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ВЕСТНИК НА ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА

Подписан е договор за финансиране на поредното одобрено проектно предложение
на Община Главиница за
грижа на възрастни и хора
с увреждания, информира
кметът Неждет Джевдет. Проектът е на стойност около 190
хил. лева.
Целева група са минимум
55 лица на възраст над 65 го-

дини с ограничения или с невъзможност за самообслужване и хора с увреждания.
20 безработни граждани от
общината ще бъдат назначени на длъжност „домашен
помощник”, които след преминаване на обучение ще се
грижат за поддържане на личната хигиена и ще обслужват
други ежедневни потребности

на нуждаещите се.
Проектните дейности предвиждат на тези лица да бъдат
предоставени и мобилни интегрирани здравно-социални
под формата на почасови
услуги: измерване на кръвно
налягане, ЕКГ, проверяване
на кръвна захар, следене
графика за прием на лекарства, предоставяне на пси-

хологическа и мотивационна
подкрепа, консултиране и
други услуги.
Предвижда се също, закупуване на офис оборудване
и транспортно средство за изпълнение на проектните цели.
Очаква се дейностите да
стартират през месец август
2019 г. и да продължат 16
месеца.

40 юбилейни години за
детската градина в гр.Главиница
Едни от най-хубавите
години в живота на всеки
човек - детските, са нещо
незаменимо. Прекрасно е да
бъдеш дете, да си безгрижен, обграден от внимание
и обич. Детският свят
е вълшебен! Когато сме
малки, сякаш светът ни се
струва по-хубав и добър.
Тогава сме деца, весели и
безгрижни, радваме се на
игри и забавления, общувана стр. 4

Закупен е нов камион
за сметоизвозване

Община Главиница придоби камион, с който да извозва сметта от града и населените места в общината до Регионалното
депо в Силистра. Машината е закупена след проведена процедура по Закона за обществените поръчки за избор на доставчик.
Камионът ще се използва от ОП "Общински имоти и комунални дейности" - гр. Главиница /БКС/, за да продължи
оптимизираната през август 2017 година дейност по самостоятелно обслужване на сметопочистването и сметоизвозването в общината.
Машината е с възможност да пренася до /20 куб. м./ 11,5
тона отпадъци на един курс, снабден е с камери за задно виждане, преса за сгъстяване на съдържанието, както и с всички
необходими детайли за безопасност при експлоатация.
След настъпило пътнотранспортно произшествие през
месец февруари 2019 година, наличният сметоизвозващ
автомобил на Общината не беше технически годен. След
инцидента, Община Главиница направи всичко възможно
кризата със сметоизвозването да бъде овладяна до закупуване на собствена машина.

Предстои пръскане срещу комари

Във всички населени места на община Главиница ще
се пръска срещу комари. Третирането ще се извърши до
една седмица (в зависимост от климатичните условия) с
наземна техника и топъл аерозол.
Първото пръскане срещу комари бе осъществено в селата Богданци, Зафирово, Коларово, Долно Ряхово, Малък
Преславец и гр. Главиница.

Юношите на "Левски - 96" (Главиница) областни шампиони по футбол!
Берк Реджеб е най-добрият вратар на първенството,
Октай Шабан - най-добър треньор,
а Ертан Идриз - Чапата - най-добър спортен организатор
На завършилото областно
първенство по футбол, юношите на ФК "Левски - 96"
(Главиница) доказаха спортна класа и се класираха на
първо място.
Като водач в Западната
група на първенството, на
финала изигран на стадион
"Луи Айер" в Силистра на
1 юни, те срещнаха победителя в Източната група
- ФК "Червена звезда" (Дулово). Мачът завърши при
резултат 2:1, като головете за главинишкия отбор
отбелязаха Илкай Хайредин
и Алпер Неджати.
Освен шампионската купа
на стр. 8
Президентът на ФК "Левски - 96" (Главиница) Ашкън Салим, треньорът Октай Шабан и
спортният организатор Ертан Идриз - Чапата връчиха шампионската купа на кмета на
община Главиница Неждет Джевдет, в чийто кабинет се пазят всички
спечелени купи досега.
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Пчеларите подават до 15 август Компенсиране на пчелари за
щети от растителна защита
заявления за плащане от Националната
програма по пчеларство
Пчеларите, изпълнили договорите си от Националната програма по пчеларство
(НПП) 2017-2019 г., могат да
подават заявления за плащане до 15 август в областните
дирекции на ДФ „Земеделие“.
Документи се приемат по пет
от мерките на програмата – А,
Б, В, Г и Д.
Пчеларите могат да заявят
плащане за всяка една дейност от НПП, която са се ангажирали да изпълнят. За да получат финансиране те трябва
да имат валидна регистрация
като земеделски стопани и да

са подали актуална информация в регистъра на пчелините
на БАБХ.
Подадените заявления за
плащане подлежат както на
административни проверки,
така и на проверки на място за
изпълнението на дейностите
по договора. Припомняме, че
кандидатите по Пчеларската
програма трябва да са извършили одобрените им разходи
в периода от 1 август на предходната финансова година
до 31 юли на финансовата
година, за която са кандидатствали.

