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ǩȡȎȘșȇȔȕȉȦȉȇșǫȌșȘȑȇșȇ ɋɨɧɹɉɟɬɤɨɜɚɟɧɨɜɢɹɬ
ɡɚɦɤɦɟɬɧɚ
ȊȗȇȋȏȔȇȉȘǸșȌțȇȔǱȇȗȇȋȍȇ ɈɛɳɢɧɚȽɥɚɜɢɧɢɰɚ
ВЕСТНИК НА ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА

ɂɧɜɟɫɬɢɰɢɹɬɚ ɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɬɨ ɟ ɩɪɟɞɩɨɫɬɚɜɤɚ ɡɚ
ɞɴɥɝɨɫɪɨɱɧɨɩɨɞɨɛɪɹɜɚɧɟɧɚ
ɭɫɥɨɜɢɹɬɚɡɚɠɢɜɨɬɜɨɛɳɢɧɚ
Ƚɥɚɜɢɧɢɰɚ Ȼɚɡɢɪɚɣɤɢ ɫɟ ɧɚ
ɬɨɜɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ɤɚɤɬɨ ɢ ɧɚ
ɠɟɥɚɧɢɟɬɨ ɧɚ ɧɚɫɟɥɟɧɢɟɬɨ
ɧɚ ɫɟɥɨ ɋɬɟɮɚɧ Ʉɚɪɚɞɠɚ ɞɚ
ɛɴɞɟɜɴɡɫɬɚɧɨɜɟɧɨɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɚɧɟɬɨ ɧɚ ɞɟɬɫɤɚɬɚ ɝɪɚɞɢɧɚɜɦɨɦɟɧɬɚɬɟɤɚɬɪɟɦɨɧɬɧɢ
ɞɟɣɧɨɫɬɢ ɜ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɬɚ ɧɚ
ɡɚɤɪɢɬɨɬɨɩɪɟɞɢɜɪɟɦɟɞɟɬɫɤɨ
ɡɚɜɟɞɟɧɢɟȼɟɱɟɫɚɨɫɢɝɭɪɟɧɢ
ɥɟɝɥɚɢɦɟɛɟɥɢɡɚɞɟɰɚɬɚ
Ⱦɟɬɫɤɚɬɚɝɪɚɞɢɧɚɩɪɟɞɫɬɨɢ
ɞɚ ɛɴɞɟ ɨɬɤɪɢɬɚ ɜ ɧɚɱɚɥɨɬɨ
ɧɚ ɭɱɟɛɧɚɬɚ ɝɨɞɢɧɚ ɤɴɞɟɬɨ
ɳɟ ɡɚɪɚɛɨɬɢ ɢɡɧɟɫɟɧɚ ɝɪɭɩɚ

ɡɚ ɞɟɰɚ ɨɬ  ɞɨ ɝɨɞɢɲɧɚ
ɜɴɡɪɚɫɬɁɚɬɹɯɬɨɜɚɳɟɟɞɨɦ
ɤɴɞɟɬɨɩɨɞɝɪɢɠɢɬɟɧɚɫɜɨɢɬɟ
ɭɱɢɬɟɥɢ ɳɟ ɩɪɢɫɬɴɩɜɚɬ ɤɴɦ
ɫɜɟɬɚɧɚɡɧɚɧɢɟɬɨ
Ɋɟɦɨɧɬɧɢɞɟɣɧɨɫɬɢɫɟɪɟɚɥɢɡɢɪɚɬɢɜɞɪɭɝɢɞɜɟɞɟɬɫɤɢ
ɝɪɚɞɢɧɢɜɨɛɳɢɧɚȽɥɚɜɢɧɢɰɚ
ɜɫɟɥɚɬɚɑɟɪɧɨɝɨɪɢɁɚɮɢɪɨɜɨ
ɉɨɫɬɚɜɢɥɢɫɦɟɫɢɚɦɛɢɰɢɨɡɧɚɬɚɰɟɥɞɨɤɪɚɹɧɚɦɚɧɞɚɬɚ ɞɚ ɩɨɞɨɛɪɢɦ ɡɧɚɱɢɬɟɥɧɨ
ɭɫɥɨɜɢɹɬɚ ɧɚ ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɢ
ɜɴɡɩɢɬɚɧɢɟɜɴɜɜɫɢɱɤɢɫɝɪɚɞɢ
ɧɚ ɞɟɬɫɤɢɬɟ ɝɪɚɞɢɧɢ  ɤɚɬɟɝɨɪɢɱɟɧɟɤɦɟɬɴɬɧɚɈɛɳɢɧɚ
ȽɥɚɜɢɧɢɰɚɇɟɠɞɟɬȾɠɟɜɞɟɬ
“У”

След ремонтни дейности:

Увеличава се капацитетът на Дневния център в с.Сокол
Продължават строително-монтажните дейности
по разширяването на „Дневен център за пълнолетни
лица с увреждания” в село
Сокол. Реализирането на
проекта, финансиран по
Програма "Красива България", ще допринесе за преобразуването на услугата и
увеличаване на капацитета
от 15 на 90 потребители.
Инвестицията от 180
000 лева в дългосрочен
план ще бъде инвестиция
за онези жители на общината, нуждаещи се от
специални грижи, които не

са достъпни поради отдалеченост на населените
места, нисък социален
статус и липса на финансов ресурс за много голяма
част от тях.
Надяваме се, услугите в
новия Център да подобрят
жизнения стандарт и да им
вдъхнем вярата, че в наше
лице могат да търсят и
намират подкрепа и съпричастност, коментира кметът на община Главиница
Неждет Джевдет.
“У”

Наа гостии в с. Заафировво
Стефан АНГЕЛОВ, Кмет на с.Зафирово:

Спокоен е животът на село

От началото на м. юли Община Главиница има
нов заместник-кмет "Хуманитарни дейности" - Соня
Петкова. Тя е била дългогодишен преподавател по
математика и информационни технологии в Обединено училище "Иван Вазов" в с. Зафирово.
Ресорът на новата й длъжност включва работа
в областта на образованието, културата, спорта,
училищното здравеопазване, социалното обслужване,
МКБППМН, работа с малцинствата.
Предходният ресорен зам.-кмет Данка Милчева
премина на друга работа - изпълнителен директор
на МИГ "Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа".
"Сега уточняваме някои подробности около маломерните паралелки за предстоящата нова учебна
година, които ще трябва да бъдат разгледани на
заседание на Общинския съвет, информира Соня Петкова. Маломерни паралелки ще има почти навсякъде
с изключение на училището в Зафирово. Екипът, с
който работя е добър, така че ще справим."
“У”

Образованието - важна тема
в юлското заседание на
Общински съвет-Главиница

Стефан АНГЕЛОВ е първи
мандат кмет на с. Зафирово. Кореняк зафировец,
завършил основното си
образование в родното
село, средното в селскостопански техникум, а след
това в Ловеч - Ветеринарен
техникум. Работил е като
животновъден бригадир, в
селското стопанство, в
тогавашната "Родопа", към
Данъчна служба-Тутракан и
ЗК "Ген.Атила Зафиров".
- Какъв бе мотивът
да се кандидатирате за
кмет на с. Зафирово?
- При мен дойдоха хора от
селото, предложиха ми и в
крайна сметка се съгласих.
Хората заминават постепенно от Зафирово, млади
не остават. Тук са хора,
ɋɬɨɹɧȺɇȽȿɅɈȼ
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На госсти в с. Зафиирово
Стефан АНГЕЛОВ, Кмет на с.Зафирово:

Спокоен е животът на село
от стр. 1
с които се познаваме от
години, с някои сме расли
заедно, съученици сме дори
- на село всички се познаваме. На изборите бяхме 4-5
кандидати, на балотажа
победих аз.
- Когато влязохте в
кметския кабинет, с какво се захванахте най-напред?
- Сградата на Кметството е строена преди повече
от 40 години. Навремето,
Зафирово е било център на
селищна система и всичко
в сградата е било обзаведено - имало е зала за
граждански бракове, зала

- Трета година тече от
мандата Ви, в какво може
да се похвалите, че сте
успели?
- Успяхме да асфалтираме
две отсечки от две улици,
благодарение на помощта
на кмета на общината г-н
Неждет Джевдет. Предстои да се асфалтира и
друга улица, имам уверенията на кмета, че ще бъде
асфалтирана през тази
година. Така една по една,
улиците в Зафирово трябва
да влязат в ред. Селото е
много голямо, пръснато е и
има 18 километра улици. От
друга страна това всичко
трябва да се поддържа, но
поради обезлюдяването - по

- Тези работодатели, които изброих сега, те осигуряват работата на хората
тук. Сега има модерна техника и много декари земя се
обработват с малко хора.
60 човека общо обработват
всичката тази земя, докато
в онези времена са били с
по-стари машини, по-ниско
продуктивни и оттам повече хора са работили.
В селото рядко има хора
с по 2-3 овце, някоя козичка,
няма животновъдство.
- В Зафирово си имате
работещо Читалище.
- Да, то е основано през
1903 г., а новата сграда е
построена през 1965 г. със
средства от самооблагане.

ɸɧɢɝɁɚɮɢɪɨɜɨɜɟɧɰɢɩɪɟɞ
ɩɚɦɟɬɧɢɤɚɧɚɡɚɝɢɧɚɥɢɬɟɜɴɜɜɨɣɧɢɬɟ

за кръщенета, зала за събрания, която долу-горе има
вид още. В последствие се
ползвали 2-3 стаи, всичко
останало е занемарено. За
да се възстанови трябват
много средства. Писал съм
докладни записки до Община
Главиница, идвали са, мерили са, но през годините все
се отлага. Наложителен
е ремонтът на покрива,
смяна на дограмата, освежаване - вътрешно, външно.
Една сграда като не се поддържа, тя се руши. В селото от времето на соца има
3-4 сгради, които са функционирали, завършени са до
краен предел, но в момента
са в разруха - всичко е разграбено, опасявам се там
да не влязат малки деца и
да стане нещастен случай.
Има и жилищен блок, който
е започнат до основите и
мазите, а другият е до покрив, но не е населен и се
руши. И още - бивш Битов
комбинат, бивше училище
преобразувано по-късно в
пансион и изоставено. При
положение, че селото обезлюдява, няма кой да ги възстанови. Няма млади хора,
няма инвеститори.

улиците има 2-3 обитаеми
къщи, следват 2-3 необитаеми, изоставени, и така
всичко е в бурени.
Важен момент е основният ремонт на детската
градина. Тя ще посрещне
обновена през новата учебна година своите възпитаници.
- Има ли работещи по
програми при вас?
- Има само един. Чакаме
да пуснат някоя програма
и да се назначат хора, с
които да поддържаме чистотата на селото.
- Колко на брой е населението на с. Зафирово?
- Към 800 човека.
- А е било?
- 3 260!
- Какво друго има в селото, което е в полза на
живеещите там?
- Има 7 хранителни магазина, два строителни
магазина, няколко барчета,
две фурни - "Зафира" и "Прима", един автосервиз, две
магазинчета за резервни
части, бензиностанция, ЗК
"Ген.Атила Зафиров", един
голям арендатор и едно
ООД, агроаптека също.
- На какво ниво е безработицата?

