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Едно интервю с Неждет 
ДЖЕВДЕТ - кмет на община 
Главиница, който според го-
ляма част от населението 
е човек не само на идеите, 
но и активно работи за 
осъществяването им. От 
началото на мандата му 
до настоящият момент се 
оказва, че е реализирал го-
ляма част от управленска-
та си програма и целена-
сочено полага основите за 
подобряване на условията 
за живот в общината.

- Г-н кмет, на какъв 
етап се намира Община 
Главиница по отношение 
на финансовите задълже-
ния  и какви са причините 
за възникването им?

- През 2016 година се 
установи, че Община Гла-
виница има задължения в 
значителен размер към ДФ 
„Земеделие” и ОП „Околна 
среда” за програмен период 
2007-2013 г., като общият 
им размер е около 4 млн. 
лева.

-

на стр. 2

Ремонт на водопровод в 

кв."Шарман" предстои

Община Главиница получи одобрение за финансира-
не на проект "Реконструкция на водопроводна мрежа 
в квартал "Шарман" - гр. Главиница" от Предприятие 
за управление на дейностите по опазване на окол-
ната среда (ПУДООС), информира кметът Неждет 
Джевдет. Този участък е със значителна концен-
трация на аварии и след подмяната се очаква да се 
подобри, както качеството на питейната водата, 
така и на предоставяната услуга.

Финансирането е в размер на 1 млн. и 500 хил. лева. 
Изпълнението на проекта ще бъде финализирано 

до края на 2018 година. 
Община Главиница полага усилия за привличане на 

средства, за да може на следващ етап да се извърши 
асфалтиране на улиците.

От априлската сесия на 

Общински съвет-Главиница:

Неждет ДЖЕВДЕТ, Кмет на община Главиница:

Одобрен е размерът на наема 
на общинските земеделски земи

С проект за 
модернизация на 

Домашен социален 
патронаж ще 
кандидатства 

Община Главиница

Дейността на Общински 
съвет-Главиница и него-
вите комисии за периода 
м.октомври 2017 г. - м.март 
2018 г. бе отчетена от 
неговия председател Ме-
сут Алиш на проведеното 
заседание на 26 април т.г. 
От него става ясно, че 
няма промени в състава 

му, проведени са 6 редовни 
заседания, две извънредни 
и една тържествена сесия. 
За същия период всички 
пет Постоянни комисии 
са заседавали 6 пъти, а в 
дневния ред са били внесени 
и обсъдени 62 предложения, 
отчети, информации, молби 
и др. Основен техен вноси-

тел е кметът на общината 
Неждет Джевдет.

В присъствието на се-
кретарите на читалища бе 
обсъден и приет годишен 
доклад за дейностите и фи-
нансов отчет на народните 
читалища в общината за 
миналата година. Общин-

на стр. 4на стр. 4

""Ден наа моетто роднно село -- 2018""

на стр. 5

В с. Звенимир:

Народният представител Рамадан АТАЛАЙ, кметът на Община Главиница 

Неждет ДЖЕВДЕТ и кметът на с.Звенимир Тезджан РУШАН 

поздравиха празнуващите
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Телефони за сигнали 
на граждани:

Сметоизвозване: 
0884 496 106 - Мюмюн Лютфи Ефраил 
0884 496 102 - Феджредин Белки Мехмед 

Улично осветление: 
0884 496 106 - Мюмюн Лютфи Ефраил 
0884 496 102 - Феджредин Белки Мехмед 
0897 218 745 - Мюбредин Седат Емин 

Безстопанствени кучета: 
0889 441 004 - Диляна Маринова Кирчева

Общински транспортни линии: 
0885 425 684 - Ерол Емин Али 

Домашен социален патронаж: 
0885 515 355 - Севинч Вели Шевкъ

Детска градина: 
0893 656 940 - Мариана Донева 
0899 919 039 - Азиме Хамди Касим

Водоеми: 
0885 272 815 - Шабан Вели Осман 

Горски територии: 
0887 363 332 - Филип Тодоров Тодоров

Община Главиница въвежда нов вариант за доставки и 
потребление на горива за нуждите на служебните МПС. 
През следващата седмица в Общинското предприятие 
ще бъдат монтирани две колонки, съответно за бензин 
и дизелово гориво, които ще бъдат под постоянно ви-
део наблюдение. Зареждането на служебните МПС ще 
се извършва с чип и информацията ще се съхранява в  
електронна система. 

