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șȌȘȇȔȇȟȏȦșȑȕȗȌȑșȏȉ

ǼȒȜȏȞȓțȓȝȞȜȓȘȠțȎ
ǼȏȧȖțȎǱșȎȐȖțȖȤȎ
ȕȎșȐ

Неждет ДЖЕВДЕТ, Кмет на община Главиница:

Едно интервю с Неждет
ДЖЕВДЕТ - кмет на община
Главиница, който според голяма 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 голяма част от управленската си програма и целенасочено полага основите за
подобряване на условията
за живот в общината.
- Г-н кмет, на какъв
етап се намира Община
Главиница по отношение
на финансовите задължения и какви са причините
за възникването им?
- През 2016 година се
установи, че Община Главиница 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.
ȾɴɥɝɴɬɤɴɦȾɴɪɠɚɜɟɧɮɨɧɞ
ÄɁɟɦɟɞɟɥɢɟ´ ɤɨɣɬɨ ɟ ɜɴɡ-

Ремонт на водопровод в
кв."Шарман" предстои
Община Главиница получи одобрение за финансиране на проект "Реконструкция на водопроводна мрежа
в квартал "Шарман" - гр. Главиница" от Предприятие
за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС), информира кметът Неждет
Джевдет. Този участък е със значителна концентрация 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:

Одобрен е размерът на наема
на общинските земеделски земи

на стр. 2

В с. Звенимир:

"Ден наа моет
то роднно село - 2018""
Народният представител Рамадан АТАЛАЙ, кметът на Община Главиница
Неждет ДЖЕВДЕТ и кметът на с.Звенимир Тезджан РУШАН
поздравиха празнуващите

на стр. 5

ǪǴǬǮǫǧǮǧȀȁǷǱǬǲǯǴǧǶǷǧǩǯ
ǸǧǻǬǹǼǧǲǯǫǵǹǸǮǧǷǯǽǧ
на стр. 4

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

Дейността на Общински
съвет-Главиница и неговите комисии за периода
м.октомври 2017 г. - м.март
2018 г. бе отчетена от
неговия председател Месут 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 секретарите на читалища бе
обсъден и приет годишен
доклад за дейностите и финансов отчет на народните
читалища в общината за
миналата година. Общинна стр. 4
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УСТРЕМ

ɄɦɟɬɴɬɧɚɨɛɳɢɧɚȽɥɚɜɢɧɢɰɚɇɟɠɞɟɬȾɀȿȼȾȿɌɜɪɴɱɢɤɥɸɱɨɜɟɬɟɡɚɚɜɬɨɦɨɛɢɥɧɚ
ɞɢɪɟɤɬɨɪɚɧɚȾȽɋɜɋɜɄɢɪɢɥɢɆɟɬɨɞɢɣɆɚɪɢɚɧɚȾɨɧɟɜɚ

от стр. 1 ɢɧɟɩɨɞɥɟɠɢɧɚɧɚɦɚɥɹɜɚɧɟ
ɫɴɫ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɨɬ ɞɴɪɠɚɜɧɢɹ
ɛɸɞɠɟɬ ɬɟ ɰɟɥɢɹɬ ɪɚɡɦɟɪ
ɳɟɛɴɞɟɜɴɡɫɬɚɧɨɜɟɧɨɬɈɛɳɢɧɚɬɚ
Ɉɤɚɡɜɚ ɫɟ ɱɟ ɩɨɦɚɥɤɢɹɬ
ɞɴɥɝɧɚɈɛɳɢɧɚɬɚɳɟɫɟɩɪɟɜɴɪɧɟɜɩɨɝɨɥɟɦɢɹɞɴɥɝɋɥɟɞ
ɩɨɞɩɢɫɜɚɧɟ ɧɚ ɬɪɢɫɬɪɚɧɧɨɬɨ
ɫɩɨɪɚɡɭɦɟɧɢɟ ɦɟɠɞɭ ɦɢɧɢɫɬɴɪɚɧɚɡɟɦɟɞɟɥɢɟɬɨɢɝɨɪɢɬɟ
ɦɢɧɢɫɬɴɪɚ ɧɚ ɮɢɧɚɧɫɢɬɟ ɢ
Ɉɛɳɢɧɚ Ƚɥɚɜɢɧɢɰɚ ɞɴɥɝɴɬ
ɧɚɈɛɳɢɧɚɬɚɳɟɫɟɫɜɟɞɟɞɨ

ɧɢɤɧɚɥɩɪɟɡɝɨɞɢɧɚɟɜ
ɪɚɡɦɟɪ ɧɚ  ɦɥɧ ɢ  ɯɢɥ
ɥɟɜɚɋɭɦɚɬɚɟɩɪɟɞɨɫɬɚɜɟɧɚ
ɧɚ Ɉɛɳɢɧɚɬɚ ɨɬ Ɏɨɧɞɚ ɜɴɜ
ɜɢɞɧɚɚɜɚɧɫɡɚɪɟɚɥɢɡɢɪɚɧɟ
ɧɚɨɞɨɛɪɟɧɢɹɩɪɨɟɤɬÄɊɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɢ ɢɡɝɪɚɠɞɚɧɟ ɧɚ
ɋɩɨɪɬɟɧ ɰɟɧɬɴɪ ɜ ɝɪ Ƚɥɚɜɢɧɢɰɚ´ɉɚɪɢɬɟɫɚɢɡɩɥɚɬɟɧɢɧɚ
ɮɢɪɦɚɬɚɢɡɩɴɥɧɢɬɟɥ ɤɨɹɬɨ
ɜ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɧɟ ɭɫɩɹɜɚ ɞɚ
ɡɚɜɴɪɲɢ ɨɛɟɤɬɚ ɜ ɞɨɝɨɜɨɪɟɧɢɹ ɫɪɨɤ ɇɟɡɚɜɴɪɲɜɚɧɟɬɨ
ɧɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɫɬɜɨɬɨ ɜ ɞɨɝɨɜɨɪɟɧɢɹɫɪɨɤ ɨɤɬɨɦɜɪɢ
ɝɨɞɢɧɚ  ɧɚ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚɧɢɹ
ɨɛɟɤɬ ɟ ɨɫɧɨɜɚɧɢɟ Ɏɨɧɞɴɬ
ɞɚ ɢɫɤɚ ɜɴɡɫɬɚɧɨɜɹɜɚɧɟ ɧɚ
ɚɜɚɧɫɚɩɪɟɜɟɞɟɧɧɚɈɛɳɢɧɚ
Ƚɥɚɜɢɧɢɰɚ
Ɉɬ ɤɪɚɹ ɧɚ  ɝɨɞɢɧɚ
ɞɨɬɨɡɢɦɨɦɟɧɬɨɫɧɨɜɧɢɬɟ
ɫɬɴɩɤɢ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɧɚ
ɞɴɥɝɚɫɚɫɥɟɞɧɢɬɟ
ɱɚɫɬɢɱɧɨɜɴɡɫɬɚɧɨɜɹɜɚɧɟ
ɧɚ ɡɚɞɴɥɠɟɧɢɟɬɨ ɨɬ ɫɬɪɚɧɚ
ɧɚɈɛɳɢɧɚɬɚɜɪɚɡɦɟɪɧɚ
ɯɢɥɥɟɜɚ
ɢɡɞɚɞɟɧȺɤɬɡɚɭɫɬɚɧɨɜɹɜɚɧɟ ɧɚ ɩɭɛɥɢɱɧɨ ɞɴɪɠɚɜɧɨ
ɜɡɟɦɚɧɟ ɧɚ  ɝ ɨɬ
Ɏɨɧɞɚ ɡɚ ɨɫɬɚɧɚɥɚɬɚ ɱɚɫɬ
ɨɬɞɴɥɝɚɜɪɚɡɦɟɪɧɚɦɥɧ
ɯɢɥɥɟɜɚɢɟɧɚɱɢɫɥɟɧɚ
ɥɢɯɜɚɧɚɈɛɳɢɧɚɬɚɜɪɚɡɦɟɪ
ɧɚɯɢɥɥɟɜɚ
 ɜɯɨɞɢɪɚɧɨ ɟ ɢɫɤɚɧɟ ɨɬ
Ɉɛɳɢɧɚ Ƚɥɚɜɢɧɢɰɚ ɜ ȾɎ
ÄɁɟɦɟɞɟɥɢɟ´ ɡɚ ɢɧɢɰɢɢɪɚɧɟ
ɧɚɩɪɨɰɟɞɭɪɚɩɨɧɚɦɚɥɹɜɚɧɟ
ɧɚɞɴɥɝɚɤɚɬɨɟɩɪɟɞɫɬɚɜɟɧɨ
ɫɴɝɥɚɫɢɟɨɬɆɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨɧɚ
ɮɢɧɚɧɫɢɬɟ ɤɨɟɬɨ ɞɚ ɩɨɟɦɟ
ɧɚɦɚɥɟɧɚɬɚɱɚɫɬɨɬɞɴɥɝɚ
 ɜ ɨɬɝɨɜɨɪ ɧɚ ɢɫɤɚɧɟɬɨ
ɧɚɩɪɚɜɟɧɨ ɨɬ ɧɚɫ Ɏɨɧɞɴɬ
ɢɡɩɪɚɬɢ ɩɢɫɦɨ ɡɚ ɫɴɝɥɚɫɢɟ
ɤɨɟɬɨ ɫɴɞɴɪɠɚ ɪɟɲɟɧɢɟ ɡɚ
ɧɚɦɚɥɹɜɚɧɟ ɧɚ ɞɴɥɝɚ ɨɬ ɫɟɝɚɲɧɢɹɪɚɡɦɟɪɨɬɦɥɧ
ɯɢɥɹɞɢɥɟɜɚɧɚɯɢɥɥɟɜɚ
ɯɢɥɝɥɚɜɧɢɰɚɢɯɢɥ
ɥɢɯɜɢ 
ȼɬɨɪɢɹɬ ɩɨ ɪɚɡɦɟɪ ɞɴɥɝ
ɜɴɡɧɢɤɜɚ ɩɪɟɡ ɸɥɢ  ɝɨɞɢɧɚɢɟɜɪɚɡɦɟɪɧɚɦɥɧ
ɯɢɥɥɟɜɚɇɚɥɚɝɚɧɟɬɨɦɭ
ɧɚ Ɉɛɳɢɧɚɬɚ ɨɬ Ɉɩɟɪɚɬɢɜɧɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ÄɈɤɨɥɧɚ ɫɪɟɞɚ
ɝ´ɟɜɪɟɡɭɥɬɚɬɧɚ
ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɬɚɜɁɚɤɨɧɚɡɚɜɨɞɢɬɟ ɢ ɧɟɢɡɩɴɥɧɟɧɢɟɬɨ ɢɦ ɜ
ɫɪɨɤɨɬɫɬɪɚɧɚɧɚɈɛɳɢɧɚɬɚ
Ɍɨɡɢ ɞɴɥɝ ɧɟ ɫɟ ɹɜɹɜɚ ɮɢɧɚɧɫɨɜɚ ɤɨɪɟɤɰɢɹ ɫɴɝɥɚɫɧɨ
Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɢɹɬɚ ɢɡɞɚɞɟɧɚ ɨɬ
Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨɧɚɮɢɧɚɧɫɢɬɟ

