28.11.2022 г. - до 17:30 часа на 31.01.2023 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
Бюджетът за трети прием по процедурата е 123 270,00 лева.
- Минимален и максимален размер на финансовата помощ, предоставяна за проект:
Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е  9 779,00 лв.
Максималната стойност на общите допустими разходи за един проект е 391 160,00 лв.
Минималния размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект е 4889,50 лв. 
Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект е 117 348.00 лв.
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, 

проектите 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 мес-
та” – 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 
предложения. 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 
кандидатстване: 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 

  Общо 100 
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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"

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 Добру-

джа” открива процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.345 
по Мярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

Програма: ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 - 2020 Г. 
Мярка: 19 ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ 
Основна цел на мярката е: Насърчаване на разнообразяването на неземеделските 

икономически дейности, създаване и развитие на микропредприятия на територията 
на МИГ и разкриване на работни места.

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

- Наименование на мярката от Стратегията за ВОМР:
„МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа” - Мярка 6.4. „Инвестиции в под-

крепа на неземеделски дейности“
- Допустими кандидати по Мярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземедел-

ски дейности“:
- Земеделски производители или микропредприятия, регистрирани като еднолични 

търговци, или юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите, както 
и физически лица, регистрирани по Закона за занаятите;

- Кандидатите трябва да имат седалище или съответно постоянен адрес за фи-
зическите лица на територията на община Главиница или община Ситово;

- При определянето на едно предприятие за микропредприятие се следва дефини-
цията на Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията.

- Кандидатът трябва да представи разработен бизнес план, който да показва 
икономическа жизнеспособност на инвестицията за срок от 5 години, а при стро-
ително-монтажни работи - за срок от 10 години.

Проекти, представени от кандидати, неотговарящи на тези условия ще бъдат 
отхвърлени като недопустими по стратегията за ВОМР на „МИГ Главиница-Ситово 
Крайдунавска Добруджа”

Допустими са само кандидати със седалище за ЮЛ и постоянен адрес за 
физическите лица на територията на МИГ.

- Дейности, допустими за финансиране:
По  Мярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности" от Страте-

гия за ВОМР на „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа”, финансирана по 
Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020г., са допустими 
само дейности на територията на МИГ  за:

1. Развитие на туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти и 
развитие на туристически услуги, свързани с настаняване, хранене, активен отдих 
и развлечения);

2. Производство или продажба на продукти, които не са включени в Приложение 1 от 
Договора за функциониране на ЕС (независимо от вложените продукти и материали);

3. Развитие на услуги във всички сектори (например: грижи за деца, възрастни 
хора, хора с увреждания, здравни услуги (само извън публичните), счетоводни и дру-
ги, свързани с бизнеса услуги, ветеринарни дейности, услуги базирани на ИТ и др.;

4. Производство на енергия от ВЕИ за собствено потребление;
5. Развитие на занаяти (включително предоставяне на услуги, свързани с учас-

тието на посетители в занаятчийски дейности) и други неземеделски дейности.
Няма да се подпомагат дейности, които не са допустими за подпомагане по линия на 

публичните фондове, като хазарт, производство на забранени, вредни продукти и др.
Дейностите по проекта са допустими, ако са извършени след подаване на 

заявлението за подпомагане.
- Допустими разходи:
1. Изграждане, придобиване или подобрения на недвижимо имущество;
2. Закупуване, включително чрез лизинг на нови машини и оборудване до пазарната 

стойност на активите;
3. Общи разходи, свързани с разходите за точка „1“ и „2“, например хонорари на 

архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно 
екологичната и икономическата устойчивост, включително проучвания за техни-
ческа осъществимост;

Разходите по т.3 не могат да надхвърлят 12 % от сумата на разходите по т.1, 
2 и 4.

4. Нематериални инвестиции: придобиване и създаване на компютърен софтуер 
и придобиване на патенти, лицензи, авторски права и марки.По смисъла на чл.20, 
ал.1, т.1 от Наредба №22, посочените разходи са инвестиционни.

