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Община Главиница осигурява 
4 000 лв. стипендия на студенти 
по "Медицина” и "Здравни грижи” 

Началото на заседанието 
на Общински съвет - Глави-
ница проведено в последния 
ден на месец февруари бе 
поставено с разглеждане 
на предложение от кмета 
на общината Неждет Джев-

дет за изменение и допълне-
ние на Правилата за усло-
вията и реда за отпускане 
на стипендии на студенти 
от община Главиница, обу-
чаващи се в професионални 
направления „Медицина“ и 

„Здравни грижи”. С абсо-
лютно мнозинство то бе 
прието и така стипендия-
та на студентите ще бъде 
увеличена от 2 000 лв. на 4 
000 лв. Тя ще бъде получа-

Футболът - поредната сфера, 

която Община Главиница 

развива с успех

на стр. 2

Рекордни приходи от общинска собственост 
отчита Община Главиница за 2022 г.

В традиция се превърна 
да информираме за успеш-
ното развитие, което ре-
ализира Община Главиница 
в последните години, бла-
годарение на ръководните 
й фактори. Превърнала се 
в емблема за иновация, 
модернизация, коректност, 
лоялност и най-вече диа-
логичност спрямо своите 

жители, Общината про-
дължава да надгражда вече 
постигнатото, както и да 
възражда някои традиции. 
Една от тях е ФУТБОЛЪТ.

Местният футболен клуб 
„Левски – 96” (Главиница) 
развива отбори при юно-
шите и мъжете. В мъжкия 
отбор участват 19 състе-
затели, а в юношеския 21 

състезатели. Интересът 
към двата тима става все 
по-голям с всеки изминал 
месец. Все повече и пове-
че момчета и деца имат 
желание да се включат в 
спортните занимания. Това 
е и основната цел на Об-
щина Главиница - младите 
да се отдалечат, макар и 

на стр. 8

Община Главиница за по-
редна година организира 
томбола за изрядни данъ-
коплатци, които са запла-

тили всички видове данъци 
и такси към общината за 
2023 г., както и за всички 
изминали години.

Тази година томболата 
ще се организира на две 
нива:

на стр. 3
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Община Главиница осигурява 
4 000 лв. стипендия на студенти по 

„Медицина” и „Здравни грижи” 

вана от студенти, които 
сключат договор с Община 
Главиница съгласно, който 
след завършването ще 
практикуват професията 
си на нейна територия. 
Студентите трябва да са 
жители на община Главини-
ца, а с приетите измене-
ния вече няма възрастово 
ограничение. Досега то бе 
за студенти до 29-годишна 

възраст.
При сегашния дефицит 

на медицински кадри това 
един много добър ход от 
страна на Общинската 
администрация, смятат 

всички интересуващи се от 
темата.

Съветниците приеха Об-
щинска стратегия за под-
крепа за личностното раз-
витие на децата и учени-
ците в Община Главиница.

Направени са допълнения 
на Годишния план за ползва-
не на дървесина.

Прието бе предложение-
то за определяне мерите, 
пасищата и ливадите от 
Общинския поземлен фонд 

за индивидуално и общо 
ползване за 2023-2024 сто-
панска година, а също и  
разделяне на поземлени имо-
ти с начин на трайно полз-
ване „Пасище“, „Изоста-
вено трайно насаждение“, 

„Гори и храсти в земеделска 
земя“ и „Деградирала орна 
земя“ - частна и публична 
общинска собственост от 
общинския поземлен фонд.

Приети са и разпоре-
дителни сделки с имоти 
общинска собственост в 
селата Звенимир, Зафирово 
и Сокол.

Седем докладни записки, 
включени в дневния ред на 

януарското заседание на 
Общински съвет-Главини-
ца, разгледаха местните 
параментаристи. 

Предложението за пре-
образуване на Обединено 
училище "Иван Вазов" в 

с. Зафирово в Основно 
училище "Иван Вазов" бе 
отложено.

Съветниците приеха от-
чет за състоянието на 
общинската собственост 
и резултатите от нейно-
то управление през 2022 
година. Запазена е поло-
жителната тенденция за 
увеличаване на приходите 
свързани с придобиването, 
разпореждането и управле-
нието на имотите общин-
ска собственост, става 
ясно от анализа, който 
има следните измерения: 
при прогнозирани в годиш-
ната програма за 2022 г. 
приходи от управление и 
разпореждане с общинска 
собственост, в размер на 

1 119 000 лв., изпълнението 
в края на година е 1 341 
683 лв. 

Приета е Годишната 
програма за управление 
и разпореждане с имоти 
общинска собственост 
на община Главиница за 
настоящата 2023 година. 
Прогнозните приходи са в 
размер на 1 134 000 лв.

Отчет за 2022 г. за из-
пълнението на Програмата 
за управление на Община 
Главиница за срока на ман-
дата 2019-2023 г. също бе 
приет. В него кметът Неж-
дет Джевдет конкретно 
е отчел всички дейности 
включени в нея - работата 
по проекти и направените 
инвестиции, развитието 

на социалните дейности, 
на техническата инфра-
структура, подобряване-
то на административния 
капацитет, финансовата 
стабилност.

Положителни са решения-
та на съветниците относ-
но представения доклад за 
дейността на Местната 
комисия за борба срещу 
противообществените 
прояви на малолетните и 
непълнолетните при Об-
щина Главиница за 2022 
г., както и за Годишния 
отчет за изпълнението на 
„Програма за опазване на 
околната среда“ и „Про-
грама за управление на 
отпадъците“ на Община 
Главиница за 2022 г. 

от стр. 1

Рекордни приходи от общинска собственост отчита Община Главиница за 2022 г.