Финансовата помощ по Пчеларската програма се изплаща до 45 дни от приемането
на заявленията. Условие за
получаването й е кандидатите да са изпълнили стриктно
инвестициите, за които имат
сключен договор с фонд „Земеделие“.
Образец на заявлението за
плащане и информация за
особеностите по окомплектоване на документите могат
да бъдат намерени на сайта
на ДФ „Земеделие“.
Напомняме, че и тази година ДФ "Земеделие" дава

възможност за реализиране
на одобрените инвестиции
по НПП чрез кредит, който
се отпуска при годишна лихва от 3%. Крайният срок за
кандидатстване за кредит е
до 15 юли 2019 г. Подробна
информация за условията
и реда за кандидатстване
можете да бъде получена
на следния адрес, а също и
чрез областните дирекции
на Фонда или на телефоните
на дирекция "Инвестиционни
схеми за подпомагане" 02/81
87 216 и 02/81 87 574.

УС на Държавен фонд
„Земеделие“-РА утвърди
финансов ресурс в размер
на 600 000 лв. по схема de
minimis на земеделските
стопани в сектор „Пчеларство" за компенсиране
на разходи, възникнали
в резултат на подмор
на пчелни семейства, в
следствие на проведени
растителнозащитни мероприятия.
Целта на помощта е
възстановяване на пчелните семейства, смекчаване на последствията от
отравянията и стабилизи-

рането на засегнатите
стопанствата.
Бюджетът ще бъде разпределен както следва:
• при подмор на пчелното семейство между 61
- 100% - 118 лв. за пчелно
семейство;
• при подмор на пчелното семейство между
30 - 60% - 50 лв. за пчелно
семейство.
Предстои ДФ „Земеделие” съвместно с Министерството на земеделието, храните и горите да
изготви указания за предоставяне на помощта.

Животновъдите ще получат
26,3 млн. лева de minimis
Ресурс от 26 300 000 лв. по
помощта de minimis утвърди
Управителният съвет на ДФ
„Земеделие” за животновъдите, отглеждащи крави и
юници, биволи, овце-майки
и кози-майки. Така бюджетът на фонда, предвиден
за „Държавни помощи“ се
увеличава от 145 000 000 лв.
на 171 300 000 лв.
На подпомагане подлежат
стопани, подали заявления
за директни плащания Кампания 2019 г. Те трябва да
са били допустими за фи-

нансиране и да са получили
субсидии за Кампания 2018
г. по ПНДЖ1 или по ПНДЖ3.
Фермерите трябва да имат:
• най-малко 5 броя крави,
юници или биволи, както и
не повече от 15 декара постоянно затревени площи
на животинска единица за
Кампания 2018.
• от 10 до 300 броя овце-майки или кози-майки,
допустими за подпомагане
за Кампания 2018;
• минимум 301 овце-майки или кози-майки, както

и не повече от 15 декара
постоянно затревени площи
на животинска единица за
Кампания 2018.
Подпомагането е разпределено както следва:
• до 40 лв. за крава и юница до 250-то животно;
• до 40 лв. за бивол до 250то животно;
• до 20 лв. за крава и
юница от 251-то до 500-то
животно;
• до 20 лв. за бивол до 250то до 500-то животно;
• до 15 лв. за овца-майка

или коза-майка при минимум
10 животни;
• до 7 лв. за овца-майка
или коза-майка за стопанства с най-малко 301 животни. Фермерите следва
да имат и не повече от 15
декара постоянно затревени
площи на животинска единица за Кампания 2018;
Предстои ДФ „Земеделие”
съвместно с Министерството на земеделието, храните
и горите да изготви указания
за предоставяне на помощта.

От 3 юли започва приемът на документи за доилна техника
От 3-ти до 31-ви юли 2019
г. животновъдите могат да
кандидатстват за подпомагане
по схемата „Инвестиции за
закупуване на съоръжения
за добив и съхранение на
сурово мляко и съоръжения
за изхранване на новородени
животни с мляко“. Документи
ще се приемат в областните
дирекции на ДФ „Земеделие“
по място на осъществяване на
дейността по проекта.
По схемата се възстановяват до 50% от извършените
разходите за инвестиции, като

максималният размер на помощта е не повече от 25 хил. лева.
Подпомагането се предоставя
под формата на субсидия за
покриване на част от разходите
за реализация на инвестиции
в стационарни и мобилни доилни съоръжения, оборудване
за съхранение на мляко и
съоръжения за изкуствено
изхранване на новородени животни с мляко. Средствата ще
се изплащат по банкова сметка
на кандидата след доказване
на целевото изпълнение на
инвестицията.

Срокът на действие на схемата е до 31.12.2020 г. Нотифицираният максимален бюджет
по схемата за периода, в който
ще се прилага, е 2 млн. лева. С
решение на УС на ДФЗ половината от тях, в размер на 1 млн.
лева, се разпределят за 2019 г.
Целта на държавната помощ
е стимулирането на земеделските стопани да направят
инвестиции за подобряване
на общата производителност
и устойчивост на стопанствата
си и по-специално - да намалят
производствените разходи.

