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Изпратихме една изключително успешна година, 
предстои реализация на проекти за над 6,5 милиона лева

Община Главиница 

осигури работа на 

30 младежи 

Неждет ДЖЕВДЕТ, Кмет на Община Главиница:

Община Главиница е първата община в България 

с изцяло обновено улично осветление

Рекордна събираемост на местните приходи 

е регистрирана през 2022 година

- За много години г-н 
Джевдет! Пожелаваме Ви 
много здраве, амбиция и 
успех във всяко начина-
ние! Сега е времето на 
равносметките, логично 
и първият въпрос към Вас 
да е за  изминалата 2022 
година. Какво беше тя за 
Община Главиница? 

- Благодаря за пожелания-
та! Първо искам да поздравя 
Вас и читателите на вест-
ник „Устрем“ и да пожелая 
предимно здраве, защото 

без нужното здраве, всич-
ко останало губи смисъл. 
Нека новата 2023 година е 
здрава, мирна и благодатна 
за всички!

Предходната 2022 година 
беше наситена с предиз-
викателства, но успешна 
за Община Главиница, тъй 
като през годината, успях-
ме да изпълним бюджетна-
та рамка в размер малко 
над 20 млн. лева, което се 
явява като един абсолютен 
рекорд за Община Главини-

ца. Само като сравнение 
бих споделил, че бюджетът 
на общината през 2016 
година възлезе на около 12 
млн. лева, т.е. с 8 млн. лв. 
по-малко.

Приходите от местни 
данъци и такси, за първи 
път в общината надхвърли-
ха събираемост над 1 млн. 
лева, което се постигна 
без да увеличаваме размера 
на данъците и таксите. 
Събираемостта на приходи 

На 16 януари 2023 го-
дина, кметът на Община 
Главиница Неждет Джев-
дет назначи 30 младежи 
до 29-годишна възраст по 
Националната програма 

"Нова възможност за мла-
дежка заетост", която е 
одобрена от Бюро по труда 
- Тутракан, респективно от 
Агенцията по заетостта. 

На среща проведена с 

младите хора, той им по-
жела успешен старт и 
изпълнение на работните 
задължения.

Младежите ще работят 

на стр. 2

на стр. 6       

РазмеРът на такса 
„Битови отпадъци” остава 

непРоменен

От Общински съвет-Главиница:

на стр. 5
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Неждет ДЖЕВДЕТ, Кмет на Община Главиница:

от наеми на земи и други недвижими имоти достигна 
близо 2 млн. лева, което се явява рекордна събираемост. 

Въпреки негативните фактори като здравна, политическа и финансова криза, кои-
то бяха водещи през цялата 2022 година, ние успяхме да увеличим приходната част 
и да оптимизираме разходната част на бюджета на Общината. Благодарение на 
привлечените допълнителни финансови средства и одобрените европейски проекти, 
успяхме да подготвим инвестиционна програма, която ще продължи да се реализира 
и през 2023 година.

Предходната година ще 
остане историческа, тъй 
като успяхме да обявим об-
щина Главиница за първата 
община от всичките 265 
общини в България, която 
е с изцяло обновено улично 
осветление. Докато други-
те общини се опитват да 
подменят частично своето 
осветление, ние успяхме 
да поставим улична лампа 
на всички близо 5000 броя 
стълбове в 23-те населени 
места на общината.

Друг рядко срещано ре-
шение в страната, което 
е със социален елемент и 
което се случи през пре-
дходната година, е реше-
нието на Общината да 
обяви столовото хранене в 
училищата за безплатно и 
да поеме разхода за обяда 
на всички ученици от 1-ви 
до 7-ми клас.

Следващ значим аспект на предходната година е отмяната на Акта за установяване 
на публично държавно вземане и отписването на второто наследено задължение на 
Община Главиница от страна на Оперативна програма „Околна среда“, което беше 
с размер 1 млн. и 450 хил. лв. без лихвите. С оглед на последното, можем да твър-
дим, че за период от около 5 години, Община Главиница успя да издължи, съответно 

да отпише, наследените от мандат 2011-2015 година задължения към финансиращи 
органи в общ размер от близо 5 млн. лева в едно с лихвите. 

- В община Главиница има силно развити социални услуги. Какво ново се случи в 
тази сфера?

