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Продължава 
изкупуването на 
тютюн в региона

С конкурС ще бъде избран управителят 
на общинСко предприятие 

"общинСки превози" в Главиница

Обновената Детска градина 
в село Зафирово отвори врати

По данни на Националната асоциация на тютю-
нопроизводителите, три седмици след старта на 
кампанията по изкупуването на тютюна, 70% от 
едролистната сортова група "Бърлей", реколта 2018, 
вече е изкупен. Очакванията са тазгодишното про-
изводство да възлезе на около 1150 тона.  

Към момента единичната изкупна цена е между 
3,00 лв. и 3,45 лв. за килограм. На територията на 
Североизточна България - в общините Тутракан, Гла-
виница, Дулово, Ситово, Силистра, Завет и Тервел, 
оперират три търговски дружества - две български и 
едно смесено. Плащанията към тютюнопроизводите-
лите се извършват по банков път в 30-дневен срок. 
Наблюдават се и случаи с плащане в брой, отчитат 
от Асоциацията. 

Очаква се до края на декември тютюнът от сор-
товата група "Бърлей" да бъде изкупен на 90-95%, а 
малки количества от последните беритби да бъдат 
реализирани най-късно през януари, когато ще ста-
нат ясни крайните данни за произведените обеми и 
средната изкупна цена.  

При втората едролистна сортова група „Виржи-
ния“ също има продадени количества, като при нея 
изкупуването тече почти целогодишно заради по-
механизираната технология на сушене. Предвижда 
се обемите от сорта да бъдат около 3700 т.

Музиката - езикът на толерантността 
или Празник на турския фолклор 

Общински преглед на худо-
жествената самодейност, 
Раздел II - Турски фолклор се 
проведе на 10 ноември в зри-
телната зала на НЧ „Христо 
Ботев-1954 г.“ в с. Зебил. В 
него участваха самодейци от 
12 народни читалища на тери-
торията на община Главиница.

Общинският преглед дава 
възможност за разкриване 

на красотата и многообра-
зието на турската етни-
ческа общност, както и за 
опазване и популяризиране 
на нейното фолклорно бо-
гатство.

Сред присъстващи в праз-
ничния ден бяха кметът на 
община Главиница - Неждет 
Джевдет, председателят 
на Общински съвет-Глави-

ница - Месут Алиш, замес-
ник-кметовете на община 
Главиница Сюзан Хасан и 
Соня Петкова, Ашкън Са-
лим - секретар на Община 
Главиница, Насуф Насуф - 
областен председател на 
ДПС-Силистра, кметове по 
населени места и общински 

на стр. 3

Международен турнир по 
свободна борба в Главиница 
посветен на бореца Али Раим (Кешан)

на стр. 2

Международен турнир по 
свободна борба организира 
Община Главиница на 24 
ноември. Той бе посветен 
на изявения борец Али Раим 
- Кешан от главинишкото 
село Ножарево, починал на 
55-годишна възраст през 
2005 г. Той е трикратен 
републикански и балкански 
шампион и младежки све-
товен шампион по свободна 
борба.

"При изключителен инте-
рес от страна на жители-
те на община Главиница и 
региона протече Междуна-
родния турнир по свободна 
борба в града - каза кметът 
на общината Неждет Джев-
дет. - Турнирът беше ува-
жен от десетки шампиони 
и величия на българската 
борба и приятели на Али 
Раим /Кешан/ - Хасан Иса-
ев - олимпийски шампион на 
летните олимпийски игри в 
Монреал през 1976 г., дву-
кратен световен шампион в 
Истанбул 1974 г. и в Минск 
1975., двукратен европей-
ски шампион по борба по 
веднъж в Лозана през 1973 
г. и Лудвигсхафен през 1975 
г. Носител на златния пояс 

на стр. 4

Приключи ремонтът на Дет-
ската градина в с.Зафирово 
и децата от двете групи вече 
имат възможност да провеждат 
своите занимания в нова уютна 
и красива обстановка, инфор-
мира зам.-кметът на Община 
Главиница Соня Петкова. 

Цялата сграда е обновена, 
топлоизолирана, с нова парна 
инсталация. Помещенията са 
снабдени с нови мебели - легла-
та за децата, столчета и масички.

Кухнята също е ремонтирана и 
снабдена с нова техника. На дет-
ската площадка отвън има уреди 
за игра, пързалка, пясъчник. 