Министерството на реги-
оналното развитие и благоу-
стройство осигури финансов 
ресурс на Община Главиница 
за реализирането на проект 
"Рехабилитация на общин-
ски 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 
финансиране се равнява на 
15% от Бюджет 2022 на Об-
щина Главиница и 100% на 
стойността на годишните 
общински местни приходи.

Община Главиница ще по-
ложи усилия и останалите 
проекти за ремонт на об-

щински пътища да получат 
финансиране: Звенимир - За-

рица;  Сокол - Дичево; Осен 
- Стефан Караджа.

Предстои 
рехабилитация на пътя 

Суходол - Бащино - Босна

Одобрен е проект на Закон за изменение и допълнение 

на Закона за българските лични документи
Министерският съвет прие 

проектозакон за изменение 
и допълнение на Закона за 
българските лични документи. 
Целта на въведените промени 
е улеснение на гражданите 
при издаването на личните 
документи. 

Едно от предложените из-
менения е отпадането на 
задължението за смяна на 
свидетелство за управление 
на моторно превозно сред-
ство /СУМПС/ при промяна на 
постоянния адрес на населе-
но място в рамките на една 
област. Разширява се обхва-
тът на въведената ускорена 
услуга за издаване на СУМПС 
/до 3 дни от приемането на 
заявлението/- при подмяна на 
СУМПС поради изтичане на 
срока на валидност, при вече 
изтекъл срок на валидност, 
при промяна в данните на 
водача - смяна на фамилия 
и транслитерация, както и 

при издаване на дубликат. 
Добавят се и случаите на: 
първоначално придобиване 
на правоспособност за уп-
равление на МПС от опреде-
лена категория; подмяна на 
СУМПС поради придобиване 
на правоспособност за уп-
равление от нова категория; 
възстановяване на правоспо-
собност след като на водача 
са били отнети контролни 
точки; възстановяване на пра-
воспособност поради отказ на 
категория.

В ЗБЛД се създава правна 
възможност личните карти 
на българските граждани да 
съдържат удостоверения за 
електронна идентичност. По 
този начин личните карти 
могат да бъдат използвани 
като носител на електронен 
идентификатор по смисъла 
на Закона за електронна 
идентификация. Регламенти-
рана е и опцията за запис на 

удостоверения за електронна 
идентичност в документите 
тип „паспорт“, както и в раз-
решенията за пребиваване, 
които се издават на пребива-
ващи у нас чужденци. Пред-
видена е и възможността при 
определени условия да бъдат 
издавани паспорти със срок 
на валидност до 10 години, 
както и временна карта за са-
моличност на лица, на които 
е постановена присъда, която 
не е влязла в сила.

Със законопроекта се уреж-
да и хипотезата за издаване 
на нов документ за самолич-
ност, когато заявителят не 
може да предостави документ 
за самоличност или замест-
ващ го такъв поради загубва-
не, кражба или унищожаване. 
В тези случаи се предвижда 
удостоверяването на личност-
та да става с представянето 
на удостоверителен документ 
за раждане.
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Община Главиница, 

Област Силистра

Община Главиница уведомява всички данъкоплатци, 
че стартира плащането на местни данъци и такси 
за 2023 г.

Желаещите да ползват отстъпка от 5% следва да 
внесат еднократно пълния размер на дължимите да-
нъци и такси до 2 май 2023 г.

Данъкът върху недвижимите имоти, такса битови 
отпадъци и данък върху превозните средства може 
да се плати и на две равни вноски -  до 30 юни и до 
31 октомври 2023 г., но в този случай отстъпка не 
се ползва.

Данъчно задължените лица могат да заплатят дъл-
жимите данъци и такси по един от следните начини:

• на каса и чрез ПОС терминал в сградата на общи-
ната или изнесени каси по населени места на Община 
Главиница;

• чрез банков превод по сметка на общината;
• в офиси на EasyPay;
• чрез пощенски запис.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Томбола за изрядни 

данъкоплаТци - 2023

- Отделна томбола за 
всяко населено място, на 
която да участват само 
талоните от съответното 
населено място.

- Обща томбола за всички 
населени места едновре-
менно, на която участват 
талоните от всички на-
селени места, без тези, 
които са изтеглени в том-
болата в първо ниво.

За печелившите участни-
ци са осигурени следните 
предметни награди: Мото-
фреза с ремарке, Смарт 
телевизор, Микровълнова 
фурна и Тостер - 23 броя.

Практиката показва, че  
томболата е един от на-
чините за активизиране 
на населението да плаща 
редовно местните данъ-
ци и такси. По данни на 
общината през миналата 
година е регистрирана ре-
кордна събираемост, без да 
се увеличава размерът на 
местните налози.

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ 

И ПРОВЕЖДАНЕ НА 

ТОМБОЛАТА

1. Право на участие имат 
всички физически и юри-
дически лица, заплатили в 
срок до 31.10.2023 г. всички 
видове данъци и такси за 
2023 г. и нямат просрочени 
задължения за местни да-
нъци и такси към Община 
Главиница за настоящата 

и предходни години;
2. За да участват в том-

болата, лицата следва да 
попълнят талон с номер и 
дата на квитанцията за 
внесени задължения, трите 
имена и телефонен номер 
за връзка:

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

• Лицата, платили в офи-
си на EasyPay, чрез банков 
превод или чрез пощенски 
запис може да участват, 
като попълнят и изпратят 
на e-mail: mdt@glavinitsa.bg 
талон, който може да бъде 
изтеглен от сайта на об-
щина Главиница от следния 
ЛИНК. Получените по е-mail 
талони ще бъдат поставе-

ни в кутията за томболата 
след извършена проверка 
от длъжностно лице.

• В сградата на кмет-
ството по всички насе-
лени места на Община 
Главиница да се поставят 
прозрачни кутии за пускане 
на талоните за участие в 
томболата. Кутиите да 
бъдат запечатани от ко-
мисия съставена с изрична 
моя заповед.