- През миналата година в социалната сфера се случиха редица новости, като една 
част от тях са:

- Открихме нова социална услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция“ 
в село Листец, който разполага с 6 души персонал и 60 потребители на услугата от 
6 населени места - Подлес, Листец, Вълкан, Зебил, Звинимир и Зарица;

- Реализирахме основен ремонт на сградата на бившата детска градина в село 
Дичево по проект „Красива България“, в която през 2023 година ще се открие поред-
ната социална услуга в общината и ще създаде нови 12 работни места; 

- Реализирахме ремонт на сградата на съществуващата социална услуга „Център 
за настаняване от семеен тип за деца” в село Малък Преславец, който е с 12 души 
персонал и капацитет 15 деца;

- И не на последно място, разбира се, успяхме да реализираме един много значим 
за общината проект, който се изпълни в условия на жестока инфлация на цените на 
строителните материали, а именно основният ремонт на Домашен социален патро-
наж. Този ремонт изцяло промени облика на Патронажа, като се създадоха модерни 
условия в кухните и залите на сградата, както и пространствата около нея.

Община Главиница, наред с останалите сектори, ще продължи да увеличава и развива 
социалните си услуги и да създава възможност повече свои жители да имат достъп 
до такива услуги. Този сектор, наред с други приоритетни за общината сектори 
заслужава сериозно внимание, поради данните, които се получават при направен 
сравнителен анализ на два сектора - образование и социални услуги.

Община Главиница има одобрени финансови средства от Целева програма „Патро-
нажна мобилност за доставка на топъл обяд“ в размер на 35 996 лв. за закупуване на 
нов лекотоворен автомобил за разнос на приготвяната храна от Домашен социален 
патронаж до своите потребители по населените места.

Общият бюджет на всички социални услуги в община Главиница, през 2022 година 
е 3 938 369 лв.:

от стр. 1

Нощем в село Суходол
Новото улично осветление

№ Наименование на социалната услуга Потребители, 
брой лица 

Зает 
персонал, 
брой лица 

Бюджет 
2022г., в лв 

1 Център за социална рехабилитация и 
интеграция - с. Сокол 20 6 99 950 

2 Център за социална рехабилитация и 
интеграция - с. Листец 20 6 105 085 

3 
Защитено жилище за лица с 
психични разстройства - гр. 
Главиница 

8 5 148 970 

4 ЦНСТ за лица с умствена 
изостаналост - гр. Главиница 15 12 343 193 

5 ЦНСТ за деца без увреждания - с. 
Малък Преславец 15 12 306 390 

6 Асистентска подкрепа 54 35 257 959 

7 Домашен социален патронаж 450 15 645 997 

8 Механизъм за предоставяне на лична 
помощ /личен асистент/ 184 180 1 828 074 

9 "Патронажна грижа +" 113 24 202 751 

  Общо 1129 260 3 938 
369 

 на стр. 3
Ремонт на Детска градина "Св. Св. Кирил и Методий" в град Главиница



устрембр. 1, 2023 г. 3

Изпратихме една изключително успешна година, 
предстои реализация на проекти за над 6,5 милиона лева

Неждет ДЖЕВДЕТ, Кмет на Община Главиница:

Общият бюджет на всички образователни услуги в об-
щина Главиница, през 2022 година е както следва:

Представените резултати за общия брой потребителите/обслужваните лица в 
социалните услуги и съответно в образователната сфера, отнесени спрямо населени-
ето на община Главиница по постоянен и настоящ адрес, придобива следните дялове:

Последните години се характеризират със здравна, 
политическа и финансова криза, но има една друга 
криза, която започна много преди изброените кризи и 
се оказва, че е доста по-устойчива от всички и засяга 
предимно малките общини - демографската криза в 
страната.

Крайният ефект на демографската криза е обез-
людяване на малките населени места и създаване на 
тенденция за застаряващо население, което от своя 
страна оказва непосредствено влияние на образовател-
ната система и създава остра нужда от увеличаване 
и развиване на социалните и здравните услуги.

- Какви са резултатите от прилагането на Об-
щинската програма за субсидиране на студенти 
по медицина?