Ползите от това ново оборудване ще са по-качест-
вено и по-евтино гориво, както и възпрепятстване на 
възможността за злоупотреба с гориво.

Въвеждат нов вариант 
за доставки на горива 
за нуждите на общината

Започна реконструкция на 
тротоарните площи в гр. Главиница    

С цел да се подобри инфраструктурата и да се съз-
дадат по-добри условия за жителите на град Главиница, 
работници от Общинското предприятие „Общински 
имоти и комунални дейности“ стартираха ремонтни 
дейности на тротоарните площи по ул. „Оборище” на 
града. Ремонтираните участъци добиват много по-
добър вид и създават безопасност за пешеходците. 
(снимка 3)

Преди ремонта, същите тези участъци имаха не-
използваем вид и пешеходците предпочитаха да се 
движат по шосето. (снимка 1)

Дейността по реконструкция на съществуващи 
амортизирани тротоарни площи ще се извършва през 
цялата година и като следващи обекти са запланувани 
ул. „Витоша” на град Главиница и централната алея 
на село Коларово.   1   3
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Настъпи пожароопасният сезон
До 31 октомври е забранено паленето 

на стърнища и сухи треви
С цел предотвратяване възникването на пожари, 

ограничаване на тяхното развитие и разпространение, 
осигуряване на условия за своевременното им откриване 
и успешно гасене, както и за осигуряване на пожарна 
безопасност в защитени територии, периодът от 1 ап-
рил до 31 октомври 2018 г. е определен като пожароопа-
сен в защитените територии - изключително държавна 
собственост, съгласно Заповед №РД-119/08.03.2018 г. 
на Министъра на околната среда и водите.

Община Главиница отправя апел към гражданите да 
не се допускат палежи на стърнища, слогове, крайпът-
ни ивици и сухи треви, и припомня, че съгласно Закона 
за опазване на земеделските земи, глобата е в размер 
от 1500 до 6000 лева, а при повторно нарушение нака-
занието е от 2000 до 12 000 лв.

При забелязване на пожар, незабавно сигнализирайте 
на телефон 112.

от стр. 2



УСТРЕМ м. април 2018 г.4

От априлската сесия на Общински съвет-Главиница:

Одобрен е размерът на наема 
на общинските земеделски земи

С проект за модернизация на Домашен социален патронаж ще 
кандидатства Община Главиница

ските съветници гласуваха 
приемането на План за раз-
витието на социалните ус-
луги на община Главиница за 
2019 г. и Годишен отчет за 
състоянието на общинския 

дълг на Община Главиница 
към 31.12.2017 г.

Фонд "Социална закрила" 
дава възможност на Общи-
ните да кандидатстват 
с проектни предложения. 
Общинска администра-

ция-Главиница ще търси 
финансиране за своето 
проектно предложение за 
модернизация на кухненски 
блок на Домашен социален 
патронаж в града, която 
се явява първата дейст-
ваща социална услуга на 
територията на общината. 
През годините тя е увели-
чила своя капацитет - на 

250 места, а приготвя и 
предоставя храна на 325 
потребители, включително 
самотноживеещи лица, пен-
сионери и потребители от 
Дневния център в с.Сокол 
и по проект "Осигуряване 
на топъл обяд в община 
Главиница" във всички 23 
населени места.  

На сесията бе прието 
решение за актуализиране 
на основните месечни въз-
награждения на кметовете 
на кметства след влязлата 
в сила нова минимална ра-
ботна заплата. Одобрен 

е проект за Подробен ус-
тройствен план за изграж-
дането на обект "Комплекс 
за тържества и групови 
събирания" в с. Дичево.

Съветниците одобриха и 
предложените размери на 
наемни цени на земеделски 
земи от Общински поземлен 
фонд. 65 лв./дка ще бъде 
наемът на земеделски земи 

с начин на трайно ползване 
"Нива" и предназначени за 
отглеждане на едногодишни 
полски култури, на земедел-
ски земи с начин на трайно 
ползване "Овощна градина", 
на общински имоти нами-
ращи се в регулационните 
планове на населените мес-
та и имотите в населени-
те места извън регулация 
(къшлите), а 55 лв./дка е 
наемът на земеделски земи 
с начин на трайно ползване 
"Лозе" и предназначени за 
отглеждане на лозови на-
саждения. 

