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ВЕСТНИК НА ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА

Променихме облика на
община Главиница
Неждет ДЖЕВДЕТ, Кмет на Община Главиница:

- Г-н Джевдет, към края
сме на мандат 2015 - 2019,
който за Вас не е пълен.
Какви бяха последните
три години, в които Вие
бяхте кмет на община
Главиница?
- Три години управление
на община не е малко, нито
пък много. В началото на
мандата си поставихме няколко основни неща, които
бяха важни за населението
на нашата община. Днес
можем да се поздравим с
успешното завършване на
голяма част от тях. За
много кратко време успяхме
да инвестираме значителен
финансов ресурс в нашите
населени места и това
подпомогна с всеки изминал
ден, да успяваме да променяме облика на общината.
За период от около 3 години, смятам, че успяхме да
се справим с доста предизвикателства и да докажем,
че въпреки задълженията на
Общината, които се равня-

Неждет ДЖЕВДЕТ, Кмет на Община Главиница

на стр. 2

Дарение от Танцьорите от Главиница представиха
Брюксел за България на фестивал в Сараево
инвалид от
с. Калугерене

Танцьорите от Ансамбъл
„Ритъм - Главиница“ с ръководител Росен Атанасов
участваха в 4-я Международен фестивал за деца и
юноши „Пазители на традициите“, който се проведе
в столицата на Босна и
Херцеговина - Сараево.
Целта на фестивала е
да съхрани традициите и
обичаите, да изгради приятелство, а в програмата
на фестивала се даде възможност на участниците
да представят културната
идентичност на своята
родина, а така също и да
ги запознае с традициите,
културата, историята и
туристическите забележителности на Босна и
Херцеговина.
В допълнение към общуването, имаше срещи и
концерти, а за участниците във фестивала програмата даде възможност да
посетят и да се запознаят
с културно-историческите

на стр. 6

на стр. 8
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Променихме облика на Община Главиница
Неждет ДЖЕВДЕТ, Кмет на Община Главиница:

от стр. 1 дходния мандат дълг в разваха на 35 % от годишния мер на 3 млн. лева към Дъробщински бюджет, можем жавен фонд „Земеделие”,
да реализираме един доста чиято лихва се движеше
със скорост 600 лв. на ден
успешен мандат.
Успяхме да привлечем и съответно 18 хил. лева
допълнително финансиране на месец. Зануляването на
за нашите проекти, т.к. дълга и изчистването на

Привлякохме ресурс в
размер около 1 млн. 600 хил.
лева за ремонт на 5 детски градини в общината.
Конкретно това е цялостен ремонт на сградите
на детските градини в
селата Зафирово, Черногор,
Стефан Караджа, както и
частичен ремонт на сградите на детските градини
в селата Зебил, Суходол.
Предстои реализиране на
проект одобрен от ДФ
„Земеделие”, на стойност
около 960 хил. лева за цялостен ремонт и обзавеждане
на детските градини в село
Богданци и град Главиница.
- Което означава грижа
за развитие на образованието.
- През този мандат активно работихме за запазване на училищата и
детските градини - това
дава шанс на тези населени места. Децата не са

Изпълнен ремонт на сградата на втори Административен блок в гр.Главиница
на стойност 490 хил.лв.

Изграждане на мост над открития канал в с.Долно Ряхово

местните приходи не бяха
достатъчни за да посрещнем огромната нужда от
инвестиции по населените места. Размерът на
външното финансиране на
общинските проекти се
равнява на над 8 млн. лева.
Доказахме, че при добро
желание и повече работа,
въпреки възникналите затруднения, нещата могат
да се случат.
- Например? Споделете
най-важни моменти във
Вашето управлението.
- Успяхме да асфалтираме
над 80 улици по населените
места в общината. Възстановихме наследения от пре-

статуса на Общината в
ДФ „Земеделие”, създаде
възможността Общината
да входира общо 10 инфраструктурни проекта по
приема на подмярка 7.2.,
съответно 3 проекта в ДФ
„Земеделие” - гр. София и 7
проекта в МИГ "Главиница
- Ситово Крайдунавска Добруджа", които са на обща
стойност около 3 млн. и
800 хил. лева.
За първи път от 2007
година насам се одобри
Стратегията за местно
развитие на МИГ „Главиница - Ситово Крайдунавска
Добруджа”, чийто бюджет
е около 4 млн. лева.