Ɉɛɳɢɧɚɬɚ ɨɬ ɜɴɡɦɨɠɧɨɫɬɬɚ
ɞɚɢɦɚɤɚɩɢɬɚɥɨɜɢɪɚɡɯɨɞɢ
ȼɬɨɪɢɹɬ ɜɚɪɢɚɧɬ ɟ ɞɚ ɫɟ
ɢɡɬɟɝɥɢ ɛɟɡɥɢɯɜɟɧ ɡɚɟɦ ɨɬ
Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨɬɨɧɚɮɢɧɚɧɫɢɬɟɋɪɨɤɴɬɡɚɜɴɡɫɬɚɧɨɜɹɜɚɧɟ
ɧɚɬɨɡɢɡɚɟɦɟɧɟɩɨɞɴɥɴɝɨɬ
ɤɪɚɹɧɚɫɥɟɞɜɚɳɚɬɚɛɸɞɠɟɬɧɚ ɝɨɞɢɧɚ ɢ ɩɨ ɚɧɚɥɨɝɢɱɟɧ
ɧɚɱɢɧɧɚɩɴɪɜɢɹɜɚɪɢɚɧɬɳɟ
ɧɢ ɥɢɲɢ ɨɬ ɜɴɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɡɚ
ɢɧɜɟɫɬɢɪɚɧɟɱɪɟɡɤɚɩɢɬɚɥɨɜɢ
ɪɚɡɯɨɞɢɜɦɟɪɤɢɡɚɩɨɞɨɛɪɹɜɚɧɟɧɚɭɫɥɨɜɢɹɬɚɡɚɠɢɜɨɬɧɚ

ɇɨɜɢɹɬɩɨɥɢɰɟɣɫɤɢɭɱɚɫɬɴɤɜȽɥɚɜɢɧɢɰɚ

ɦɥɧɯɢɥɥɟɜɚ
 Ʉɚɤɜɢ ɫɚ ɜɴɡɦɨɠɧɢɬɟ
ɜɚɪɢɚɧɬɢ ɡɚ ɞɚ ɫɟ ɩɨɝɚɫɹɬ
ɬɟɡɢɡɚɞɴɥɠɟɧɢɹ"
 Ɂɚɤɨɧɨɜɢɬɟ ɜɚɪɢɚɧɬɢ ɡɚ
ɩɨɝɚɫɹɜɚɧɟ ɧɚ ɬɟɡɢ ɡɚɞɴɥɠɟɧɢɹ ɫɚ ɧɹɤɨɥɤɨ ɉɴɪɜɢɹɬ
ɟɞɚɫɟɢɡɩɥɚɬɢɜɤɪɚɬɤɨɫɪɨɱɟɧ ɩɥɚɧ ɨɬ ɩɪɢɯɨɞɢɬɟ ɧɚ
Ɉɛɳɢɧɚɬɚ Ɍɚɡɢ ɜɴɡɦɨɠɧɨɫɬ
ɧɟ ɟ ɩɨɞɯɨɞɹɳɚ ɬɤ ɥɢɲɚɜɚ

ɠɢɬɟɥɢɬɟɧɚɨɛɳɢɧɚɬɚ
Ɍɪɟɬɢɹɬɜɴɡɦɨɠɟɧɜɚɪɢɚɧɬ
ɟɞɚɫɟɢɡɬɟɝɥɢɛɚɧɤɨɜɡɚɟɦ
ɉɨ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɧɢ ɞɚɧɧɢ
ɬɚɡɢ ɜɴɡɦɨɠɧɨɫɬ ɢɡɝɥɟɠɞɚ
ɩɨɞɯɨɞɹɳɚ ɤɨɝɚɬɨ ɢɡɞɴɥɠɚɜɚɧɟɬɨɟɫɴɫɫɪɨɤɦɢɧɢɦɭɦ
ɢɥɢ  ɝɨɞɢɧɢ ɬɟ ɜɧɚɫɹɧɟɬɨ
ɧɚɜɧɨɫɤɢɫɩɨɦɚɥɴɤɪɚɡɦɟɪ
ɳɟ ɩɨɡɜɨɥɢ ɞɚ ɫɟ ɡɚɞɟɥɹɬ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ ɩɨɞɨɛɪɹɜɚɧɟ ɧɚ

ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚɬɚɜɨɛɳɢɧɚɬɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚɧɟɧɚɦɟɫɬɧɢɬɟ
ɢɞɨɮɢɧɚɧɫɢɪɚɧɟɧɚɞɴɪɠɚɜɧɢɬɟɞɟɣɧɨɫɬɢ
Ʉɚɬɨ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɦɨɠɟ ɞɚ
ɫɟ ɨɛɨɛɳɢ ɱɟ ɫɥɟɞ ɩɨɞɩɢɫɜɚɧɟɧɚɬɪɢɫɬɪɚɧɧɨɬɨɫɩɨɪɚɡɭɦɟɧɢɟ ɦɨɠɟɦ ɞɚ ɨɬɱɟɬɟɦ
ɱɟɜɪɚɦɤɢɬɟɧɚɟɞɧɚɝɨɞɢɧɚ
ɢɩɟɬɦɟɫɟɰɚɫɦɟɭɫɩɟɥɢɞɚ
ɧɚɦɚɥɢɦ ɡɚɞɴɥɠɟɧɢɹɬɚ ɧɚ
Ɉɛɳɢɧɚɬɚ ɫ  ɦɥɧ  ɯɢɥ
ɥɟɜɚɢɨɬɨɛɳɨɦɥɧɥɟɜɚ
ɳɟ ɨɫɬɚɧɚɬ ɡɚ ɢɡɞɴɥɠɚɜɚɧɟ
 ɦɥɧ  ɯɢɥ ɥɟɜɚ ɤɨɟɬɨ
ɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɨɬ  ɚɤɬɢɜɧɚɬɚ ɪɚɛɨɬɚɧɚɟɤɢɩɚ
ɉɨɜɪɟɦɟɧɚɩɪɟɞɢɡɛɨɪɧɚɬɚ
ɫɢɤɚɦɩɚɧɢɹɩɨɟɯɚɧɝɚɠɢɦɟɧɬ
ɤɴɦɢɡɛɢɪɚɬɟɥɢɬɟɬɟɡɢɡɚɞɴɥɠɟɧɢɹ ɜɴɡɧɢɤɧɚɥɢ ɩɨɪɚɞɢ
ɧɟɟɮɟɤɬɢɜɧɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɫɤɢ
ɪɟɲɟɧɢɹɞɚɧɹɦɚɬɩɪɹɤɚɬɟɠɟɫɬɜɴɪɯɭɬɹɯɁɚɞɚɢɡɩɴɥɧɹ
ɬɨɜɚ ɦɨɟ ɨɛɟɳɚɧɢɟ ɫɥɟɞ
ɦɧɨɝɨɬɪɭɞɢɩɪɢɥɚɝɚɧɟɬɨɧɚ
ɚɞɟɤɜɚɬɧɢɞɟɣɫɬɜɢɹɩɪɟɡɩɪɟɞɯɨɞɧɚɬɚɝɨɞɢɧɚɈɛɳɢɧɫɤɚɬɚ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɭɫɩɹ ɞɚ ɭɜɟɥɢɱɢɩɪɢɯɨɞɢɬɟɜɛɸɞɠɟɬɚɧɚ
ɨɛɳɢɧɚɬɚȾɚɧɴɱɧɢɬɟɢɧɟɞɚɧɴɱɧɢɬɟ ɩɪɢɯɨɞɢ ɞɨɫɬɢɝɧɚɯɚ
ɪɟɤɨɪɞɧɢɡɚɈɛɳɢɧɚɬɚɪɚɡɦɟɪɢɧɚɞɜɢɲɚɜɚɳɢɡɚɥɨɠɟɧɢɬɟ
ɜ ɛɸɞɠɟɬɚ ɢ ɜ ɪɟɡɭɥɬɚɬ ɧɚ
ɬɨɜɚɫɟɫɴɛɪɚɯɚɯɢɥɥɟɜɚ
ɩɨɜɟɱɟ ɨɬ ɪɟɚɥɢɡɢɪɚɧɢɬɟ
ɩɪɢɯɨɞɢ ɩɪɟɡ ɩɪɟɞɯɨɞɧɢɬɟ
ɝɨɞɢɧɢȾɨɫɬɢɝɚɧɟɬɨɧɚɜɢɫɨɤɢ
ɩɪɢɯɨɞɢɫɟɫɥɭɱɢɛɟɡɞɚɫɚɡɚɜɢɲɚɜɚɧɢ ɞɚɧɴɰɢɬɟ ɬɚɤɫɢɬɟ
ɢɧɚɟɦɢɬɟɜɨɛɳɢɧɚɬɚɤɨɟɬɨ
ɨɬɱɢɬɚɦɟɤɚɬɨɮɚɤɬɨɪɜɩɨɥɡɚ
ɧɚɯɨɪɚɬɚ
 ɂɦɚɯɬɟ ɩɪɟɞɜɢɞɟɧ ɪɚɡɯɨɞ ɡɚ ɡɚɤɭɩɭɜɚɧɟ ɧɚ ɧɨɜ
ɛɚɝɟɪɫɤɚɤɜɚɰɟɥ"
ɈɛɳɢɧɚȽɥɚɜɢɧɢɰɚɡɚɤɭɩɢ
ɧɨɜ ɛɚɝɟɪ ɤɨɣɬɨ ɳɟ ɫɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɢ ɡɚ ɫɬɨɩɚɧɢɫɜɚɧɟ ɢ
ɩɨɥɡɜɚɧɟɨɬɨɛɳɢɧɫɤɨɬɨɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟɛɢɜɲɟɬɨȻɄɋɇɨɜɢɹɬɛɚɝɟɪɳɟɭɥɟɫɧɢɞɟɣɧɨɫɬɬɚ
ɧɚ ɨɛɳɢɧɫɤɨɬɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ
ɩɪɢ ɪɟɚɥɢɡɢɪɚɧɟɬɨ ɧɚ ɤɨɦɭɧɚɥɧɢɬɟɭɫɥɭɝɢɎɢɧɚɧɫɨɜɢɹɬ
ɪɟɫɭɪɫ ɡɚ ɡɚɤɭɩɭɜɚɧɟɬɨ ɧɚ
ɛɚɝɟɪɚɟɡɚɞɟɥɟɧɨɬɧɚɩɪɚɜɟɧɚɬɚɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɹɜɨɛɥɚɫɬɬɚ
ɧɚɫɦɟɬɨɫɴɛɢɪɚɧɟɬɨɢɫɦɟɬɨɢɡɜɨɡɜɚɧɟɬɨɜɨɛɳɢɧɚɬɚ
ɉɪɟɡɝɨɞɢɧɚɫɟɢɡɜɴɪɲɢɯɚ ɡɧɚɱɢɬɟɥɧɢ ɩɪɨɦɟɧɢ ɜ
ɞɟɣɧɨɫɬɬɚ ɩɨ ɫɦɟɬɨɫɴɛɢɪɚɧɟɬɨ ɢ ɫɦɟɬɨɢɡɜɨɡɜɚɧɟɬɨ ɧɚ
ɛɢɬɨɜɢɬɟɨɬɩɚɞɴɰɢɉɪɟɭɫɬɚɧɨɜɹɜɚɧɟɬɨ ɧɚ ɞɟɣɧɨɫɬɬɚ ɧɚ
ɜɴɧɲɧɚɬɚɮɢɪɦɚɢɡɩɴɥɧɢɬɟɥ
ɤɨɹɬɨɧɟɢɡɩɴɥɧɹɜɚɲɟɤɚɱɟɫɬɜɟɧɨ ɜɴɡɥɨɠɟɧɚɬɚ ɪɚɛɨɬɚ
 ɩɪɟɩɴɥɧɟɧɢɬɟ ɤɨɧɬɟɣɧɟɪɢ
ɫɴɡɞɚɜɚɯɚ ɞɢɫɤɨɦɮɨɪɬ ɩɨ
ɧɚɫɟɥɟɧɢɬɟ ɦɟɫɬɚ ɢ ɩɪɟɞɩɨɫɬɚɜɤɚ ɡɚ ɪɚɡɧɚɫɹɧɟ ɧɚ
ɡɚɪɚɡɢ ɩɪɨɞɢɤɬɭɜɚ ɧɭɠɞɚɬɚ
ɬɚɡɢ ɞɟɣɧɨɫɬ ɞɚ ɫɟ ɜɴɡɥɨɠɢ
ɧɚ Ɉɛɳɢɧɫɤɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ
ÄɈɛɳɢɧɫɤɢɢɦɨɬɢɢɤɨɦɭɧɚɥɧɢɞɟɣɧɨɫɬɢ´ɝɪȽɥɚɜɢɧɢɰɚ
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Ⱦɜɚɚɜɬɨɦɨɛɢɥɚɛɹɯɚɨɫɢɝɭɪɟɧɢɡɚɉɨɥɢɰɟɣɫɤɢɭɱɚɫɬɴɤ
Ƚɥɚɜɢɧɢɰɚɢɞɟɬɫɤɢɬɟɝɪɚɞɢɧɢ

ȼɡɟɬɢɬɟɪɟɲɟɧɢɹɢɩɪɟɞɩɪɢɟɬɢɬɟ ɜ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɚɞɟɤɜɚɬɧɢɞɟɣɫɬɜɢɹɞɨɜɟɞɨɯɚɞɨ
ɡɧɚɱɢɬɟɥɧɨ ɩɨɞɨɛɪɹɜɚɧɟ ɧɚ
ɬɚɡɢ ɭɫɥɭɝɚ ɢ ɨɫɜɨɛɨɠɞɚɜɚɧɟ ɧɚ ɡɧɚɱɢɬɟɥɟɧ ɮɢɧɚɧɫɨɜ
ɪɟɫɭɪɫ ɤɨɣɬɨ ɟ ɢɡɬɢɱɚɥ ɤɴɦ
ɢɡɩɴɥɧɢɬɟɥɹ ɉɪɟɡ ɝɨɞɢɧɢɬɟ Ɉɛɳɢɧɚɬɚ ɟ ɢɡɩɥɚɳɚɥɚ

ɧɚɦɚɲɢɧɚɩɨɱɢɫɬɜɚɧɟɧɚɨɛɳɟɫɬɜɟɧɢɬɟɪɟɧɢɡɚɟɬɨɫɬɧɚ
ɪɚɛɨɬɧɢɰɢɩɨɱɢɫɬɨɬɚɬɚɤɨɟɬɨ
ɨɬɫɜɨɹɫɬɪɚɧɚɤɚɬɨɢɧɜɟɫɬɢɰɢɹ ɳɟ ɧɚɦɚɥɢ ɩɪɨɰɟɧɬɚ ɧɚ
ɛɟɡɪɚɛɨɬɧɢɬɟ ɤɚɬɨ ɨɫɢɝɭɪɢ
ɩɪɟɩɢɬɚɧɢɟɡɚɫɟɦɟɣɫɬɜɚɤɨɢɬɨɫɚɩɪɟɞɩɨɱɟɥɢɞɚɨɫɬɚɧɚɬ
ɞɚɠɢɜɟɹɬɧɚɬɟɪɢɬɨɪɢɹɬɚɧɚ

ȾɟɣɧɨɫɬɬɚɧɚɈɛɳɢɧɫɤɨɬɨɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟɳɟɛɴɞɟɭɥɟɫɧɟɧɚ
ɫɧɨɜɨɡɚɤɭɩɟɧɢɹɛɚɝɟɪ

ɨɤɨɥɨ  ɯɢɥ ɥɟɜɚ ɝɨɞɢɲɧɨ ɧɚ ɮɢɪɦɚɬɚ ɢɡɩɴɥɧɢɬɟɥ
ɉɪɟɡ ɩɪɟɞɯɨɞɧɚɬɚ ɝɨɞɢɧɚ
ɫɥɟɞɡɚɤɭɩɭɜɚɧɟɧɚɫɨɛɫɬɜɟɧ
ɤɚɦɢɨɧ ɡɚ ɫɦɟɬ Ɉɛɳɢɧɚɬɚ
ɧɚɦɚɥɢɬɨɡɢɪɚɡɯɨɞɧɚɯɢɥ
ɥɟɜɚɢɜɴɜɟɞɟɪɟɞɜɫɦɟɬɨɩɨɱɢɫɬɜɚɧɟɬɨ ɜ ɦɨɦɟɧɬɚ ɬɨ ɫɟ
ɢɡɜɴɪɲɜɚɩɨɝɪɚɮɢɤɏɨɪɚɬɚ
ɩɨɧɚɫɟɥɟɧɢɬɟɦɟɫɬɚɨɬɱɢɬɚɬ
ɱɟ ɞɟɣɧɨɫɬɬɚ ɟ ɩɪɟɦɢɧɚɥɚ ɜ
ɪɴɰɟɬɟɧɚɞɨɛɪɢɫɬɨɩɚɧɢ
ɉɪɟɡ ɧɚɫɬɨɹɳɚɬɚ ɝɨɞɢɧɚ
ɨɫɜɨɛɨɞɟɧɢɬɟ ɫɥɟɞ ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɹɬɚɮɢɧɚɧɫɨɜɢɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɜÄɉɥɚɧɫɦɟɬɤɚɬɚ´ɡɚɫɦɟɬɨɩɨɱɢɫɬɜɚɧɟɢɫɦɟɬɨɢɡɜɨɡɜɚɧɟɫɚ
ɩɪɟɞɜɢɞɟɧɢɡɚɡɚɤɭɩɭɜɚɧɟɧɚ
 ɛɪɨɹ ɤɨɧɬɟɣɧɟɪɢ ɪɟɦɨɧɬ
ɢ ɩɨɞɞɪɴɠɤɚ ɧɚ ɧɚɥɢɱɧɢɬɟ
ɤɨɧɬɟɣɧɟɪɢ ɡɚɤɭɩɭɜɚɧɟ ɧɚ
ɜɬɨɪɢɤɚɦɢɨɧɡɚɫɦɟɬɢɥɢɦɚɲɢɧɚɡɚɩɨɱɢɫɬɜɚɧɟɢɦɟɬɟɧɟ
ɧɚɭɥɢɰɢɬɟɡɚɩɪɴɫɬɹɜɚɧɟɧɚ
ɧɟɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɚɧɢɬɟɫɦɟɬɢɳɚ
ɩɨɧɚɫɟɥɟɧɢɬɟɦɟɫɬɚɫɜɟɪɢɠ-

ɈɛɳɢɧɫɤɨɬɨɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟɈɛɳɢɧɫɤɢɢɦɨɬɢɢɤɨɦɭɧɚɥɧɢɞɟɣɧɨɫɬɢ
ɢɡɝɪɚɞɢɧɨɜɚɞɟɬɫɤɚɩɥɨɳɚɞɤɚɜɤɜȾɪɚɧɝɨɡɜɝɪȽɥɚɜɢɧɢɰɚ

ɨɛɳɢɧɚɬɚ
ɉɪɟɡɫɥɟɞɜɚɳɚɬɚɝɨɞɢɧɚɳɟ
ɫɟ ɡɚɤɭɩɹɬ ɨɳɟ ɤɨɧɬɟɣɧɟɪɢ
ɤɚɬɨ ɢɞɟɹɬɚ ɟ Ɉɛɳɢɧɚɬɚ ɞɚ
ɫɴɡɞɚɞɟ ɩɨɞɨɛɪɢ ɭɫɥɨɜɢɹ
ɡɚɠɢɜɨɬɜɧɚɫɟɥɟɧɢɬɟɦɟɫɬɚ
ɢ ɜɴɡɦɨɠɧɨɫɬ ɜɫɟɤɢ ɝɪɚɠɞɚɧɢɧ ɞɚ ɩɨɥɡɜɚ ɤɨɦɭɧɚɥɧɚɬɚ
ɭɫɥɭɝɚ
 Ʉɚɤɜɨ ɫɟ ɫɥɭɱɜɚ ɫ ɨɫɜɟɬɥɟɧɢɟɬɨ ɩɨ ɧɚɫɟɥɟɧɢɬɟ
ɦɟɫɬɚ"
 Ɉɬ ɤɪɚɹ ɧɚ ɦɢɧɚɥɚɬɚ ɝɨɞɢɧɚ Ɉɛɳɢɧɚ Ƚɥɚɜɢɧɢɰɚ
ɢɡɩɪɨɛɜɚ ɟɮɟɤɬɚ ɨɬ ɟɧɟɪɝɨɫɩɟɫɬɹɜɚɳɢɬɟ ɭɥɢɱɧɢ ɨɫɜɟɬɢɬɟɥɧɢ ɬɟɥɚ ɨɬ ɜɢɞɚ Äɥɟɞ
ɨɫɜɟɬɥɟɧɢɟ´ɇɚɜɫɢɱɤɢɫɬɴɥɛɨɜɟ ɪɚɡɩɨɥɨɠɟɧɢ ɩɨɤɪɚɣ
ɝɥɚɜɧɢɹɩɴɬɧɚɫɟɥɨɋɨɤɨɥɢ
ɝɪɚɞȽɥɚɜɢɧɢɰɚɛɹɯɚɦɨɧɬɢɪɚɧɢɟɧɟɪɝɨɫɩɟɫɬɹɜɚɳɢɭɥɢɱɧɢ
ɨɫɜɟɬɢɬɟɥɧɢɬɟɥɚɫɢɞɟɹɬɚɞɚ
ɫɟɭɫɬɚɧɨɜɢɫɬɟɩɟɧɬɚɧɚɨɫɜɟɬɹɜɚɧɟɟɧɟɪɝɨɢɤɨɧɨɦɢɱɧɨɫɬɢ
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɚɧɚɞɟɠɞɧɨɫɬɋɥɟɞ
ɧɹɤɨɥɤɨ ɦɟɫɟɰɚ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɟ
ɫɟ ɭɫɬɚɧɨɜɢ ɱɟ ɧɨɜɢɹɬ ɜɢɞ
ɭɥɢɱɧɢɥɚɦɩɢɫɚɧɟɫɚɦɨɩɨ
ɢɤɨɧɨɦɢɱɧɢɧɨɢɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢ
ɩɨɧɚɞɟɠɞɧɢ
Ɉɬɧɚɱɚɥɨɬɨɧɚɝɨɞɢɧɚɩɨɞɞɴɪɠɚɧɟɬɨɧɚɭɥɢɱɧɨɬɨ
ɨɫɜɟɬɥɟɧɢɟɫɟɩɨɜɟɪɢɧɚɈɛɳɢɧɫɤɨɬɨɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟɋɥɟɞ
ɩɪɟɤɪɚɬɹɜɚɧɟ ɧɚ ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɫ
ɜɴɧɲɧɢɹɢɡɩɴɥɧɢɬɟɥɧɚɬɚɡɢ
ɞɟɣɧɨɫɬ Ɉɛɳɢɧɚɬɚ ɡɚɤɭɩɢ
ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɚɧ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥ
 ɚɜɬɨɜɢɲɤɚ ɢ ɪɚɡɤɪɢ ɞɜɟ
ɳɚɬɧɢ ɛɪɨɣɤɢ ɜ ɨɛɳɢɧɫɤɨɬɨ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ ɡɚ ɟɥ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɢɂɡɜɴɪɲɟɧɢɬɟɩɪɨɦɟɧɢ
ɩɪɟɡ ɩɪɟɞɯɨɞɧɢɬɟ ɝɨɞɢɧɢ ɜ
ɞɟɣɧɨɫɬɬɚɩɨɫɬɨɩɚɧɢɫɜɚɧɟɬɨ
ɢ ɩɨɞɞɴɪɠɚɧɟɬɨ ɧɚ ɭɥɢɱɧɨɬɨ ɨɫɜɟɬɥɟɧɢɟ ɜ ɨɛɳɢɧɚɬɚ
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от стр. 2 ɧɨɬɨ ɨɫɜɟɬɥɟɧɢɟ ɫɜɟɬɢ ɜɴɜ
ɜɫɢɱɤɢɧɚɫɟɥɟɧɢɦɟɫɬɚɚ
ɧɟɫɚɦɨɜɝɪɚɞȽɥɚɜɢɧɢɰɚɫɚ
ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɧɢ
ɋɥɟɞɜɚɳ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬ ɧɚ
ɨɛɳɢɧɫɤɨɬɨ ɪɴɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɟ
Ɉɛɳɢɧɚ Ƚɥɚɜɢɧɢɰɚ ɞɚ ɢɡɥɟɡɟ ɧɚ ɫɜɨɛɨɞɧɢɹ ɩɚɡɚɪ ɡɚ
ɟɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɚɟɧɟɪɝɢɹɤɨɟɬɨ
ɳɟ ɞɨɜɟɞɟ ɞɨ ɞɨɩɴɥɧɢɬɟɥɧɚ ɢɤɨɧɨɦɢɹ ɧɚ ɮɢɧɚɧɫɨɜɢ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ
 ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɢɥɢ ɫɬɟ ɥɟɤɢ
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɢɡɚɧɭɠɞɢɬɟɧɚ
ɞɟɬɫɤɚɬɚ ɝɪɚɞɢɧɚ ɢ ɉɨɥɢɰɟɣɫɤɢɹɭɱɚɫɬɴɤɜȽɥɚɜɢɧɢɰɚɤɚɤɭɫɩɹɯɬɟɞɚɪɟɚɥɢɡɢɪɚɬɟɬɚɡɢɢɞɟɹ"
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟɬɨɧɚɞɟɬɫɤɢɬɟ
ɝɪɚɞɢɧɢɜɨɛɳɢɧɚɬɚɫɟɫɞɨɛɢ
ɫɴɫɫɥɭɠɟɛɟɧɥɟɤɚɜɬɨɦɨɛɢɥ
ȾɢɪɟɤɬɨɪɴɬɧɚȾȽÄɋɜɋɜɄɢɪɢɥɢɆɟɬɨɞɢɣ´ɝɠɚɆɚɪɢɚɧɚ
Ⱦɨɧɟɜɚ ɡɚɹɜɢ ɱɟ ɬɨɡɢ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɛɢɥɨɬɢɡɤɥɸɱɢɬɟɥɧɚ