основно, а сега - обединено.
Там има около 200 ученика,
20 преподаватели, помощен
персонал. Имат си стол.
Детската градина е построена също през 1965 г.,
има съответния персонал.
В селото имаме и църква, строена през 1903 г. В
момента по проект се извършват ремонти, а предстои Министерството на
културата да я обяви за
обект с национално значение. Има и действаща
джамия, която също е възстановена.
Интересното за Зафирово, е, че има свой музей. В
него са изложени експонати
- намерени при разкопки,
носии, битови неща от поновата ни история.
Има издигнат през 1984 г.
паметник на участниците
във войните, на площада в
селото, който се поддържа
от Кметството.
В селото разполагаме с
три парка, които се нуждаят от поддръжка. Има
моменти, когато се отзовават работници от ОП
"Общински имоти и комунални дейности" и разчистват всичко, за което имат
моите благодарности. Без
тяхна помощ не бих се
справил.
В парка до Кметството
през 2017 г. положихме две
люлки за малките деца, за
да могат те да се зани-

ните по Наредба 3 от 1999
г. земеделски стопани, отглеждащи овце-майки и/или
кози-майки, информират от
институцията.
С решение на УС на Фонда от 20.07.2018 г. е определена ставка в размер

ɉɪɨɞɴɥɠɚɜɚɫɴɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɨɬɨ ɦɟɠɞɭ ȾɪɚɦɚɬɢɱɧɨɤɭɤɥɟɧɬɟɚɬɴɪɋɢɥɢɫɬɪɚɢɈɛɳɢɧɚȽɥɚɜɢɧɢɰɚɡɚɪɚɡɜɢɬɢɟɧɚ
ɞɭɯɨɜɧɨɬɟɚɬɪɚɥɧɚɬɚɤɭɥɬɭɪɚ
ɧɚɧɚɫɟɥɟɧɢɟɬɨɧɚɨɛɳɢɧɚɬɚ
ɢɧɮɨɪɦɢɪɚ ɞɢɪɟɤɬɨɪɴɬ ɧɚ
ɬɟɚɬɴɪɚɁɥɚɬɢɧɚɋɬɚɧɟɜɚɉɨ
ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɚɧɚɇɟɠɞɟɬȾɠɟɜɞɟɬɤɦɟɬɧɚɨɛɳɢɧɚȽɥɚɜɢɧɢɰɚɧɚɸɥɢɫɩɟɤɬɚɤɴɥɴɬ
ɋɜɟɤɴɪɜɚɨɬȺɧɬɨɧɋɬɪɚɲɢɦɢɪɨɜɛɟɩɨɞɚɪɴɤɨɬɧɟɝɨɡɚ
ɧɚɫɟɥɟɧɢɟɬɨɜɝɪȽɥɚɜɢɧɢɰɚɢ
ɫɁɚɮɢɪɨɜɨɢɛɟɩɨɫɟɬɟɧɨɨɬ
ɧɚɞ  ɡɪɢɬɟɥɢ Ɍɨɜɚ ɤɪɚɫɧɨɪɟɱɢɜɨɩɨɤɚɡɜɚɱɟɝɪɢɠɚɬɚ
ɡɚɠɢɬɟɥɢɬɟɧɚɨɬɞɚɥɟɱɟɧɢɬɟ
ɧɚɫɟɥɟɧɢ ɦɟɫɬɚ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɧɚ ɤɭɥɬɭɪɧɢɹ ɢɦ ɠɢɜɨɬ
ɟ ɨɬ ɢɡɤɥɸɱɢɬɟɥɧɨ ɡɧɚɱɟɧɢɟ
ɡɚ ɩɨɞɨɛɪɹɜɚɧɟ ɧɚ ɛɢɬɨɜɨɬɨ

ɟɠɟɞɧɟɜɢɟ
ɉɨɪɟɞɧɨɬɨɬɟɚɬɪɚɥɧɨɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟɈɛɳɢɧɚȽɥɚɜɢɧɢɰɚ
ɩɨɞɚɪɢ ɧɚ ɠɢɬɟɥɢɬɟ ɧɚ ɫɟɥɨ
ɁɚɮɢɪɨɜɨɧɚɚɜɝɭɫɬɌɨɝɚɜɚ
ɛɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɟɧ ɤɨɦɟɞɢɣɧɢɹɬ
ɫɩɟɤɬɚɤɴɥ ȼ ɫɬɚɪɨ ɫɟɥɨ ɧɚɤɪɚɣ ɫɜɟɬɚ Ɍɨɝɚɜɚ ɡɚ ɠɢɬɟɥɢɬɟ ɧɚ ɫɴɫɟɞɧɢɬɟ ɧɚɫɟɥɟɧɢ
ɦɟɫɬɚ Ⱦɨɥɧɨ Ɋɹɯɨɜɨ Ɇɚɥɴɤ
ɉɪɟɫɥɚɜɟɰɄɨɥɚɪɨɜɨɋɨɤɨɥ
ȻɨɝɞɚɧɰɢɢɄɨɫɚɪɚɛɟɨɫɢɝɭɪɟɧɛɟɡɩɥɚɬɟɧɬɪɚɧɫɩɨɪɬ
ɉɪɟɞɢɧɚɱɚɥɨɬɨɧɚɬɟɚɬɪɚɥɧɨɬɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɤɦɟɬɴɬ
ɧɚɨɛɳɢɧɚɬɚɇɟɠɞɟɬȾɠɟɜɞɟɬ
ɢɧɟɝɨɜɢɹɬɟɤɢɩɩɪɟɞɫɬɚɜɢɯɚ
ɨɬɱɟɬ ɡɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɬɨ ɧɚ
ɨɛɳɢɧɚȽɥɚɜɢɧɢɰɚɢɨɛɫɴɞɢ
ɯɚ ɧɨɜɢɬɟ ɚɧɝɚɠɢɦɟɧɬɢ ɡɚ
ɧɚɫɟɥɟɧɨɬɨɦɹɫɬɨ
“У”

Ремонтират детската
градина в с. Зафирово

ɂɡɤɴɪɩɜɚɧɟɧɚɞɭɩɤɢɬɟɩɨɭɥɢɰɢɜɫɁɚɮɢɪɨɜɨɫɝɨɪɟɳ
ɚɫɮɚɥɬɨɬɪɚɛɨɬɧɢɰɢɧɚɈɉɈɛɳɢɧɫɤɢɢɦɨɬɢ
ɢɤɨɦɭɧɚɥɧɢɞɟɣɧɨɫɬɢ

В него има библиотека,
компютърна зала, киносалон, в подземието - зала за
сватби. Работят секретар
и библиотекар.
Училището се помещава
също в нова сграда. Преди
е било средно, след това

мават.
Социалният патронаж се
ползва от 8 души.
- Активни ли са хората
в селото?
- Хората са добри, ежби
няма. Живеем мирно, тихо
“У”
и спокойно.