Кандидати по схемата могат
да бъдат земеделски стопани,
регистрирани по реда на Наредба № 3 от 29 януари 1999
г. за период от най-малко 3
(три) години назад, считано
от датата на кандидатстване,
както и организации и групи
производители, признати със
заповед на министъра на земеделието, храните и горите.
Схемата за държавната помощ,
указанията и документите
към тях, са публикувани на
интернет страницата на ДФ
„Земеделие“.

Поредните призови
места за ученици от
СУ "Васил Левски"
Възпитаници на СУ "Васил Левски", гр.Главиница
участваха в Националния
конкурс "Семейство, училище, общество", който
се проведе в гр. Добрич.
В категория "Презентации", в трета възрастова
група, Севиляй Сенаахи
Осман от 12 клас представи презентация на
тема „Как семейството
и социалната среда влияе върху интелекта на
децата?“ и бе класирана
на второ място. Ръководител на ученичката е
Ширин Расим.
Първо място във втора

възрастова група завоюва
екипът Яамур Мехмед и
Синем Севдалинова от
7 клас с презентацията
„Петте езика на любовта
в действие".
„Синем, която бе презентаторът, получи в
лични разговори и много
похвали за зрялото си
поведение и осъзнатост.
Освен това много радост и признание за нас
бяха изказаните думи, че
единствено по нашата
презентация са си водели записки" - сподели
ръководителят Румянка
Гълчавова.

В село Листец
всички се радват
на новата придобивка - кът за
отдих! Люлките и
пързалката вече
са любимо място
за малките палавници, а също
и за техните родители, баби и
дядовци.
Това е подаръкът на Община
Главиница изграден от служителите на ОП "Общински превози
и комунални дейности".
Кътове за отдих сега се изграждат и в селата Падина и
Зарица.
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празник на моето село дичево
кметът на селото успя да запази
този празник и с годините той се
променя - стана по-пъстър, попривлекателен и по-красив, а тази
година вече е двудневен. Утре ще
продължи с мотокрос, за който
задължително ще отбележа, че в
цялата Силистренска област мотокрос се провежда на две места - в
с.Дичево и в гр.Главиница.
Казват, че за едно населено
място най-ценното нещо са хората.
Този хубав празник събра много
дичевци на едно място. Благодаря,
че всяка година се отзовавате на
нашата покана да сме заедно!"

Неждет Джевдет припомни и
дейностите, които са извършени
през последните 2-3 години в
селото - асфалтирани са две
отсечки, ремонтирана е сградата
на читалището, а в бюджета на
Община Главиница за тази година
има заложени средства за асфалтиране на още три улици.
Празника на Дичево уважиха общинските съветници от ДПС - Боян
Томов и Гюлсевер Шевкъ, както и
кметове на населените места от
общината.
33-ма са дарителите за тазгодишния двудневен празник на

Празникът на с.Дичево бе открит от кмета Ведат Ахмед

За осма поредна година жителите и гостите на село Дичево
отбелязаха своя празник.
"Поздравявам Ви по случай
Празника на моето село - ден,
който носи настроение и надежда
- така се обърна към всички на 8
юни кметът на с.Дичево - Ведат
Ахмед, при откриването на събитието. - За нас, този празник вече е
традиция. Изказвам благодарности
към всички дарители, които години
наред ни подкрепят и без чиято помощ няма как да проведем всички
мероприятия. Благодаря и на самодейните групи и състави, които
правят деня хубав, весел и красив.
Искрени благодарности отправям

към всички участници при подготовката на този празник. От името
на всички жители и от мое име
благодаря на г-н Неждет Джевдет
- кмет на община Главиница, за
неговата морална и материална
подкрепа, не само за празника, а за
развитието на село Дичево. Честит
празник! Пожелавам Ви най-вече
здраве, успех, плодородна година,
за да сме усмихнати и щастливи!"
Към присъстващите на празника
емоционални думи отправи и общинският кмет Неждет Джевдет.
"За мен винаги е било малко
по-вълнуващо и с по-голямо удоволствие да бъда на дичевска
сцена - каза той. Радвам се, че

Кметът на община Главиница Неждет Джевдет поздрави
празнуващите

Изпълненията на певеца Сунай Чалъков бяха посрещнати
с аплодисменти

Дичево, сред тях са Община Главиница, НЧ "Христо Ботев - 1945
г." - с.Дичево, Мандра "Дестан"-с.
Искра, ЗК "Земя" - с.Сокол, ЗК "Сокол-92" - с. Сокол, Левент Себахтин
от с.Калугерене, ЕТ "Шарика"-Нуртен Риза, Ердинч Абил, Ридван
Раид, Боян и Мариана Томови
от с.Сокол, Синан Вейби, Екрем
Февзи, Бехчед Халид, Сватбена агенция "Акцент Евент"-Русе,
ЕТ "Севги"-Айля Мехмед, Ергин
Хайредин, Шенол Молла, Вежди
Абил, Мехмед Салим, Емел и
Тамер от гр.Свищов, Гюнай Риза,
Строителен магазин "От А до Я",

Зияедин Назим, ЕТ "Би Джи" - Хюсню Хюсеин, Кемал Федаи, Мюхсин
Мющеба, Амди Адем, Селями
Ниязи, Назет Карова, Гюлхан Халил, Алтан Назми, Динчер Съткъ и
Байдин Асан.
На откритата сцена в центъра
на селото събитието продължи с
богат празничен концерт, в който
участваха малките таланти от ДГ
"Кокиче", Вокалната група при
НЧ "Светлина" - с. Калугерене,
Вокална група при Читалище "Гьонеш" - гр.Русе, Танцова формация
"Зумба" от гр.Силистра, както и
популярният певец Сунай Чалъков.