3. Всяко данъчно задъл-
жено лице има право да 
участва в томболата ед-
нократно.

4. Печелившите тало-
ни ще се изтеглят на 
09.11.2023 г. (четвъртък) 
в сградата на община Гла-
виница от назначена коми-
сия и в присъствието на 
нотариус. За всяка награда 
ще се изтегли и резервен 
печеливш.

5. Печелившите участни-
ци ще се уведомяват на 

посочения в талона теле-
фон за връзка, за начина на 
получаване на наградата.

• Печелившия участник 
може да посочи друго лице 
за получаване на награда-
та.

• Участникът спече-
лил награда, с когото не 
се установи връзка (до 
15.11.2023г. включител-
но) на посочения от него 
телефон, губи правото 
си да получи наградата, 
като същата се връчва 
на изтегления резервен 
печеливш участник. Ако в 
срок до 11.2023г. (петък) 
и с резервния печеливш не 
се установи връзка, пре-
дметната награда остава 
за нуждите на Община 
Главиница.

6. Краен срок за полу-
чаване на наградите от 
печелившите данъкоплатци 
е 24.11.2023 г. (петък). На-
градите се връчват лично 
на печелившите лица срещу 
представяне на документ 
за самоличност и подпис-
ване на протокол за преда-
ване и приемане.

7. В томболата не могат 
да участват служители на 
отдел „Местни данъци и 
такси“ при община Глави-
ница и лицата, ангажирани 
със събирането на местни 
данъци и такси в изнесе-
ните каси по населените 
места (кметства и кмет-
ски наместничества).

Допълнителна инфор-
мация гражданите може 
да получат на телефон: 

от стр. 1

данъчен календар

По Закона за местни данъци и такси дължите:

• До 31.01.2023 год.
• Подаване на декларация по чл. 61н ЗМДТ за облагане 

с окончателен годишен (патентен) данък за текущата 
година.

• Внасяне на окончателния годишен (патентен) данък 
за първото тримесечие на текущата година. Лицата, 
които до 31 януари за заплатили размер на оконча-
телния годишен (патентен) данък, ползват отстъпка 
5 на сто.

• До 31.03.2023 год.
• Плащане на такси за притежаване на куче.

• До 30.04.2023 год.
• Плащане на данъка върху превозните средство за 

цялата текуща година с отстъпка от 5 но сто.
• Плащане на данъка върху недвижимите имоти за 

цялата текуща година с отстъпка от 5 но сто.
• Внасяне на окончателния годишен (патентен) данък 

за второто тримесечие на текущата година.
• До 30.06.2023 год.

• Плащане на първа вноска в размер на 1/2 на данъка 
върху недвижимите имоти за текущата година.

• Плащане на първа вноска в размер на 1/2 на данъка 
върху превозните средства за текущата година.

• До 31.07.2023 год.
• Внасяне на окончателния годишен (патентен) данък 

за третото тримесечие на текущата година.
• До 31.10.2023 год.

• Плащане на втора вноска на данъка върху недви-
жимите имоти за текущата година.

• Плащане на втора вноска на данъка върху превоз-
ните средства за текущата година.

• Внасяне на окончателния годишен (патентен) данък 
за четвъртото тримесечие на текущата година.

• До 31.12.2023 год.
• Подаване на декларация за освобождаване от такса 

за сметосъбиране и сметоизвозване на имоти, които 
няма да се ползват през цялата следваща година.

Нов старт на Мярката за подпомагане на земеделските 
производители във връзка с войната в Украйна

На 8-ми март 2023 г. стар-
тира приемът на документи за 
подпомагане по извънредната 
мярка 22 „Извънредно времен-
но подпомагане за земеделски 
стопани и малки и средни пред-
приятия (МСП), засегнати от 
последиците от руското нашест-
вие в Украйна“ от Програмата 
за развитие на селските райони 
за периода (ПРСР) 2014-2020 г. 
Бюджетът по първия прием за 
2023 г. е в рамер на 213 млн. лв.

„Не следва да се разбира, 

че това ще бъде цялата помощ 
за календарната настоящата 
календарна година. Бихме ис-
кали да направим уточнението, 
че в рамките на продължаващ 
бюджет – общият размер на 
подпомагането за земеделските 
стопани във връзка с войната в 
Украйна ще запази миналого-
дишната стойност от 426 млн. 
лева. Съответно оставащите 50 
%, в размер на 213 млн. лева, 
ще бъдат изплатени като втори 
транш в рамките на календарна-

та 2023 г.“, уточняват от Минис-
терство на земеделието (МЗм).

Последствията от войната  
поставиха българското сел-
ско стопанство пред сериозни 
предизвикателства заради без-
прецедентното поскъпване на 
основни производствени ресур-
си – енергия, торове, фуражи, 
несигурност на земеделските 
пазари и др.

В тази връзка и предвид 
продължаващата криза, Ми-
нистерството на земеделието 

обоснова необходимостта от 
своевременна подкрепа на 
сектора и в съвместни усилия с 
Министерството на финансите 
беше осигурен бюджет в размер  
213 млн. лева. Подпомагането 
по настоящия прием предста-
влява 50 % от миналогодишния 
бюджет, в ситуация на приет 
Закон за удължаване на дейст-
вието на разпоредби на Закона 
за държавния бюджет на Репу-
блика България за 2022 г.

agrozona.bg

Данъчна кампания` 2023
В началото на март 2023 

г., след подаването на да-
нните от работодатели и 
платци на доходи, ще бъде 
пусната и е-услугата за 
достъп до предварително 
попълнената декларация 
за доходите, която се по-
дава с ПИК или електронен 
подпис през Портала за 
електронни услуги на НАП. 
В нея могат да бъдат впи-
сани автоматично данни 
за получени през 2022 г. 
доходи от трудови право-
отношения, граждански до-
говори и хонорари, доходи 
от наем за имоти, чиито 
наематели са юридически 
лица и други. 