Започна приемът на заявления за подпомагане по схемата
за минимална помощ de minimis
От 19 юли 10 август
2018 г. в ОД-Силистра на
ДФ “Земеделие“ ще се
приемат заявления за подпомагане по схемата за
минимална помощ de minimis
съгласно Регламент (ЕС) №
1408/2013 на регистрира-

Театрално разнообразие
в културния живот

на 15 лв. за едно животно. Стопаните кандидатстват със заявление по
образец на Фонда, решение
на компетентния орган на
юридическото лице за кандидатстване по схемата и
удостоверение за банкова

сметка. Служебно ще бъдат
изготвяни документи за
липса на задължения към ДФ
„Земеделие“ и за актуална
регистрация по Наредба 3
от 1999 г. на МЗХ. Срокът
за изплащане на средствата е 20 август 2018 г. “У”

ɉɪɨɞɴɥɠɚɜɚɬ ɞɟɣɧɨɫɬɢɬɟ
ɩɨɨɫɧɨɜɧɢɹɪɟɦɨɧɬɧɚɫɝɪɚɞɚɬɚ ɧɚ ɞɟɬɫɤɚɬɚ ɝɪɚɞɢɧɚ ɜ
ɫɟɥɨ Ɂɚɮɢɪɨɜɨ ɉɨ ɩɪɨɟɤɬɚ
ɫɚ ɩɪɟɞɜɢɞɟɧɢ ɩɨɞɦɹɧɚ ɧɚ
ɩɨɤɪɢɜ ɞɨɝɪɚɦɚ ɫɚɧɢɪɚɧɟ
ɨɬɨɩɥɟɧɢɟ ȼɢɄ ɟɥ ɢɧɫɬɚɥɚɰɢɹ ɞɨɫɬɚɜɤɚ ɧɚ ɞɟɬɫɤɢ
ɭɪɟɞɢ ɧɨɜɨ ɨɛɡɚɜɟɠɞɚɧɟ ɡɚ
ɝɪɭɩɢɬɟɢɞɪɭɝɢ
ɇɚɞɹɜɚɦɟɫɟɧɚɟɫɟɧɧɚɣ
ɦɚɥɤɢɬɟ ɠɢɬɟɥɢ ɧɚ ɫɟɥɨ ɁɚɮɢɪɨɜɨɫɟɥɨɄɨɥɚɪɨɜɨɫɟɥɨ
Ⱦɨɥɧɨ Ɋɹɯɨɜɨ ɢ ɫɟɥɨ Ɇɚɥɴɤ
ɉɪɟɫɥɚɜɟɰ ɞɚ ɩɪɢɫɬɴɩɹɬ ɫ
ɬɪɟɩɟɬɜɟɞɧɚɧɨɜɚɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɧɚɫɪɟɞɚɤɨɹɬɨɳɟɢɦɩɨɡɜɨɥɢɞɚɩɪɟɤɚɪɜɚɬɜɪɟɦɟɬɨɫɢ
ɜ ɩɪɢɹɬɧɢ ɦɨɦɟɧɬɢ ɧɚ ɢɝɪɢ
ɡɚɛɚɜɥɟɧɢɹɢɨɛɭɱɟɧɢɟɤɚɡɚ
ɤɦɟɬɴɬɧɚɨɛɳɢɧɚȽɥɚɜɢɧɢɰɚ
ɇɟɠɞɟɬȾɠɟɜɞɟɬ
ɂɧɜɟɫɬɢɰɢɹɬɚ ɨɬ  
ɥɟɜɚɳɟɩɨɞɨɛɪɢɭɫɥɨɜɢɹɬɚ

ɜ ɤɨɢɬɨ ɞɟɰɚɬɚ ɩɪɟɤɚɪɜɚɬ
ɜɪɟɦɟɬɨ ɫɢ ɤɚɬɨ ɬɨɜɚ ɳɟ
ɞɚɞɟɭɜɟɪɟɧɨɫɬɢɧɚɬɟɯɧɢɬɟ
ɪɨɞɢɬɟɥɢ ɱɟ ɞɟɰɚɬɚ ɧɟ ɫɚ
ɡɚɛɪɚɜɟɧɢ ɨɬ ɨɛɳɢɧɫɤɨɬɨ
ɪɴɤɨɜɨɞɫɬɜɨɚɫɚɫɪɟɞɜɨɞɟɳɢɬɟɧɢɩɪɢɨɪɢɬɟɬɢ
ɉɪɟɡ ɥɹɬɨɬɨ ɜɫɟɤɢ ɞɟɧ ɨɬ
ɪɚɛɨɬɚɬɚɧɚɨɛɳɢɧɫɤɚɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɢ ɡɜɟɧɚɬɚ ɣ ɟ ɢɡɩɴɥɧɟɧɫɧɨɜɢɢɜɫɟɩɨɝɨɥɟɦɢ
ɚɧɝɚɠɢɦɟɧɬɢɤɴɦɠɢɬɟɥɢɬɟɧɚ
ɨɛɳɢɧɚ Ƚɥɚɜɢɧɢɰɚ Ⱥɤɬɢɜɧɨ
ɫɟɪɚɛɨɬɢɡɚɩɨɞɨɛɪɹɜɚɧɟɧɚ
ɫɪɟɞɚɬɚɜɫɟɥɚɬɚɋɥɭɠɢɬɟɥɢɬɟɧɚɈɛɳɢɧɫɤɨɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ
ÄɈɛɳɢɧɫɤɢɢɦɨɬɢɢɤɨɦɭɧɚɥɧɢɞɟɣɧɨɫɬɢ´ȻɄɋɩɪɨɞɴɥɠɚɜɚɬɩɨɱɢɫɬɜɚɧɟɬɨɧɚɨɛɳɟɫɬɜɟɧɢɬɟɬɟɪɟɧɢɢɢɡɤɴɪɩɜɚɧɟɬɨ
ɫɝɨɪɟɳɚɫɮɚɥɬɧɚɞɭɩɤɢɬɟɜ
ɫɟɥɨ Ɂɚɮɢɪɨɜɨ ɧɚɭɱɚɜɚɦɟ
ɨɳɟɨɬɝɧȾɠɟɜɞɟɬ
“У”