ɫɴɡɞɚɞɨɯɚ ɜɴɡɦɨɠɧɨɫɬ ɞɚ
ɫɟ ɢɤɨɧɨɦɢɫɚɬ ɮɢɧɚɧɫɨɜɢ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɤɨɢɬɨ ɫɟ ɧɚɫɨɱɢɯɚ
ɜɦɨɧɬɢɪɚɧɟɧɚɞɨɩɴɥɧɢɬɟɥɟɧ
ɛɪɨɣɥɚɦɩɢɢɩɪɟɦɚɯɜɚɧɟɧɚ
ɪɟɠɢɦɚɧɚɭɥɢɱɧɨɨɫɜɟɬɥɟɧɢɟ
ɩɨɧɚɫɟɥɟɧɢɬɟɦɟɫɬɚ
Ƚɨɞɢɧɢɧɚɪɟɞɭɥɢɱɧɨɬɨɨɫɜɟɬɥɟɧɢɟɜɨɛɳɢɧɚɬɚɛɟɲɟɫ
ɪɟɠɢɦɜɟɱɟɪɬɪɢɱɚɫɚɢɫɭɬɪɢɧɨɤɨɥɨɟɞɢɧɱɚɫȿɞɢɧɫɬɜɟɧɨɬɨ ɧɚɫɟɥɟɧɨ ɦɹɫɬɨ
ɤɴɞɟɬɨɧɢɤɨɝɚɧɟɟɢɦɚɥɨɪɟɠɢɦɟɝɪɚɞȽɥɚɜɢɧɢɰɚɉɪɟɡ
ɝɨɞɢɧɚɫɥɟɞɜɴɜɟɠɞɚɧɟ
ɧɚ ɩɪɨɦɟɧɢɬɟ ɜ ɞɟɣɧɨɫɬɬɚ
ɧɚ ɬɚɡɢ ɭɫɥɭɝɚ ɨɬ ɫɬɪɚɧɚ ɧɚ
Ɉɛɳɢɧɚɬɚ ɫɟ ɫɴɡɞɚɞɟ ɜɴɡɦɨɠɧɨɫɬɞɚɫɟɩɪɟɦɚɯɧɟɬɨɡɢ
ɪɟɠɢɦ ɧɚ ɭɥɢɱɧɨɬɨ ɨɫɜɟɬɥɟɧɢɟ Ɉɬɡɢɜɢɬɟ ɧɚ ɯɨɪɚɬɚ ɡɚ
ɬɨɜɚ ɱɟ ɩɪɟɡ ɰɹɥɚɬɚ ɬɴɦɧɚ
ɱɚɫɬ ɨɬ ɞɟɧɨɧɨɳɢɟɬɨ ɭɥɢɱ-

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 април до 31 октомври 2018 г. е определен като пожароопасен 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, крайпътни 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 наказанието е от 2000 до 12 000 лв.
При забелязване на пожар, незабавно сигнализирайте
на телефон 112.
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УСТРЕМ

ɇɨɜɢɬɟɟɧɟɪɝɨɫɩɟɫɬɹɜɚɳɢ
ɭɥɢɱɧɢɨɫɜɟɬɢɬɟɥɧɢɬɟɥɚ

ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɬɤɢɧɫɬɢɬɭɰɢɹɬɚɤɨɹɬɨɬɹɭɩɪɚɜɥɹɜɚɢɦɚ
 ɮɢɥɢɚɥɚ ɫ  ɢɡɧɟɫɟɧɢ
ɝɪɭɩɢ ɤɨɢɬɨ ɫɚ ɧɚɦɢɪɚɬ ɩɨ
ɧɚɫɟɥɟɧɢɬɟ ɦɟɫɬɚ ɜ ɨɛɳɢɧɚɬɚ Ʌɟɤɢɹɬ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥ ɳɟ
ɫɴɡɞɚɞɟɜɴɡɦɨɠɧɨɫɬɩɨɛɴɪɡɨɞɚɫɟɪɟɚɝɢɪɚɧɚɫɢɝɧɚɥɢ
ɡɚɚɜɚɪɢɢɩɨɮɢɥɢɚɥɢɬɟɳɟ
ɫɟɩɨɞɨɛɪɢɜɴɡɦɨɠɧɨɫɬɬɚɡɚ
ɤɨɧɬɪɨɥ ɢ ɚɤɬɢɜɧɨ ɭɱɚɫɬɢɟ
ɧɚɪɴɤɨɜɨɞɫɬɜɨɬɨɜɞɟɣɧɨɫɬɢ
ɨɪɝɚɧɢɡɢɪɚɧɢɫɞɟɰɚɢɪɨɞɢɬɟɥɢ ɇɚɞɹɜɚɦɟ ɫɟ ɞɨɛɪɚɬɚ
ɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢɹ ɦɟɠɞɭ ɪɨɞɢɬɟɥɢɬɟɢɪɴɤɨɜɨɞɫɬɜɨɬɨɞɚɩɨɞɨɛɪɢɤɚɱɟɫɬɜɨɬɨɧɚɭɫɥɭɝɚɬɚ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɹɧɚɡɚɧɚɣɦɚɥɤɢɬɟ
ɠɢɬɟɥɢɧɚɨɛɳɢɧɚɬɚ
ɉɪɟɡ ɦɢɧɚɥɚɬɚ ɫɟɞɦɢɰɚ
ɩɪɟɞɚɞɨɯ ɥɟɤ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥ ɧɚ
ɧɚɱɚɥɧɢɤɚ ɧɚ ɉɨɥɢɰɟɣɫɤɢ
ɭɱɚɫɬɴɤɝɪȽɥɚɜɢɧɢɰɚɌɟɧɧɭɪ Ɋɟɫɭɥ ɤɨɣɬɨ ɛɟɲɟ ɡɚɤɭɩɟɧɨɬɈɛɳɢɧɚɬɚɡɚɧɭɠɞɢɬɟ
ɧɚ ɩɨɥɢɰɢɹɬɚ Ɋɚɡɯɨɞɢɬɟ ɡɚ
ɝɨɪɢɜɨ ɧɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɟɧɢɹ
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥ ɳɟ ɫɟ ɩɨɟɦɚɬ ɨɬ
ɨɛɳɢɧɚɬɚ
Ɂɚɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹɧɚɱɢɬɚɬɟ-

ɥɢɬɟɜɤɪɚɹɧɚɝɨɞɢɧɚ
ɉɨɥɢɰɟɣɫɤɢɹɬ ɭɱɚɫɬɴɤ ɛɟɲɟ
ɩɪɟɦɟɫɬɟɧ ɧɚ ɩɴɪɜɢɹ ɟɬɚɠ
ɜɴɜÄȼɬɨɪɢɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɟɧ
ɛɥɨɤ´ ɧɚ Ɉɛɳɢɧɚɬɚ ɋɥɟɞ
ɢɡɜɴɪɲɜɚɧɟ ɧɚ ɪɟɦɨɧɬ ɧɚ
ɱɟɬɢɪɢ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɢ ɨɛɨɫɨɛɹɜɚɧɟ ɧɚ ɨɬɞɟɥɟɧ ɜɯɨɞ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɢɯɦɟɛɟɡɜɴɡɦɟɡɞɧɨ
ɩɨɥɡɜɚɧɟɬɨɢɦɤɚɬɨɪɚɡɯɨɞɢɬɟ ɡɚ ɟɥɟɤɬɪɢɱɟɫɬɜɨ ɢ ɜɨɞɚ
ɫɚ ɡɚ ɫɦɟɬɤɚ ɧɚ ɨɛɳɢɧɫɤɢɹ
ɛɸɞɠɟɬ
 Ɉɬɞɟɥ ÄɆɟɫɬɧɢ ɞɚɧɴɰɢ
ɢɬɚɤɫɢ´ɜɟɱɟɫɟɩɨɦɟɳɚɜɚ
ɜ ɫɝɪɚɞɚɬɚ ɧɚ Ɉɛɳɢɧɚɬɚ
ɩɨɞɨɛɪɢ ɥɢ ɬɨɜɚ ɭɫɥɭɝɚɬɚ
ɡɚɧɚɫɟɥɟɧɢɟɬɨ"
ȼɤɪɚɹɧɚɦɢɧɚɥɚɬɚɝɨɞɢɧɚɫɰɟɥɩɨɞɨɛɪɹɜɚɧɟɧɚɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɬɨɨɛɫɥɭɠɜɚɧɟ
ɨɬ ɨɬɞɟɥ ÄɆɟɫɬɧɢ ɞɚɧɴɰɢ ɢ
ɬɚɤɫɢ´ɢɭɥɟɫɧɹɜɚɧɟɧɚɝɪɚɠɞɚɧɢɬɟɨɬɞɟɥɴɬɫɟɩɪɟɦɟɫɬɢ
ɧɚ ɩɴɪɜɢɹ ɟɬɚɠ ɜ ɫɝɪɚɞɚɬɚ
ɧɚɈɛɳɢɧɚɬɚɧɚɦɹɫɬɨɬɨɧɚ
ɉɨɥɢɰɢɹɬɚ Ɂɚ ɭɥɟɫɧɟɧɢɟ
ɧɚ ɝɪɚɠɞɚɧɢɬɟ ɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɢɬɟ ÄȺɎɈ³ ɢ ɩɨɛɴɪɡɨɬɨ
ɢɦ ɨɛɫɥɭɠɜɚɧɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚɬɚ
ɧɚ ɨɬɞɟɥɚ ɫɟ ɡɚɜɢɲɢ ɫ ɟɞɧɚ
ɳɚɬɧɚ ɛɪɨɣɤɚ ɢ ɞɚɧɴɱɧɢɬɟ
ɫɥɭɠɢɬɟɥɢɜɟɱɟɫɚɱɟɬɢɪɢɦɚ
Ɋɚɛɨɬɢɦ ɚɤɬɢɜɧɨ ɡɚ ɩɨɞɨɛɪɹɜɚɧɟɧɚɭɫɥɨɜɢɹɬɚɡɚɠɢɜɨɬ ɧɚ ɧɚɫɟɥɟɧɢɟɬɨ ɂɫɤɚɦɟ
ɧɚɫɟɥɟɧɢɟɬɨɞɚɩɨɱɭɜɫɬɜɚɱɟ
ɈɛɳɢɧɚɬɚɟɢɧɫɬɢɬɭɰɢɹɚɯɨɪɚɬɚɫɚɤɨɪɟɤɬɢɜɧɚɞɟɣɧɨɫɬɬɚɣɈɬɜɨɪɟɧɢɫɦɟɡɚɢɞɟɢ
ɤɨɢɬɨɡɚɟɞɧɨɳɟɫɟɨɩɢɬɚɦɟ
ɞɚɪɟɚɥɢɡɢɪɚɦɟ
 Ɋɚɡɝɨɜɨɪɴɬ ɧɢ ɫ ȼɚɫ
ɳɟɩɪɨɞɴɥɠɢɝɧȾɠɟɜɞɟɬ
ɡɚɳɨɬɨɢɦɚɨɳɟɬɟɦɢɡɚɤɨɢɬɨɧɚɱɢɬɚɬɟɥɢɬɟɳɟɛɴɞɟ
ɢɧɬɟɪɟɫɧɨ ɢ ɩɨɬɪɟɛɧɨ ɞɚ
ɩɨɥɭɱɚɬɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹɌɨɜɚ
ɨɛɚɱɟ ɳɟ ɫɬɚɧɟ ɜ ɫɥɟɞɜɚɳɢɹɛɪɨɣɧɚɜɍɫɬɪɟɦ

Започна реконструкция на
тротоарните площи в гр. Главиница

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

Въвеждат нов вариант
за доставки на горива
за нуждите на общината

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 видео 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-качествено и по-евтино гориво, както и възпрепятстване на
възможността за злоупотреба с гориво.