от стр. 1

Добрите дела на Сафет Халид 
от с. Зарица имат продължение. 
Той направи две метални гнезда 
за щъркели. 

"Днес благополучно бяха мон-
тирани двете гнезда във с.Зарица. 
Благодаря на Общинска админи-
страция в град Главиница, кои-
то предоставиха необходимата 
техника за монтирането им. Вече 
оставам с надеждата, че ще се 
върнат все някой ден. Дано да 
съм жив и здрав, за да мога да 
ги видя кацнали върху гнездата" 

- това написа Сафет в профила 
си в социалната мрежа в края на 
м.април. 

Същият Сафет от главиниш-
кото село Зарица, който спаси 
четири бедстващи щъркели от 
измръзване, а добрината му стана 
известна в цял свят чрез снимки 
публикувани във Фейсбук.

За монтирането на гнездата на 
електрическите стълбове помогна 
със специална техника - кран, Об-
щинското предприятие "Общин-
ски имоти и комунални дейности".

Емоционално издание на Общински 
пролетен празник “Шарен свят - пъстър свят"

В ранните следобедни часове 
на 27 април т.г. Народно чита-
лище ”Христо Ботев - 1940 г.” в 
гр. Главиница беше оживено от 
веселата глъчка на ученици от I 
до IV клас от четирите училища 
на общината.

Тогава за пореден път се про-
веде традиционният пролетен 
празник “Шарен свят - пъстър 
свят”, чиито организатори са 
Община Главиница и Общинско-
то методическо обединение на 

началните учители.
На украсената сцена, учени-

ците от СУ ”Васил Левски" - 
гр.Главиница, ОбУ ”Иван Вазов” 
- с. Зафирово, ОУ ”Св. Св. Кирил 
и Методий” - с. Сокол и ОУ ”Отец 
Паисий” - с. Стефан Караджа 
дариха публиката с много усмив-
ки и приятни емоции. Малките 
възпитаници поднесоха пъстра 
китка от песни, скечове, народни 
и модерни танци.

Цареше много настроение, 

смях и веселие. Този празник още 
веднъж показа колко много уче-
ниците обичат да пеят и танцуват, 
да бъдат истински артисти.

 Празника уважиха зам.-кмето-
вете на Общината, служители от 
отдел ”Хуманитарни дейности” и 
директори на училища.

На всички ученици и ръково-
дители бяха връчени грамоти и 
подаръци от Община Главиница.

Деца ще поставят къщички за птици 

По случай Седмицата на 
гората и Деня на Земята, 
Община Главиница предос-
тави 20 къщички за птици 
на детските градини в 

общината. Къщичките са 
изработени в дърводелския 
цех на Общинското пред-
приятие "Общински имоти 
и комунални услуги". Тазго-

дишното мото на Седмица-
та на гората бе „Децата и 
гората на България за бъде-
щето на зелена Европа”, а 
Денят на Земята е насочен 
към борбата със замърсява-
нето с пластмаса.

Децата ще имат въз-
можност да ги поставят 
лично на избрани дървета 
и да проследят процеса на 
гнездене на видовете пти-
ци, обитаващи района.

Целта на инициативата 
е да се осигурят места за 
гнездене на среден размер 
птици като скорец, сини-
гер, врабче, авлига, славей, 
овесарка, бяла стърчиопаш-
ка, щиглец.
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"Ден нааа моетто роднно село --- 2018"
В с. Звенимир:

Народният представител Рамадан АТАЛАЙ, кметът на Община Главиница 

Неждет ДЖЕВДЕТ и кметът на с.Звенимир Тезджан РУШАН 

поздравиха празнуващите
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Маратон на 
четенето

За поредна година Читалищната 
библиотека в гр.Главиница се 
включи в Националната кампания 
"Маратон на четенето", която се 
проведе от 2 до 23 април, инфор-
мира библиотекарката Наталия 
Денева. 

На събитието присъстваха зам.-
кметът на Община Главиница 
Данка Милчева, която даде старт 
на маратона, ученици от 1, 2, 3, 4 
и 5 класове от СУ "Васил Левски" и 
редовни читатели на библиотеката 
от града.