3

УСТРЕМ

м. юли 2018 г.

Образованието - важна тема
в юлското заседание на
Общински съвет-Главиница

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 на ОбС
Главиница и в изпълнение на Решение № 379 по протокол № 43/27.06.2018 г. на Общински съвет се
открива процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за:
1.1 Продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост, както следва:
ɐɟɧɚɧɚ
Ⱦɟɩɨɡɢɬɡɚ ɑɚɫɧɚɬɴɪɝɚ
ɇɚɱɚɥɧɚ
ɬɪɴɠɧɢ
ɭɱɚɫɬɢɟ
ɬɪɴɠɧɚɰɟɧɚ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ

ʋ

ɂɦɨɬɧɚɫɟɥɟɧɨɦɹɫɬɨɚɤɬɡɚ
ɱɚɫɬɧɚɨɛɳɢɧɫɤɚɫɨɛɫɬɜɟɧɨɫɬ



ɉɨɡɟɦɥɟɧɢɦɨɬʋɫ
ȼɴɥɤɚɧɦɟɫɬɧɨɫɬÄɆɟɪɢ³ȺɑɈɋ ɞɤɚɥɜ
ɨɬɝ

ɉɥɨɳ

ɥɜ





ɥɜ

ɱɚɫɚ

 1.3 Отдаване под наем на сгради, части от сгради и помещения.
ʋ

ɂɦɨɬɧɚɫɟɥɟɧɨɦɹɫɬɨɚɤɬɡɚ
ɱɚɫɬɧɚɨɛɳɢɧɫɤɚɫɨɛɫɬɜɟɧɨɫɬ



Ɉɛɳɢɧɫɤɢɢɦɨɬɫɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ
ɡɚ´ɨɮɢɫɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɟɧɨɛɟɤɬɜ
ɫɝɪɚɞɚɫɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɬɨɪ


ɤɜɦ
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɟɧɛɥɨɤ´
ɝɪȽɥɚɜɢɧɢɰɚɭɥ´ȼɢɬɨɲɚ´
ȺɑɈɋʋɝ

ɉɥɨɳ

ɇɚɱɚɥɧɚ
ɬɪɴɠɧɚɰɟɧɚ

ɐɟɧɚɧɚ
Ⱦɟɩɨɡɢɬɡɚ ɑɚɫɧɚɬɴɪɝɚ
ɬɪɴɠɧɢ
ɭɱɚɫɬɢɟ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ





ɥɜɛɟɡ
ȾȾɋɢ 
ɥɜɫɴɫȾȾɋ





 3.2. Отдаване под наем на земеделски земи с площ над 10 дка.
ʋ

Средищните училища
и детските градини на
територията на община
Главиница бяха утвърдени

с решение на Общинския
съвет на проведеното на
27 юли заседание.
Мотивирано предложение за включването им в
Списъка на средищните
детски градини и училища
за учебната 2018/2019 г.
трябва да внесе в образователното министерство
до 10 септември т.г. кметът на общината Неждет
Джевдет.
В общината функционира
една детска градина - ДГ
"Св.Св.Кирил и Методий", в
гр.Главиница, с 12 изнесени
групи към нея, от които 4
отговарят на критериите
за средищни детски градини. В изнесените групи
"Васил Левски" и "Слънчице"
в с.Зафирово се отглеждат,
възпитават, социализират и обучават 40 деца,
от които 13 са пътуващи
от селата Долно Ряхово,
Млък Преславец и Коларово,
където няма детски градини. От тях 7 са в задължителната предучилищна
възраст.
В изнесената група "Пролет" в с. Звенимир има 10
деца. От с.Зарица пътуват
9 деца, а в задължителната
предучилищна възраст са 4.
В с. Калугерене е изнесената група "Мир", в която
се обучават 21 деца, от
тях 7 се извозват от с.
Падина, в предучилищна възраст са 5 пътуващи деца.
В изнесената група
"Щастливо детство" в с.

Суходол има 23 деца, от започнат 25 деца.
тях 4 деца идват от с. БаСъс свое решение общинщино, а в задължителната ските съветници допълниха
предучилищна възраст са 4. Годината програма за управление и разпореждане с
имоти - общинска собственост, с имот в с.Суходол
предназначен за продажба
и имот в с.Малък Преславец, който ще се отдава
под наем.
Приети бяха изменения и
допълнения в два нормативни документа - в Наредбата
за определяне и администриране на местните
такси и цените на услуги и
в Наредбата за отпускане
и изплащане на еднократни
парични помощи за насърчаване на раждаемостта и
отглеждането на деца. Размерът на тази помощ при
спазване на изискванията
на чл.2, за всяко новородено
Средищните училища и или осиновено до трето
през новата учебна година и всяко следващо дете,
ще бъдат 3 - СУ "Васил е както следва: за първо
Левски" в гр. Главиница, дете - 250,00 лв., за второ Обединено училище "Иван 600,00 лв., за трето - 300,00
Вазов", с. Зафирово и ОУ лв. и за всяко следващо по