Ɋɚɛɨɬɟɧɦɨɦɟɧɬɨɬɪɟɦɨɧɬɧɢɬɟɞɟɣɧɨɫɬɢɧɚɬɪɨɬɨɚɪɚ
ɩɨɭɥɈɛɨɪɢɳɟɜɝɪȽɥɚɜɢɧɢɰɚ

1

С цел да се подобри инфраструктурата и да се създадат 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 подобър вид и създават безопасност за пешеходците.
(снимка 3)
Преди ремонта, същите тези участъци имаха неизползваем 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.
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УСТРЕМ
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
ция-Главиница ще търси
финансиране за своето
проектно предложение за
модернизация на кухненски
блок на Домашен социален
патронаж в града, която
се явява първата действаща социална услуга на
територията на общината.
През годините тя е увеличила своя капацитет - на

от стр. 1
ските съветници гласуваха
приемането на План за развитието на социалните услуги на община Главиница за
2019 г. и Годишен отчет за
състоянието на общинския

м. април 2018 г.

ǪǴǬǮǫǧǮǧȀȁǷǱǬǲǯ
ǴǧǶǷǧǩǯ
ǸǧǻǬǹǼǧǲǯǫǵǹ
ǸǬǲǵǮǧǷǯǽǧ

е проект за Подробен устройствен план за изграждането 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

Добрите дела на Сафет Халид
от с. Зарица имат продължение.
Той направи две метални гнезда
за щъркели.
"Днес благополучно бяха монтирани двете гнезда във с.Зарица.
Благодаря на Общинска администрация в град Главиница, които 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"

дълг на Община Главиница
към 31.12.2017 г.
Фонд "Социална закрила"
дава възможност на Общините да кандидатстват
с проектни предложения.
Общинска администра-

250 места, а приготвя и
предоставя храна на 325
потребители, включително
самотноживеещи лица, пенсионери 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 възнаграждения на кметовете
на кметства след влязлата
в сила нова минимална работна заплата. Одобрен

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

- това написа Сафет в профила
си в социалната мрежа в края на
м.април.
Същият Сафет от главинишкото 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, Общинското предприятие "Общински имоти и комунални дейности".

с начин на трайно ползване
"Нива" и предназначени за
отглеждане на едногодишни
полски култури, на земеделски земи с начин на трайно
ползване "Овощна градина",
на общински имоти намиращи се в регулационните
планове на населените места и имотите в населените 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 насаждения.

Деца ще поставят къщички за птици

началните учители.
На украсената сцена, учениците 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 усмивки и приятни емоции. Малките
възпитаници поднесоха пъстра
китка от песни, скечове, народни
и модерни танци.
Цареше много настроение,
В ранните следобедни часове
на 27 април т.г. Народно читалище ”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 проведе традиционният пролетен
празник “Шарен свят - пъстър
свят”, чиито организатори са
Община Главиница и Общинското методическо обединение на

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

смях и веселие. Този празник още
веднъж показа колко много учениците обичат да пеят и танцуват,
да бъдат истински артисти.
Празника уважиха зам.-кметовете на Общината, служители от
отдел ”Хуманитарни дейности” и
директори на училища.
На всички ученици и ръководители бяха връчени грамоти и
подаръци от Община Главиница.

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

дишното мото на Седмицата на гората бе „Децата и
гората на България за бъдещето на зелена Европа”, а
Денят на Земята е насочен
към борбата със замърсяването с пластмаса.
Децата ще имат възможност да ги поставят
лично на избрани дървета
и да проследят процеса на
гнездене на видовете птици, обитаващи района.
Целта на инициативата
е да се осигурят места за
гнездене на среден размер
птици като скорец, синигер, врабче, авлига, славей,
овесарка, бяла стърчиопашка, щиглец.
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м. април 2018 г.

В с. Звенимир:

"Ден на
а моет
то родн
но село - 2018"
Народният представител Рамадан АТАЛАЙ, кметът на Община Главиница
Неждет ДЖЕВДЕТ и кметът на с.Звенимир Тезджан РУШАН
поздравиха празнуващите
ɞɚɩɨɤɚɠɟɦɱɟ
ɫɦɟɡɚɟɞɧɨɱɟ
ɫɦɟ ɟɞɢɧɧɢ ɢ
ɫɢɥɧɢɉɨɠɟɥɚɜɚɦ ɜɢ ɡɞɪɚɜɟ
ɢɭɜɟɪɟɧɨɫɬɡɚ
ɞɚ ɦɟɱɬɚɟɬɟ ɢ
ɭɩɨɪɢɬɨɫɬ ɡɚ
ɞɚ ɩɨɫɬɢɝɧɟɬɟ
ɜɚɲɢɬɟ ɦɟɱɬɢ
ɑɟɫɬɢɬ ɩɪɚɡɧɢɤ
ɉɪɢɫɴɫɬɜɚɳɢɬɟ ɛɹɯɚ
ɩ ɨ ɡ ɞ ɪ ɚ ɜ ɟ ɧ ɢ
ɨɬ  ɧ ɚ ɪ ɨɞ ɧ ɢ ɹ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥ
ɨɬ Ⱦɉɋ Ɋɚɦɚɞ ɚ ɧ  Ⱥɬ ɚ ɥ ɚ ɣ 
ɇɟɛɪɨɹɤɨɥɤɨ
ɩɴɬɢ ɫɴɦ ɛɢɥ
ɧɚ ɬɨɡɢ ɩɪɚɡɧɢɤ Ɂɜɟɧɢɦɢɪ
ɄɦɟɬɴɬɧɚɫɁɜɟɧɢɦɢɪɌɟɡɞɠɚɧɘɆȿɊ
ɦɢ ɟ ɤɚɬɨ ɪɨɞɧɨ ɫɟɥɨ ɜɟɱɟ
ɑɟɬɜɴɪɬɜɟɤɢɡɦɢɧɚɨɬɩɴɪɜɢɹȾɟɧɧɚɦɨɟɬɨɪɨɞɧɨɫɟɥɨ  ɤɚɡɚ ɬɨɣ ɧɚ ɩɪɢɫɴɫɬɜɚɳɢɬɟ
Ɋɚɞɜɚɦɫɟɱɟɢɦɚɦɟɤɦɟɬɨɬ
ɤɨɣɬɨ ɨɪɝɚɧɢɡɢɪɚ Ʉɦɟɬɫɬɜɨ
Ɇɥɚɞɚɬɚɢɡɩɴɥɧɢɬɟɥɤɚ
ɆɟɪɥɢɧȾɂɇɑȿɊɫɑɟɪɧɨɝɨɪ
Ɂɜɟɧɢɦɢɪɢɇɑɋɜɟɬɥɢɧɚ Ⱦɉɋɢɡɚɫɥɟɞɜɚɳɢɬɟɢɡɛɨɪɢ
ɝɂɬɚɡɢɝɨɞɢɧɚɜɨɡɟɥɟɧɟɧɨɬɨ ɧɚɫɬɪɨɟɧɢɟɬɨɧɢɳɟɛɴɞɟɤɚɤ ɄɦɟɬɴɬɧɚɈɛɳɢɧɚȽɥɚɜɢɧɢɰɚ
ɇɚɪɨɞɧɢɹɬɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥ
ɞɚ
ɧɚɞɝɪɚɞɢɦ
ɩɨɫɬɢɝɧɚɬɨɬɨ
ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨɩɪɟɞɱɢɬɚɥɢɳɟɬɨ
ɇɟɠɞɟɬȾɀȿȼȾȿɌ
ɊɚɦɚɞɚɧȺɌȺɅȺɃ
ɦɥɚɞɨ ɢ ɫɬɚɪɨ ɫɟ ɫɴɛɪɚ ɧɚ
Ⱥɥɮɚɬɚɪ ɇɟɯɚɬ Ʉɚɧɬɚɪɨɜ 
ɩɪɚɡɧɢɱɧɨɬɨɫɴɛɢɬɢɟ
ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɧɚȾɉɋɌɭɬɪɚɤɚɧ
Ⱦɧɟɫ ɟ ɩɪɚɡɧɢɤ ɉɪɚɡɧɢɤ
Ȼɢɪɨɥ Ɇɟɯɦɟɞ  ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥ
ɧɚɪɚɞɨɫɬɬɚɉɪɚɡɧɢɤɧɚɦɥɚɧɚ Ⱦɉɋɋɢɥɢɫɬɪɚ ɋɟɜɞɠɚɧ
ɞɨɫɬɬɚɉɪɚɡɧɢɤɧɚɜɟɫɟɥɢɬɟɢ
Ⱥɞɟɦ  ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥ ɧɚ Ⱦɉɋ
ɩɪɢɹɬɧɢɦɢɝɨɜɟɜɧɚɲɢɹɠɢɜɨɬ
ɋɢɬɨɜɨɤɦɟɬɨɜɟɫɟɤɪɟɬɚɪɢɧɚ
ɇɟɤɚɡɚɟɞɧɨɞɚɝɨɩɪɟɜɴɪɧɟɦ
Ɉɛɳɢɧɢɫɟɤɪɟɬɚɪɢɧɚɱɢɬɚɥɢɜɴɜ ɜɟɫɟɥɨ ɩɪɟɠɢɜɹɜɚɧɟ Ⱦɨɳɚɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚɪɢɨɬɪɟɝɢɨɧɚ
ɛɪɟɞɨɲɥɢɤɚɡɚɩɪɢɨɬɤɪɢɜɚɇɚɞɫɚɦɨɞɟɣɰɢɨɬɫɴɫɬɚɧɟɬɨɫɟɤɪɟɬɚɪɹɬɧɚɱɢɬɚɥɢɳɟɬɨ
ɜɢɨɬɰɹɥɚɬɚɨɛɳɢɧɚȽɥɚɜɢɧɢɇɟɪɝɢɫɄɟɦɚɥ
ɰɚɢɞɭɥɨɜɫɤɨɬɨɫɟɥɨɉɚɢɫɢɟɜɨ
ɇɟɤɚɩɪɟɡɬɨɡɢɞɟɧɨɫɬɚɜɢɦ
ɩɹɯɚɢɬɚɧɰɭɜɚɯɚɩɨɜɟɱɟɨɬɬɪɢ
ɝɪɢɠɢɬɟ ɢ ɧɟɜɨɥɢɬɟ ɞɚɥɟɱ ɨɬ
ɱɚɫɚɚɫɩɟɰɢɚɥɟɧɝɨɫɬɛɟɩɨɧɚɫɇɟɤɚɢɡɩɴɥɧɢɦɫɴɪɰɚɬɚɢ
ɩɭɥɹɪɧɢɹɬ ɢɡɩɴɥɧɢɬɟɥ ɋɭɧɚɣ
ɞɭɲɢɬɟɫɢɫɞɨɛɪɢɧɚɢɧɚɞɟɠɑɚɥɴɤɨɜ
ɞɚɬɚɤɚɩɪɢɜɟɬɫɬɜɚɩɪɚɡɧɭɋɩɨɧɫɨɪɢɬɟ ɧɚ ɩɪɚɡɧɢɤɚ
ɜɚɳɢɬɟɤɦɟɬɴɬɧɚɫɁɜɟɧɢɦɢɪ
ɧɚ ɤɨɢɬɨ ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪɢɬɟ ɛɥɚɌɟɡɞɠɚɧɘɦɟɪ
ɝɨɞɚɪɹɬ ɨɬ ɫɴɪɰɟ ɫɚ Ɉɛɳɢɧɚ
Ɍɨɡɢɩɪɚɡɧɢɤɟɟɞɢɧɨɬɡɧɚɋɩɟɰɢɚɥɟɧɝɨɫɬɧɚɩɪɚɡɧɢɤɚ Ƚɥɚɜɢɧɢɰɚ ɁɄ Ⱥɣɜɚɬ ɫ
ɤɨɜɢɬɟɜɧɚɲɚɬɚɨɛɳɢɧɚɌɨɣɟ
ɛɟɩɟɜɟɰɴɬɋɭɧɚɣɑȺɅɔɄɈȼ
ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɄɟɦɚɥɆɭɬɥɭȿɌ
ɥɢɫɬɪɚɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹɧɚɈɛɋ ȿɫɪɚɧ ɑɨɥɚɤɨɜ ɫɁɜɟɧɢɦɢɪ
ȽɥɚɜɢɧɢɰɚɆɟɫɭɬȺɥɢɲɋɭɡɚɧ ɮɢɪɦɚ Ⱦɟɫɬɚɧ ɨɬ ɫɂɫɤɪɚ ɫ
ɏɚɫɚɧ  ɡɚɦɤɦɟɬ ɧɚ Ɉɛɳɢɧɚ ɩɪɟɡɢɞɟɧɬ ɂɥɯɚɧ ɒɚɯɢɧ ȿɌ
ȽɥɚɜɢɧɢɰɚȺɲɤɴɧɋɚɥɢɦɫɟ- ȿɤɨɮɨɪɟɫɬ ȿɌ ȿɥɢɬ Ⱥɝɪɨ
ɤɪɟɬɚɪɧɚɈɛɳɢɧɚȽɥɚɜɢɧɢɰɚɢ ɫȻɨɢɥɨɛɳɢɧɫɤɢɹɬɫɴɜɟɬɧɢɤ

ɋɟɤɪɟɬɚɪɹɬɧɚɑɢɬɚɥɢɳɟɬɨ
ɇɟɪɝɢɫɄȿɆȺɅ

Маратон на
четенето

ɞɨɤɨɫɜɚɧɟɞɨɦɢɧɚɥɨɬɨɡɚɞɚ
ɦɨɠɟɦɞɚɫɟɝɨɪɞɟɟɦɫɧɚɫɬɨɹɳɟɬɨɢɡɬɴɤɧɚɤɦɟɬɴɬɧɚɈɛɳɢɧɚȽɥɚɜɢɧɢɰɚɇɟɠɞɟɬȾɠɟɜɞɟɬ
Ⱦɧɟɲɧɢɹɬɞɟɧɟɨɫɧɨɜɚɧɢɟɞɚ
ɛɴɞɟɦɪɚɦɨɞɨɪɚɦɨɟɞɢɧɞɨ
ɞɪɭɝ ɞɚ ɫɢ ɩɪɨɫɬɢɦ ɝɪɟɲɤɢɬɟ
ɢ ɜɫɢɱɤɢ ɡɚɟɞɧɨ ɞɚ ɨɛɴɪɧɟɦ
ɩɨɝɥɟɞ ɤɴɦ ɭɬɪɟɲɧɢɹ ɞɟɧ ɫ
ɩɨɜɟɱɟɨɩɬɢɦɢɡɴɦɇɚɞɹɜɚɦɫɟ
ɨɳɟɞɴɥɝɢɝɨɞɢɧɢɩɪɚɡɧɢɤɴɬɞɚ
ɧɢɫɴɛɢɪɚɧɚɬɨɡɢɩɥɨɳɚɞɡɚ

ɇɢɟɳɟɧɚɩɪɚɜɢɦɜɫɢɱɤɨɜɴɡɦɨɠɧɨɜɇɚɪɨɞɧɨɬɨɫɴɛɪɚɧɢɟ
ɫɭɛɫɢɞɢɢɬɟɢɫɪɟɞɫɬɜɚɬɚɤɨɢɬɨɫɚɧɟɨɛɯɨɞɢɦɢɡɚɩɪɨɟɤɬɢɬɟ
ɞɚɞɨɣɞɚɬɜɁɜɟɧɢɦɢɪ
ɉɪɚɡɧɢɤɴɬɛɟɭɜɚɠɟɧɨɳɟɨɬ
ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹ ɧɚ Ɉɛɥɚɫɬɧɨɬɨ
ɪɴɤɨɜɨɞɫɬɜɨɧɚȾɉɋɋɢɥɢɫɬɪɚ
ɇɚɫɭɮɇɚɫɭɮɅɟɜɟɧɬɆɟɦɢɲ
ɡɚɦɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɧɚɆȾɉɋ
ɋɨɮɢɹȿɪɚɣɄɚɞɢɪɨɛɥɚɫɬɟɧ
ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥ ɧɚ ɆȾɉɋɋɢ-

ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɧɚɆȾɉɋȽɥɚɜɢɧɢɰɚɋɟɡɝɢɧȺɥɢɛɪɹɦɤɦɟɬɧɚ
ɈɛɳɢɧɚɋɢɬɨɜɨɌɚɧɫɟɪȻɟɣɬɢ
 ɡɚɦɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥ ɧɚ Ⱦɉɋ

ɨɬȾɉɋȻɨɹɧɌɨɦɨɜɨɬɫɋɨɤɨɥ
ɢ ɞɨɛɪɨɞɟɬɟɥɹɬ ɨɬ ɫ Ɂɚɪɢɰɚ
ɫɩɚɫɢɥɨɬɢɡɦɪɴɡɜɚɧɟɳɴɪɤɟɥɢɩɪɟɡɡɢɦɚɬɚɋɚɮɟɬɏɚɥɢɞ

ɂɞɜɚɧɨɜɚɬɚɫɦɹɧɚɜɨɞɟɳɢɄɚɪɞɟɥɟɧɢȽɶɨɪɤɚɧ

За поредна година Читалищната
библиотека в гр.Главиница се
включи в Националната кампания
"Маратон на четенето", която се
проведе от 2 до 23 април, информира 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 превърна в празник за любителите на
книгите и четенето. Идеята е да се
четат на глас текстове от любими
произведения на различни автори. 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 участие в инициативата бяха раздадени
химикали, книгоразделители и лакомства 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 извънредни ситуации” се проведе
в Силистра. В него участваха представителни отбори на ОУ „Христо Смирненски“ - Дулово, ОУ „Стефан
Караджа“ - село Искра, ОУ
„Черноризец Храбър“ - село
Кайнарджа, СУ „Васил Левски“ - Главиница, ОУ „Отец
Паисий“ - Силистра и СУ
„Христо Ботев“ - Тутракан,
показали най-добри резултати на общинско ниво.
Организатор на проявата
бе Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита
на населението" - Силистра
в партньорство с ОС на БЧК
и Регионалното управление
на образованието.
В първата част на надпреварата състезателите трябваше да покажат

нивото на теоретичната
си подготовка, решавайки 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, където изпълниха конкретни

задачи за действия при
земетресение, наводнение,
замърсяване с амоняк, хлор
и въглероден окис, радиоактивно замърсяване, пожар,
първа долекарска помощ и
индивидуални средства за
защита.
С най-голям брой точки
на първо място се класира
отборът на СУ „Васил Левски“ - 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 - индивидуални грамоти.
Като областен победител отборът на СУ „Васил
Левски“ - Главиница ще
продължи участие на национално ниво.

