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570 000 лева получи 
Община Главиница 
от републиканския 

бюджет за 
реализацията на 

два проекта

Стартира раздаването на хранителни 
помощи за бедни в община Главиница

на стр. 2

Поредна успешна година 
за община Главиница

С кмета на община Глави-
ница - Неждет ДЖЕВДЕТ, 
разговаряме за постигна-
тото през 2018 година - за 
трудностите и успехите, 
за проектите, които пред-
стоят да се реализират в 
гр.Главиница и населените 

места от общината.
- Г-н кмет, стана из-

вестно, че има драстично 
намаляване на задълже-
нието на Общината към 
ДФ „Земеделие”. Бихте ли 
дали повече информация 
за това?

- В края на 2018 годи-
на успяхме значително да 
намалим сумата на задъл-
жението на Общината, 
лихвите, на което се „дви-
жеха със скорост” 600 лева 
на ден, т.е. 18 хил. лева на 
месец. В началото на 2016 

година се оказа, че Общи-
ната трябва да възстанови 
сумата от 2 млн. 800 хил. 
лева на ДФ „Земеделие”, 
тъй като строителството 
на Спортния комплекс в 
гр. Главиница не е приклю-
чило в договорения срок. 
През месец август 2017 г., 
ДФ „Земеделие” връчи на 
Община Главиница Акт за 
установяване на публично 
държавно вземане /АУПДВ/ 
на 2 млн. 800 хил. лева, с 
който задължението стана 
изискуемо и ликвидно. От 
момента на предявяване 
на искането от страна на 
Фонда до края на ноември 
2018 година, след поредица 
прихващания на суми, кои-
то Общината следваше да 
получи от Фонда, задълже-
нието се намали на около 2 
млн. лева. 

В края на 2018 година, ус-
пяхме да намалим значител-
но този дълг, вследствие на 
подписаното тристранно 
споразумение между Общи-
на Главиница, Министер-
ството на земеделието и 

С Постановление №315 от 19 декември м.г. на 
Министерски съвет са одобрени допълнителни 
трансфери за други целеви разходи за 2018 г. в общ 
размер 145 690 676 лв. за извършване на текущи 
ремонти и за придобиване на нефинансови активи, 
разпределени по общините в страната.

Община Главиница е сред общините с одобрени 
проекти за финансиране със средства по постано-
влението. В общинския бюджет са преведени   570 
000 лв. за два обекта. 

За „Пристройка и основен ремонт на Сватбена 
зала в гр. Главиница“ е определена сумата от 350 
000 лв. Освен ремонт на съществуващата Сватбена 
зала ще бъдат монтирани климатична и вентила-
ционна инсталация, както и изградена пристройка 
за разширяване на пространството и увеличаване 
на капацитета на местата. Идеята е Сватбената 
зала да отговаря на съвременните изисквания и да 
се създаде удобство и комфорт.

220 000 лв. са предназначени за „Реконструкция 
на централен площад и тротоари на ул. Витоша и 
ул. Оборище в гр. Главиница",  подобект „Прилежащи 
площи към поликлиника, тротоари на ул. Оборище, 
зелени площи и открит паркинг зад читалище 
„Христо Ботев“ в гр. Главиница“. С реализацията 
на този проект трайно ще се облекчи проблемът с 
паркирането на МПС-та в града.

на стр. 2

Декемврийско заседание на 
Общински съвет-Главиница

Няма промяна в годишния 
размер на такса "Битови 
отпадъци" на територия-
та на община Главиница е 
решението на Общинския 

съвет на проведеното по-
следно за годината редовно 
заседание на 28 декември. 
За жилищни имоти таксата 
е 5 промила, а за нежилищни 

- 6,5 промила.
Приета е и План-смет-

ката за дейностите по 
сметосъбиране, сметоиз-

на стр.3

Коледна магия

Община Главиница орга-
низира и проведе конкурс за 
изработване на картичка 
на тема „Коледна магия”. В 

конкурса взеха участие от 
малки до най-големи деца и 
ученици от образовател-
ните институции в общи-

ната - ДГ ”Св. Св. Кирил и 
Методий”, гр. Главиница и 

на стр. 4

Дарение за празниците за 
семейство от гр.Главиница

Неждет ДЖЕВДЕТ, Кмет на Община Главиница:
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Поредна успешна година 
за община Главиница
храните и Министерство-
то на финансите, с което 
финансовото министерство 
погаси 1 млн. 600 хил. от 
задължението на Общината 
към Фонда. 