Детската градина е средищна 
и се посещава от деца освен от 
с.Зафирово и от селата Долно 
Ряхово, Малък Преславец и 
Коларово, които се превозват 
с училищни автобуси.

Ремонтът е осъществен със 
средства за прилагане на енер-
гийна ефективност по ПМС и 
е на стойност 470 хил.лв. “У”

на стр. 2
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Продължава 
изкупуването на 
тютюн в региона
От Националното сдру-

жение на тютюнопроиз-
водителите информират още, че за една седмица 
пет основни търговски дружества са изкупили над 
15% от тютюневата реколта на 2018 г. от двете 
дребнолистни ориенталски сортови групи – „Басми“ 
и „Каба Кулак“. На юг в областите Смолян, Кърджа-
ли, Хасково, Стара Загора, Пловдив, Пазарджик и 
Благоевград, както и на Североизток в областите 
Добрич, Силистра, Разград, Шумен и Русе, тютюн 
изкупуват един български оператор, един гръцки, два 
американски и един със смесено участие. Сделки с 
тютюнопроизводителите се извършват при следни-
те ценови параметри:

„Басми“: сорт „Крумовград“: първа класа - 10,40 лв./
кг, втора класа - 6,70 лв./кг, трета класа - 2,40 лв./
кг. От сорт „Катерини“: първа класа - 12,00 лв./кг, 
втора класа - 6,00 лв./кг, трета класа - 2,50 лв./кг. 
От сорт „Гръцка басма“: първа класа - 12,00 лв./кг, 
втора класа - 7,40 лв./кг, трета класа - 2,50 лв./кг

„Каба Кулак“: първа класа - 6,50-7,00 лв./кг, втора 
класа - 4,50-4,80 лв./кг, трета класа - 2,00-2,60 лв./кг.

Очаква се около 90% от ориенталските тютюни 
да бъдат изкупени до края на месец декември, а през 
януари изкупната кампания да приключи на 100% с 
крайни данни за обеми на производство и средни 
изкупни цени за килограм.

от стр. 1

С конкурС ще бъде избран управителят 
на общинСко предприятие 

"общинСки превози" в Главиница
Редовно заседание про-

веде Общински съвет 
- гр.Главиница на 28 но-
ември т.г. Свикано от 
неговия председател Ме-
сут Алиш, в дневния му 
ред бяха включени за раз-
глеждане три докладни 
записки.

Най-напред общински-
те съветници обсъдиха 
върнатото от Област-
ния управител решение 
№411/31.10.2018 г. на 
местния парламент свър-
зано с освобождаването 
на управителя на "Общин-
ски превози" ЕООД, на-
значаването на временно 
изпълняващ длъжността и 
насрочването на конкурс.

Те отмениха Решение 
№411, а с последващо свое 
решение избраха за вре-
менно изпълняващ управи-
тел на „Общински превози 
„ЕООД - Главиница - Айлин 
Елман, считано от  вли-
зане на решението в сила  
за срок до провеждане на 
конкурс  за управител на 
дружеството, но не по 
дълъг от три месеца.

Общинският съвет оп-
редели минималните из-

исквания към кандидата 
за този пост, както и ко-
мисията за провеждането 
на конкурса.

Със следващо решение 
бяха приети инвести-
ции извършени от "Водо-
снабдяване и канализации" 

ООД-Силистра през 2018 
г. като част от договора 
с Асоциацията по водо-
снабдяване и канализация 
на обособена територия, 
обслужвана от "В и К" 
ООД-Силистра, които са 
в размер на 34,534.51 лв.

На сесията бе дадено 
съгласие кметът на Об-
щина Главиница Нежден 
Джевдет да приеме да-
рение от Андрей Андреев 
и Славка Андреева - не-
движим имот в с. Малък 
Преславец.

Футболен турнир даде старт на 
Ученическите спортни игри в Главиница

На 13 и 14 ноември т.г. с 
турнир по футбол бе даден 
стартът на общинските 
Ученически игри за учебна-
та 2018/2019 година.

Т у р нирът  бе  д ома -
кинстван и се проведе на 
футболното игрище в двора 
на Основно училище "Св. 
Св. Кирил и Методий” в с. 
Сокол.

В него взеха участие 
четири ученически отбора 
- от СУ ”Васил Левски” - 
гр. Главиница (два отбора), 
Обединено училище ”Иван 
Вазов” - с. Зафирово и ОУ 
”Св. Св. Кирил и Методий” 
- с. Сокол. Всички те фор-
мираха и бяха разпределени 
в една възрастова група - 
V-VII клас. Окуражавани от 
своите ръководители и с 
много оспорвана и продъл-
жителна игра, изпълнена с 
емоции и спортен дух, пре-
мина целият турнир.