Приключил ремонт на Детската градина в с. Зафирово

етап.
Образоването си има своите проблеми. Средствата,
които се отпускат от държавата за образованието
са крайно недостатъчни.
Това се дължи на факта, че
в учебните заведение няма
пълняемост в класовете.
Това явление през последните години се наблюдава
във всички селски общини
на територията на страната. Последното налага, за
да могат да съществуват
тези учебни заведения, Общината да ги дофинансира.
- Каква социална политика прокарахте през
мандата?
- Реализирахме доста
проекти със социална насоченост, които създадоха
временна заетост на около 400 души в общината.
Работихме по Програма
„Независим живот”, която
беше насочена в посока
подобряване качеството

поставени в условия да се
извозват до друго селище,
запазва се съществуващият сграден фонд и работните места на персонала,
родителите на децата не
са поставени в ситуация
да търсят алтернативни

Подмяна на водопровод в гр.Главиница на стойност 1,7 млн.лв

Работен момент от смяна на водопровод за гравитачната чешма в гр.Главиница
от работници на ОП "Общински имоти и комунални дейности"

варианти за смяна на населеното място поради липса
на детска група. Положихме
усилия да подпомогнем и
училищата на територията на общината. Само след
броени дни ще се направи
първа копка за изграждането на мултифункционално

футболно игрище в двора
на СУ „Васил Левски“ гр. Главиница. Осигурихме
ежегодното финансиране в
размер около 20 хил. лева
за безплатните курсове за
придобиване на свидетелство за управление на МПС
на ученици в гимназиален

на живот и на достъпа до
услуги на хора с увреждания
и хора в невъзможност за
самообслужване с цел преодоляване на последиците
от социално изключване и
бедността, с ресурс от
на стр. 3
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Променихме облика на Община Главиница
Неждет ДЖЕВДЕТ, Кмет на Община Главиница:

Списък на одобрените проекти, входирани от Община Главиница, които са изпълнени
или предстои да бъдат изпълнени с външно финансиране, през мандат 2015-2019
Стойност на
№
Наименование
Статус
проекта, в лв
1 Реконструкция на централна градска част в гр. Главиница
301000
Изпълнен
Предоставяне на комплексни социални услуги
на територията на Община Главиница

499597

Изпълнен

3 Активни на местния трудов пазар

306157

Изпълнен

4 Ремонт на улична мрежа в община Главиница

460000

Изпълнен

5 Осигуряване на топъл обяд в Община Главиница

443479

Изпълнява се

6 Ремонт на Административен блок №2 - гр. Главиница

490000

Изпълнен

7 Активизиране пазара на труда

388232

Изпълнен

8 Основен ремонт Детска градина - с. Зафирово

480000

Изпълнен

9 Ремонт на улична мрежа в община Главиница

75000

Изпълнен

180207

Изпълнен

1701814

Изпълнен

30000

Изпълнен

2

10
11
12
13

Преобразуване на ДЦПЛУ - с. Сокол в Център
за социална рехабилитация и интеграция"
Реконструкция на вътрешна водопровдна мрежа кв. "Шарман" гр. Главиница
Модернизация на кухненско оборудване на
"Социален патронаж"
Ремонт на читалищен салон в с. Дичево

14 Ремонт на ДГ в с. Стефан Караджа
15 Ремонт на ДГ в с. Черногор

Асфалтирана улица в с. Богданци

от стр. 2 безплатен обяд на 200 души
в общината, средствата,
около 499 597 лева.
за нея се осигуряват от
П о п р о е к т „ А к т и в н о Оперативна програма за
включване”, който е на храни.
стойност 388 233 лева,
Преди броени дни старпредоставихме възможност тира проект „Патронажна

за заетост на около 280
млади и възрастни лица.
Освен това разкрихме
Център за рехабилитация
на хора с увреждания в село
Сокол с начален капацитет
за обслужване на 60 лица с

16 Ремонт на улична мрежа в община Главиница
Изграждане на спортна площадка в двора на
СУ "Васил Левски" - гр. Главиница
Асфалтиране на ул. "Христо Ботев", ул. "Ком"
18
и ул. "Л. Баръмов" в гр. Главиница
17

19 Асфалтиране на ул. "Възраждане" в с. Зафирово

60000

Изпълнен

150000

Изпълнен

52000

Изпълнен

700000

Изпълнен

120 000

Престои първа копка
Престои първа копка

1 200 000

Асфалтиране на ул. "Климент Охридски"
20
в с. Стефан Караджа
Енергийна ефективност, обзавеждане и оборудване
21 на ЦДГ Св. Св. „Кирил и Методий” гр. Главиница
и с. Богданци
Изграждане на паркинг, реконструкция на тротоари и алеи в
22
гр. Главиница /районът около поликлиниката/

Престои първа копка
Престои първа копка

974906

Престои първа копка

230000

Изпълнява се

23 Ремонт и разширение на "Сватбен салон" в гр. Главиница

350000

Престои първа копка

24 Ремонт на улична мрежа в община Главиница

150000

Изграждане на парк в гр. Главиница
25
/районът около църквата/
Изграждане на детски площадки в 6 населени места
26
в община Главиница

320 000
160 000

Изпълнен
Предстои да бъде
изпълнен
Предстои да бъде
изпълнен

8022392

Проект за Сватбен салон в гр.Главиница

за срок от 12 месеца, 55
потребители да бъдат
обгрижвани от домашни
помощници и лични асистенти.
Рабитим и по Програма
„Топъл обяд", по която продължаваме да осигуряваме

грижа”, който е на стойност около 280 000 лева и
ще осигури заетост на 55
души, които ще обгрижват
хора с увреждания и хора в
невъзможност за самообслужване.
Реализирахме 25 програми

увреждания.
През последните две години изградихме междуселищна транспортна мрежа
за пътници в 80 % от територията на общината,
които осигуряват връзка
на населението с общин-

Изграден е кът за отдих в с.Звенимир

Уютните помещения на новата детска градина в с.Стефан Караджа

ския център. Общината
осигурява финансов ресурс
в размер на 12 хил. лева,
който се предоставя на
общинската фирма „Общински превози“ ЕООД - гр.
Главиница, която обслужва
общинските линии на ниски
цени. До това решение се
стигна, поради намаляването на пътуващите по
общинските автобусни
линии, през последните
години, обслужващите ги
частни фирми се отказаха
от този бизнес, т.к. това
се оказа нерентабилно за
тях. Спирането на автобусните линии доведе липса на
транспорт за жителите на
общината, което създаде

условия да се появят незаконни таксита, превозващи
на много високи цени. Години наред жителите на общината изпитваха затруднения при придвижването
им до общинския център, за
получаване на административни услуги от общинската администрация, „Бюрото по труда“, „Социално
подпомагане“, закупуване
на лекарства и т.н.
- Какъв е резултатът
от реформата в данъчната политика на Община
Главиница?
- Реализирахме успешна
реформа в данъчната политика на Общината, което
доведе до увеличаване на

приходите в бюджета, без
да увеличаваме данъците и
таксите - неприлагането
на процедурата по принудително събиране на данъчни
задължения, през годините
е ощетило Общината със
средства в размер на над
1 млн. и 500 хил. лева. Съгласно ДОПК, данъчното
задължение има 5 години погасителна давност. Много
данъкоплатци неправилно
разбират погасителната
давност на данъци. Те смятат, че ако не са плащали
данъка си в продължение на
5 години, той ще се погаси
по давност и задълженията ще отпаднат. Това
на стр. 4
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Променихме облика на Община Главиница
Неждет ДЖЕВДЕТ, Кмет на Община Главиница:

от стр. 3 на несъбраните данъчни
задължения и да изясним
процедурата за тяхното
събиране. Установихме,
че една значителна част
от средствата не е възможно да се съберат, т.к.

е грешно схващане и има
риск от много проблеми.
Ако през този период от
време заплащането на данъка не бъде потърсено от

- всичко това се случи, без
да се увеличават данъците
и таксите.
В началото на 2019 година с решение на Общински
съвет - Главиница, намалихме до минимум данъците за

Ремонтираното читалище в с.Подлес

Рехабилитационен център в с.Сокол

имат изтекла давност. За
Общината, то се погасява останалата част от задълпо давност. Давността се женията стартирахме пропрекъсва с издаването на цедура по принудителното
акта за установяване на

Вторият сметоизвозващ камион на Община Главиница

вземането или с предприемането на действия по
принудително изпълнение.
Още през месец декември
2016 година със служителите от общинската Данъчна служба си поставихме
цел да направим анализ

събиране. В резултат на
последното, само за една
бюджетна година успяхме
да преизпълним приходната
част на бюджета с около
300 хил. лева повече от
очакваното. И най-важното

МПС в общината.
- Реформа имаше и в
дейността на комуналните услуги осъществявани
от общинско предприятие
„ОИКД” /бившето БКС/.
Какви са резултатите?
- В началото на мандата
извършихме точни разчети
за извършваните разходи
на Общината по предоставяните комунални услуги,
чрез външни изпълнители
и очакваната икономия от
това да бъдат възложени
на общинското предприятие /БКС/. Това се наложи
от две гледни точки – повишаване на качеството
на предоставяната услуга
и оптимизиране на разхода
за външни услуги.
Оптимизацията на сметопочистването и сметоизвозването освободи
най-много средства. Стартирането на оптимизираната услуга стана след закупуване на сметоизвозващ
камион и разкриване на 3
нови работни места. Сравнителният анализ показа,
че изпълнението на сметоизвозването от общинското предприятие, реализира
икономия в размер на 8 000

Маси и пейки от Дърводелната в с.Ножарево

лева на месец, което за
една година е близо 100 000
лева. Икономията спомогна
днес в общината да имаме
нов багер, закупени 60 броя
нови контейнери, разкрити