Като краен резултат в на-
чалото на 2019 година задъл-
жението на Общината към 
ДФ „Земеделие” е в размер 
на около 710 хил. лева /409 
хил. главница и 301 хил. лих-
ви/. Наред с намалената сума 
от около 410 хил. лева към 
задължението на Общината 
са начислени и лихви, които 
от 17.07.2017 г., на която е 
издаден Акта за установя-
ване на публично държавно 
вземане до 30.11.2018 г. са 
натрупани в размер на 301 
хил. лева.

- В такъв случай, как 
смятате да погасите ос-
татъка от задължението 
към ДФ „Земеделие”?

- Разбира се, едно е ясно, 
че следващо намаляване на 
това задължение или друг вид 
опростяване от страна на 
държавата не е регламенти-
рано от законодателя, т.е. 
останалата част от това 
задължение ще се възста-
нови от Община Главиница.

Има няколко варианта за 
погасяване остатъка от 
около 710 хил. лева към фон-
да. След направен анализ 
от страна на общинска 
администрация за ползи-
те и вредите на видовете 
варианти за погасяване на 
останалото задължение се 
стигна до становище, задъл-
жението да се погаси, като 
се изтегли банков заем. Това 
предложение го внесохме за 
разглеждане от Общински 
съвет - Главиница, където 
след проведен дебат се 
взе решение да се изтегли 
дългосрочен банков заем. 

Параметрите на решението 
включват поемане на задъл-
жение със срок не по-дълъг 
от 8 години и договорът да 
изключва наказателна лихва 
или такси при предсрочно 
погасяване на задължението. 
Предварителните изчисления 
показват, че ориентировъчно 
сумата, която трябва да 
задели Общината за една 
бюджетна година, която да 
се използва за погасяване на 

банковия заем е около 100 
хиляди лева, от които 88 хил. 
лева главница и 12 хиляди 
лева лихви/.

Всички други варианти 
биха довели до необходи-
мостта от възстановяване 
на задължението в рамките 
на една бюджетна година, 
което не е по силите на 
нашата Община и би довело 
до недостиг на бюджетни 
средства за дофинансиране 
на детски градини, улично 
осветление, сметоизвозва-

нето, Социалния патронаж, 
изплащането на помощите 
за новородените, увеличение-
то на трудовите възнаграж-
дения на работещите и други 
сходни дейности, както и 
лишаването на Общината от 
достатъчен финансов ресурс 
за инвестиране по населени-
те места.

Както обявих и по време 
на предизборната кампания, 
за това задължение не е 
виновно обществото и не е 
нормално то да бъде потър-
певшо от неговото възста-
новяване. През последните 
две години удържахме на 
думата си и наред с реализи-
рането на инфраструктурни-
те проекти и дейностите по 
бюджета, ние изплащахме и 
задълженията на Общината. 
Въпреки наличието на задъл-
жения, не сме дръзнали да 

затворим нито едно училище 
или детска градина.

- Каква е вредата на 
Община Главиница от не-
реализирания проект за 
Спортен комплекс в град 
Главиница?

- Вредата, която търпи 
Общината от този проект 
се разделя на два основни 
вида. Първият вид е фи-
нансовата вреда, понеже е 
задължена да възстанови 

получения аванс от Фонда. 
Тази вреда възлиза на около 
1 млн. и 500 хил. лева - 800 
хил. лева възстановена сума, 
чрез прихващания от Фонда 
и 700 хил. лева сума, която 
предстои да се възстанови. 
Вторият по вид вреда е лип-
сата на Спортен комплекс 
в града и наличието на една 
строителна площадка, коя-
то, за да се приведе във вид 
за експлоатация, ще са нуж-
ни още толкова финансови 
средства.