Срокът за ползване на 5% 
отстъпка за ранно онлайн 
деклариране и плащане е 
31 март, а крайният срок 
за обявяване на доходите 
и плащане на дължимия 
данък върху общата го-
дишна данъчна основа тази 
година е 2 май, първият 
работен ден след 30 април, 
напомнят от приходната 

агенция.
Лицата, извършващи 

дейност като търговци, 
еднолични търговци и зе-
меделски стопани, избрали 
този ред на облагане, по-
дават декларациите си от 
1 март до 30 юни. Това е 
срокът, в който и фирмите 
трябва да декларират кор-
поративен данък /чл. 92 от 
Закона за корпоративното 
подоходно облагане/, данък 
върху разходите, данък вър-
ху приходите на бюджет-
ните предприятия, както 
и данък върху дейността 
от опериране на кораби. 
Срокът за плащане на тези 
данъци е 30 юни. 

Допълнителна информа-
ция за данъчните и оси-
гурителните изисквания 
може да се получи в сайта 
на приходната агенция: 
www.nap.bg и на телефо-
ните на Информационния 
център на НАП: 02/9859 
6801 или 0700 18 700 на 
цена, според тарифите на 
съответния оператор.   

НАП пусна предварително попълнените данъчни декларации
Предварително попълне-

ните декларации за облагане 
на доходите на физически 
лица вече са достъпни в 
Портала за е-услуги на НАП. 
Потребителите, които имат 
персонален идентификаци-
онен код (ПИК) или квали-
фициран електронен подпис 
(КЕП), могат да се възползват 
от автоматично въведената 
информация за получени от 
тях доходи от трудови пра-
воотношения, граждански 
договори (хонорари), от наем 
и други доходи, облагаеми с 
данък върху общата годишна 
данъчна основа, платците на 
които са юридически лица, до-
ходи за получени субсидии от 
Държавен фонд „Земеделие“, 
данни за направените лични 
вноски за осигурителен стаж 
при пенсиониране, получени 
суми от наложени платежи 
от продажби в Интернет и 

информация за продажба на 
моторни превозни средства, 
които са били собственост 
на декларатора по-малко от 
12 месеца, както и данни за 
ползваните чрез работодател 
данъчни облекчения. Инфор-
мация за получените доходи 
е отразена в съответните 
приложения на декларацията, 
която се намира в рубрика 
„Подоходни данъци“ на е-пор-
тала на приходната агенция.

Преди да потвърдят попъл-
нената декларация, е важно 
потребителите да я прегледат 
внимателно, да я допълнят 
или коригират, ако това е 
необходимо, след което да 
я подадат, съветват от НАП. 

Тази година данъчната кам-
пания за деклариране на 
доходите на физически лица, 
получени през 2022 г., при-
ключва на 2 май, тъй като 30 
април е почивен ден. 

В офиса на НАП в Силистра  
от началото на кампанията 
са постъпили  2022 годишни 
данъчни декларации по чл. 50 
от ЗДФФЛ, като 1157 от тях са 
подадени по електронен път 
с персонален идентифика-
ционен код /ПИК/ или с елек-
тронен подпис /КЕП/,  - 225 са 
изпратени чрез лицензиран 
пощенски оператор, а 640 са 
подадени на място в офиса. 
От правото си  на данъчно 
облекчение за деца,  за деца 
с увреждания, за намалена 
работоспособност, за млади 
семейства, облекчение при 
доброволно осигуряване и 
застраховане и  лични внос-
ки за осигурителен стаж при 
пенсиониране, са се възполз-
вали 1231 лица, на които е 
възстановен надвнесен данък 
в размер над 800 000 лева.

На 30 юни изтича и срокът 
за подаване на годишните 

данъчни декларации (по чл. 
50 ЗДДФЛ) от физическите 
лица, извършващи дейност 
като търговци, регистрирани-
те еднолични търговци и зе-
меделските стопани, избрали 
този ред на облагане.

Подалите годишните си де-
кларации по електронен път 
до 31 март ползват отстъпка 
до 500 лева от данъка за дов-
насяне, ако нямат подлежащи 
на принудително изпълнение 
публични задължения към мо-
мента на подаване на декла-
рацията, както и ако са внесли 
целия размер на данъка за 
довнасяне в срок до 31 март.

Допълнителна информация 
за декларирането на доходи-
те може да бъде получена на 
телефоните на Информаци-
онния център на НАП: 0700 
18 700 или 02/ 9859 6801, на 
цена, според тарифите на 
съответния оператор. 
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Помним Апостола на свободата

150-та годишнина от ги-
белта на Васил Левски беше 
отбелязана пред бюст-
паметника на героя в гр. 
Главиница.

Ученици от СУ„Васил Лев-
ски” гр. Главиница предста-
виха музикално-поетичен 

рецитал, посветен на ве-
ликия българин.

Венци и цветя пред па-
метника на Апостола бяха 
поднесени от Община Гла-
виница, Общинския съвет-
Главиница, Пенсионерския 
клуб „Младост”, предсе-

дателя на НЧ „Христо Бо-
тев-1940 г.” гр. Главиница, 
учители и ученици от СУ 
„Васил Левски”, ДГ „Св. 
Св. Кирил и Методий” и 
от гражданите на община 
Главиница.

Децата от Изнесена група 
„Васил Левски“, с. Зафирово 
отбелязаха 150 години от 
обесването на Апостола на 
свободата. Изразиха почитта 
си, рецитираха стихотворения 
и пяха песни посветени на 
делото на Левски. 

"Апостоле, от теб се учим 
всички, Апостоле, ти пример 

си за нас! 
„С Апостола на свободата 

сме горди пред целия свят“. 
Гости на събитието бяха 

Йълдъз Реджеб, директор на 
ДГ "Св. Св. Кирил и Методий", 
Марияна Донева, зам.-ди-
ректор на ДГ "Св. Св. Кирил 
и Методий", Азиме Касим 
зам.-директор на ДГ "Св. Св. 