- Поради липса на решителна държавна политика за 
увеличаване на медицинските кадри и увеличаване на 
качественото здравеопазване, се принуждават Общи-
ните да търсят алтернативни решения на този въпрос. 
За нас алтернативният вариант, за да създадем усло-
вия за устойчиво общинско здравеопазване, запазване 
на съществуващите социални услуги и запазване на 

възможността за разкриване на нови такива е да поемем финансово издръжката 
на студентите по медицина от община Главиница. По Общинската програма за 
субсидиране на студенти по медицина, която стартирахме през 2022 година, има-
ме подписан само един договор, който е с условие, Общината да изплаща сумата 
от 8000 лв. в рамките на 4 години, а лицето след завършване на образованието 
си да работи 4 години на посоченото от Община Главиница работно място. Тези 
първоначални наши условия са явно не толкова добри, затова, през 2023 година ще 
увеличим субсидията от 2000 лв. на 4000 лв. за една учебна година. Смятам, че 
тази сума в значителна степен ще покрие цялостната издръжка на учащия се и 
ще даде възможност и на тези лица, които имат финансови пречки да продължат 

своето обучение.
Ще продължим наша-

та политика и в посока 
обновяване и разкриване 
на Здравни пунктове по 
населените места на об-
щината, както и заделяне 
на необходимия финан-
сов ресурс за изплащане 
на възнагражденията на 
4-мата фелдшери, които 
са назначени към общо-
практикуващите лекари. 
Тази различна стъпка в 
Община Главиница, доведе 
до запазването на качест-
вото на здравната услуга 
по различните краища на 
общината. Най-интересно-
то е, че при общопракти-
куващите лекари е труден 
достъпът на здравноне-
осигурени лица, докато при 
назначените от нас фелд-
шери, здравната услуга е 
безплатна.

- Г-н Джевдет, какви 
инфраструктурни проек-
ти планувате да реализи-
рате през настоящата 
2023 година?

- Община Главиница за-
почва новата година с 
финансова стабилност. 
Осигурили сме финанси-
ране на редица проекти, 
някои, от които коренно 
ще подобрят средата на 
живот и самочувствието 
на обществото. Инфра-
структурните проекти, 
които ще се реализират 

от стр. 2

 № Наименование на образователния обект 
Деца 

/ученици, 
брой 

Зает 
персонал, 
брой лица 

Бюджет 2022г., 
в лв 

1 
ДГ „Св.Св. Кирил и Методий“ – гр. 
Главиница /и групите по селата/ 216 53 1 115 268 

2 ОУ „Иван Вазов“ – с. Зафирово 140 23 715 904 

3 СУ „Васил Левски“ – гр. Главиница 451 64 1 920 796 

 Общо 807 140 3 751 968 

 

№ Вид услуга Потребители 
/ обслужвани 

лица 

Дял от 
населението по 
постоянен адрес 

/13 788 ж./ 

Дял от 
населението по 
настоящ адрес 

/11 761 ж./ 
1 Социални услуги 1 129 8,2 % 9,6 % 
2 Образователна сфера 807 5,9 % 6,9 % 
 Основен ремонт на сградата на бившата детска градина в село Дичево, в която предстои да бъде открита 

нова социална услуга - Център за настаняване от семеен тип за деца с увреждания

на стр. 4

Основен ремонт на физкултурния салон 
в СУ "Васил Левски", гр. Главиница

Основен ремонт на физкултурния салон в СУ "Васил Левски", гр. Главиница
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Неждет ДЖЕВДЕТ, Кмет на Община Главиница:

на територията на общи-
на Главиница през насто-
ящата година са на обща 
стойност около 6,5 млн. 
лева и основно включват 
следните обекти:

- Реализиране на про-
ект с мерки за енергийна 
ефективност в сградата 
на СУ „Васил Левски“ в 
град Главиница, който е 
на стойност близо 3 млн. 
лева и включва подмяна на 
старата изолация от 5 см 
с нова от 10 см, подмяна 
на дограма, вътрешен 
ремонт на помещения-
та, монтиране на ново 
осветление и монтира-
не на нова отоплителна 
инсталация. Проектът 
включва още подмяна на 
електрическа инстала-
ция, изгражадане на нова 
канализационна мрежа и 
облагородяване на публич-
ните пространства около 
сградата на училището.