Проект, който е трябвало 
да се изгради с европейски 
средства се оказва, че е във 
вреда на местните приходи 
на Общината и съответно, 
този единствен инфраструк-
турен обект вече трета 
поредна година води до там, 
че погасявайки получено-
то задължение, ние реално 
ощетяваме останалите 22 
населени места в община-
та. Само си представете 
какви подобрения мажехме 
да направим по населените 
места със загубените 1 
млн. и 500 хил. лева! Една 
груба сметка показва, че 
средната по дължина улица 
в община Главиница е около 
400 метра и ориентировъчно 
асфалтирането на същата 
струва около 60 хиляди лева. 
Това означава, че същия ре-
сурс, ако бяхме го вложили 
в асфалтиране на улици по 
населените места, щяхме 
да асфалтираме около 25 на 
брой улици, т.е. по една във 
всяко едно населено място. 

- Как бихте определили 
2018 година?

- Година на положените 
основи - приключихме важни 
инфраструктурни проекти, 
отбелязахме напредък при 
реализацията на други и по-
ложихме основите на нови. 
Благодарение на доверието 
на обществото и общински-
те съветници, намерихме 
изход от тежки ситуации 
и обезпечихме каузи, чиито 
резултат ще видим през 
настоящата година. Основи 
за последователно изграж-
дане в община Главиница на 
един коректен и отворен 
към гражданите модел на 
управление, в резултат, на 
който да се създават все 
по-благоприятни условия за 
живот на всички жители на 
общината.

Всички заедно постигнахме 
немалко неща. Поставихме си 
за цел да увеличим приходите 
в общинския бюджет и след 
доста труд успяхме да дос-
тигнем рекордни размери на 
събираемост, което ни поз-
воли да реализираме нашите 
проекти и да възстановяваме 
задължението на Общината 
към ДФ „Земеделие”.

Поставихме си за цел да 

променим данъчната поли-
тика на Общината и днес 
отразяваме успех и в тази 
посока, а също и да подо-
брим комуналните услуги, 
предоставени от Общината 
и това го реализирахме, чрез 
извършената реформа по 
дейностите.

Установихме огромната 
нужда на всяко населено 
место в общината и така 
си поставихме за цел да 
привлечем възможно повече 
допълнително финансиране 
за нашите проекти. През по-
следните 3 години вложихме 
ресурс в размер на 6 млн. 
лева и доказахме, че може 
да се работи в полза на на-
селените места, подобрихме 
средата в няколко детските 
градини, културни и админи-
стративни сгради. Успяхме 
да асфалтираме 45 улици в 
общината. Внесените през 
2018 година проекти преми-
наха ранкинг и са на фаза 
одобрение. Същите ще се 
реализират през 2019 и 2020 
година и финансовата им 
рамка е около 4,5 млн. лева. 

Проектите включват:
- Асфалтиране на улици, 

полагане на бордюри и тро-
тоари в гр. Главиница на ул. 
„Христо Ботев”, ул. „Ком” и 
ул. „Любчо Баръмов"

- Асфалтиране на улица 
„Възраждане” в село Зафи-
рово;

- Асфалтиране на улица 
"Райко Дасколов" в село Сте-
фан Караджа;

- Основен ремонт и об-
завеждане на сградата на 
детската градина в село 
Богданци;

- Основен, оборудване и 
обзавеждане на сградата 
на детска градина в град 
Главиница;

- Изграждане на футболно 
игрище в двора на СУ „Васил 
Левски” - град Главиница;

- Ремонт на покрива на 
детската градина в село 
Дичево;

- Изграждане на паркинг в 
централна градска част на 
град Главиница /зад чита-
лището/;

- Изграждане на 6 броя 
детски площадки по населе-
ните места;

- Изграждане на парк и кът 
за отдих в гр. Главиница /зад 
църквата/;

- Разширение и ремонт на 
сватбен салон в гр. Глави-
ница;

- Асфалтиране на улици в 
гр. Главиница и населените 
места;

- Ремонт на покрива на 
читалищната сграда в село 
Богданци;

- Асфалтиране на улици в 
селата Суходол, Зебил, Кола-
рово и Дичево; 

- Оборудване и обзавеж-
дане на училища и детски 
градини;

- Подобряване качеството 
на живот на деца и въз-
растни хора с увреждания и 
тежко болни лица с ограни-
чения или в невъзможност за 
самообслужване и създаване 
на възможности за социално 
включване.