Кирил и Методий", Марияна 
Лазарова - секретар на НЧ 
"Христо Ботев-1901г." и Татя-
на Денева - библиотекар.

От детското заведение бла-
годарят и за подаръците от 
Мирослав Иванов - кмет на 
с.Зафирово и Жоржета Сте-
фанова - специалист АФО.

Учениците от IV "а" клас 
при СУ "Васил Левски" в гр. 
Главиница с класен ръково-
дител г-жа Севджихан Са-

лим посетиха библиотека-
та на НЧ „Христо Ботев”. 
Децата рецитираха стихо-
ве, пяха песни и направиха 

постер с известни мисли 
на Апостола на свобода-
та - Васил Иванов Кунчев 
- Левски.

Леда Милева - добрата фея 
на нашето детство

Трудно бихме могли да си 
представим съвременната 
детска литература без 
впечатляващото и блестя-
що творческо присъствие 
на Леда Милева. Стихо-
творенията и приказките 
за деца са сред любимите 
творби на всяко българче. 
Поколения наред пеят и 
израстват с песента за 
"Зайченцето бяло". 

През м.февруари т.г. се 
навършиха 103 години от 
рождението и 10 години от 
смъртта на Леда Милева.

По този повод в Чита-
лищната библиотека в град 
Главиница, бяха децата от 
група "Пролет" при ДГ "Св.
Св. Кирил и Методий", с 
ръководител г-жа Мелекшен 
Исмаил.

Децата изгледаха филм-
чето " Работната мецана”, 
след което се представиха 
със стихчета, песнички и 
танци.

145-тата годишнина от Освобождението на България бе отбелязана в село Стефан 
Караджа.

Пред паметника на войводата Стефан Караджа в селото, ученици рецитираха 
стихове, с които припомниха за събитията от онези времена. Там бяха поднесени 
венци и цветя.



устрембр. 2, 2023 г. 5

Празнично богослужение 
в село Коларово

С благословението на Не-
гово Високопреосвещенство 
Русенския митрополит Наум, 
Н. Пр. Главиницки епископ 
Макарий отслужи Света ли-
тургия в храм "Св. вмчк Геор-
ги" в с. Коларово, Тутраканска 

духовна околия и така бе от-
белязана Неделя на блудния 
син. Съслужиха му иконом 
Михаил Михайлов, протойе-
рей Йордан Йорданов, све-
щеник Йордан Тонков и дякон 
Илиян Тошков.

В гр. Главиница на националния празник:

Памет за българските герои

Гражданите на гр. Глави-
ница се поклониха пред па-
метта на героите, платили 
с живота си свободата 
на България и на 3 март 
честваха 145 години от Ос-

вобождението на България.
Празничното събитие 

се състоя пред бюст-па-
метника на Васил Левски 
в града. 

Иванка Сярова - зам.-

кмет „Социални дейности 
и образование” поздрави 
гражданите по случай праз-
ника от свое име и от име-
то на Неждет Джевдет - 
Кмет на Община Главиница. 

С поклон и едноминутно 
мълчание бе почетена па-
метта на героите. 

Венци и цветя бяха подне-
сени от Община Главиница, 
Общински съвет, Пенсио-
нерски клуб „Младост”, НЧ 
„Христо Ботев - 1940 г.”, 
СУ „Васил Левски”, ДГ „Св. 
Св. Кирил и Методий”, КСУ 
за ЛПР и за ПЛУИ гр. Глави-
ница и граждани.

„Черногор. Историческа памет за роден край“ - 

най-новото краеведско издание

Предстои представяне 
в публичното простран-
ство на идеята за създа-
ване в област Силистра 
на каталог на краеведски 
издания, включително ди-
пломни работи на ученици 
и студенти, както и други 
разработки по темата, 

съхранявани в библиоте-
ките в област Силистра. 
В допълнение - с опция да 
бъде проведено събитие, 
подобно на това от преди 
няколко години, когато на 
едно място - пред Регио-
нална библиотека Силист-
ра, бяха събрани автори на 

книги за Добруджа, тогава 
по инициатива на институ-
цията „Областен управи-
тел на област Силистра“.

Най-новото краеведско 
издание е на Марияна На-
цова - „Черногор. Исто-
рическа памет за роден 
край“. То стана факт по 
линия на финансиране от 
МИГ „Главиница - Ситово 
Крайдунавска Добруджа“ 
по „Програма за развитие 
на селските райони 2014-
2020“ и е реализация на 
НЧ „Янко Забунов“ в село 
Черногор, чийто секретар 
е авторката.

Полезна е информацията, 
че книгата е създадена по 
разкази на хора, а не от ар-
хив, какъвто не е останал 
в селото, но за сметка на 
това съдействие е оказано 
от музея в Тутракан, дър-
жавния архив в Силистра, 
както и от конкретни 
личности с интереси в съ-
щото направление. Селото 
има три сайта в интернет, 
където от години се публи-
куват интересни истории 
за него и жителите му.

От половин столетие по 
тези земи са живели пред-
ставители на различни 
етноси - българи, турци, 
черкези, власи и преселни-
ци от македонския край. 
Любопитна подробност е, 
че преди 81 години село 
Красногор се присъеди-
нява към Черногор, за да 
станат едно населено 
място. Всъщност, тогава 
се дават и нови имена на 

селищата в област Си-
листра, само две години 
след Крайовския договор, 
когато Южна Добруджа е 
възвърната по мирен път 
към майката родина Бълга-
рия. Районът още от XVI в. 
е част от Тутраканската 
кааза в Силистренския ея-
лет (най-голямата админи-
стративно-териториална 
единица в Османската 
империя).