Маратонът на четенето се пре-
върна в празник за любителите на 
книгите и четенето. Идеята е да се 
четат на глас текстове от любими 
произведения на различни авто-
ри. Наблегнахме на приказките 
на Андерсен, защото точно на 2 
април се навършиха 213 години 
от рождението му и на стихове от 

Христо Ботев по повод 170 години 
от неговото рождение и на други 
автори.

Освен четенето, вниманието на 
всички участници в Маратона беше 
ангажирано с четене на Мъдри 
мисли за книгата, отговаряне на 
въпроса "Защо обичам да чета...?", 
и решаване на кръстословица.

"Емоцията, която се създаде 
по време на дискусията между 
различните поколения въздейства 
на учениците и те обещаха, че ще 
оставят таблетите и телефоните за 
малко всеки ден, ще се настанят на 
любимото си място в къщи и ще 
позволят на книгата да им покаже 
на какво е способна" - допълни 
още Денева.

На всички читатели, взели учас-
тие в инициативата бяха раздадени 
химикали, книгоразделители и ла-
комства от името на Читалището.
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Отборът на СУ „Васил Левски" - Главиница е 
победител в областното състезание „Защита 
при бедствия, пожари и извънредни ситуации” 

Областното ученическо 
състезание „Защита при 
бедствия, пожари и извън-
редни ситуации” се проведе 
в Силистра. В него участ-
ваха представителни отбо-
ри на ОУ „Христо Смирнен-
ски“ - Дулово, ОУ „Стефан 
Караджа“ - село Искра, ОУ 
„Черноризец Храбър“ - село 
Кайнарджа, СУ „Васил Лев-
ски“ - Главиница, ОУ „Отец 
Паисий“ - Силистра и СУ 
„Христо Ботев“ - Тутракан, 
показали най-добри резул-
тати на общинско ниво.

Организатор на проявата 
бе Регионална дирекция „По-
жарна безопасност и защита 
на населението" - Силистра 
в партньорство с ОС на БЧК 
и Регионалното управление 
на образованието.

В първата част на над-
преварата състезатели-
те трябваше да покажат 

нивото на теоретичната 
си подготовка, решавай-
ки тест за проверка на 
знанията за поведение и 
действие при бедствия, 
пожари и извънредни си-

туации, а след това да 
демонстрират усвоеното 
на практика. За целта те 
преминаха последователно 
през 5 учебни центъра, къ-
дето изпълниха конкретни 

задачи за действия при 
земетресение, наводнение, 
замърсяване с амоняк, хлор 
и въглероден окис, радиоак-
тивно замърсяване, пожар, 
първа долекарска помощ и 
индивидуални средства за 
защита. 

С най-голям брой точки 
на първо място се класира 
отборът на СУ „Васил Лев-
ски“ - Главиница, следван 
от представителите на ОУ 
„Отец Паисий“ - Силистра 
и ОУ „Христо Смирненски“ 
- Дулово.

Отборите, класирали се 
на първите три места, 
получиха купи и грамоти, а 
всички състезатели - инди-
видуални грамоти. 

Като областен победи-
тел отборът на СУ „Васил 
Левски“ - Главиница ще 
продължи участие на наци-
онално ниво.

Патронен празник на ОбУ „Иван Вазов” в с. Зафирово

Тържество по случай 
патронния празник на ОбУ 
„Иван Вазов”, с. Зафирово 
бе проведено в салона на 
НЧ „Христо Ботев - 1901 
г.”

Празникът беше открит 

с песни и стихове от про-
изведения на Иван Вазов.

По проект „Твоят час”, 
ученици от Клуб „Весел те-
атър” с ръководител г-жа 
Имрен Сюлейман, пред-
ставиха авторска интер-

претация на класическата 
незабравима театрална 
постановка „Взех, та, Рад-
ке” с две нови заглавия 
- “Хубавите ябълки не ги 
ядат прасетата” и „Всяка 

жаба да си знае гьола”.
Публиката - ученици, учи-

тели, родители и гости от 

селото, горещо аплодираха 
талантливото изпълне-
ние на малките артисти, 
както и танцовото изку-
ство на танцьорките от 
Клуб „Модерни танци" (по 

проект „Твоят част”), с 
ръководител г-жа Снежана 
Берберска.

Община Суворово ор-
ганизира за единадесета 
поредна година на Празника 
на фолклорното изкуство 
„Като жива вода-Суворово 
2018”, който се проведе на 
28 и 29 април т. г. в мест-
ността „Горски кладенец”.