- И Местната инициа-
тивна група „Главиница 
- Ситово Крайдунавска 
Добруджа” също започна 

активна дейност.
- Да, отчитам като огро-

мен успех и спечеленото фи-
нансиране за реализиране на 
Стратегията на Местната 
инициативна група „Глави-
ница - Ситово Крайдунавска 
Добруджа”, което е в размер 
на около 4 млн. лева. През 
2019 година ще се открие 
прием по всички мерки, зало-
жени в Стратегията, което 
ще създаде възможност да 
кандидатстват земеделски 
стопани, неземеделски биз-
нес, училища, читалища, дет-
ски градини, НПО и Общини, 
които развиват дейност на 
територията на общините 
Главиница и Ситово.

Всичко това е само и един-
ствено в полза на хората. 
Ценя доверието и подкре-
пата им, благодарение на 

които намерихме изход от 
тежки ситуации и обезпечи-
хме каузи, чиито резултати 
ще са видни през 2019-та. 

Въпреки трудностите Об-
щина Главиница се движи в 
правилната посока. В съв-
ремието ни предизвикател-
ствата към нас и като общ-
ност са различни. За нашия 
по-добър живот тук е важно, 
както и досега, да проявим 
здрав разум!

Пожелавам на всички жи-
тели на община Главиница 
където и да са те - тук, в 
различни краища на страна-
та или по света, да бъдат 
здрави, да успяват, да имат 
повече поводи за радост! 
Нека да носим в себе си 
обичта към своя роден, край 
защото оттук е нашето 
начало!

от стр. 1

Ремонт на спирката 
в с.Листец

Стартира раздаването на 
хранителни помощи за 

бедни в община Главиница
Раздаването на хранителни продукти на бедни 

граждани в изпълнение на Оперативната програма за 
храни или основно материално подпомагане на най-
нуждаещите се, съфинансирана от ЕС, вече започна, 
съобщиха от областната организация на БЧК.

Раздаването се извършва от служители и добро-
волци на БЧК. Всички хора, включени в списъците на 
Агенцията за социално подпомагане, ще получат по 24 
килограма от 16 вида хранителни продукти: спагети 
– 1,5 кг; говеждо в собствен сос – 0,300 кг; леща – 3 
кг; захар – 3 кг; гювеч – 1,6 кг; зелен фасул – 2,4 кг; 
лютеница – 0,500 кг; грах – 1,6 кг; домати стерилизи-
рани – 1,6 кг; говежди кюфтета в бял сос – 0,600 кг; 
риба херинга – 0,170 кг; пиле фрикасе – 0,300 кг; зрял 
боб – 2 кг; конфитюр – 0,500 кг; ориз – 2 кг; олио – 3 л.

Продуктите се получават срещу документ за само-
личност и подпис при спазване на всички изисквания 
на Регламента за защита на личните данни.

В Главиница помощите ще се раздават на 
ул. „Г. С. Раковски” № 5 - 

от 14 януари до 1 февруари 2019 г.

Утвърдени са датите на религиозните 

празници през 2019 г. на вероизповеданията, 

различни от източноправославното
По предложение на ръковод-

ствата на религиозните общно-
сти в България правителството 
определи дните на религиозните 
празници през 2019 г. на ве-
роизповеданията, различни от 
източноправославното. Съгласно 
Кодекса на труда и Закона за дър-
жавния служител, служителите и 
работниците, които изповядват 
тези вероизповедания, могат да 
ползват, по свой избор, част от 
платения си годишен или неплатен 
отпуск за религиозните празници.

Празниците на Католическата 
църква у нас са 22 април - вторият 
ден от Възкресение, 29 юни – „Св. 
Св. Апостоли Петър и Павел“, 1 
ноември – „Вси Светии“ и 8 де-
кември - Непорочното зачатие на 
Света Богородица.