- Основен ремонт на 
физкултурния салон към 
СУ „Васил Левски“ в град 
Главиница, който е на 
стойност близо 300 хил. 
лева и включва саниране 
на сградата, вътрешен 

ремонт на залите, събле-
калните и санитарните 
възли, полагане на нова 
ударопоглъщаща настил-
ка, монтиране на скамей-
ки и спортни уреди;

- Асфалтиране на 2000 
кв. метра спортна пло-
щадка в двора на СУ „Ва-
сил Левски“ в град Гла-
виница и монтиране на 
спортни уреди;

- Изграждане на нов 
фонтан и кът за отдих в 
централна градска част 
на град Главиница;

- Изграждане на „Парк 
за активни занимания и 
отдих в град Главиница“;

- Откриване на социал-
на дейност „Център за 
настаняване от семеен 
тип за деца с уврежда-
ния” в село Дичево;

- Изграждане на мул-
тифункционални детски 
площадки в 6 населени 
места - Коларово, Зебил, 
Зафирово, Падина, Звени-
мир и Стефан Караджа;

- Основен ремонт на 
общински път Суходол - 
Бащино;

- Обзавеждане и обо-
рудване на туристически 
център в село Коларово;

- Асфалтиране на улици 
в населените места на 

общината и ремонт на 
публични обекти;

- Инвестираме над 130 
хил. лева за обновяване на 
дворното пространство в 
детска градина "Св. Св. 
Кирил и Методий", град 
Главиница. Предвижда се 
да бъдат демонтирани 
старите детски съоръ-
жения, които се използ-
ват повече от 30 години 
и вече не отговарят на 
съвременните изисквания;

- Ремонт на улици, ад-
министративни, културни 
и здравни обекти по насе-
лените места на община 
Главиница;

- Придобиване на ДМА, 
като като например, нов 
комбиниран багер-то-
варач, и специализиран 
товарен микробус, които 
ще се използват при по-
гребения;

- Закупуване на специ-
ализиран автомобил за 
сметопочистване и сме-
тоизвозване и др.

В края на месец декем-
ври 2022 година, Община 
Главиница входира в ДФ 
„Земеделие“ проектно 
предложение за рекон-
струкция и рехабилитация 
на улична мрежа в община 
Главиница на стойност 1 

955 000 лева включващо 
следните обекти: основен 
ремонт на улица „Баба 
Тонка“, улица „Дунав“ и 
улица „Люлин“ в град Гла-
виница; основен ремонт 
на улица „Осма“ в село Ли-
стец; основен ремонт на 
улица „Седма“ в село Но-
жарево; основен ремонт 
на улица „Десета“ в село 
Зебил и основен ремонт 
на улица „Четвърта“ в 
село Звенимир.

В началото на месец 
януари 2023 година, Об-
щина Главиница входира 
две проектни предложе-
ния по обявения прием 
по 7.2 на МИГ „Главини-
ца-Ситово Крайдунавска 
Добруджа“, които съдър-
жат следните обекти: 
„Изграждане на тенис 
корт в двора на СУ „Ва-
сил Левски“ и „Изграж-
дане на баскетболна и 
волейболна площадка в 
двора на СУ „Васил Лев-
ски“ в град Главиница.

Работата ни през на-
стоящата година няма 
да се ограничи само в 
рамките на посочените 
направления. Имаме още 
много идеи, за които 
предполагам, че ще наме-
рим място в следващите 
броеве на вестника.

от стр. 3

Реализация на проект за енергийна ефективност в СУ "Васил Левски", гр. Главиница

Асфалтиране на 2 000 кв.м спортна площадка в СУ "Васил Левски", гр. Главиница
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РазмеРът на такса 
„Битови отпадъци” остава 

непРоменен

От Общински съвет-Главиница:

Последното за 2022 
година редовно засе-
дание на Общинския 
съвет бе проведено на 
23 декември. То започна 
празнично - под звуците 
на Духовия оркестър 
при СУ "Васил Левски" и 
коледарскате наричания 
на дечицата от 3-та 

група "Шарено петле" 
при ДГ "Св. Св. Кирил 
и Методий", гр. Глави-
ница. Коледарчетата 
получиха подаръци от 
кмета Неждет Джев-
дет и председателя 
на местния парламент 
Месут Алиш, а след сур-
вакане на всички съвет-
ници и присъстващи, 
празничната торбичка 
се напълни и с финансо-
ви знаци.

Началото на работна-
та част на сесията бе 
поставено с приемане 
на одитен доклад на 
Сметна палата за из-
вършен финансов одит 
на консолидирания го-
дишен финансов отчет 
на община Главиница за 
2021 г.

Годишният размер на 

такса „Битови отпа-
дъци“ за 2023 г. на 
територията на общи-
на Главиница остава 
непроменен, приета е 
план - сметка за раз-
ходите за дейностите 
по чл.66 от ЗМДТ, сме-
тосъбиране и сметоиз-
возване, обезвреждане 

на битови отпадъци, 
поддържане чистота-
та на териториите за 
обществено ползване 
за 2023 г., която е в 
размер на 725 498 лв.