отлично представяне и
предметни награди.
Диплом - наградата
на журито, Грамота за
отлично представяне
и предметни награди
получи и Групата за
автентични народни
танци "Коларовки".
След изявата, само-

дейците посетиха Рилския манастир и седемте Рилски езера.
"От все сърце благодарим на ръководителката ни Пенка
Димитрова" - казват
самодейките и ръководството на Читалището.

Самодейките от с.Коларово с
награди от фестивала "Рила ни гледа"
На 8 и 9 юни в гр.
Дупница се проведе
Х-ят Национален Фолклорен Фестивал "Рила
ни гледа". Тази година
той премина под мотото "Съхраняване и
популяризиране на автентичния български
фолклор и стимулиране
на неговото развитие
в наши дни!". В авторитетния фестивал взеха
участие и самодейците от НЧ "Св.Св.Кирил
и Методий - 1942 г.",
с.Коларово.
За своите изпълнения
Вокална група за автентични народни песни "Пъстра китка" бе
отличена с наградата
на Медийните партньори, медал, плакет,
Диплом и Грамота за
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40 юбилейни години "Атлиманска огърлица" за
за детската градина сладкогласните певици от с.Черногор
в гр.Главиница

от стр. 1 градина „Св. Св. Кирил и
Методий" в гр.Главиница
нето ни с околните е лесно отпразнува своя 40-годии по детски по-чисто.
шен юбилей с паметен конДетската градина е част церт, изнесен от своите
от вълшебното детство, възпитаници.
където е весело и забавно,
По този повод, с найучим се на нови, непознати различни детски играчки
за нас неща, придобиваме бяха зарадвани децата от
социални умения и дисци- всички групи на Община
плина.
Главиница от кмета НежВ края на м.май Детска дет Джевдет.

Празнично ехо
За пореден път Община Главиница организира
традиционния коктейл по
случай 24 май - Ден на
българската писменост,
просвета и култура. На
събитието бяха поканени
и присъстваха 140 учители и културни дейци от
цялата община.
По повод празника, Неждет Джевдет - кмет на
Община Главиница поздрави всички учители,
културни дейци и гости.
И тази година бяха връчени награди за висок
професионализъм, заслуги
и принос в развитието на
образованието - „Учител
на годината” в няколко
категории.

Награда за Айлер Мустафа

"Читалище на годината" -

НЧ "Отец Паисий - 1948 г.", с. Богданци

С три отличия се завърнаха самодейците на НЧ
"Янко Забунов - 1957 г.",
с.Черногор от VIII-я Международен фолклорен фестивал „Атлиманска огърлица", който се проведе
в черноморския курортен
град Китен, информира секретарят на читалището
Марияна Нацова.
Званието Лауреат първа
степен съпроводено от диплом, плакет и сертификат
за отлично представяне
завоюва Фолклорна група
за народни песни „Китка“.
Званието Лауреат първа
степен с диплом, златен
медал и сертификат за отлично представяне бе при-

Фолклорна група "Китка"

Пее Мерлин Динчер

съдено на дует „Зорници“
и на Мерлин Динчер като
индивидуален изпълнител.
Тази година представянето на съставите беше
оценявано от десетчленно
жури с председател проф.
д-р на изкуствата Лозанка Пейчева - фолклорист
и музиколог. Помагаха й
доц. д-р Венцислав Димов фолклорист етномузикант,
Дора Барева - хореограф
и член на Международния
съвет по танци към ЮНЕСКО, Марин Маринов - музикална компания „Сънрайс
Маринов”, народният певец
Костадин Михайлов - председател на „Пазителите
на българското“, Николай
Чапански - муз. редактор в
Радио Пловдив и собственик на вестник „Фолклорен
хоризонт“, доц. Донна Михайлова - преподавател,

Юлвие Тасин Мусин-Хюсеин получи приз "Учител
на годината в детска градина", Димитричка Иванова Петрова - "Учител
на годината в начален
етап", Румянка Георгиева
Гълчавова - "Учител на
годината в прогимназиа-

ий - 1948 г." в с. Богданци.
За втора поредна година
се връчи и приз за „Найдългогодишен читалищен
секретар“ - на Айри Бейтула от НЧ „Бъднина 1941 г.“, с. Бащино.
С букет от стихотворения, песни и танци децата

водещ солист в държавен
оркестър „Гуслярьi России“,
Николай Гурбанов - певец,
композитор и диригент и
основателят на МФФ „Атлиманска огърлица“ Златка
Ставрева.
Певиците от Фолклорна
група за народни песни
„Китка“ участваха и в още
един събор - "Край чешмата под върбата", който се
проведе в Кайнарджа на 22