От книгата, която е мал-
ко повече от 250 страници 
с богат снимков материал, 
читателят ще научи за 
произхода на името на 
селото, за неговото раз-
витие през вековете, за 
населението, за легенди и 
природа, както още за бит, 
култура и обичаи. Не на 
последно място - за няко-
гашното славно Държавно 
земеделско стопанство 
„Янко Забунов“, в много-
тиражката, на което е 
работил и поетът Пеньо 
Пенев. През годините, от 
това стопанство, про-
излиза едноименно ТКЗС, 
свинебаза и т.н.

Селото е имало свои 
участници и жертви в 
т.нар. империалистически 
войни в първите десетиле-
тия на миналия век. Разказ 
има за местния правос-
лавен храм „Св. Николай 
Софийски“, за училището, 
носещо името на светите 
братя Кирил и Методий. 
Селото е дало тласък за 
развитие в различни научни 
и професионални области 

на десетки добруджанци, 
включително в сферата на 
изкуството и занаятите. 
Представена е и хроноло-
гия с дати и събития от 
1530 г. до 2021 г. 

За съжаление, не е заре-
дена с положителна емо-
ция последната дата в 

хронологията, тъй като е 
свързана със закриване на 
детската градина в село-
то. Изписани са имената 
на 16 души, чиито разкази 
са ползвани в книгата - 
от родени през 1929 г. до 
1940 г.

Версинаж
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Община Главиница 
Област Силистра

ОБЯВА 

ВЪВ ВРЪЗКА С ОТОПЛИТЕЛЕН СЕЗОН 

2023/2024

Уважаеми жители на община Главиница,

Уведомяваме Ви, че от 27 януари 2023 г. е приет 
Закон за изменение и допълнение на Закона за горите, 
който касае снабдяването на населението с дърва 
за огрев.

Какво трябва да имате предвид и какви срокове 
трябва да се спазят, за да получи всяко домакинство 
дърва за огрев за всяка текуща година:

1. Право на закупуване на дървесина имат физически 
лица - представители на едно домакинство (лица ре-
гистрирани на един адрес), с постоянен или настоящ 
адрес (доказва се с документ за самоличност или 
удостоверение за настоящ адрес.)  в съответното 
населено място, които са включени в списък, изготвен 
от кмета на населеното място.

2. Общото количество дървесина, което едно до-
макинство може да закупи по този ред за една кален-
дарна година е до 10 пространствени куб.м.

3. За включване в списъка за текущата 2023 г. 
представител на едно домакинство може да подаде 
заявление по образец до кмета на общината, съот-
ветно до кмета на населеното място, до 31.03.2023 г.;

- Заявленията от лицата с постоянен или настоящ 
адрес гр. Главиница   ще се приемат от 08:00 часа 
на 01.03.2023 г. в Информационния център на Община 
Главиница на ул.Витоша №44.

- Заявленията от лицата с постоянен или настоящ 
адрес в останалите населени места в общината ще 
се приемат от кметовете на кметства за съответ-
ното населено място.

4. След 31.03.2023 г. списъкът се обявява на видно 
място в сградата на Общината, Кметство на насе-
леното място, сградата на Държавното горско или 
ловно стопанство.

5. Списъкът може да бъде допълван в Общината по 
изключение до 15.04.2023 г. за лица, които отговарят 
на изискванията и се изпраща на Държавното горско 
или ловно стопанство. Списъкът може да бъде допъл-
ван от тях до 30.04.2023 г.

6. След изтичане на крайния срок /30.04.2023 г./ 
списъкът се публикува на интернет страницата на 
Общината, Държавно горско или ловно стопанство.

7. Заявленията за закупуване на дърва за огрев се 
изпълняват по реда на тяхното постъпване, като с 
приоритет се осигурява дървесина на физическите 
лица с издадени решения по реда на Наредбата за 
условията и реда за отпускане на целева помощ за 
отопление, които имат право да закупуват дървеси-
на от горските територии-общинска или държавна 
собственост.

8. При постъпили заявления за дърва за огрев над 
възможно допустимите количества се прилага коефи-
циент на редукция спрямо всички заявители.

Мартеници за всички деца и ученици 

Кметът на Община 
Главиница -  Неждет 
Джевдет, отново успя 
да зарадва всички деца и 
ученици в общината.

Традиционно мартеници 
получиха учениците от 
начален етап в училища-
та СУ „Васил Левски“ - 

гр. Главиница, ОбУ „Иван 
Вазов“ - с. Зафирово и 
децата от ДГ „Св. Св. 
Кирил и Методий“, гр. 
Главиница и изнесените 
групи към нея.

Иванка Сярова, зам.-
кмет „Социални дейности 
и образование“ и слу-

жителите от Дирекция 
„Хуманитарни дейности” 
посетиха ДГ „Св. Св. 
Кирил и Методий“ в гр. 
Главиница, поздравиха 
децата и колектива по 
случай Баба Марта и им 
подариха мартеници и 
лакомства от името на 

кмета на Община Глави-
ница.

Децата показаха своя 
талант като представи-
ха музикални изпълнения, 
танци и стихотворения, 
с които посрещнаха гос-
тите от Общинската 
администрация.

Всяка година в по-
следната сряда на ме-
сец февруари се от-
белязва Световният 
ден против тормоза в 
училище, известен още 
като Ден на розовата 
фланелка. 

Световният ден на 
розовата фанелка е 
събитие, което е свър-
зано с агресията в едно 

канадско училище. Това 
събитие е организирано 
от двама ученици. При 
откриване на учебната 
година през септември 
в тяхното училище, 
група от по-големи уче-
ници се подигравали с 
един деветокласник, че 
е дошъл на училище с 
розово поло. На следва-
щият ден упоменатите 

вече ученици решили да 
се организират и да 
купят и разпространят 
сред съучениците си 50 
броя розови тениски в 
подкрепа на тормозено-
то момче.