Мюсюлманското вероизповеда-
ние ще празнува Рамазан байрам 
- на 4, 5 и 6 юни, Курбан байрам 
на 12 и 13 август и Рождението на 
Мохамед - 8 ноември.

За религиозната общност на 
евреите празниците са на 28 април 
- Пecax, 30 и 31 септември - Рош 
Ашана, 9 октомври - Йом Кипур и 
Сукот - на 21 и 22 октомври.

Арменската апостолическа пра-
вославна църква ще празнува 
Рождество Христово на 6 януари, 
14 април - Цветница, 21 април - 
Възкресение Христово, 28 юли 
- Преображение Господне, 18 
август - Успение Богородично, 
15- септември – Кръстовден.

Празничните дни за обществото 
„Бяло братство“ са 22 март - Ден на 

пролетното равноденствие, ражда-
нето на Учителя Петър Дънов - 12 
юли, Съборните дни – 19, 20 и 21 
август, и Денят на кончината на 
Учителя - 27 декември.

Църквите на адвентистите от 
Седмия ден ще празнуват шест 
съботни дни, ако според трудо-
вия им или служебен договор са 
задължени да работят в тези дни.

Празници за Общество за Криш-
на съзнание са Гаура Пурнима на 
21 март, Рама Навами - 13 април, 
Нарасимха Чатурдаши на 17 май, 
Ратха Ятра - на 14 септември, 
Кришна Джанмащами на 23 август.

Последователите на Диамантен 
път на будизма - България, ще 
празнуват на 18 май - Весак (ден 
на раждането, просветлението и 
паранирваната на Буда Шакямуни).

Свидетелите на Йехова в Бълга-
рия отбелязват Възпоминанието 
за смъртта на Исус Христос на 19 
април и конгресни дни на 12 и 13 
юли, 23 август и 6 и 7 септември.

Евангелските църкви ще праз-
нуват 31 октомври деня на Ре-
формацията.

За празници на Будистката общ-
ност в България са определени 19 
май - Денят на Буда, 5 февруари - 
Нова година, 17 юли - Денят Дхар-
ма и 8 декември - Денят Бодхи.

Празниците на Бахайска общ-
ност в България са 21 март - Hoy 
Руз, 21 април - Резван, 24 май 
- декларацията на Баб, 29 май 
- възнесението на Бахаулла, 29 
октомври - Рождението на Баб, 
Рождението на Бахаулла - 30

Детската градина в с.Стефан Караджа 
вече има нов котел за парното отопление
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Декемврийско заседание на 
Общински съвет-Главиница
возване, обезвреждане на 
битови отпадъци и поддър-
жане на чистотата на те-
риториите за обществено 
ползване през 2019 г., която 
в приходната и разходната 
си част е 461 807 лв. В 
съответствие с изисква-
нията на Закона за упра-
вление на отпадъците и 

Закона за местните данъци 
и такси, Община Главиница 
осигурява на населението 
услуги по събиране, транс-
портиране и обезвреждане 
на битови отпадъци, както 
и дейности по поддържане 
на чистотата в града и 
всички населени места в 
общината. Услугата се 
финансира от приходи от 
такса "Битови отпадъци" 
и други собствени приходи, 
като тенденцията е раз-
ходите да се покриват със 
средства набирани един-
ствено от такса "Битови 
отпадъци".

През 2019 г. в План-смет-
ката е предвидено от так-
сата да се съберат 260 хил.
лв., а останалите 201 807 
лв. ще бъдат осигурени от 
собствени приходи в общин-
ския бюджет.

Община Главиница извоз-
ва отпадъците в Регионал-
ното депо в гр.Силистра. 
Прогнозното количество 

битови отпадъци за 2019 
г. е в размер на 1200 тона.

Общинските съветници 
приеха актуализация на 
Поименния списък за капи-
талови разходи включва-
ща компенсирани промени 
между отделните обекти, 
финансирани със средства 
от целевата субсидия за 
капиталови разходи, собст-
вени средства от общин-

ския бюджет и средства 
от Европейския съюз, как-
то и включването на нови 
такива.

