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ВЕСТНИК НА ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА

ǵȋȕȈȗȌȔȏȘȇȔȕȉȏȖȗȕȌȑșȇ
ȔȇȘșȕȐȔȕȘșȓȒȔȏȜȏȒȒȌȉȇ
Неждет ДЖЕВДЕТ, Кмет на Община Главиница:

- Г-н Джевдет, разбрахме, че в рамките на месец
май са одобрени 4 нови
проекта на Община Главиница, като три от тях
са с подписани договори
за финансиране. Може ли
да дадете повече информация за тях?
- Да! Щастлив съм да
споделя пред Вас и читателите на вестник „Устрем”,
че в рамките на един месец
имаме одобрени четири
нови проекта на Община
Главиница. Одобрените
проектни предложения са
входирани миналата година
и включват 3 инфраструктурни проекта в ДФ „Земеделие” и 1 проект със
социална насоченост към
ОП „Човешки ресурси”, на
обща стойност 2 млн. 800
хил. лева.
Към днешна дата отразявам факта, че до този
момент нямаме проекти,
които да сме внесли и да
не са одобрени.

ɇɟɠɞɟɬȾɀȿȼȾȿɌ

Ȼɟɡɩɥɚɬɟɧɢɧɬɟɪɧɟɬ
ɳɟɢɦɚɜȽɥɚɜɢɧɢɰɚ
Още 63 български общини ще получат ваучер от
15 000 евро за осигуряване на безплатен безжичен
интернет в обществени зони.
Това съобщават от Европейската комисия
след финала на втория конкурс по инициативата
"WIFI4EU". Сред одобрените администрации са
Главиница и Силистра.
Точките за публичен достъп до безжичен интернет могат да бъдат в библиотеки, музеи,
кметства, паркове и площади.
Скоростта трябва да бъде поне 30 мегабита
в секунда. Общините са длъжни да поддържат
мрежата в рамките на три години.

Активно участие в
общинския кръг на
конкурсите "БУКЕТ"

на стр. 2

Евроизбори 2019

Мустафа КАРАДАЙЪ в Главиница:

Ние залагаме на младите!

на стр. 3

Абитуриентите от СУ "Васил Левски"

Водачът на листата на ДПС и
лидер на партията получи от
кмета Неждет Джевдет картина спомен от Главиница
на стр. 3

За поредна година Община Главиница отвори
врати за абитуриентите
от завършващия випуск на
СУ "Васил Левски". На 15
май те бяха посрещнати от
кмета Неждет Джевдет.
По повод предстоящия
празник, той пожела на
випускниците добро представяне на зрелостните
изпити и успешно дипломиране, повече увереност и
самочувствие, добра реализация в живота и никога
да не забравят Главиница
и своето училище. Всеки
от тях получи подарък за
спомен.
На срещата присъстваха
зам.-кметът Соня Петкова,
на стр. 3
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ǵȋȕȈȗȌȔȏȘȇȔȕȉȏȖȗȕȌȑșȇ
ȔȇȘșȕȐȔȕȘșȓȒȔȏȜȏȒȒȌȉȇ
Неждет ДЖЕВДЕТ, Кмет на Община Главиница:

от стр. 1 ремонт от много години насам.
Липсва парна инсталация и помещенията нямат нужните условия за
учебен процес.
Вторият проект е ÄɊɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɧɚ ɭɥɢɱɧɚ ɦɪɟɠɚ
ɜ ɨɛɳɢɧɚ Ƚɥɚɜɢɧɢɰɚ´ и е
на стойност 1 млн. 340 хил. лева,
като включва следните обекти за
основен ремонт:
- улица „Климент Охридски” в
село Стефан Караджа;
- улица „Възраждане” в село
Зафирово;
- улица ”Христо Ботев” в град
Главиница;
- улица „Любчо Баръмов” в град
Главиница и
- улица „Ком” в град Главиница;
С одобряването на проекта,
предвидените за асфалтиране
улици само в град Главиница стават
8 на брой, като останалите 5 улици
са предвидени за ремонтиране със
средства от бюджета на общината.
Това са ул. „Искър”, ул. „Баба Тонка”, ул. „Устрем”, ул. „Дунав” - за
довършване, и асфалтиране на
централния площад в града.
При ремонта на ул. „Христо
Ботев” в град Главиница са планирани за изграждане и тротоари.
Уличната мрежа в град Главиница
е дълга около 13 км и 45 % от същата се нужда е от спешен ремонт.
През последните 8 години в града
са асфалтирани общо 4 улици.
След приключване на проекта по
подмяната на водопроводната
мрежа в местността „Шарман”,
който беше на стойност 1 млн.
700 хил. лева и се реализира през
2018 година, вече е възможно да се
асфалтира и уличната мрежа, без
да има опасност впоследствие да
бъде разкопана заради настъпила
авария в мрежата на "В и К".
Äɂɡɝɪɚɠɞɚɧɟ ɧɚ ɦɭɥɬɢɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɧɚɫɩɨɪɬɧɚɩɥɨɳɚɞɤɚɜɞɜɨɪɚɧɚɋɍÄȼɚɫɢɥ
Ʌɟɜɫɤɢ´ɝɪɚɞȽɥɚɜɢɧɢɰɚ´е
третият проект, той е на стойност
113 878 лева. Този проект предвижда да се изгради изцяло нова
и модерна спортна база, където
учениците от СУ „Васил Левски”,
които са около 500, ще могат да
спортуват в подходящи условия.
- Как постигнахте всичко това?
- Достигането до етап на дого-

Община Главиница е една от
малкото общини в страната, на
която ДФ „Земеделие” одобри
и трите входирани проекта за
безвъзмездно финансиране. На
обявеният прием, през месец
юни 2018 година, за набиране на
проектни предложения по мярка
7.2. „Инвестиции в създаването,
подобряването или разширяването
на всички видове малка по мащаби
инфраструктура“, Община Главиница, след анализ и преценка на
критериите на програмата, изготви
проектни предложения и ги входира в ДФ „Земеделие”. През месец
април 2019 г., проектите ни бяха
класирани и бях поканен за сключване на договор за финансиране.
Точно на 9 май 2019 г. подписах
и трите договора за финансиране
на одобрените проектни предложения, на които общата стойност
е в размер на 2 624 361 лева и
включва 100 % финансова помощ
за реализиране на предложените
обекти. Нашето очакване е при
добро стечение на обстоятелствата
по процедурите за избор на изпълнител, които са регламентирани в
Закона за обществените поръчки,
ремонтните дейности по обектите
да започнат през месец септември.
Както казах, обектите, които са
включени в проектните предложения и са одобрени от ДФ „Земеделие” са три.
Първият - Äȿɧɟɪɝɢɣɧɚɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬ ɨɛɨɪɭɞɜɚɧɟ ɢ ɨɛɡɚɜɟɠɞɚɧɟ ɧɚ ɫɝɪɚɞɢɬɟ ɧɚ
ȾɟɬɫɤɢɬɟɝɪɚɞɢɧɢɜɝɪȽɥɚɜɢɧɢɰɚ ɢ ɫ Ȼɨɝɞɚɧɰɢ ɨɛɳɢɧɚȽɥɚɜɢɧɢɰɚ´, е за 1 млн.
170 хил. лева. По този проект е
предвидено да се въведат мерки за
енергийна ефективност /поставяне
на изолация, подмяна на дограма/,
монтаж на отоплителна инсталация
/парно отопление/, доставка на
кухненско и друг вид оборудване
и доставка на обзавеждане на
сградите на детските градини в
гр. Главиница и село Богданци. В
детската градина в село Богданци
се обучават и възпитават 47 деца в
две групи. Децата, които посещават
детското заведение са само от село
Богданци. В този обект не е правен