Тази година в иници-
ативата на Местна-
та комисия за борба с 
противообществените 
прояви на малолетните 
и непълнолетните към 
Община Главиница бяха 
включени учениците от 
1 до 4 клас от двете 
общински училища.

След проведените 
дискусии и ролеви игри 
всички ученици полу-
чиха розови стикери и 
розови балони.

Ден на розовата фланелка
От МКБППМН - Главиница:



устрембр. 2, 2023 г. 7

„Да сме бели и червени, като мартеничките засмени“

Крайно класиране:

Първа категория: МАРТЕНИЦИ

I-ва възрастова група:
Поощрителна награда - Корай Мюджелит, ученик 

от 3 клас в СУ „Васил Левски“, гр. Главиница
Поощрителна награда - Арда Джансер, ученик от 

1 клас в СУ „Васил Левски“, гр. Главиница
Трето място - Джейда Джевдет, ученичка от 2 

клас в СУ „Васил Левски“, гр. Главиница
Второ място - Бурак Берхат, ученик от 4 клас 

в СУ „Васил Левски“, гр. Главиница
Първо място - Арда Тахир, ученик от 3 клас в СУ 

„Васил Левски“, гр. Главиница
II-ра възрастова група:

Поощрителна награда - Деница Хараламбова 
- ученичка от 5 клас в СУ „Васил Левски“, гр. Гла-
виница

Трето място - Умут Йозгюр, ученик от 6 клас в 
СУ „Васил Левски“, гр. Главиница

Второ място - Даниела Ивелинова - ученичка от 
6 клас в СУ „Васил Левски“, гр. Главиница

Първо място - Онур Ърфан - ученик от 5 клас в 
СУ „Васил Левски“, гр. Главиница

III-та възрастова група:
Мелиса Сафет - ученичка от 9 клас в СУ „Васил 

Левски“, гр. Главиница
 

Втора категория: МАКЕТ

I-ва възрастова група - групите на ДГ „Св. Св. 
Кирил и Методий“, гр. Главиница;

- Поощрителна награда - група „Мечо Пух“, ДГ 
„Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Главиница;

- Поощрителна награда - ИГ „Щастливо дет-
ство“, с. Суходол към ДГ „Св. Св. Кирил и Методий“, 
гр. Главиница;

- Трето място - група „Пролет“ от ДГ „Св. Св. 
Кирил и Методий“, гр. Главиница;

- Второ място - ИГ „Кокиче“, с. Зебил към ДГ „Св. 
Св. Кирил и Методий“, гр. Главиница;

- Първо място - ИГ „Мир“, с. Калугерене към ДГ 
„Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Главиница;

II-ра възрастова група: Социални учреждения
- Поощрителна награда - ЦСРИ, с. Листец;
- Трето място - ЦСРИ, с. Сокол;
- Второ място - КСУ за ЛПР и за ПЛУИ, гр. Гла-

виница;
- Първо място - ЦНСТ ДБУ, с. Малък Преславец.

За поредна година, по 
повод предстоящия праз-
ник посветен на Баба 

Марта, Община Главини-
ца съвместно с Мест-
ната комисия за борба 

срещу противообществе-
ните прояви на малолет-
ните и непълнолетните 

организира конкурс за из-
работване на мартеници.

Освен учениците от 
общинските училища и 
децата от групите на 
ДГ „Св. Св. Кирил и Ме-
тодий“, гр. Главиница в 
конкурса се включиха и 
социалните учреждения 
на територия на общи-
ната - Комплекс за со-
циални услуги за лица с 
психични разстройства 
и за пълнолетни лица с 
умствена изостаналост 
в гр. Главиница, Център 
за социална интеграция 
и рехабилитация в с. Лис-
тец и с. Сокол, ЦНСТ ДБУ 
в с. Малък Преславец.

След финала на инте-
ресния конкурс се проведе 
награждаването на кла-
сираните участници.

Кметът на община Гла-
виница - Неждет Джев-
дет, връчи Грамоти и 
награди на отличилите 
се участници.

Творбите от конкурса 
бяха част от благотво-
рителна изложба-базар, а 
със събраните средства 
ще бъдат подпомогнати 
лица в нужда.

Две картини дар за читалището в Главиница 
от художника Малина Николова

В навечерието на 3 март 
и по случай 150 години 
от гибелта на Левски в 
гр. Главиница се проведе 
тържествен концерт в 

залата на читалището, с 
участието на самодейните 
колективи къмм НЧ "Христо 
Ботев - 1940 г.", децата от 
група "Пролет" от ДГ " Св. 

Св. Кирил и Методий" и уче-
ници от СУ "Васил Левски" 
от град Главиница.

Поздравления бяха отпра-
вени от Община Главиница 
и СУ "Васил Левски".

За Деня на самодееца - 1 
март, НЧ " Христо Ботев - 
1940 г." получи подарък от 
местната художничка Ма-
лина Николова лично изра-
ботени от нея две картини 
- " Левски" и " Ямболските 
коледари”.

„С благодарност и уваже-
ние към Малина Николова 
- художник от град Главини-

ца! - казват от културната 
институция. - НЧ " Христо 
Ботев - 1940 г." получи цен-
но дарение от Малина Ни-
колова - две картини*. Про-
изведенията на изкуството 
са отражение на времето, 
в което са създадени. Това 
свидетелство, създадено 
от художниците, остава за 
следващото поколение. Ри-
суването е усамотение, в 
което един художник хваща 
късове от живота, за да ги 
комбинира в една прекрасна 
история от багри.
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Футболът - поредната сфера, 

която Община Главиница 

развива с успех

за кратко, от компютри-
те, телефоните, да се 
разграничат от алкохола 
и цигарите и да се зани-
мават със спорт, който, 
освен доброто здраве, към 
което предразполага, учи на 
дисциплина, отговорност, 
колегиалност, екипност, 
толерантност - това са 
качества, които помагат 
за развитието на всеки 
човек.