В тазгодишното издание 

на фестивала участваха 38 
танцови състави, 33 люби-
телски клубове за народни 
танци, 103 певчески групи, 
26 дуети/триа, 10 оркестри 
и 260 индивидуални изпъл-
нители.

Сред тях бяха и самодей-
ците от с. Богданци. Те 

се представиха прекрасно 
- група "Богданка" завоюва 
второ място за в раздел 
"Певчески групи" в V-та 
възрастова категория 

Освен това Детска група 
"Богданче" бе отличена с 
три поощрителни награ-
ди - за изпълненията си в 

раздел "Певчески", в раздел 
"Дует,трио, квартет " и 
раздел "Индивидуални из-
пълнители". 

Ръководител на самодей-
ните състави, които пред-
ставиха НЧ "Отец Паисий 
- 1948 г." е Пламен Калчев, 
на когото и самодейците, и 
ръководството на Читали-
ще благодарят за хубавите 
емоции.

Самодейците от с. Богданци с призово място от фолклорен фестивал

"С приказките за Хитър Петър" 
се нарича мероприятието, което 
организира библиотеката на НЧ 
"Просвета" в с. Стефан 
Караджа. Поводът - 1 
април - Ден на хумора 
и шегата събра в библи-
отечната зала ученици 
от местното училище, 
които са и редовните 
посетители на култур-
ната институция.

"Четохме приказки за 
Хитър Петър, а децата 
научиха как популяр-
ният герой е получил 
името си. Като истински артисти, 
трима от учениците представи-
ха драматизация на приказката 
"Торбата с лъжите", след което 

отговаряха на въпроси свързани 
с нея" - разказа библиотекарката 
Ирена Вълчева.

В края на веселото събитие, 
децата са изработили постер с 
рисунки и илюстрации за Хитър 
Петър.

Успешно и стимулиращо се 
оказа първото участие на децата 
от Школата по приложно и изоб-
разително изкуство в с. Коларово в 
национален конкурс. За отличното 
си представяне в 21-то издание на 
Националния конкурс "Малките на-
шенци" в гр. Казанлък те получиха 
диплом и медал.

В престижния конкурс със свои 
рисунки участваха Гюрай Юксел 
- 11 г., Арзу Наил - 11 г., Мерих 
Левент - 12 г., Емре Нурай - 11 г., 
Есин Тюнджан - 12 г., .Хаял Орхан 
- 4 г., Севил Турхан - 6 г., Севги 
Севгин - 5 г., Семих Нурай - 8 г., 

Сердар Севгин - 8 г., Елиф Юксел 
- 9 г., Жаклин Бейнур - 9 г., Сечил 
Турхан - 9 г., Иляйда Ердан - 9 г. и 
Демирджан Рамадан - 6 г.

Техен ръководител е Лорета 
Станева.

Конкурсът е част от Чудомиро-
вите празници, които се провеждат 
ежегодно в града на розите - Ка-
занлък. 

Участниците в него са разпре-
делени в три възрастови групи и 
две категории. В първа категория 
участват ученици от специализира-
ни инстанции и школи, а във вто-
рата - детски градини и училища.

С Хитър Петър в Деня на 
хумора и шегата в село 

Стефан Караджа

"Малките нашенци" от с. Коларово
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Община Главиница, Област Силистра

Обява
На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл.35, ал. 1 от ЗОС, чл. 36, чл.50 и чл.52  

от Наредба № 3 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество в Община Главиница и в изпълнение на Решение № 362 по Протокол 
№41/26.04.2018 г. на Общински съвет-Главиница се открива процедура  за провеж-
дане на публичен търг с явно наддаване за: 

1. Продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост, както следва:

2. Отдаване под наем на сгради, части от сгради и помещения.

Публичният търг да се проведе на 06.06.2018 г. /сряда/ в Заседателната зала на 
IV етаж в административната сграда на Община Главиница, ул. “Витоша“ №44 в 
часовите диапазони, упоменати в таблицата.

Тръжната документация се получава всеки работен ден от Информационния 
център на община Главиница. Краен срок за закупуване на тръжна документация 
и подаване на заявления за участие в търга - 05.06.2018 г. /вторник/. Информация 
за провеждане на търга и документи за участие се съдържат в тръжната доку-
ментация.