Според Ертан Идриз - 
Чапата, човекът, който се 
грижи за спортните бази в 
общината и е един от ор-
ганизаторите на турнира, 
младите футболисти са 
много амбицирани и със си-
гурност ще постигнат ус-
пех на областния етап. Той 
припомни, че на предходния 
футболен турнир от Уче-

ническите игри (областен 
кръг), който се проведе 
тази пролет в Силистра, 
в групите 5-7 клас и 8-10 
клас, отборите на СУ "Ва-
сил Левски" - Главиница се 
класираха на второ място, 
а в групата 11-12 клас - на 
трето.

Крайното класиране в 
общинския етап се подреди 

по следния начин:
I-во място - СУ ”Васил 

Левски”, гр. Главиница (1-ви 
отбор);

II-ро място - ОУ”Св. Св. 
Кирил и Методий”, с. Сокол;

III-то място - ОбУ ”Иван 
Вазов”, с. Зафирово;

Поощрителна награда 
получи - вторият отбор 
на СУ ”Васил Левски”, гр. 

Главиница.
Община Главиница осигу-

ри наградите на участни-
ците и награди класирали-
те се отбори с футболни 
топки, грамоти и купи. 
Наградите бяха връчени от 
Соня Петкова - зам.-кмет 

„Хуманитарни дейности”. 
Победителите ще про-

дължат надпреварата в 
Областния кръг на Учени-
ческите игри, който ще се 
проведе през пролетта на 
2019 г. в Силистра.

Отборът-победител

Ертан ИДРИЗ - Чапата

2-ро място за отбора от с.Сокол

И поощрителна награда връчи зам.-кметът Соня Петкова

Трети е отборът на с.Зафирово
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Музиката - езикът на толерантността 
или Празник на турския фолклор 
съветници. 

Изпълненията на само-
дейците бяха оценявани от 
жури в състав - Мюмюне 
Хаккъ, Хабил Курт и Мюмюн 
Галиб.

Приветствие към всич-
ки участници и гости на 
празника поднесе Неждет 
Джевдет - кмет на Община 
Главиница. 

"Любители на турския 
фолклор от различни кра-
ища на община Главиница 
отделиха от времето за 

работа и дойдоха да се 
докоснат до музиката - ези-
кът на толерантността”, 
каза той.

За втора поредна година, 
по време на Прегледа на 
художествената самодей-
ност, имаше номинации 
„Най-малък самодеец“ и 
„Най-възрастен самоде-
ец“, които получиха ста-
туетка и грамота, връчени 
им лично от кмета Неждет 
Джевдет. Това са Хаял Ор-

хан - на 5 г. и Маринка Енева 
Спасова - на 77 г. - и двама-
та са самодейци в НЧ “Св. 
Св. Кирил и Методий-1942 
г.“, с. Коларово. 

Класирането по 
раздели е следното: 

Вокална група /над 18 г./
I място - ВГ „Саман Йолу“-  

НЧ „Христо Ботев-1945 г.“, 
с. Дичево

II място - ВГ „Карадърлар-
ски звуци“ -  НЧ „Янко За-
бунов-1957 г.“, с. Черногор

II място - ВГ-  НЧ „Св. Св. 

Кирил и Методий-1942 г.“, 
с. Коларово

III място - ВГ „Айватлъ-
лар“ -  НЧ „Светлина-1960 
г.“, с. Звенимир

I място - ВГ „Косарки“- НЧ 
„Ведрина-1997 г.“, с. Косара

Вокална група /до 18 г./
I място - ДВГ - НЧ „Свет-

лина-1943 г.“, с. Калугерене
II място - ДВГ - НЧ „Сте-

фан Караджа-1950 г.”, с. 
Суходол

III място – ДВГ-  НЧ „Бъ-
днина-1941 г. ”, с. Бащино

Танцова група
I място - ТГ „Пъстра 

китка“-  НЧ „Зора-1954 г.“, 
с. Листец

II място -  ТГ- НЧ „Свет-
лина-1968 г.“, с. Вълкан

III място - ТГ- НЧ „Стефан 
Караджа-1951”,  с.Падина

III място  - ТГ „Суходолче“ 
- НЧ „Стефан Караджа-1950 
г.”, с. Суходол

Индивидуално изпълнение
I място - Мерлин Динчер 

-  НЧ „Янко Забунов-1957 г.“, 
с. Черногор

II място - Себахат Хайре-
дин - НЧ „Светлина-1960 г.“, 
с. Звенимир

III място - Руйа Левент - 
НЧ „Стефан Караджа-1950 
г.”, с. Суходол

Обичай
I място - „Къна Геджеси”-   

НЧ „Зора-1954 г.“, с. Листец
II място - „Саяджък” - НЧ 

„Св. Св. Кирил и Методий”, 
с. Коларово

III място - „Хъдърлез” - НЧ 
„Светлина-1968 г.“, с. Вълкан

Поощрителни награди 
получиха:

Скеч „Чобан Мехмед” - НЧ 
„Светлина-1960 г.“, с. Звенимир

Скеч „Севгий Аръйорум” - 
НЧ „Христо Ботев-1954 г.“, 
с. Зебил

Нурел и Бурчин - НЧ „Светли-
на-1960 г.“, с. Звенимир

Мелис Рамадан - НЧ „Христо 
Ботев-1954 г.“, с. Зебил

Есра Ергюн – НЧ „Христо 
Ботев-1954 г.“, с. Зебил

Елис Фуат – НЧ „Христо 
Ботев-1954 г.“, с. Зебил

Адлен Недим – НЧ „Христо 
Ботев-1954 г.“, с. Зебил

Класираните в призовите 
тройки получиха статуетки, 
грамоти и парична награда,а 
носителите на поощрителни 
награди - грамота и парична 
награда.

На всички читалища бяха 
връчени Грамоти за участие и 
достойно представяне.

от стр. 1

Кметът на община Главиница Неждет Джевдет награди 
най-малката участничка в празника - Хаял Орхан

Наградата за най-възрастен самодеец бе връчена на 
77-годишната Маринка Спасова от с. Коларово

Журито

Гостите на празника
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Международен турнир по свободна борба 
в Главиница, посветен на бореца Али Раим (Кешан)

Дан Колов през 1973 г.
Тук беше Ефраим Камбе-

ров - трикратен европейски 
шампион в свободната бор-
ба и двукратен световен 
вицешампион по борба, 
носител е на златния пояс 

"Дан Колов" за 1981 г.; Нер-
медин Селимов - двукратен 
европейски шампион от 
София 1978 г. и Превидзе 
1980 г., бронзов медалист 
от олимпиадата в Москва 
1980г., световен шампион 
за младежи през 1973 г. и 
носител на Златния пояс 
"Дан Колов" за 1980 г.; 
Фейзула Кязим - Балкански 
шампион и един от основ-
ните спонсори на мероприя-
тието, както и много други 
медалисти от различни 
шампионати."

Схватките се проведоха 
в спортната зала на СУ 
"Васил Левски", а на тепи-
ха се срещнаха отбори по 
борба от Търговище, Раз-
град, Русе, Шумен, Дулово, 
Острово, Исперих, Езерче, 
Вълчи дол, както и борци 
от Молдова и Турция.

Съдийската комисия в 
състав - Сава Савов, Иван 
Илиев, Зейнал Вели, Хъкмет 
Шабан, Кудрет Хашим, Ариф 
Ахмед и Хасан Исаев, класи-
ра и награди победителите 

в турнира:
Подготвителна група 

до 28 кг:
1-во място - Егор Марков, 

Молдова
2-ро място - Синан Ремзи, 

гр.Дулово
3-то място - Гроздан 

Петров, гр.Исперих и Шам-
сидин Стоянов от гр.Дулово 

Подготвителна група 
до 32 кг:

1-во място - Витилий 
Татару, Молдова

2-ро място - Оргун Кап-
лан, с.Острово

3-то място - Дауд Тахир 
от с.Острово и Аксел Кадир 
от гр.Исперих

Подготвителна група 

до 38 кг:
1-во място - Сейко Бисе-

ров, гр.Главиница
2-ро място - Туран Ремзи-

оглу, гр.Исперих
3-то място - Анъл Ерхан 

от гр.Исперих и Ахмед На-
зиф от гр.Вълчи дол

Подготвителна група 
до 50 кг:

1-во място - Айдоан Каш-
мов, с.Глоджево

2-ро място - Шефкет 
Хайри, гр.Шумен

3-то място - Умут Сами 
от гр.Исперих и Несим На-
зиф от с.Глоджево

Подготвителна група 
50+ кг:

1-во място - Кан Демиров, 
гр.Шумен

2-ро място - Ерен Есер, 
Турция

3-то място - Ахмед Кю-
мюрджиоглу, Турция и Емре 
Махмуд, гр.Исперих

Деца до 32 кг:
1-во място - Александър 

Бельдеман, Молдова
2-ро място - Дилън Дими-

тров, гр.Русе
3-то място - Хасан Сев-

гин от с.Острово и Айлин 
Османов от с.Сандрово

Деца до 38 кг:
1-во място - Дениз Шукри, 

с.Острово
2-ро място - Никола Ко-

лев, гр.Русе
3-то място - Фикрет 

Хасанов от с.Езерче и Абил 
Сеферов от с.Глоджево

Деца до 47 кг:
1-во място - Хамди Ок-

тай, гр.Разград
2-ро място - Ерай Муста-

фа, гр.Дулово
3-то място - Никола Ди-

митров от гр.Търговище и 
Сабри Лешков от гр.Разград

Деца до 53 кг:
1-во място - Хюсеин Ак-

демир, Турция
2-ро място - Хюсеин Мех-

медов, гр.Лозница
3-то място - Мехмеджан 

Баълъ,Турция и Ерен Ахмед, 
гр.Исперих

Деца до 60 кг:
1-во място - Есер Ремзи, 

с.Глоджево
2-ро място - Анъл Сали, 

гр.Исперих

3-то място - Аджун Ок-
тай, гр.Исперих и Турхан 
Руменов, гр.Дулово

Деца до 60+ кг:
1-во място - Орлин Асе-

нов, гр.Исперих
2-ро място - Алихан Ле-

вент, гр.Исперих
3-то място - Ивайло 

Петров, гр.Шумен
Момчета 53 кг:

1-во място - Юсуф Алиар-
ден, Турция

2-ро място - Симар Дже-
ват, гр.Дулово

3-то място - Ергин Сю-
лейман, гр.Разград и Хълми 
Шукри, с.Острово

Момчета 59 кг:
1-во място - Хасан Гюр, 

Турция
2-ро място - Ясин Йешил, 

Турция
3-то място - Гьокдениз 

Селимов, гр.Лозница и Бир-
джан Рейхан, гр.Дулово

Момчета 66 кг:
1-во място - Гюрсез Гю-

най, гр.Дулово
2-ро място - Меджид Би-

так, Турция

3-то място - Николай 
Колев, гр.Русе и Леркан Ке-
римов, гр.Търговище

Момчета до 73 кг:
1-во място - Али Севгин, 

с.Езерче
2-ро място - Хаяти Кара-

олан, Турция
3-то място - Ахмед Му-

сов, гр.Лозница и Емирхан 
Каялъ, Турция 

Момчета до 73+ кг:
1-во място - Местан 

Емин, гр.Разград
2-ро място - Едис Шанер, 

гр.Дулово
3-то място - Гьокан Ке-

малов, гр.Лозница и Али 
Хюсеин, гр.Дулово

Кадети до 65 кг:
1-во място - Махсун Бил-

гич, Турция
2-ро място - Амза Тиракъ, 

с.Глоджево
3-то място - Наригн 

Ахмед, гр.Главиница и Бату-

хан Карътлъ, гр.Търговище
Кадети до 80 кг:

1-во място - Айдън Нихат, 
гр.Разград

2-ро място - Айхан Али, 
гр.Дулово

3-то място - Яъз Акде-
мир, Турция и Юмер Рейхан, 
гр.Дулово

Кадети до 92 кг:
1-во място - Окан Шен, 

Турция
2-ро място - Мустафа 

Мозак, гр.Главиница
3-то място - Серхат Ча-

кър, Турция и Ренато Маков, 
гр.Дулово

Отборно класиране:
1-во място - гр.Дулово
2-ро място - Турция
3-то място - гр.Разград
Най-добре представил се 

чуждестранен състезател 
- Окан Шен от Турция

Най-техничен състе-
зател - Гюрсез Гюнер от 
гр.Дулово

Най-резултатен със-
тезател - Местан Емин, 
гр.Разград

Нашият ФОТОКОНКУРС

"Аз обичам да чета 

в. "УСТРЕМ"

Уважаеми читатели,

Предлагаме Ви едно ново предизвикателство - фо-
токонкурс "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 по-големи и могат да четат - научават инфор-
мация 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.

Вестник "УСТРЕМ"

Издател: Община Главиница

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

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

www.glavinitsa.bg
Броят подготви: Калина ГРЪНЧАРОВА
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