варяне на тези проектни предложения е плод на огромен труд. Изключително съм доволен от работата на служителите в общинската
администрация, които са обхванати
в подготовката и реализирането на
проектите на Общината. Никак не
е лесен процесът в подготовката
на конкурентно проектно предложение, защото при обявяване на
прием по дадена мярка, понякога
се състезават всичките 265 общини
в България. Последното налага
да се изготвят нови по-актуални
проектни предложения или да се
актуализират стари такива, които
да са възможни за класиране.
Критериите, които бяха наложени от ДФ „Земеделие” към
подаваните от общините проектни
предложения, касаеха основно
няколко неща. Един от критериите
е, например, предложената улица
за основен ремонт да има свързаност с републикански път. Друг
показател, който се взема предвид
от Фонда при класиране е броят
население по настоящ адрес в
населеното място. Изискването за
голям брой население в населеното
място и наличието на свързаност
на предложената улица с републикански път като основни водещи
критерии бяха основополагащи,
когато избирахме кои обекти да
включим в проектите.
- Какво се очертава като финансов ресурс за инвестиране в
общината през 2019 година?
- Общият финансов ресурс за
реализиране на инфраструктурни
проекти, през 2019 година е около
4 млн. 500 хил. лева, като същият
се изразява в:
- асфалтиране на улици на стойност 2 млн. 200 хил. лева в 17
населени места от общината. С
реализиране на посочения финансов ресурс, улиците, които са
асфалтирани, през този мандат ще
достигнат 71 броя в цялата община
Главиница.
- ремонт на публични обекти /
кметства, детски градини, читалища и др./ на стойност 2 млн. 300
хил. лева в 13 населени места от
общината.
За много кратко време успяхме да инвестираме значителен
финансов ресурс в нашите села и

това подпомогна с всеки изминал
ден, да успяваме да променяме
облика на общината, а с това да
подобряваме условията за живот
на нашите жители.
Значително ще се променят и условията на живот в град Главиница.
През 2019 година ще се реализират
общо 12 инфраструктурни обекта:
- ще се асфалтират 8 на брой
улици;
- ще се извърши ремонт и разширение на сватбената зала в града;
- ще се реализира енергийна
ефективност, обзавеждане и оборудване в сградата на детската
градина в града;
- ще се изгради спортна площадка в двора на СУ „Васил Левски”;
- ще се изгради паркинг зад НЧ
„Христо Ботев - 1940”.
- Казахте, че четвъртият проект
е със социална насоченост. Бихте
ли дали малко повече информация
и за него?
- Да, разбира се! Проектът се нарича "Осигуряване на патронажна
грижа за възрастни хора и лица с
увреждания в община Главиница".
При изготвянето му сме целели
да подобрим качеството на живот
на възрастните хора и лицата с
увреждания, чрез предоставяне
почасови мобилни интегрирани
здравно-социални услуги в техните
домове, насочени към ефективно
упражняване правото им на независим живот и социално включване.
Проектът е с продължителност
15 месеца, като включва почасови
мобилни интегрирани здравносоциални услуги в домашна среда.
Услугите ще се предоставят от
мобилен екип, които включва следните специалисти - 1 координатор
за управление на услугата, 15 домашни санитари, 1 психолог, 1 медицинско лице и 1 рехабилитатор.
Обхватът на целевата група са
възрастни хора над 65 години с
ограничения или в невъзможност
за самообслужване и хора с увреждания и техните семейства.
Планираният брой лица, на които
ще бъде предоставена мобилна
интегрирана здравно-социална услуга в домашна среда са 55 души.
Предоставянето на услугите
ще се осъществява въз основа
на идентифицираните нужди и

специфични потребности на представителите на целевата група и
индивидуалната социална оценка,
на всеки един от тях.
Специфичните цели на проекта
са да се изгради модел за патронажни грижи на територията на
община Главиница за възрастни
хора и лица с увреждания, чрез
предоставяне на качествени мобилни, интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда;
създаване на условия за социално
включване на хората с увреждания
и възрастните хора в живота на
местната общност; развитие на
мобилни интегрирани здравносоциални услуги въз основа на
модернизиране на социалната
политика на община Главиница и
ангажиране на обществеността и
съпричаността им към проблемите
на хората с увреждания, хората
над 65 години с ограничения или
в невъзможност за самообслужване.
- Очаквате ли одобрение на други Ваши проектни предложения до
края на 2019 година?
- Разбира се! Едно управление
може да е успешна само ако има
постоянство в работата. Очаквам
да бъдат одобрени още няколко
проекта, които са, както инфра-