Повторен търг при неявяване на кандидати да се проведе на 06.07.2018 г. /петък/ 
на същото място и при същите условия. Определям срок за внасяне на депозита 
за участие и закупуване на тръжна документация, оглед на обекта и подаване на 
заявления за участие до 16:00 часа на 05.07.2018 г. /четвъртък/.

За контакти: Община Главиница, Н-к отдел „Общинска собственост", тел.086362128

Община Главиница разкри 
нови автобусни линии

С намаляването на пътуващите по общинските автобусни линии, през последните 
години, обслужващите ги частни фирми се отказаха от този бизнес, т.к. това се 
оказа нерентабилно за тях. Спирането на автобусните линии доведе до липса на 
транспорт за жителите на общината, което създаде условия да се появят незаконни 
таксита, превозващи на много високи цени. Години наред жителите на общината 
изпитваха затруднения при придвижването им до общинския център, за получаване 
на административни услуги от Общинската администрация, „Бюрото по труда“, 
„Социално подпомагане“, закупуване на лекарства и т.н. 

През 2018 година, Общината осигури финансов ресурс в размер на 12 хил. лв., кой-
то ще се предостави на общинската фирма  „Общински превози“ ЕООД, която да 
обслужва общинските линии на ниски цени. 

От началото на месец март, линиите, които се обслужват са следните:
1. Главиница - Черногор - Главиница и обратно 
Изпълнява се понеделник и четвъртък
Час на тръгване: 9:00 - 9:11 - 9:21
Час на тръгване: 12:00 - 12:11 - 12:21 
2. Косара - Богданци - Зафирово - Малък Преславец - Долно Ряхово - Зафирово 

- Коларово - Дичево - Сокол - Главиница и обратно
Изпълнява се понеделник и сряда
Час на тръгване: 8:00 - Час на пристигане: 9:15 
Час на тръгване: 11:00 - Час на пристигане: 12:20 
3. Главиница - Сокол - Бащино - Суходол - Сокол - Главиница и обратно
Изпълнява се понеделник, сряда и петък
Час на тръгване: 8:00 - 8:06 - 8:21 - 8:31 - 8:41 - Час на пристигане: 8:50
Час на тръгване: 11:00 - 11:07 - 11:17 - 11:27 - 11:42 - Час на пристигане: 11:50

Общинското предприятие финансира 
разходите за водопойните чешми

В регистъра на грави-
тачните чешми в община 
Главиница са записани 27 
броя чешми, които се на-
мират в следните населени 
места: Малък Преславец – 
2 бр., Долно Ряхово – 2 бр., 
Зафирово – 2 бр., Коларово 
– 3 бр., Богданци – 2 бр., 
Косара – 1 бр., Дичево – 1 
бр., Сокол – 2 бр., Главиница 
– 2 бр., Ст. Караджа - 1 бр., 
Черногор – 3 бр. 

В някои населени мес-

та липсват водоеми и 
гравитачни чешми, което 
създава трудности при 
пасищно отглеждане на 
животните. Последното 
наложи, да се създадат 
алтернативни варианти 
за водопой на животни. 
В землищата на селата 
Калугерене, Ножарево, Па-
дина, Листец и Звенимир 
са налични чешми, които 
през предходните години 
се използваха за водопой и 

разходите се поемаха от 
предприятието. 

През 2017 година, поради 
това, че в землището на 
село Листец се оформи 
траен микроводоем, жи-
вотновъдите се съгласиха 
да не използват наличната 
водопойна чешма, за да не 
се правят излишни разходи. 
Останалите водопойни 
чешми с питейна вода 
бяха ползвани през летния 
сезон.

Община Главиница, Област Силистра

З А П О В Е Д
№ РД-01-313 

гр. Главиница 03.05.2018 год.

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл.35, ал. 1 от ЗОС, чл. 36, чл.50 и чл.52  
от Наредба № 3 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество в Община Главиница и в изпълнение на Решение №330 по протокол № 
38/01.02.2018 г. на Общински съвет Главиница

Н А Р Е Ж Д А М:

Откривам процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за от-
даване под наем на земеделски земи за срок от 5 стопански години:

Часът на провеждане на търга е от 10:00 ч.
1. Утвърждавам тръжната документация, в т.ч. указанията и изискванията 

към провеждането на търга, проекто-договора за отдаване под наем и прило-
женията към документацията.