Съветниците приеха 
предложените изме-
нения и допълнения в 
Наредбата за опреде-
ляне и администриране 
на местните такси и 
цени на услугите, От-
чет на изразходените 
средства предоставени 
на Община Главини-
ца за предотвратя-
ване и намаляване на 
разпространението на 
COVID-19 на терито-
рията на общината, 
Анализ на потребно-
стите от подкрепа за 
личностно развитие на 
децата и учениците в 

община Главиница, как-
то и  Годишната про-
грама за развитие на 
читалищната дейност 
в община Главиница за 
тази година.

Местният парламент 
даде съгласие Община 
Главиница да кандидат-
ства с проект „Бъдеще 

за децата в община Гла-
виница” по процедура 
чрез подбор на проектни 
предложение „Бъдеще за 
децата“, финансирана 
по Програма „Развитие 
на човешките ресурси“ 
2021-2027 г.

На тази сесия бе вне-
сена допълнителна до-
кладна записка с пред-
ложение за приемане 
бизнес-план на ВиК-Си-
листра. На заседани-
ето присъства и инж. 
Татяна Филева от вод-
ното дружество, която 
информира, че спешно 
от министерството са 
им поискали такъв план 
и в предложенията е 
възможно да има и вече 
приключили дейности.
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Община Главиница 

осигури работа на 

30 младежи 

на 8-часов работен ден 
по Кметствата и Кмет-
ските наместничества на 

населените места, в срок 
до края на юли 2023 година. 
През периода от 2019 го-
дина до сега, назначените 

от Община Главиница по 
"Националната програма за 
младежка заетост" младе-
жи са над 250 на брой.

от стр. 1

Награди за победителите 
в Общинския конкурс за 
изработване на коледна 

картичка „Коледа е! 
Подари надежда!”

ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА – от 3 до 6 г.
/ДГ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Главиница с изнесените групи към нея/
I Място - Ивая Иванова – група „Шарено петле“, гр. Главиница 
II Място - Едис Гюнай – група „Слънчице“, гр. Главиница 
III Място - Суна Шефкет – група „Мир“, с. Калугерене 
Поощрителна - Елиф Азис – група „Кокиче“, с. Зебил 
Поощрителна - Азра Тахир – група „Щастливо детство“, с. Суходол 

ВТОРА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА – от 1 до 4 клас - /Училища/
I Място - Даниел Сяров – 2а кл. - СУ „Васил Левски“, гр. Главиница 
II Място - Емир Недафет  - 3а кл. - СУ „Васил Левски“, гр. Главиница                     
III Място - Гюлин Росенова – 1 кл. - ОбУ “Иван Вазов“, с. Зафирово
поощрителна - Нелин Исмаил – 3 кл. - ОбУ „Иван Вазов“, с. Зафирово
поощрителна -Туана Ахмед – 2 ЦОУД - СУ „Васил Левски“, гр. Главиница
 ТРЕТА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА – от 5 до 7 клас
I Място - Синем Вели – 5б кл. - СУ „Васил Левски“, гр. Главиница 
II Място - Онур Ърфан – 5а клас - СУ „Васил Левски“, гр. Главиница 
III Място - Преслава Костадинова – 6 клас - ОбУ „Иван Вазов“, с. Зафирово
Поощрителна - Берке Дениз – 5а клас - СУ „Васил Левски“, гр. Главиница
поощрителна - Николай Добрев – 7 клас  /група СОП/ - ОбУ „Иван Вазов“, с. 

Зафирово
 ЧЕТВЪРТА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА – от 8 до 12 клас
I Място - Туче Салим – 8а клас - СУ „Васил Левски“, гр. Главиница
II Място - Алтай Алит – 8а клас - СУ „Васил Левски“, гр. Главиница
III Място - Емел Расим – 9а клас - СУ „Васил Левски“, гр. Главиница
поощрителна - Есил Акиф – 9а клас - СУ „Васил Левски“, гр. Главиница
поощрителна - Селин Федаил – 9а клас - СУ „Васил Левски“, гр. Главиница

За поредна година Община Главиница съвместно с МКБППМН-Главиница 
организира конкурс за изработване на коледна картичка на тема "Коледа е! 
Подари надежда!". В конкурса взеха участие  деца и ученици от ДГ „Св. Св. 
Кирил и Методий", гр. Главиница, СУ „Васил Левски", гр. Главиница и ОбУ „Иван 
Вазов", с. Зафирово разпределени в четири възрастови групи. От общо 115 
изработки, бяха отличени 20 творби с награди и грамоти:

Коледен благотворителен базар организира Община Главиница, в който с изра-
ботени тематични сувенири и сладки изкушения се включиха много деца, ученици и 
граждани. Благотворителната кауза, за която са събраните средства, е в подкрепа 
на деца в неравностойно положение.