Дует "Зорници"

Отличие за Румянка Гълчавова

лен етап" и Айлер Метин
Мустафа - "Учител на
годината в гимназиален
етап".
Отличените получиха
плакети, грамоти и цветя от зам.-кмета Соня
Петкова и началника на
отдел "Хуманитарни дейности" Мюмюне Хаккъ.
Поздравителни адреси
и букети бяха връчени на
пенсионирали се учители
през учебната 2017/2018
г. 2018 г. в СУ „Васил Левски“ гр. Главиница. Това
са Данка Милчева, Иванка
Дончева и Лиляна Ганева.
За принос в културно
развитие на общината,
с плакет „Читалище на
годината“ и грамота бе
отличено НЧ „Отец Паис-

юни и е посветен на Деня
на общината-домакин.
"С благодарност за упорития труд и за отличното
представяне на всички самодейци при НЧ „Янко Забунов 1957“. С благодарност
за вярата и търпението
на музикалния ръководител
и корепетитор Николай
Николов" е посланието на
ръководството на читалището в с.Черногор.

Димитричка Петрова
от ДГ ”Св. Св. Кирил и
Методий” и ученици от СУ присъстващи гости на
”Васил Левски”, гр. Гла- празничния коктейл.
виница поздравиха всички

Кметът Неждет Джевдет
поздрави учителите и
културните дейци

Юлвие Тасин
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Училището в с.Стефан Караджа домакинства международна среща по проект
"Забравени работни места и занаяти - проект за видео блог“
траняваме знанията и
уменията за различни занаяти. Настоящият проект
е отговор на учениците и
нуждите на бъдещата им
визия за живот и кариера.
Училищата трябва не само
да преподават факти и
теории, но също така

на часа, се извиха няколко
кръшни български хора.
Последва час по "Английски
език“, чиято цел беше да
разчупи леда между партньорите, а докато течеше конференцията между
координатори и учители
от четирите партниращи

Третия ден групата бе
посрещната в Посетителския център в Рибарската
махала на гр.Тутракан,
където ученици и учители
не само бяха запознати
с миналото, традициите
и занаятите в града, но
Участието в проекти по
ЕП "Еразъм +“ на ученици
и учители от ОУ "Отец
Паисий“, с.Стефан Караджа, община Главиница
вече пет години доказва
ползата от това да си
част от тази програма.
През октомври 2018 г. бе
подписан договор за нов
проект по ЕП "Еразъм +",
наречен "Forgotten jobs and
craft - a video blog project“ "Забравени работни места
и занаяти - проект за видео блог“. Договорът е за
срок от две години и през
май 2020 г. дейностите
трябва да приключат.

По проекта са предвидени общо четири международни срещи във всяка
от четирите държави, а
именно Полша, Италия,
Румъния и България. В
края на м. ноември 2018
г. бе реализирана първата мобилност до Полша,
а в периода 13 - 17 май
т.г. в България, като ОУ
"Отец Паисий“, с.Стефан
Караджа бе домакин на
втората интернационална
среща на ученици и учители по проекта.
Целта на проекта е
всеки от партньорите
да представи характерни
свои занаяти, които вече
са в процес на изчезване.
Идеята е, че не бива да
забравяме миналото си и
не само да помним, но и
да прилагаме и разпрос-

училището. Последва урок,
в който участниците се
учеха да плетат с куки и
така всеки постави началото на свое лично плетиво и гривна от памучно
тире за рибарски мрежи.
Участниците в урока ус-

ност на ученици и учители
да използват английски
език в автентични езикови
ситуации, прави участниците по толерантни към
различни култури, хора и
страни, мотивира учениците да изучават чужди

воиха и два вида възли
на макраме. Дейностите
през последния, пети ден,
бяха организирани и проведени в гр. Силистра под
надслов "Игри в града“
или "Сity games“. Гостите
по проекта, подпомагани
от домакините, трябваше сами да стигнат до
важни административни
и исторически сгради и
забележителности.
Срещата приключи с
официален заключителен семинар, проведен в
гр.Тутракан, на който
гостите получиха своите
сертификати за участие.
Участието в проекти по
ЕП "Еразъм+“ за пореден
път доказа ефективността си, като дава възмож-

езици, предоставя възможности за нови запознанства, научава ги да бъдат
по-отговорни.
В заключение искам да
добавя, че дейностите
по проекта не биха могли
да бъдат осъществени
без финансирането от ЕП
"ЕРАЗЪМ+“, неуморната
и качествена работа на
координатора, екипа по
проекта и колектива на
ОУ "Отец Паисий“, с.Ст.
Караджа, както и без
любезното съдействие на
кмета Неждет Джевдет и
ръководството на Община
Главиница.
Анка АТАНАСОВА,
Директор на
ОУ "Отец Паисий",
с.Стефан Караджа

помагат на младите поколения да се справят с ежедневния живот. Проектът
показва работни места
и занаяти, повечето, от
които вече са изчезнали,
целта е да разшири перспективата на учениците
като им представи възможни кариери и да доведе
до съживяване на предишни практики по съвременен
начин.
Втората международна
среща бе открита с официална церемония на 13
май, на която присъстваха
Габриела Миткова, на-