На сесията бе приет Ана-
лиз за потребностите от 
подкрепа за личностното 
развитие на децата и уче-
ниците в община Главиница 
за периода 2019-2020 г., 
който ще бъде представен 
в Областна администра-
ция-Силистра, за да бъде 
включен в Областната 
стратегия за личностното 
развитие. На територията 
на община Главиница има 4 
училища - СУ "Васил Левски" 
в гр.Главиница, ОбУ "Иван 
Вазов" в с.Зафирово, ОУ 
"Св.Св.Кирил и Методий" в 
с. Сокол и ОУ "Отец Паи-
сий" в с.Стефан Караджа. 
Общият брой на учениците 
в тях е 695 от тях 26 със 
специални образователни 
потребности.

Детската градина е една 
- "Св.Св.Кирил и Методий" в 

гр.Главиница, която е с 13 
изнесени групи в селата на 
общината. Общият брой на 
децата е 273, като броят 
на децата със специални 
образователни потребно-
сти е 3.

Друга институция и дос-
тавчик на социална услуга 
е разкритият Център за 
настаняване от семеен 
тип в с.Малък Преславец, 
в който се приемат и деца 
с лека степен на умстве-
на изостаналост, които 
могат да се интегрират в 
масово училище.

Годишна програма за раз-
витие на читалищната 
дейност в община Главини-
ца през 2019 г. също получи 
положително решение. На-

родните читалища в общи-
ната се утвърждават като 
значими културни центрове 
в населените места, които 
съхраняват българският дух 
и традиции и осъществя-
ват разнообразна културна 
дейност. В община Главни-
ца съдебно регистрирани 
са 23 читалища, които са 
вписани и в регистъра на 
народните читалища към 
Министерство на култура-
та. От календарния план за 
дейността им разбираме, 
че през 2019 г. ще бъдат 
отбелязани 130 години от 
рождението на Николай 
Райнов - български поет, 

100 години от рождението 
на Веселин Ханчев - българ-
ски поет и публицист, 100 
години от рождение ухо на 
Николай Хайтов и др.  

За трета поредна го-
дина Общинският съвет 
разрешава отпускането 
на финансови средства за 
обучение на ученици - гим-
назиален етап на обучение, 
от СУ "Васил Левски" в 
гр.Главиница за придоби-
ване на свидетелство за 
управление на МПС на 37 
ученици за категория "В" и 
категория "Ткт". Сумата 
предвидена за целта е 19 
450 лв. и тя ще бъде плану-
вана в Бюджет-2019. 

"Премина една ползотвор-
на година за нас, с тези 
думи се обърна предсе-
дателят на Общинския 
съвет - Месут Алиш, към 
всички в залата - общински 
съветници, общинска адми-
нистрация, кметове и граж-
дани в края на заседанието. 

- Доста решения приехме, 
взаимоотношенията ни с 
общинската администрация 
бяха на високо ниво. Поздра-
вявам всички за това. През 
2019 г. предстоят два вида 
избори, затова на предста-
вителите на политически-
те партии пожелавам да 

имаме повече търпимост 
един към друг.

На всички желая здраве, 
успех и много любов".

"Отчитам, че 2018 г. е 
успешна за общинската ад-
министрация и Общинския 
съвет и изразявам своето 
задоволство от съвмест-

ната ни работа - каза кме-
тът на Община Главиница 
Неждет Джевдет. - Да се 
надяваме, че 2019-та годи-
на ще е по-успешна за нас 
и ще реализираме повече 
и по-големи идеи. Здраве и 
успехи Ви пожелавам!"

от стр. 1

В навечерието на Коледа и Нова Година по покана на Община Главиница и 
НЧ "Христо Ботев - 1940 г." в града гостува Фолклорен танцов театър 

"Найден Киров " от гр. Русе. 
В Поздравителен адрес от кмета Неждет Джевдет, бяха отправени 
пожелания за здраве, късмет, лично и семейно щастие, радости и 

удовлетворения към жителите и гостите на гр. Главиница.