2. Утвърждавам цената на тръжната документация в размер на 10,00 лв. и 
депозита за участие съгласно приложените таблици;

3. Публичният търг да се проведе на 08.06.2018 г. /петък/ в Заседателната 
зала на IV етаж в административната сграда на Община Главиница, ул. “Ви-
тоша“ №44. 

4. Оглед на имотите може да се провежда всеки работен ден при съгласуване 
на график с н-к отдел „Общинска собственост“ и транспорт на кандидата в 
срок до 07.06.2018 г., /четвъртък/, 16:00 часа;

5. Тръжната документация се получава всеки работен ден от Информационния 
център на Община Главиница в срок до 07.06.2018 г., 16:00 ч. след представяне 
на документ за закупуването й. Цената не се възстановява и следва да се 
внесе на касата на Община Главиница или по банков път по сметка на Община 
Главиница, а именно: IBAN: BG 12 CECB 9790 84 4783 5600, BIC: CECB BG SF, код 
вид плащане – 447000, при „Централна кооперативна банка“ - Клон гр. Главиница.

6. Подаването на заявленията за участие в търга се извършва всеки рабо-
тен ден в Информационния център на Община Главиница, в срок до 07.06.2018 
г., 16:00 ч.;

7. Краен срок за внасяне на депозита: - до 16:00 часа на 07.06.2018 г. /чет-
въртък/ на касата на Общината или по банкова сметка на Община Главиница 
IBAN: BG 96 CECB 9790 33 4783 5600, BIC: CECB BG SF Централна кооперативна 
банка - Клон гр. Главиница.

8. Публикуването на обявата за провеждане на търга да се извърши  в един 
местен всекидневник, сайта на Община Главиница, на таблото в администра-
тивната сграда на Община Главиница и в сградите на кметствата. 

Повторен търг при неявяване на кандидати да се проведе на 15.06.2018 г. /
петък/ на същото място и при същите условия. Определям срок за внасяне на 
депозита за участие и закупуване на тръжна документация, оглед на обекта 
и подаване на заявления за участие до 16:00 ч. на 14.06.2018 г. /четвъртък/

Контрол по изпълнение на настоящата заповед възлагам на Директор „Сто-
панско управление и хуманитарни дейности“.

Преписи от заповедта да се връчат на Директор „Стопанско управление и 
хуманитарни дейности“, началник отдел „Общинска собственост“ и Предсе-
дателя на комисията за сведение и изпълнение.

Неждет ДЖЕВДЕТ,
Кмет на Община Главиница
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Вестник "УСТРЕМ"

Издател: Община Главиница

Нашият ФОТОКОНКУРС

"Аз обичам да чета 

в. "УСТРЕМ"

Уважаеми читатели,

Предлагаме Ви едно 
ново предизвикателство 
- фотоконкурс "Аз обичам 
да чета в. "Устрем".

Вашите деца - малки 
и по-големи, със сигур-
ност поглеждат с любо-
питство нашия вестник 
"Устрем". Вглеждат се в 
снимките - търсят там 
познати лица, ако са по-
големи и могат да четат 
- научават информация 
за събитията в община 
Главиница...

От Вас очакваме да 
запечатате на снимка 

техните емоционални реакции с вестник "Устрем".
Снимките изпращайте на e-mail: ustrem19@abv.bg
Срокът на фотоконкурса изтича в края на годи-

ната, а всички получени снимки ще публикуваме във 
в. "Устрем".

Най-интересните ще получат награди осигурени 
от издателя - Община Главиница.

Галена СТАНЧЕВА село Подлес е на 2 години. Тя с 
любопитство разглежда новия брой на в. "Устрем". "Ще 
стана журналист или карикатурист..." - мислеше си тя, 
докато разгръщаше страниците.

Иде млада смяна футболисти
Приключи областни-

ят етап на Учениче-
ските спортни игри 
по футбол в различни-
те възрастови групи. 
Футболните срещи се 
проведоха на градския 
стадион "Луи Айер" в 
Силистра и в тях взе-
ха участие футболни-
те отбори-победите-
ли в общинския кръг 
на Ученическите игри.
Младите футболи-

сти от отборите на 

СУ "Васил Левски", гр. 
Главиница и тази го-
дина показаха завид-
но майсторство във 
футболната игра и 
успяха да се класират 
на призови места.
В групата 5-7 клас, 

децата завоюваха 
второ място. Техен 
треньор е преподава-
телят Кирил Ангелов. 
Също втори се кла-

сира ученическият от-
бор и в следващата 
група - 8-10 клас, а на 
трето място е отбо-
рът при най-големите 
- 11-12 клас. 
Двата отбора се 

тренират от препода-
вателя Иван Иванов.