чалник на РУО-Силистра,
Соня Петкова - зам.-кмет
на Община Главиница, Мюмюне Хаккъ, нач.-отдел
,,Хуманитарни дейности“
в Община Главиница, кметът на с.Стефан Караджа
- Асан Мустафа, Ирена
Вълчева и Дарина Костадинова - представители
на НЧ "Просвета-1940 г.“,
родители и жители на
селото. След официалната част, учениците
бяха включени в различни
дейности - първоначално
в ,,Денс-клас. По време на
т.нар. ,,Денс-клас“ пред
гостите бяха демонстрирани стъпките на някои
от характерните за региона български хора, а след
това те имаха време, за
да ги научат и покажат
наученото. Така, в края

си училища за учениците
бяха организирани спортни
игри.
На 14 май участниците
в проекта бяха посрещнати в залата на Общински
съвет-Главиница от зам.кмета Сюзан Хасан, - зам.кмета Соня Петкова и Мюмюмне Хаккъ, нач.-отдел
,,Хуманитарни дейности“.

и се учиха да приготвят
рибена чорба. След приятния традиционен за града
обяд, приготвен от домакините в Центъра, групата посети Етнографски
музей "Дунавски риболов и
лодкостроене".
На следващия ден - 16
май, всички дейности бяха
реализирани в сградата
на ОУ "Отец Паисий“ в

Последва гостуване у дома
на Красимир Бонев. Той
представи стар семеен
занаят, който се е практикувал в семейството
му - сарачество, а след
това в залата на НЧ "Христо Ботев“ в гр.Главиница
всички ученици изработиха
по един кожен ключодържател.

с.Стефан Караджа. В рамките на деня бяха проведени три уъркшопа. Ученици и
учители, следвайки традиционни български рецепти,
приготвиха селска салата,
таратор, яхния от леща,
баница и баклава. Последното ястие бе избрано,
защото е характерно за
селото, в което се намира
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Царството на водните лилии край Малък Преславец
събра любителите на българския фолклор

Празникаът бе открит от кметския наместник
на с.Малък Преславец - Галина Ангелова

За дванадесети път село
Малък Преславец бе домакин на традиционния Празник на водните лилии. В
програмата бяха включени

и състезание за най-добър
рибар за деца до 18 години.
В рамките на проявата се
проведе и конкурс за детски
рисунки и творби на при-

Приветствие от кмета на община Главиница
Неждет Джевдет

Пеят самодейците от с.Попина

фолклорно надпяване на чи- ложното изкуство.
талищни и пенсионерски ху"Стана традиция крадожествени колективи от сивото и нежно цвете
Силистренско и Русенско - бялата водна лилия, и

неизчерпаемият български
фолклор да ни съберат през
месец юни на брега на река
Дунав, тук при „Царството
на водните лилии“, каза при

В Царството на водните лилии са и самодейците от с.Стефан Караджа

откриването на празника
кметският наместник на
с.Малък Преславец - Галина
Ангелова. - Пожелавам на
всички участници и гости
весело настроение и се
надявам, че дванадесетото
издание на празника ще остави хубави спомени, които
да Ви връщат отново и
отново тук."
Участници и присъстващи бяха приветствани
от кмета на община Главиница Неждет Джевдет,
а главният секретар на
Областната администрация Елена Томова поднесе
Поздравителен адрес от
името на Областния управител Ивелин Статев.
Гости на празника бяха
още Соня Петкова - зам.кмет на Община Главиница
и Анчо Ангелов - председател на Кооперация „Дунав
93“ в с. Малък Преславец.
Освен концертните изпълнения, бяха наградени и
победителите в предварително обявения конкурс за
детски рисунки и приложно
изкуство.
Празникът по традиция
се провежда до езерото

Първа възрастова група - до 6 год.
1. Димана Даниелова Иванова, гр.Тутракан
2. Севги Севгин Юдаим, НЧ „Св.Св.Кирил и Методий
- 1942“, с.Коларово
Втора възрастова група - от 7 до 10 год.
1. Илайда Ердан Аптула, НЧ „Св.Св.Кирил и Методий
- 1942“, с.Коларово
2. Севил Турхан Селяйдин, НЧ „Св.Св.Кирил и Методий
- 1942“, с.Коларово
3. Дейвид Нуретинов Кямилов, НЧ „Христо Ботев 1901“, с.Зафирово
Трета възрастова група - от 11 до 15 год.
1. Ебру Юксел Расим, НЧ „Св.Св.Кирил и Методий 1942“, с.Коларово
2. Мария Маринова Спасова, Професионална гимназия
по селско стопанство - с.Ситово
3. Диляна Георгиева Койчева, НЧ „Иван Вазов - 1941“,
с .Срацимир
Раздел "Приложни изкуства"
1. Преслава Росенова Стефанова - 10 год., НЧ „Иван
Вазов - 1941“, с .Срацимир
2. Емил Нуретинов Кямилов - 9 год., НЧ „Христо Ботев - 1901“, с.Зафирово
3. Преслав Петров Михайлов - 11 год., НЧ „Христо
Ботев - 1901“, с.Зафирово
Специална награда за оригинална идея - Преслава
Росенова Стефанова - 10 год., НЧ „Иван Вазов – 1941“
с .Срацимир
Състезание за най-добър рибар за деца до 18 г. на 1-во място е Жасмина Илиева от с. Айдемир
край селото в близост до
р. Дунав - местността е
известна като „Блато Малък Преславец”. В езерото
има 46-декарова колония
на бяла водна лилия, която според специалисти е
най-голямата у нас колония на растението. То е
със статут на застрашен
вид в Червената книга на
България. В района виреят
180 висши растения, които
са около 4,8% от висшата
флора на България.
В езерото на Малък Преславец са наблюдавани и
147 вида птици. Мястото,
където се провежда празникът, е на около 5 километра