И двете гарнитури започ-
наха подготовка в началото 
на февруари за новия полу-
сезон. Изиграха по няколко 
приятелски срещи, като на 
5 март т.г. се даде старт 
на официалните срещи от 
първенството. Именно там 
и двата отбора се пред-
ставят повече от достой-
но. Мъжете заемат второ 
място в класирането, а 
юношите са първи, като 
имат до момента само 
победи и нямат загубена 
точка. На този етап това 
дава права и на двата тима 
да участват на финалите в 
Силистренска област.

По-голямата гордост 
идва от факта, че тези 

резултати се постигат 
единствено и само с мест-
ни момчета. Похвалното за 
мъжете е, че тимът е най-
млад от всички 18 отбора, 
които се състезават в 
областта.

Дисциплината, отговор-
ността и спортният хъс, 
наложени от старши тре-
ньора Иван Иванов са в 
основата на успехите. Бла-
годарение на г-н Иванов и 
в двата отбора има изгра-

дени невероятни колективи, 
които с  желание и настро-
ение излизат на терена, за 
да защитават авторитета 
на своята Община. Ашкън 
Салим - Секретар на Общи-
на Главиница и Председател 
на Управителния съвет 
на отбора е в постоянна 
връзка с треньора и реша-
ва всички проблеми, които 
възникват. Съпричастен е 
за постигане на общата 
цел. От своя страна, фут-
болисти, треньор и пред-
седател изказват своята 
огромна благодарност към 
Ръководството на Община 
Главиница в лицето на г-н 
Неждет Джевдет, Кмет на 
Общината за разбирането, 
отзивчивостта и солидар-
ността.

Имайки предвид тези 
обстоятелства, както и 
приятелските и колегиал-

но отношения между ръ-
ководители и подчинени, 
отличните резултати не 
само са закономерни, но и 
обещават да продължават 
така занапред във времето.

от стр. 1

В Тутракан е открит 
Мобилен общински офис 
/МОО/ на Национална 
служба за съвети в зе-
меделието /НССЗ/ фи-
нансиран по договор 
№РД50-98/22.11.2021 от 
Програма за развитие на 
селските райони 2014-
2020 г. Експертите ще 
предоставят безплатни 
професионални съвети 
и специализирани кон-
султации на земеделски стопанства, безплатна 
консултантска помощ на стопани, сдружения и 
организации, свързани със земеделието. Ще ор-
ганизират 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 дос-
тъпа на земеделските стопани и заинтересованите 
лица в областта 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 
(бивша Детска ясла на Текето)
Телефон за връзка: 086239967

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

Вестник "УСТРЕМ"

Издател: Община Главиница
Адрес: 7630 гр. Главиница, ул. “Витоша” № 44

тел.:  (08636) 20 40, 22 84, 22 64
e-mail: obshtina@ glavinitsa.bg

www.glavinitsa.bg
Броя подготви: Калина ГРЪНЧАРОВА

Печат: “КОВАЧЕВ ПРЕС” - гр. СИЛИСТРА

2 345 дка нови гори залесени в Централна Северна България
2 345 дка са новите гори в Цен-

трална Северна България, залесени 
от лесовъдите на „Северноцен-
трално държавно предприятие“ 
ДП – Габрово и териториалните му 
поделения през 2022 г. По-голяма-
та част от тях – 83% или 1955 дка 
са залесени с тополови култури, 
а останалите 390 дка с различни 
широколистни и иглолистни ви-
дове - цер, зимен дъб, летен дъб, 
космат дъб, явор, бяла акация и 
черен бор. През пролетния сезон 
на 2022 г., в обхвата на областите 
Габрово, Велико Търново, Русе, 

Силистра и Разград лесовъдите 
от СЦДП са създали 700 дка нови 
гори. 587 дка от тях са залесени с 
евроамериканска топола, а оста-
налите 113 дка с летен дъб, зимен 
дъб, цер и бук.

Традиционно по-силен е бил 
есенния залесителен сезон, кога-
то са извършени повечето от пла-
нираните за годината залесителни 
мероприятия. През него в обхвата 
на предприятието са създадени 
нови 1 645 дка гори, голяма част 
от които са залесени с фиданки от 
евроамерикански тополи.

Общите залесени площи през 
2022 г. по стопанства са: ДГС 
Буйновци – 7 дка, ДГС Габрово – 8 
дка. Горските стопанства в Горна 
Оряховица и Елена са залесили по 
15 дка, а това в Плачковци – 16 дка. 
28 дка са новите гори в обхвата на 
ДЛС „Росица“ гр. Севлиево. 50 дка 
са залесени от ДГС Разград и 51 
дка от ДГС „Болярка“ гр. Велико 
Търново. Залесени са и нови площи 
попадащи в обхвата на ДГС „Кара-
куз“ гр. Дулово – 164 дка, както и 
188 дка в обхвата на ДЛС „Сеслав“ 
гр. Кубрат. 229 дка са новите гори 

за 2022 г. в обхвата на ДГС Свищов. 
Успешни акции по залесяване са из-
вършили и стопанствата в гр. Бяла 
– 351 дка и в гр. Силистра – 358 
дка. Сред мащабните залесителни 
кампании попадат създадените от 
ДГС Тутракан 370 дка и 495 дка в 
обхвата на ДЛС „Дунав“ гр. Русе.

За залесяването лесовъдите от 
СЦДП ежегодно използват основ-
но фиданки собствено производ-
ство, произведени в държавните 
горски разсадници към ДГС Горна 
Оряховица, ДГС Свищов, ДЛС 
„Дунав“ гр. Русе и ДГС Разград.