структурни, така и със социална
насоченост. Те са входирани в МИГ
"Главиница - Ситово".
Инфраструктурните проекти са
на стойност около 500 хил. лева и
включват следните обекти:
- изграждане на комбинирана
детска площадка в село Падина;
- изграждане на комбиниранадетска площадка в село Коларово;
- изграждане на комбинирана
детска площадка в село Стефан
Караджа;
- изграждане на комбиниранадетска площадка в село Звенимир;
- изграждане на комбиниранадетска площадка в село Зафирово;
- изграждане на комбиниранадетска площадка в село Падина;
- изграждане на парк за отдих
зад храм „Св. Димитър” - гр. Главиница.
- асфалтиране на улична мрежа
в община Главиница;
Проектното предложение, за
което също очакваме одобрение, е
внесено в МИГ "Главиница - Ситово", по мярка 2.1. от ОП „Развитие
на човешките ресурси”, което се
отнася до социално-трудовата и
здравната интеграция. Предвидени
са създаване на работни места и
обгрижване на лица в неравностойно положение.

За 25-ти път - Ден на моето родно село Звенимир
Точно на 1 май, за 25-та
поредна година, в новоизградения Кът за отдих в
местността "Дере Кулак"
се проведе традиционният празник "Ден на моето родно село - Звенимир
2019 г." Това беше първото
осъществено събитие в

новата придобивка, което
събра повече от 700 души
от близо и далеч и е истинско доказателство, че
реализираната от Община
Главиница идея за изграждането на Кът за отдих е
ползотворна и ефективна.
Организатори празника са

Кметство Звенимир и Читалищното настоятелство
на НЧ „Светлина - 1960 г.”
На събитието присъстваха кметът на община
Главиница Неждет Джевдет, председатерят на
ОбС-Главиница Месут Алиш,
зам.-кметът Сюзан Хасан,
председателят на областното ръководство на ДПС
- Насуф Насуф, кметът на

с.Звенимир - Тезджан Юмер.
С много песни и танци
участваха самодейни фолклорни състави и индивидуални изпълнители от народните читалища в община
Главиница и региона.
Музикално-танцов спектакъл "Ех, младост!" поднесе Театрално-музикален
център - Разград, сцена
"Назъм Хикмет".

УСТРЕМ

м. май 2019 г.

3

Евроизбори 2019

ААбитуриентите
битурриентит
те от СУУ "Васил Левски"
Левски""
щнаха с общиинскияя кмет
Ние залагаме на младите! се срещ
Мустафа КАРАДАЙЪ в Главиница:

На 15 май т.г. в залата на
НЧ "Христо Ботев - 1940"
в гр. Главиница се проведе
предизборна среща с председателя на ЦС на ДПС

и водач на евролистата
Мустафа Карадайъ, който
представи кандидатите на
Движението за Европейския
парламент.
Те бяха посрещнати с
танца "Планета" изпълнен

от децата от детската
градина в с. Калугерене и
от стотици привърженици
на ДПС в община Главиница.
"Ние залагаме на младите!

Младежкото е вградено в
темелите на ДПС. Най-младата, добрата и печеливша
листа е тази на ДПС! Те
знаят и могат. Те са отговорни и активни политици.
Те могат да реформират

Европейския съюз", каза
председателят на ДПС за
листата.
За спомен от гр. Главиница, кметът на общината
Неждет Джевдет подари
картина на Карадайъ, чийто
автор е местната художничка Малина Николова.
В срещата участваха още
кандидатите за Европейския
парламент Илхан Кючюк председател на МДПС, досегашен евродепутат, избиран
два пъти за вицепрезидент
на АЛДЕ, Антоанета Асенова, Севим Мусак и Атидже
Алиева-Вели, а също и Филиз
Хюсменова - зам.-председател на групата на АЛДЕ и
досегашен евродепутат,
народните представители
Йордан Цонев - зам.-председател на парламентарната
група на ДПС в Народното
събрание и Рамадан Аталай.
и областният председател
на ДПС - Насуф Насуф.
Централният лъч на ДПС
посети също селата Зебил,
Вълкан и Звенимир в община
Главиница.