"Св.Св.Кирил и Методий" в
с. Сокол.
Следващото решение на
Общинския съвет е свързано също с образованието.
Във връзка с разкриване на
изнесена група в с. Стефан
Караджа и осигуряване на
сграда за обучението на
децата бе променена собствеността на съществуващата сграда на детската градина от частна
в публична общинска собственост. Предоставен
е за ползване вторият
етаж на сградата, където
новата учебна година ще

200,00 лв.
В края на заседанието,
общинският съветник д-р
Себахтин Халид, който е
директор на ОД по безопасност на храните в Силистра, даде информация как
трябва да се действа за
предпазване от Африканска
чума по свинете. Той повтори отново това, което
сподели пред националните медии - че частните
стопани е по-добре сега да
заколят прасетата си и да
ги запазят до Коледа във
фризера.
“У”








ɂɦɨɬʋ







Ʉɨɫɚɪɚ

ɑɂɋɌȺɆȻɈɅ

,9



Ⱦɟɩɨɡɢɬ ɑɚɫ
ɡɚ
ɧɚ
ɭɱɚɫɬɢɟ ɬɴɪɝɚ

 

Ȼɨɝɞɚɧɰɢ

ɋɌɈɉȺɇɋɄɂȾȼɈɊ

,,,





Ȼɨɝɞɚɧɰɢ

ɋɌȺɊɂɌȿɅɈɁə

9,



 

Ɂɚɮɢɪɨɜɨ

ȺɆɁɈȼȺɄɍɊɂə

,9







Ɂɚɮɢɪɨɜɨ

ɄȺȼȺɄȺ

,,,







Ɂɟɦɥɢɳɟ

Ɇɟɫɬɧɨɫɬ

Ƚɥɚɜɢɧɢɰɚ ȺɃȼȺɅɔɄȺ

Ʉɚɬɟɝɨɪɢɹ

9,

ɩɥɨɳ
ɞɤɚ



ɐɟɧɚ













 Публичният търг да се проведе на 22.08.2018 год./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 –
21.08.2018 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 29.08.2018 г. /сряда/ на същото място и
при същите условия.
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 28.08.2018 г.
За контакти: Община Главиница, Н-к отдел „Общинска собственост“ , тел.086362128

Вековни дървета в община
Главиница ще получат
защитен статут
ȿɤɫɩɟɪɬɢ ɧɚ ɟɤɨɢɧɫɩɟɤɰɢɹɬɚ ɜ Ɋɭɫɟ ɢɡɜɴɪɲɢɯɚ
ɫɴɜɦɟɫɬɧɢ ɤɨɧɬɪɨɥɧɢ ɩɪɨɜɟɪɤɢ ɫ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ ɧɚ
Ɋɢɝɢɨɧɚɥɧɚ ɞɢɪɟɤɰɢɹ ɩɨ
ɝɨɪɢɬɟɜɞɜɟɫɟɥɚɧɚɬɟɪɢɬɨɪɢɹɬɚɧɚɨɛɳɢɧɚȽɥɚɜɢɧɢɰɚ
ɉɪɨɜɟɪɤɢɬɟɫɚɜɴɜɜɪɴɡɤɚɫ
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟɧɚɨɛɳɢɧɫɤɢɹ
ɤɦɟɬ ɇɟɠɞɟɬ Ⱦɠɟɜɞɟɬ ɡɚ
ɨɛɹɜɹɜɚɧɟ ɧɚ ɱɟɬɢɪɢ ɧɨɜɢ
ɜɟɤɨɜɧɢ ɞɴɪɜɟɬɚ Ɍɪɢ ɨɬ
ɬɹɯ ɪɚɫɬɚɬ ɜ ɡɟɦɥɢɳɟɬɨ ɧɚ
ɫ Ɂɜɟɧɢɦɢɪ Ɍɟ ɫɚ ɨɬ ɜɢɞɚ
ɰɟɪ ɢ ɫɚ ɨɰɟɧɟɧɢ ɧɚ ɩɪɢɛɥɢɡɢɬɟɥɧɚ ɜɴɡɪɚɫɬ ɨɤɨɥɨ
 ɝɨɞɢɧɢ Ⱦɪɭɝɨɬɨ ɞɴɪɜɨ
± ɥɟɬɟɧ ɞɴɛ ɟ ɜ ɫ Ʌɢɫɬɟɰ
ɂɡɦɟɪɟɧɢɫɚɨɛɢɤɨɥɤɢɬɟɧɚ
ɫɬɴɛɥɚɬɚ ɢ ɫɚ ɡɚɫɧɟɬɢ *36
ɤɨɨɪɞɢɧɚɬɢɬɟȾɴɪɜɟɬɚɬɚɫɚ
ɜɞɨɛɪɨɛɢɨɥɨɝɢɱɧɨɫɴɫɬɨɹɧɢɟ ɢɦɚɬ ɦɚɥɤɨ ɢɡɫɴɯɧɚɥɢ
ɤɥɨɧɢɢɯɪɚɥɭɩɢ
ɊɂɈɋȼɊɭɫɟɳɟɫɴɫɬɚɜɢ
ɩɪɨɬɨɤɨɥɡɚɫɴɫɬɨɹɧɢɟɬɨɧɚ
ɞɴɪɜɟɬɚɬɚɳɟɨɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚ
ɢ ɢɡɩɪɚɬɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɹɬɚ
ɜ ɆɈɋȼ ɫɥɟɞ ɤɨɟɬɨ ɫɴɫ
ɡɚɩɨɜɟɞ ɧɚ ɦɢɧɢɫɬɴɪɚ ɪɚɫɬɢɬɟɥɧɢɬɟɨɛɟɤɬɢɳɟɩɨɥɭɱɚɬ
ɡɚɳɢɬɟɧɫɬɚɬɭɬ
Ɍɨɜɚɧɟɫɚɩɴɪɜɢɬɟɡɚɳɢ-