северно от селото. До там
има изградена пътна инфраструктура. Мястото е подходящо за риболов, разходка
и почивка сред природата.
В кметството на селото
работи Информационен
център, в който се предлагат информационни материали, бинокли и далекоглед
за природолюбителите. Има
изградени и обозначени екопътеки. Непосредствено до
езерото се намира Рибарското селище. Мястото е
много подходящо за пикник
до река Дунав. Може да се
закупи винаги прясна риба
от рибарите.

Елиф Юксел Расим от Кръжока по приложни изкуства към НЧ „Св. Св. Кирил и Методий - 1942
г.” в с.Коларово участва в Хl Национален конкурс "Мадарският конник - Символ на историческото
минало и Европейското бъдеще на България", който се проведе в гр.Шумен. Той се класира на
трето място в Раздел "Приложно изкуство" и получи медал, грамота и предметна награда.
Ръководството на читалището поздравява Елиф и ръководителката на Школата Лорета Станева.
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С общ спортен празник бе закрита
учебната година в училищата в
с.Стефан Караджа и с.Сокол

промяна на законовата
уредба, от учебната
2018/2019 година на
15 юни учебни занятия приключват само учениците от
пети и шести клас. По идея на
педагогическите колективи на
ОУ "Отец Паисий”, с.Стефан
Караджа и ОУ "Св.Св.Кирил
и Методий”, с.Сокол, община
Главиница, ученици и учители
от двете училища отбелязаха
приключването на учебната
година чрез провеждане на
съвместен спортен празник.
Той се проведе на 14 юни,
ал. 5 от ЗПУО. Домакин бе
ден, който и двете училища
училището в с.Сокол. Учиобявиха за неучебен на остелите от ОУ "Св.Св.Кирил
нование чл. чл. 105, ал. 4,
и Методий” предварително

тон, волейбол и други спортни
игри. Обядът бе осигурен
от домакините, след който
рата, които системно правят Соня Петкова, зам.-кмет на
учениците поиграха още и
дарения, подкрепят колектива Община Главиница и Мюмюнакрая празникът завърши с
и учениците от училището и не Хаккъ, началник на отдел
,,Хуманитарни дейности”,
които дариха на всяко едно
от училищата по една волейболна топка.
Според думите на учениците това бе идеалният начин
за приключване на учебната
година, защото не само спортуваха, но и намериха нови
приятели. Те изразиха своето
желание това да се превърне
в традиция, а ние учителите
веднага се съгласихме. Инициативи от този род не само
сближават учениците от различни училища, те възпитават
подпомагат учебния процес. у тях човечност, спортен дух,
почистване на двора.
И двамата се включиха в инициативност и характер.
На празника присъстваха
спортните игри, а накрая даАнка АТАНАСОВА,
Боян и Мариана Томови от
риха на всяко училище по две
Директор на
с.Сокол - спонсори на ОУ "Св.
футболни топки и осигуриха
ОУ "Отец Паисий”,
Св.Кирил и Методий”. Дирекпочерпка за учениците.
с.Стефан Караджа
торът на училището Зюбейде
Официални гости бяга и
Насуф сподели, че това са хо-

С

бяха изготвили график, по
който ще протече денят. Найнапред учениците премериха
сили в спорта тенис на маса,
впоследствие имаше организиран футболен мач, като
отборите бяха смесени - с ученици, както от едното, така и
от другото училище. Смятаме,
че по този начин се възпитава
не само уважение, но и толерантност, организираност,
прецизност и изграждане на
колективен дух.
Към средата на деня в училището се изви кръшно българско хоро, в което се включиха част от учениците. По
време на празника ученици
и учители премериха сили в
тегленето на въже, в бадмин-

Успешно представяне на
зафировските самодейци на
фестивалите в Суворово и Китен
За 12-та поредна година
Празникът на фолклорното изкуство „Като жива
вода” в гр. Суворово събира

изпълнители и танцьори
от цяла Североизточна
България. Той дава възможност на певци, музиканти,

танцьори, гости и зрители
да се потопят в красив
свят на багри, настроения
и много емоции. Празникът