Съгласно Указания за прием на проекти подавани по стратегиите за ВОМР 
(утвърдени със Заповед №РД 09-828/04.09.2018 г., на Министъра на земеделието, 
храните и горите), от общите разходи по т.3, разходите, свързани с консултации 
(разработване на бизнес план, включващ продпроектни изследвания и маркетингови 
стратегии или попълване на анализ разходи-ползи (финансов анализ), извършване на 
предпроектни проучвания и окомплектоване на пакета документи, и консултант-
ските услуги, свързани с изпълнението, и отчитане на дейностите по проекта до 
изплащане на помощта) не следва да надхвърлят 5 на сто от допустимите разходи

- Период на прием и място за подаване на проектни предложения:
Трети краен срок: Началният срок на приема е от 28.11.2022 г., а крайният 

срок е 17:30 часа на 31.01.2023 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 Структурни-
те 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
Финансовият ресурс за трети прием по процедурата е 146 734.54 лева.
- Минимален и максимален размер на финансовата помощ, предоставяна за 

проект:

Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е  9 
779,00 лв.

Максималната стойност на общите допустими разходи за един проект е 
391 160,00 лв.

Минималния размер на безвъзмездната финансова помощ за проект за разви-
тие на туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на 
туристически услуги, свързани с настаняване, хранене, активен отдих и развлечения), 
е в размер на 488,95 лева, при интензитет на помощта 5%.;

Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за проект за развитие 
на туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на ту-
ристически услуги, свързани с настаняване, хранене, активен отдих и развлечения), 
е в размер на 19558,00 лева, при интензитет на помощта 5%.;

Минималния размер на безвъзмездната финансова помощ за проект, който не 
включва дейности за развитие на развитие на туризъм (изграждане и обновяване на 
туристически обекти и развитие на туристически услуги, свързани с настаняване, 
хранене, активен отдих и развлечения) е в размер на 7 334,25 лева.

Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за проект, който не 
включва дейности за развитие на развитие на туризъм (изграждане и обновяване на 
туристически обекти и развитие на туристически услуги, свързани с настаняване, 
хранене, активен отдих и развлечения) е в размер на  97 790,00 лева.

- Интензитет на финансовата помощ: 
Интензитет на финансовата помощ и правила за „минимална помощ“:Интензитетът 

на финансовата помощ е до 75% от допустимите разходи в зависимост от кандидата 
и проекта, и при спазване на правилата за „минимална помощ“ съгласно условията 
на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на ЕК от 18.12.2013 г. относно прилагането на 
членове 107 и 108 от Договора за функционирането на ЕС към помощта de minimis.

Важно! Интензитетът на подпомагане по проект за развитие на туризъм  
(изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристиче-
ски услуги, свързани с настаняване, хранене, активен отдих и развлечения) не 
може да надвишава 5 на сто  от общите допустими разходи.

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.

Кандидатите трябва да имат предвид, че финансовата помощ по мярката 
се предоставя под формата на  възстановяване на действително направени и 
платени допустими разходи, както и че инвестицията в частта й, която над-
вишава размера на одобреното авансово плащане по проекта, извършват със 
собствени или заемни средства. Цялата сума за инвестицията, при евентуално 
приспадане на непризнатите разходи, ще бъдат възстановени на бенефициента 
като финансова помощ, след отчитане на проекта и подаване на заявката за 
окончателно плащане!

- Критерии за подбор на проектните предложения и тяхната тежест:

Критерии за избор на проекти 
 

Точки 
1. Проектът е на млад предприемач до 40 години, вкл. 15 

2. Проектът е в сферата на социалните или здравните услуги 10 

3. Проектът е за производствени дейности 20 

4. Проектът включва технологични иновации 15 
5. Проектът създава 1 работно място – 10 точки, 2 работни места – 15 точки, над 2 
работни места - 25 точки 

25 

6. Кандидатът е осъществявал дейност на територията най-малко 2 години преди 
датата на кандидатстване 

5 

7. Проектът включва иновации 10 

ОБЩО  100 

- Лице/а за контакт и място за достъп до подробна информация:
За контакти: 
Данка Милчева - Изп. 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 пода-
ване на проектни предложения. 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 средства-

та от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН 2020) в модула 
за електронно кандидатстване: 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 наблю-
дение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) в модула 
за електронно кандидатстване: http://eumis2020.government.bg/
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Млад самодеец от 
с. Богданци с първа 

награда на фестивал в 
гр. Търговище

Седмото издание на На-
ционалния детско-юношески 
фолклорен фестивал "Миси-
онис пее и танцува" се про-
веде в гр.Търговище. Негови 
организатори са Клуб за на-
родни танци „Джумалийци”с 
подкрепата на Община 
Търговище. Съхраняване и 
популяризиране на българ-
ския фолклор, обогатяване 
на песенното и танцовото 
творчество, създаване у 
децата на интерес и любов 
към българския фолклор и 
усъвършенстване на изпъл-
нителското майсторство е 
главната цел на фестивала.