ɬɟɧɢ ɞɴɪɜɟɬɚ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢɹɬɚ ɧɚ ɨɛɳɢɧɚ Ƚɥɚɜɢɧɢɰɚ
ɉɪɟɡɝɫɴɫɡɚɩɨɜɟɞɧɚ
ɬɨɝɚɜɚɲɧɢɹ ɟɤɨɦɢɧɢɫɬɴɪ
ȾɠɟɜɞɟɬɑɚɤɴɪɨɜɅɟɬɟɧɞɴɛ
ɧɚ ɜɴɡɪɚɫɬ ɧɚɞ  ɝɨɞɢɧɢ
ɫ ɜɢɫɨɱɢɧɚ ɧɚɞ  ɦɟɬɪɚ ɢ
ɨɛɢɤɨɥɤɚɦɜɡɟɦɥɢɳɟɬɨɧɚɫɆɚɥɴɤɉɪɟɫɥɚɜɟɰɟ
ɨɛɹɜɟɧɡɚɡɚɳɢɬɟɧɨɞɴɪɜɨ
ɉɪɟɡ  ɝ ɫɴɳɨ Ʌɟɬɟɧ
ɞɴɛ ɧɚ ɜɴɡɪɚɫɬ ɨɤɨɥɨ 
ɝɨɞɢɧɢ ɜ ɡɟɦɥɢɳɟɬɨ ɧɚ ɫ
ɉɨɞɥɟɫ ɟ ɨɛɹɜɟɧ ɡɚ ɡɚɳɢɬɟɧɨ ɞɴɪɜɨ ɨɬ ɦɢɧɢɫɬɴɪɚ
ɧɚ ɨɤɨɥɧɚɬɚ ɫɪɟɞɚ ɇɨɧɚ
Ʉɚɪɚɞɠɨɜɚ
ɇɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢɹɬɚ ɧɚ ɊɂɈ-

ȼɟɤɨɜɟɧɰɟɪɜɫɁɜɟɧɢɦɢɪ

ɋȼɊɭɫɟ ɢɦɚ  ɡɚɳɢɬɟɧɢ
ɜɟɤɨɜɧɢɞɴɪɜɟɬɚɇɚɣɦɧɨɝɨɛɪɨɣɧɚɟɝɪɭɩɚɬɚɧɚɥɟɬɧɢɬɟ
ɞɴɛɨɜɟ ± ɨɛɳɨ  ɇɚɣɫɬɚɪɢɬɟ ɜɟɤɨɜɧɢ ɞɴɪɜɟɬɚ ɫɚ 
ɡɢɦɧɢ ɞɴɛɚ ɧɚ ɜɴɡɪɚɫɬ ɨɬ
ɨɤɨɥɨɝɨɞɢɧɢɊɚɫɬɚɬɧɚ
ɬɟɪɢɬɨɪɢɹɬɚɧɚɝɪɚɞɂɫɩɟɪɢɯ
Ƚɪɢɠɚɬɚ ɢ ɨɬɝɨɜɨɪɧɨɫɬɬɚ ɡɚ
ɫɴɫɬɨɹɧɢɟɬɨ ɧɚ ɜɟɤɨɜɧɢɬɟ
ɞɴɪɜɟɬɚɫɚɧɚɫɨɛɫɬɜɟɧɢɰɢɬɟ
ɧɚɬɟɪɟɧɢɬɟɜɤɨɢɬɨɜɢɪɟɹɬ
ȼɫɢɱɤɢ ɨɛɹɜɟɧɢ ɡɚɳɢɬɟɧɢ
ɞɴɪɜɟɬɚ ɫɟ ɜɩɢɫɜɚɬ ɜ ɪɟɝɢɫɬɪɢ ɧɚ ɦɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨɬɨ ɢ
ɧɚ ɫɴɨɬɜɟɬɧɚɬɚ ɢɧɫɩɟɤɰɢɹ
ɢ ɩɭɛɥɢɤɭɜɚɧɢ ɧɚ ɢɧɬɟɪɧɟɬ
ɫɬɪɚɧɢɰɚɬɚɧɚɂȺɈɋ “У”
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На госсти в с. Зафиирово

Читалището - културното
средище на с.Зафирово

НЧ "Христо Ботев - 1901 г." в
с.Зафирово е институцията в община Главиница, която се слави с
богата културно-масова дейност.
Председател на Читалищното настоятелство е Калинка Василева, а
в състава му влизат още Марияна
Лазарова, Аксиния Костадинова,
Лорета Станева и Ганка Цветкова.
От секретаря на Читалището -

модейност, Раздел I - „Български
фолклор”, който се проведе в гр.
Главиница, ТФ „Пъстра китка”
завоюва първо място, а „Младостта е в сърцата ни” - 2-ро място.
Грамоти и парични награди освен
от този фестивал, те завоюваха и
при участието си във Фолклорен
събор „Край чешмата под върбата” в с. Кайнарджа, в Празника на

Спонсори на изявите на читалищните самодейци са ЗК „Ген.
Атила Зафиров”, с. Зафирово
с председател Петко Петков, ЕТ
„Агроекспрес”, гр. Силистра с управител Стоян Коцев и „Фондация
Христофор Бунарджиев”, гр. Стара
Загора с управител Христофор
Бунарджиев.
Читалищното настоятелство

Марияна ЛАЗАРОВА, научаваме за
дейността на самодейните състави
през тази година.
Формация „Младостта е в сърцата” с ръководител Николай Николов е създадена през далечната
1998 г., а Танцова формация „Пъстра китка” с хореограф Снежана
Николова и корепетитор Николай
Николов съществува от 2013 г.
Всяка година броят на участниците
е различен, но винаги са имали изяви на национални и международни
фестивали.
През 2018 г. на Общинския
преглед на художествената са-

община Добричка и фолклорния
събор „Песни и танци от слънчева
Добруджа”, както и на 5-я Международен фолклорен фестивал
„Златен прах” в Челопеч.
Клуб „Млад рецитатор" с ръководители Величка Пейчева и Марияна
Лазарова включва 5 ученици, които
участваха в тържествата по повод
19 февруари, 3 март, 2 юни, Деня
на народните будители и други.
За своята бъдеща работа Читалището има нужда от нова озвучителна техника и микрофони,
носии за танцьорите и циклене на
сцената.