има конкурсен характер и
изпълненията се оценяват
от компетентно жури на
три сцени. Тази година
във фестивала участваха
самодейните състави към
НЧ ”Христо Ботев-1901 г.”,
с. Зафирово с ръководители
Николай и Снежана Николови. С изпълненията си на
първа сцена те извоюваха
първо и второ място. Първо
място в раздел "Певчески
групи за автентичен фолклор, камерни състави, групи
и хорове за народно пеене
и вокално-инструментални
ансамбли" за Формация
„Младостта е в сърцата

ни” и второ място в раздел "Любителски клубове
за народни танци", пета
възрастова група - за ТФ
„Пъстра китка".
Двата самодейни състава взеха участие и в VIII-я
Международен фолклорен
фестивал “Атлиманска
огърлица” в гр. Китен. Фестивалът се провежда под
патронажа на д-р Димитър
Германов - кмет на Община
Приморско и Катя Вълчева
- кмет на гр. Китен.
Професионалното жури
водено от Златка Ставрева - основател и директор
на фестивала и проф. д. изк.

Лозанка Пейчева - председател, присъди званието
Лауреат първа степен с
диплом и плакет и Сертификат за отлично представяне и на двете зафировски
формации - „Младостта е
в сърцата ни” и „Пъстра
китка".
Читалищното настоятелство сърдечно благодари на самодейците и
техните ръководители за
отличното представяне.
Бъдете живи и здрави и
нови творчески успехи!
Марияна ЛАЗАРОВА
Величка ПЕЙЧЕВА
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Мотокрос - Дичево 2019
ите възможности показаха
състезателите от атрактивния Клас "Фрези", а през
втория - в Клас 65-85 СС,
Клас 125-250 и 450сс.

Състезанието бе открито от кмета на община
Главиница Неждет Джевдет и кмета на с.Дичево
- Ведат Ахмед, след което

Празникът на с.Дичево и - Мотокрос 2019. През пъртази година бе съпътстван вия ден - 8 юни, на отлично
от спортното състезание подготвеното трасе, своняколко часа публиката
наблюдава представянето
на състезателите по мотоциклетизъм.
В Клас 65-85сс бяха наймалките състезатели 12-годишният Павел Доневски от Троян, който се
класира първи и 9-годишният Валери Евтимов от
Търговище останал втори.
В Клас 125-250 взеха
участие 7 състезатели.
Победител е Ергин Ахмед
от с.Калугерене, следван
от Красимир Шиков от
с.Дичево и Преслав Василев
от Силистра.
8 бяха състезателите

в Клас до 450сс, където
първи е Седат Зафиров от
Русе,
втори - Христо Димитров от Троян, а трети
- Боян Янков от Добрич.
На почетната стълбичка
победителите получиха
своите награди - купи,
медали, парична премия и
шампанско.
И тази година трасето

за мотосъстезанието бе
подготвено много добре
благодарение на добрата организационна работа на Красимир Шиков
от Силистра, който се
състезава от името на
с.Дичево и на служителите
на ОП "Общински имоти и
комунални дейности"-Главиница.

Юношите на "Левски - 96" (Главиница) областни шампиони по футбол!
от стр. 1 община Главиница Неждет Джевдет, на когото
за юношите на "Левски - връчиха купата и паметен
96" (Главиница), вратарят шампионски медал. Купата
на отбора Берк Реджеб бе ще заеме място до останаобявен за най-добър вратар лите шампионски призове
на първенството, Октай спечелени през годините
Шабан - най-добър треньор, от ФК "Левски - 96", които
а Ертан Идриз - Чапата - се пазят в кметския кабинай-добър спортен органи- нет. За тяхната история
затор. Наградите им бяха очаквайте информация в
връчени от Георги Нарлев следващите броеве.
- председател на ОблС на
Ръководството на клуба
БФС-Силистра.
и футболистите изказват
ФК "Левски - 96" (Глави- своята благодарност за
ница) спази традицията положителното отноше- президентът на клуба ние и голямата подкрепа,
Ашкън Салим, треньорът която им оказват кметът
Октай Шабан и спортният Неждет Джевдет и Община
организатор Ертан Идриз Главиница.
бяха приети от кмета на

Добри спортни новини донесе и участието на детските отбори на гр.Главиница и с.Сокол в Областния
футболен турнир, където те се представиха достойно и дават добър знак, че за футбола в района
се очертават добри години занапред. Техни треньори са Антон Милушев и Ърван Юсеин.

ФК "Левски - 96" (Главиница) - юноши

Вестник "УСТРЕМ"

1. Емир Басри
2. Сезгин Осман
3. Емирхан Раиф
4. Есер Лютфи
5. Тунай Джамал
6. Есер Юсеин
7. Нурай Рузби
8. Виолин Александров
9. Илкай Хайредин
10. Сердар Сабетин
11. Берк Реджеб

Издател: Община Главиница

12. Дживан Амди
13. Стефан Александров
14. Виджай Неджати
15. Алпер Неджати
16. Джансес Неджати
17. Севилер Михайлов
18. Джанер Наим

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

тел.: (08636) 20 40, 22 84, 22 64
e-mail: obshtina@ glavinitsa.bg
www.glavinitsa.bg
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Треньор:
Октай ШАБАН
Ертан Идриз - Чапата бе отличен като най-добър спортен
организатор на областното футболно първенство
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