Левски" ще завършат 28
ученици. Те ще бъдат тържествено изпратени на
24 май, когато се чества
Денят на славянската
писменост и българската
култура. А за същинския
абитуриентски бал ще
бъде спазена още една
оформила се през годините традиция - той ще се
проведе в морския курорт
"Слънчев бряг", където
младите хора ще пребивават от 25 до 28 май.
от стр. 1
секретарят на Общината
Ашкън Ружди, началникът
на отдел "Хуманитарни
дейности" Мюмюне Хаккъ,
директорът на училището
Нефие Раим и класните ръководители на абитуриентите - Иван Иванов и Емел
Мехмед. Имаше и изненада
за дванадесетокласниците
- бална вечеря в ресторант "Хармония" в Силистра, която вече е традиция.
Тази година СУ "Васил

Активно участие в общинския кръг
на конкурсите "БУКЕТ"

Село Зебил домакинства общинския кръг на четвъртото издание
на конкурсите „БУКЕТ-2019/2020",
който се проведе на 4 май. Инициативата се осъществява под патронажа на почетния председател на
ДПС д-р Ахмед Доган и тази година
преминава под мотото „България в
усмивките и в културата на етносите и на толерантността”.
В салона на Народно читалище
„Христо Ботев“ своя талант показаха самодейци от 15 населени места
в общината. Техните изпълнения
бяха оценявани от жури в състав:
Хабил Курт - писател, областен
координатор на Конкурсите "БУКЕТ", Мюмюне Хаккъ - нач.-отдел
"Хуманитарни дейности" в Община
Главиница и Мюмюн Галип - музикант от с. Звенимир.
Гости на празника бяха народният представител Рамадан Аталай,
кметът на община Главиница
Неждет Джевдет, областният пред-

седател на ДПС - Насуф Насуф
и общинският координатор на
"БУКЕТ" за Главиница - зам.-кметът
Сюзан Хасан.
Конкурсите "БУКЕТ" се посвещават на всички, които са потърсили
себе си извън България, но са
запазили своята връзка с нея и на
всички, които са останали тук, с
пожелание все повече да опозна-

ват културните различия, съхранявайки своята идентичност. Те имат
за цел да повишават интереса на
младите хора към изкуството и към
традициите на етносите в България
и да създават среда за изява и
развитие на таланти.
Изявите са на доброволен принцип и имат състезателен характер.
Конкурсите се провеждат периодично в различни категории, кръгове и възрастови групи като през
първата година на всяко издание изкуство", "Художествено слово/
театър" и "Изобразително изкуство"
в различни възрастови групи - до
10 години, от 11 до 18 години, от
19 до 35 години.
"От сърце благодаря на общинския координатор Сюзан Хасан, на
колегите от журито, на кмета на
община Главиница - Неждет Джевдет, на кмета на с. Зебил - Недим
Чауш, на читалищния секретар
Зайде Наим, на всички участници,
на техните ръководители и на жителите на с.Зебил за образцовото
организиране на общинския кръг
на Конкурси "БУКЕТ - 2019/2020"
- каза председателят на журито
се провеждат общински и област- Хабил Курт.
ни кръгове, а през втората година
Всички участници получиха
се провежда национален кръг.
своите награди и продължават
В тазгодишното издание на подготовката си за областния кръг
конкурса проведен в с.Зебил, с на конкурса, който ще се проведе
изпълненията си самодейците в Силистра през м.октомври.
участваха в няколко категории - Националният кръг на "БУКЕТ" е
"Музикално изкуство" с подкатего- предвиден за м. април 2020 г. в
рии "Инструментални изпълнения" София.
и "Вокални изпълнения", "Танцово
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Празник на българския фолклор

На 11-ти май т.г. в залата на НЧ „Христо Ботев
- 1940 г.“ в гр. Главиница
се проведе Общинският
преглед на художествената самодейност Раздел I
- „Български фолклор“.