Патронен празник на ОбУ „Иван Вазов” в с. Зафирово
претация на класическата
незабравима театрална
постановка „Взех, та, Радке” с две нови заглавия
- “Хубавите ябълки не ги
ядат прасетата” и „Всяка

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

селото, горещо аплодираха
талантливото изпълнение на малките артисти,
както и танцовото изкуство на танцьорките от
Клуб „Модерни танци" (по

С Хитър Петър в Деня на
хумора и шегата в село
Стефан Караджа

"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 библиотечната зала ученици
от местното училище,
които са и редовните
посетители на културната институция.
"Четохме приказки за
Хитър Петър, а децата
научиха как популярният герой е получил
името си. Като истински артисти,
трима от учениците представиха 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.

"Малките нашенци" от с. Коларово

с песни и стихове от произведения на Иван Вазов.
По проект „Твоят час”,
ученици от Клуб „Весел тепроект „Твоят част”), с
атър” с ръководител г-жа жаба да си знае гьола”.
Публиката - ученици, учи- ръководител г-жа Снежана
Имрен Сюлейман, предтели,
родители
и
гости
от
Берберска.
ставиха авторска интер-

Самодейците от с. Богданци с призово място от фолклорен фестивал
раздел "Певчески", в раздел
"Дует,трио, квартет " и
раздел "Индивидуални изпълнители".
Ръководител на самодейните състави, които представиха НЧ "Отец Паисий
- 1948 г." е Пламен Калчев,
на когото и самодейците, и
ръководството на Читалище благодарят за хубавите
емоции.

Община Суворово организира 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 местността „Горски кладенец”.
В тазгодишното издание

м. април 2018 г.

на фестивала участваха 38
танцови състави, 33 любителски клубове за народни
танци, 103 певчески групи,
26 дуети/триа, 10 оркестри
и 260 индивидуални изпълнители.
Сред тях бяха и самодейците 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 награди - за изпълненията си в

Успешно и стимулиращо се
оказа първото участие на децата
от Школата по приложно и изобразително изкуство в с. Коларово в
национален конкурс. За отличното
си представяне в 21-то издание на
Националния конкурс "Малките нашенци" 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 Чудомировите празници, които се провеждат
ежегодно в града на розите - Казанлък.
Участниците в него са разпределени в три възрастови групи и
две категории. В първа категория
участват ученици от специализирани инстанции и школи, а във втората - детски градини и училища.
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м. април 2018 г.

Община Главиница, Област Силистра
ЗАПОВЕД
№ 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 отдаване под наем на земеделски земи за срок от 5 стопански години:

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., който 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 гравитачните чешми в община
Главиница са записани 27
броя чешми, които се намират 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, Падина, 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, животновъдите 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

Обява



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 приложенията 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. “Витоша“ №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 работен 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. /четвъртък/ 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 административната 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 „Стопанско управление и хуманитарни дейности“.
Преписи от заповедта да се връчат на Директор „Стопанско управление и
хуманитарни дейности“, началник отдел „Общинска собственост“ и Председателя на комисията за сведение и изпълнение.
Неждет ДЖЕВДЕТ,
Кмет на Община Главиница

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 провеждане на публичен търг с явно наддаване за:
1. Продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост, както следва:
ɂɦɨɬɧɚɫɟɥɟɧɨɦɹɫɬɨɚɤɬɡɚ
ʋ ɱɚɫɬɧɚɨɛɳɢɧɫɤɚ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɨɫɬ
ɍɉɂ;,9ɤɜ
 ɫȻɨɝɞɚɧɰɢȺɑɈɋ
ʋɝ

ɉɥɨɳ

ɞɤɚ
ɡɚɫɬɪɨɟɧɚ
ɩɥɨɳ
ɤɜɦɤɴɳɚ

ɞɤɚ
ɡɚɫɬɪɨɟɧɚ
ɩɥɨɳ
 ɫɋɬɟɮɚɧɄɚɪɚɞɠɚȺɑɈɋ ɤɜɦ
ɞɜɭɟɬɚɠɧɚ
ʋɝ
ɫɝɪɚɞɚɫ
ɝɚɪɚɠɢ

ɇɚɱɚɥɧɚɬɪɴɠɧɚ
ɰɟɧɚ

ɐɟɧɚɧɚ
ɬɪɴɠɧɢ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ

ɥɜ

ɥɜ

ɍɉɂɄȼ

ɥɜ

Ⱦɟɩɨɡɢɬɡɚ
ɭɱɚɫɬɢɟ

ɥɜ

ɑɚɫɧɚ
ɬɴɪɝɚ

ɱ





ɥɜ

ɱ

ɥɜ

 2. Отдаване под наем на сгради, части от сгради и помещения.
ɂɦɨɬɧɚɫɟɥɟɧɨɦɹɫɬɨɚɤɬɡɚ
ʋ ɱɚɫɬɧɚɨɛɳɢɧɫɤɚ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɨɫɬ

ɉɥɨɳ

ɇɚɱɚɥɧɚɬɪɴɠɧɚ
ɰɟɧɚ

Ɂɚɫɬɪɨɟɧɚ
ɍɉɂ;ɤɜɫɈɫɟɧ ɩɥɨɳɨɬ ɥɜɛɟɡ
 ȺɑɈɋʋɝɤɦɦɡɚ
ȾȾɋɥɜɫ
ɡɚɬɴɪɝɨɜɫɤɚɞɟɣɧɨɫɬ
ȾȾɋ
ɨɬɞɚɜɚɧɟɩɨɞ
ɧɚɟɦɤɜɦ

ɐɟɧɚɧɚ Ⱦɟɩɨɡɢɬɡɚ ɑɚɫɧɚɬɴɪɝɚ
ɬɪɴɠɧɢ
ɭɱɚɫɬɢɟ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ

ɥɜ



ɥɜ


ɱ

 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 документация.
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
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Чапата - човекът на футбола и спорта!
да се запишат да играят.
Ето, сега питат за 11 май
- тогава в гр.Силистра ще
се проведе състезание по
футбол организирано от образователния инспекторат
за деца 3-4 клас. Наблюдавам ги как тренират, мога
да преценя кой може да бъде
картотекиран. И когато
видят, че едно дете е записано и други го последват, и
те искат да се занимават
активно с футбол.
Когато загубят някой

"90% от хората тук не
ми знаят името. Чапата
ми викат!" - смее се Ертан
Идриз, който наскоро навърши 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 футбол и обича футбола, откакто се помни. И като
ученик, и в казармата, и
след нея той е на спортното игрище.
Играл е за ФК "Левски"
(Главиница). Бил е 20 години
футболен съдия в областното първенство, има и
няколко участия като помощник-съдия във "В" Североизточна футболна група.
Работил е в Управление "Образование" като
"Организатор на спортни

прояви и първенства", а
след като Управлението бе
преструктурирано към Общинската администрация,
той премина на работа в
Общинското предприятие
"Общински имоти и комунални дейности" и се занимава
със спортните бази. Той се
грижи за футболните терени да са почистени, окосени,
мрежите поставя, така че
да са налице нужните условия за игра.
Извън тези задължение,
Чапата с удоволствие помага при организирането и
подготовката на спортни
срещи и състезания. Топки, обувки, фланелки, храна
за футболистите, които
осигурява Община Главиница - всичко минава през
неговите ръце.
Той въодушевено разказва
за интереса на децата към
футбола. "Какво е необходимо, за да обичат децата
спорта?", питаме Чапата.
"О, трябва да им се обръща нужното внимание - казва той. - Когато отида при
тях, веднага започват да
питат и да се интересуват
кога и кой ще играе. Искат

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!", категоричен е Ертан Идриз - Чапата.
Така че, ако сте футболни фенове, можете да
видите Чапата винаги на
спортните игрища в населените места община
Главиница.

Поощрителна награда
за Преслав Михайлов

Децата от Школата по приложно 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 произведения в раздел "Приложното изкуство" сътворени от Галена Васи-
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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 сигурност поглеждат с любопитство нашия вестник
"Устрем". Вглеждат се в
снимките - търсят там
познати лица, ако са поголеми 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 годината, а всички получени снимки ще публикуваме във
в. "Устрем".
Най-интересните ще получат награди осигурени
от издателя - Община Главиница.

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

Иде млада смяна футболисти
Приключи областният етап на Ученическите спортни игри
по футбол в различните възрастови групи.
Футболните срещи се
проведоха на градския
стадион "Луи Айер" в
Силистра и в тях взеха участие футболните отбори-победители в общинския кръг
на Ученическите игри.
Младите футболисти от отборите на

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

децата завоюваха
второ място. Техен
треньор е преподавателят Кирил Ангелов.
Също втори се класира ученическият отбор и в следващата
група - 8-10 клас, а на
трето място е отборът при най-големите
- 11-12 клас.
Двата отбора се
тренират от преподавателя Иван Иванов.

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.

Вестник "УСТРЕМ"
Издател: Община Главиница
ȺɞɪɟɫɝɪȽɥɚɜɢɧɢɰɚɭɥ³ȼɢɬɨɲɚ´ʋ

ɬɟɥ  
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