искрено благодари на спонсорите
и на г-н Неждет Джевдет - кмет на
Община Главиница, за направата
на парапет на Читалището и за
това, че мисли в перспектива за
културния живот в с.Зафирово,
като спонсорира безплатни театрални постановки. Пожелаваме
Ви здраве, професионални успехи, благоденствие и успешна
година! Продължавайте все така
да помагате, защото човек е богат
не с това, което е взел, а с това,
което е дал.
На хората с големи сърца сърдечно благодарим!

Много активни в участията си в различни конкурси продължават да бъдат
младите таланти от Школата по изобразително изкуство и керамика с ръководител Лорета Станева. Списъкът с успехите им е дълъг.

1. НК „Плодовете на есента”, гр. Севлиево - I-во място за Преслав Михайлов - грамота и плакет
2. Международен конкурс „Децата рисуват, морето, цветята, света…”, гр. Поморие, Поощрение за
Галена Василева - грамота
3. НК „Св. Трифон Зарезан”, гр. Сунгурларе, Групова награда - II място, грамота и статуетка
4. НК „Кукери”, гр. Българово, Бургаско - Колективна награда, III място - грамота
5. НК „Малките нашенци”, гр. Казанлък - Диплом - отличие за Школата по приложни изкуства - медал;
Диплом за активно участие на Школата; Специална награда на Фондация „Човешка библиотека”, София Емил Нуретинов - грамота и медал
6. НК „Водата извор на живот”,
гр. Бургас, Поощрение за Преслав
Михайлов - грамота
7. НК „За хляба наш”, гр. Благоевград, Поощрение за Преслав
Михайлов - грамота
8. X-ти НК „Мадарският конник - символ на историческото
минало и европейско бъдеще на
България”, гр. Шумен - II място за
Свилен Иванов - грамота и медал
и Поощрение за Галена Василева - грамота
9. III-ти НК „Кучето и човекът - приятели завинаги”, гр. Никопол - II място за Галена Василева - грамота,
III място за Преслав Михайлов - грамота и Грамота за отлично представяне на участниците от Школата.
10. НК „Вълшебният свят на Ангел Каралийчев”, гр. София, Поощрение за Селин Бирджан - грамота
11. НК „Детство мое реално и вълшебно”, гр. Ловеч - Поощрение за Галена Василева и Грамота за
отлично представяне на г-жа Лорета Станева
12. XXVI Международен детски фестивал на изкуствата „Лачени обувки”, гр. Берковица - III място за
Преслав Михайлов - диплом и статуетка; Грамоти за успешно представяне на: Преслав Михайлов; Преслава
Костадинова; Емил Нуретинов; Селин Бирджан и Емилия Демирова
13. XIII НК „Звъзди обсипатъ сводътъ небесенъ”, гр. София. Носител на наградата на Конкурса е Галена
Василева - грамота.
Носител на наградата на НЧ „Христо Ботев - 1917 г.”, гр. София е Преслава Костадинова - грамота.
Носител на наградата „Антоанета Граматикова” е Преслав Михайлов - грамота
Грамоти за успешно представяне на: Лорета Станева – ръководител; Весела Аврамова; Емилия Демирова; Дейвид Кямилов; Емил Кямилов.
По случай успешното представяне на децата през тази година, те бяха наградени с еднодневна творческа почивка в гр.Балчик, където посетиха Ботаническата градина и Двореца, а от Читалището им бяха
връчени медали и преснимани цветни грамоти и дипломи от техните постижения през творческия сезон.

Засилен интерес към библиотеката

Библиотеката към НЧ „Христо Ботев - 1901 г.” в с. Зафирово разполага с 12 975 тома
литература с обща площ 85 кв.
м., която включва библиотека
за ученици и възрастни, детски
отдел и читалня. На територията на селото има детска градина
и училище. Читалището активно работи и с двете институции,
както с жителите от селото и

с жители от други населени
места. През 2011 г. библиотеката беше одобрена с проект
по програма „Глобални библиотеки - България” и ни бяха
предоставени 3 компютъра,
мултифункционален принтер,
проектор (с екран и стойка).
Всяка година Читалището отделя според бюджета средства за
абонамент и закупуване на нова

литература, които не са достатъчни и затова читалището
разчита и на дарители.
През последните години
има засилен интерес на деца и
възрастни към читалищната и
библиотечна дейност и активно
участват във всички форми. За
децата от детската градина се
организират четене на детски
книжки с любими детски герои,
прожекция на детски филми
и мероприятия като: „Баба ми
разказа приказка”, „Часът на
вълшебните приказки”, „Деца
четат на деца” и други.
Библиотеката редовно е посещавана и от учениците от
ОУ „Иван Вазов”, с.Зафирово,
които взимат книги от списъка
със задължителна литература,
която се изучава в училище.
Редовно им се предоставят
енциклопедии и книги, които са в наличност по проект „Твоят час”. По време на
Седмица на детската книга,
децата активно се включват в
„Маратон на четенето”, „Пиша,
чета, разказвам”, „Конкурс за
най-добър рецитатор”, „Стани

библиотекар за един ден”,
„Конкурс за стихотворения”,
среща с писатели от Зафирово
и областта и други.
Всяка година в читалището се
организира детско утро „Вече
мога да чета и пиша” с участие
на ученици от първи клас.
Всеки ден има посещения в
компютърната зала. Общият
брой на ползвателите на компютри към момента е 27 и 63
редовни читатели.
Величка ПЕЙЧЕВА,
Библиотекар
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