самодейци на възраст от 5
до 86-годишни от 18 читалища в община Главиница.
За втора поредна година
Общината връчва статуетка и грамота за „Наймалък самодеец", този път

индивидуални изпълнения.
Самодейците бяха оценявани от жури водено от Росен
Богданов - председател на
Федерацията на българските фолклорни групи и
генерален секретар на IGF
и членове - Веска Чернева
- музикант, фолклорист
и Мюмюне Хаккъ – началник-отдел „Хуманитарни
дейности“.
Класираните в отделните категории получиха грамоти, статуетки и парични
награди, които им връчи
зам.-кметът Соня Петкова.

ɇɚɝɪɚɞɚɡɚɧɚɣɜɴɡɪɚɫɬɧɚɬɚ
ɫɚɦɨɞɟɣɤɚɆɢɬɚȾɢɦɨɜɚ
ɨɬɫɋɨɤɨɥ

вената самодейност Раздел I - „Български фолклор“,
които съхраняват и популяризират ценното фолклорно
богатство, стимулирайки
неговото развитие в днешни дни.

ɇɚɣɦɚɥɤɚɬɚɫɚɦɨɞɟɣɤɚ
ȺɡɪɚɌɚɯɢɪɨɬɫɋɭɯɨɞɨɥ

Общински преглед на
художествената самодейност
Раздел I "Български фолклор"

достойно представяне поОбщият награден фонд за лучиха и всички читалища,
събитието бе 1910 лева.
представили се в ОбщинГрамоти за участие и ския преглед на художест-

Целта на културното
събитие е да се съхрани
и предаде магията на българския фолклор - с песни,
танци и обичаи, вплетени
се в едно, предавани от
поколение на поколение и
останали живи и до днес
в паметта на българския
народ.
В тазгодишното издание
на Прегледа участваха 370

на 3-годишния Азра Айхан
Тахир - НЧ „Ст. Караджа
- 1950 г.“, с. Суходол и за
"Най-възрастен самодеец“
- на 86-годишната Мита
Димова - НЧ „Освобождение
- 1940 г.“, с. Сокол.
Прегледът имаше състезателен характер. Участниците мериха своя талант
в 3 категории - "Вокални
групи", "Народни танци" и

Отборът на СУ „Васил Левски" - Главиница е областен
победител в състезанието „Защита при бедствия, пожари
и извънредни ситуации”
Отборът на СУ „Васил
Левски“ - Главиница спечели
първото място в областното ученическо състезание
„Защита при бедствия,
пожари и извънредни ситуации”, което се проведе
днес в Силистра. Организатор на проявата е Регионална дирекция „Пожарна
безопасност и защита на
населението”- Силистра в
партньорство с ОС на БЧК
и Регионалното управление
на образованието.
Наред с победителите,
в надпреварата участваха
представителни отбори на
ОУ „Христо Смирненски“
- Дулово, ОУ „Черноризец
Храбър“ - село Кайнарджа,

ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“ - Силистра и ОУ
„Христо Ботев“ - Алфатар,
показали най-добри резултати на общинско ниво.
Отборите, състоящи се
от по 4-ма ученици от
VI-VIII клас, първоначално
трябваше да покажат нивото на теоретичната
си подготовка, решавайки
тест, а след това да демонстрират знанията си
на практика. За целта те
преминаха последователно
през 5 учебни центъра с
конкретни задачи за действия при земетресение, наводнение, радиоактивно
замърсяване, пожар и първа
долекарска помощ.