Новост тази година е 
включването на конкурса „С 
песните на Стоян Радев“ в 
програмата на форума.

Ръководен от Пламен 

Калчев, самодеецът Леон 
Невенов от НЧ "Отец Паи-
сий - 1948 г.", с. Богданци, 
спечели първо място и 
златен медал в новия кон-
курсен раздел "С песните 
на Стоян Радев", както и 
в раздела за индивидуални 
изпълнители.

Председател на жури-
то бе проф. Костадин Бу-
раджиев от Академията 
за музикално, танцово и 
изобразително изкуство в 
Пловдив.

Конкурсът води началото 
си от 1998 г. и е създаден в 
Търговище по идея на вече 
покойната Елена Василева. 
Провежда се през три годи-
ни в памет на добруджан-
ския певец Стоян Радев. 

След двегодишно прекъсване, 
наложено от пандемията, в град 
Главиница бе даден рестарт на 
общинските ученически игри. Със-
тезанията се провеждат по Прави-
ла за организиране и провеждане 
на Ученическите игри за ученици 
от V до ХII клас през учебната 
2022/2023 година, утвърдени със 
Заповед № РД-09-838/05.10.2022 
г. на Министъра на младежта и 
спорта.

В надпреварата взеха участие 
отборите на двете общински учи-
лища - СУ „Васил Левски“, гр. 
Главиница и ОбУ „Иван Вазов“, с. 
Зафирово.

В една възрастова група V-VII 
клас бяха изиграни три срещи. 

След много оспорвани двубои на 
първо място се класира отборът на 
СУ „Васил Левски“, гр. Главиница, 
на второ място остана отборът на 
ОбУ „Иван Вазов“, с. Зафирово, а 
на трето място е вторият отбор на 
СУ „Васил Левски“, гр. Главиница.

Наградите и отличията, подси-

гурени от Община Главиница, бяха 
връчени от Юрданур Расим - гл. 

специалист "Образование, младеж-
ки дейности и спорт" в Общинската 

администрация.
От началото на следващата ка-

лендарна година ще се проведат 
състезанията и по останалите 
видове спорт - волейбол, шахмат 
и тенис на маса. Следващите етапи 
на Ученическите игри са областни 
състезания, победителите, от ко-
ито, се класират за Зонален етап.

С футболен турнир бяха открити 
Ученическите игри в гр. Главиница

3 декември - Международeн ден на хората с увреждания
Община Главиница ще продължи да работи за осигуряване на 

пълноценен живот на потребителите

Със специален Поздравителен 
адрес от кмета на община Главини-
ца Неждет Джевдет, цветя и торта 
бяха поздравени потребителите на 
социални услуги в Център за соци-
ална рехабилитация и интеграция 
в с. Сокол, в Център за социална 
рехабилитация и интеграция в с. 
Листец и в Комплекс за социални 
услуги за лица с психични раз-
стройства и за пълнолетни лица с 
умствена изостаналост в гр. Гла-
виница. В празничния ден те бяха 
посетени от зам.-кмета Иванка 
Сярова, която връчи подаръците.

„Скъпи приятели, по случай 
Международния ден на хората с 
увреждания - 3 декември, най-
сърдечно поздравявам от мое име 
и от името на Общинска админи-
страция - гр. Главиница, всички 
лица в неравностойно положение. 

Този ден се отбелязва, за да 
напомнят хората с увреждания 
за себе си. Да напомнят, че ги 
има, че са част от обществото и 

трябва да заемат с право своето 
достойно място в него. Съдбата 
по странен начин докосва всеки от 
нас. Едни поставя в неравностойно 

положение и отношението ни към 
тях е белег за цивилизованост, 
която измерваме с толерантност, 
с любов, и разбиране.

Уверявам ви, че Община Глави-
ница ще продължи да работи в по-
сока осигуряване на един по-добър 
и по-пълноценен живот, и винаги 
можете да разчитате на нашата 
подкрепа” - се казва в кметското 
послание. 

Съгласно Конвенцията на ООН за 
правата на хората с увреждания в 
категорията на хората с уврежда-
ния се включват „лица с трайна 
физическа, психическа, интелек-
туална и сетивна недостатъчност, 
която при взаимодействие с об-
кръжаващата ги среда би могла да 
възпрепятства тяхното пълноценно 
и ефективно участие в обществото 
равноправно с останалите“.