Чапата - човекът на футбола и спорта!

"90% от хората тук не 
ми знаят името. Чапата 
ми викат!" - смее се Ертан 
Идриз, който наскоро на-
върши 54 години. Когото и 
да попиташ в Главиница за 
него, всички го свързват 
със спорта и футбола. И да, 
"Чапата" го знаят!

"Добродушен, отзивчив, 
винаги помага, казва за него 
кметицата на родното му 
село Звенимир - Тежджан 
Юмер. - Ето, включи се 
активно в организацията 
на празника на селото - 
той сложи знамената. На 
Чапата винаги може да се 
разчита."

Ертан Идриз играе фут-
бол и обича футбола, от-
както се помни. И като 
ученик, и в казармата, и 
след нея той е на спортно-
то игрище.

Играл е за ФК "Левски" 
(Главиница). Бил е 20 години 
футболен съдия в област-
ното първенство, има и 
няколко участия като по-
мощник-съдия във "В" Севе-
роизточна футболна група.

Работил е в Управле-
ние "Образование" като 
"Организатор на спортни 

прояви и първенства", а 
след като Управлението бе 
преструктурирано към Об-
щинската администрация, 
той премина на работа в 
Общинското предприятие 
"Общински имоти и комунал-
ни дейности" и се занимава 
със спортните бази. Той се 
грижи за футболните тере-
ни да са почистени, окосени, 
мрежите поставя, така че 
да са налице нужните усло-
вия за игра.

Извън тези задължение, 
Чапата с удоволствие по-
мага при организирането и 
подготовката на спортни 
срещи и състезания. Топ-
ки, обувки, фланелки, храна 
за футболистите, които 
осигурява Община Глави-
ница - всичко минава през 
неговите ръце.

Той въодушевено разказва 
за интереса на децата към 
футбола. "Какво е необхо-
димо, за да обичат децата 
спорта?", питаме Чапата.

"О, трябва да им се обръ-
ща нужното внимание - каз-
ва той. - Когато отида при 
тях, веднага започват да 
питат и да се интересуват 
кога и кой ще играе. Искат 

да се запишат да играят. 
Ето, сега питат за 11 май 
- тогава в гр.Силистра ще 
се проведе състезание по 
футбол организирано от об-
разователния инспекторат 
за деца 3-4 клас. Наблюда-
вам ги как тренират, мога 
да преценя кой може да бъде 
картотекиран. И когато 
видят, че едно дете е запи-
сано и други го последват, и 
те искат да се занимават 
активно с футбол.

Когато загубят някой 

мач се разплакват, казват 
ми на другия ден, че не са 
спали цяла нощ в мисъл за 
загубената среща.

На децата трябва да се 
обръща внимание, а не да 
им се хвърли една топка и 
"Хайде, играйте!", категори-
чен е Ертан Идриз - Чапата.

Така че, ако сте фут-
болни фенове, можете да 
видите Чапата винаги на 
спортните игрища в на-
селените места община 
Главиница.

Поощрителна награда 
за Преслав Михайлов

Децата от Школата по при-
ложно изкуство към НЧ "Христо 
Ботев", с. Зафирово участваха в 
Националния конкурс "За хляба 
наш...", който се организира от 
образователното министерство, 
Национален дворец на децата, 
Община Благоевград, ОДК и РУО 
в Благоевград.

Те представиха пет произведе-
ния в раздел "Приложното изку-
ство" сътворени от Галена Васи-

лева - 11 год., Весела Цонева - 10 
год., Преслав Михайлов - 11 год. 
и Емилия Демирова - 8 год. Про-
изведението на Преслав Михай-
лов бе удостоена с поощрителна 
награда, за което получи Грамота 
и предметна награда. В този наци-
онален конкурс децата от Школата 
участват за девета поредна година 
и имат извоювани доста призови 
места и поощрителни награди. Те-
хен ръководител е Лорета Станева.