При препълнена зала започна 
представлението на пиесата 
“Откога те чакам” в град Гла-
виница пред учениците от СУ 
“Васил Левски”. Спектакълът, 
който представи Драматично 
куклен театър - Силистра, 
бе подарък за учащите се от 
Община Главиница.

Дядо Коледа и Снежанка посе-
тиха детските градини в общи-
на Главиница и на всички деца 
раздадоха подаръци. Малките 
палавници обещаха да бъдат 
послушни чак до следващата 
Коледа. 
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Коледна магия

общинските училища.
"Да провокира желание 

у подрастващите за из-
работването на коледни 
картички, а с хубавите 
пожелания да стоплят ду-
шите ни през коледните 
и новогодишни празници 
и така да съхранят хрис-
тиянската традиция" бе 
целта, която си поставиха 
организаторите.

Изработените картички 
бяха разпродадени с бла-
готворителна цел. Сумата 
събрана от продажбите бе 
340 лева, а кметът на Об-
щина Главиница - Неждет 
Джевдет, я допълни с лично 
дарение от 60 лева.

Така цялата сума от 400 

лева бе разпределена от ко-
мисия в подкрепа на нужда-
ещите се деца от четири 
социално слаби семейства 
по случай Коледните и Но-
вогодишни празници.

Представители на Об-
щина Главиница посетиха 
децата и им дариха опре-
делените суми.

- Многодетно семей-
ство от град Главиница 
- 100 лв.

Павлина Петрова - завър-
шила образованието си;

Станислава Петрова - 
ученичка от XII клас в СУ 
”Васил Левски”, гр. Глави-
ница;

Радослава Иванова - уче-
ничка от VI клас в СУ ”Ва-

сил Левски”, гр. Главиница.
- Многодетно семейство 

от село Сокол - 100 лв.
Кадир Салим - 23 г. – не-

учащ /инвалид/;
Селвет Салим - 12 г. - ОУ 

”Св. Св. Кирил и Методий”, 
с. Сокол;

Виджай Салим - 10 г. - ОУ 
”Св. Св. Кирил и Методий”, 
с. Сокол;

Месут Салим - 6 г. - ОУ 
”Св. Св. Кирил и Методий”, 
с. Сокол;

Назар Салим - 4 г. - ДГ 
”Св. Св. Кирил и Методий”, 
гр. Главиница.

- Многодетно семей-
ство от село Коларово 
- 100 лв.

Илкер Анков - 16 г. - ОбУ 

”Иван Вазов”, с. Зафирово;
Ипек Анкова - 11 г. - ОбУ 

”Иван Вазов”, с. Зафирово;
Сонер Анков - 9 г. - ОбУ 

”Иван Вазов”, с. Зафирово;
Мелек  Анкова - 8 г. - ОбУ 

”Иван Вазов”, с. Зафирово;
Ефеджан Анков - 6 г. - ДГ 

”Св. Св. Кирил и Методий”, 
гр. Главиница;

Кадер Анкова - 4 г. - ДГ 
”Св. Св. Кирил и Методий”, 
гр. Главиница.

- Многодетно семей-
ство от село Зафирово 
- 100 лв.

Албин Назми - 10 г. - ОбУ 
”Иван Вазов”, с. Зафирово;

Алтай Назми - 8 г. - ОбУ 
”Иван Вазов”, с. Зафирово;

Зюмрют Назми - 2 г. - ДГ 
”Св. Св. Кирил и Методий”, 
гр. Главиница.

Дарение за семейство от 
с.Коларово

Подкрепа за празниците за 
семейство от с.Зафирово

При многодетното 
семейство в с.Сокол

Нашият ФОТОКОНКУРС

"Аз обичам да чета 

в. "УСТРЕМ"
Това са новите три снимки, които читатели на в. "Устрем" изпратиха за участие 

в нашия конкурс "Аз обичам да чета в."Устрем".
От подателите им очакваме на електронния адрес на вестника - ustrem19@abv.bg, да изпратят 

трите имена и откъде са младите читатели от снимките.