Коледни гости

Децата от 4-ти клас при 
Обединено училище „Иван 
Вазов“, с. Зафирово под 
ръководството на г-жа 
Преслава Нечева и г-жа 
Адриана Добрева, в чест на 
християнския празник Рож-
дество Христово, посетиха 
ЗК “Дунав - 93“ в с. Малък 
Преславец, Кметство За-
фирово и фирма „Зафира 
- ДАН“. Поздравиха всички 
с песни и стихотворения, 
след което поднесоха из-
работени от тях картички.

Децата останаха прият-
но изненадани от топлото 
посрещане на домакините и 
дарените от тях средства 
за обновяване на тяхната 
класна стая.
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заслужено внимание към самодейците

Община Главиница орга-
низира празнична вечеря за 
самодейците взели участие 
в Общинските прегледи на 
художествената самодей-
ност - Раздел „Български и 
Турски фолклор” през 2022 
година.

На вечерята присъстваха 
Неждет Джевдет - Кмет 
на Община Главиница, Ме-
сут Алиш - Председател 
на Общински съвет, Сузан 
Акиф - зам.-кмет „Финанси”, 
Иванка Сярова - зам.-кмет 
„Социални дейности и об-
разование” , Ашкън Салим 
- Секретар на Община Гла-
виница, кметове на Кмет-
ствата и Зафер Хаджъбилял 

- български представител и 
колумнист на новинарския 
сайт в Р Турция и духовен 
служител в районно мюф-
тийство, гр. Силистра, 
който беше част от със-
тава на журито в Раздел 
„Турски фолклор”. Част от 
самодейците, класирани на 
призови места в общински-
те прегледи, представиха 
отново изявите си.

Самодейците от различ-
ните състави изразяват 
своята благодарност към 
общинския кмет Неждет 
Джевдет за съдействието 
и организирането на тази 
прекрасна вечеря.

Пенсионерите 
празнуват

Пенсионерски клуб „Мла-
дост” в гр. Главиница ор-
ганизира празнуването на 
Коледа и Нова година за 
своите членове, информира 
неговият председател Анка 
Костадинова.

Пред присъстващите е 
представена богата кул-
турна програма - песни, 
танци, хумор и сценката 
„Едно бедно момче”.

Дядо Коледа и Снежанка 
не пропуснаха празничната 
среща на главинишките 
пенсионери и бяха главни 

действащи лица в разигра-
ната томбола.

„Пожелахме си Новата 
2023 година да е здрава, 
мирна, спокойна, споделе-
на, щастлива, благодатна, 
плодородна, успешна и ус-
михната - сподели още Анка 
Костадинова. - Усмивката 
краси човека! Усмивката е 
здраве! Да има мир, добро-
та и любов във всеки дом! 
Да обичаме, уважаваме и 
помагаме на нуждаещите 
се! Да бъдем благословени 
с огромно здраве!”.

Четенето е 
богатство!

Дни преди Коледните и Новогодиш-
ните празници приключи инициативата 
"Книжно предизвикателство" организи-
рана от библиотеката към НЧ „Просве-
та” в с. Стефан Караджа. 

„Благодарим на всички, които се 
включиха в нея и изпълниха всички 
условия, като прочетоха 20 книги по 
избрани от нас категории и оформиха 
читателски дневник” - споделиха от 
културната институция.

За проявеното старание и интерес 
към инициативата са класирани ня-
колко ученика, които бяха наградени.

На първо място е Ерен Ердинч Амди, 
на второ - Валери Валериев Маринов, 
а на трето - Мелек Селятин Юсуф. По-
ощрителни награди получиха Алиджан 
Тюркян Яшар, Джанет Валентинов 
Костов и Дидем Дуран Али.

Честито на победителите! Бъдете 
здрави и четет, защото четенето е 
богатство!