Вокална група – Автентичен фолклор /до 18 г./
I място – ВГ „Богданче" - НЧ „Отец Паисий - 1948 г.“, с. Богданци
II място – ВГ „Детелини“ - НЧ „Светлина - 1943 г.“, с. Калугерене
III място – ВГ „Коларовче“ - НЧ „Св. Св. Кирил и Методий - 1942
г.“, с. Коларово
Вокална група – Автентичен фолклор /над 18 г./
I място – ВГ „Богданка“ - НЧ „Отец Паисий - 1948 г.“, с. Богданци
II място – ВГ „Китка“ - НЧ „Янко Забунов – 1957 г.”, с. Черногор
III място – ВГ „Иглика“ - НЧ „Христо Ботев – 1940 г.”, гр. Главиница
Вокална група – Обработен Фолклор /над 18 г./
I място – ВГ „Младостта е в сърцата ни“ - НЧ „Христо Ботев – 1901
г.“, с. Зафирово
I място – НФГ „Славей“ – НЧ „Христо Ботев – 1940 г.“, гр.Главиница
II място – „Смесена група“ - НЧ „Христо Ботев – 1940 г.“,
гр.Главиница
II място – ВГ „Китка“ – НЧ „Янко Забунов – 1957 г.“, с. Черногор
III място – „Вокална група“ – НЧ „Освобождение – 1957 г.“, с. Сокол
Детски танцов състав /до 12 г./
I място - ДТС „Караджовчета“- НЧ „Просвета – 1940 г.“, с. Ст.
Караджа
II място - ДТС - НЧ „Христо Ботев – 1954 г.“, с. Зебил
III място - ДТС „Коларовче“ - НЧ „Св. Св. Кирил и Методий – 1942
г.”, с.Коларово
Детски танцов състав /от 13 до 18 г./
I място – ТГ „Луди млади“ – НЧ „Светлина – 1968 г.“, с.Вълкан
II място – ДТС „ Ритъм – Главиница“ - НЧ „Христо Ботев – 1940
г.“, гр.Главиница
III място – ТГ „Падинска младост‘ – НЧ „Ст. Караджа – 1951 г.“,
с. Падина
III място – ТГ „Пъстра китка“ – НЧ „ Зора – 191954 г.“, с. Листец
Танцов състав /над 18 г./
I място – ТФ „ Пъстра китка“ – НЧ „Христо Ботев – 1901 г.“, с.
Зафирово
II място – ТГ за обработен фолклор - НЧ „Освобождение – 1957
г.“, с. Сокол
III място – ТГ „ Пъстра китка“ - НЧ „Св. Св. Кирил и Методий – 1942
г.”, с.Коларово
Индивидуално изпълнение
I място - Деница Николова - НЧ „Христо Ботев – 1940 г.“,
гр.Главиница
II място - Мерлин Динчер - НЧ „Янко Забунов – 1957 г.“, с. Черногор
III място - Нелин Исмаил - НЧ „Св. Св. Кирил и Методий – 1942
г.”, с.Коларово
Поощрителни награди:
ТГ до 12 г. - „Росна Китка“ – НЧ „ Мехмед Джон – 1956 г.“, с. Зарица
ТГ до 18 г. - „Суходолче“ – НЧ „Ст. Караджа – 1950 г.“, с. Суходол
ВГ Автентичен фолклор над 18 г. - НЧ „Освобождение – 1957 г.“,
с. Сокол
ВГ Автентичен фолклор над 18 г. - „Пъстра китка“ - НЧ „Св. Св.
Кирил и Методий
– 1942 г.”, с.Коларово
ВГ автентичен фолклор над 18 г. „ Росна китка“ – НЧ „ Развитие
– 1907 г“, с. Подлес
Мъжка фолклорна група „Мъжка песен“ - НЧ „Христо Ботев – 1940
г.“, гр.Главиница
ВГ „Суходолче“ - НЧ „Ст. Караджа – 1950 г.“, с. Суходол

Вестник "УСТРЕМ"
Издател: Община Главиница
ȺɞɪɟɫɝɪȽɥɚɜɢɧɢɰɚɭɥ³ȼɢɬɨɲɚ´ʋ

С най-голям брой точки,
на първо място, се класира
отборът на СУ „Васил Левски“ – Главиница, следван
от представителите на ОУ
„Христо Ботев“ - Алфатар
и „Св.Св. Кирил и Методий“

– Силистра.
Като областни победители състезателите от
Главиница ще продължат
участие на републиканско
ниво през юни в Стара
Загора.
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