тела с енергоспестяващи
лампи и се въведе автоматична система, която да
регулира часовия интервал
на светване и изгасване на
осветлението и подаване

погребение и достигна до
производство на беседки
и люлки по изгражданите
кътове за отдих.
Друга допълнителна дейност е реализираният ре-

Асфалтиране на улици в гр.Главиница

нови 9 работни места, както и през 2019 година да
се закупи и втори сметоизвозващ камион. Увеличаването на ефективността
на тази услуга може да се
подобри, като се закупят
допълнително контейнери
и се увеличи честотата на
изхвърляне на отпадъците.
Друга общинска услуга,
която беше оптимизирана
и включена в дейността на
общинското предприятие е
стопанисването и поддържане на уличното осветление в общината. Промяната
се реализира, след закупуване на специализирана техника - вишка, и разкриване
на 2 нови работни места.
Сравнителният анализ показа, че изпълнявайки се
тази услуга от общинското предприятие, разходът
значително се намалява, а
качеството се увеличава
и реализираната икономия,
може да се използва за
увеличаване и подновяване
на уличните осветителни
тела и премахване на режима на осветление през
тъмната част на денонощието. Допълнителната
оптимизация в тази услуга
ще се извърши, като се подменят всичките около 2800
броя улични осветителни

на сигнал при настъпили
аварии. На следващ етап
се планува, на всичките
4500 стълба по населените
места в общината, да се
поставят улични осветителни тела.
Една от допълнителните дейности, които раз-

монт от предприятието
на общинската и уличната
пътна мрежа.
Работихме добре и в сферата на културата. Съумяхме да отделим повече средства за културно-масовите
мероприятия в общината.
От отдел „Хуманитарни

Община Главиница придоби нов автомобил
по проект "Патронажна грижа"

крихме към общинското
предприятие се оказа, че е
в значителна полза. Дърводелната на предприятието
стартира с производство
на маси и пейки за сватбени зали, дъски и ковчези за

дейности” бяха организирани редица мероприятия за
децата и възрастни. Продължихме доста традиции,
както и дадохме начало на
нови. През тези три години
на стр. 5
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Променихме облика на Община Главиница
Неждет ДЖЕВДЕТ, Кмет на Община Главиница:

Посрещане на абитуриентите от Випуск 2018 в общинската администрация

от стр. 4 мандат?
- Получих доверието на
централното ръководство
и лично на почетния председател на ДПС г-н Ахмед
Доган и на Местни избори
2019 ще бъда кандидат на
ДПС за кмет на община
Главиница.
Положихме доста усилия, за да отговорим на
очакванията на жителите на нашата община.
Отразявам този мандат,
като най-трудния мандат
от началото на демокрацията, защото за първи
път Общината се наложи
да изплаща задължения.
Анализирах обещанията,
които съм направил по

сме откликвали на всички
нужди на читалищната
дейност в общината.
Освен това, през мандата осъществихме ремонт
на редица общински публични сгради. Успяхме да
подменим 6 км водопровод
в гр. Главиница, благодарение на одобрения проект
от ПУДООС на стойност
1 млн. 700 хил. лева.
В крайна сметка, смятам, че успях да спазя
обещанието си към избирателите, което беше,
задължения, възникнали
поради неефективни управленски решения през предходния мандат, да нямат

жителите на общината.
Последното е резултат
от начина на управление на
общината, водещ до обединяване на обществото.

Момент от конните състезания проведени през 2018 г.

верието на обществото,
успешната работа на служителите от общинска
администрация, работниците и служителите

Схема на паркинга в гр.Главиница
Асфалтиране на улица в с.Зебил

Колесен багер закупен през 2018 г.

пряка тежест върху тях.
- Разбрахме, че ще сте
кандидатът на ДПС за
кмет на община Главиница на предстоящите
местни избори. Кое е
основното, което ви
мотивира за следващ

време на предизборната
си кампания и смятам, че
покрихме значителна част
от тях.
Едно от най-важните
неща, които постигнахме през последните три
години е, че се възстанови спокойствието сред

Детска площадка в с.Зарица

Друг фактор, който ме
мотивира да се кандидатирам е атмосферата,
която видях на проведените общоселски събрания за
номиниране на кандидати
от ДПС за предстоящите
местни избори. Останах с
много добро впечатление
от проведените събрания,
на които имаше силно
присъствие на хора, а те
открито изразяваха, че са
доволни от управлението
на нашите кметове по
населени места, кмета на
общината и Общинския съвет и идват да подкрепят
хората, които работят
за тях.
През този кратък период благодарение на до-

от второстепенните бюджетни разпоредители,
кметовете и специалистите „АФО” по населени места, както и на доверието
на общинските съветници,
намерихме изход от тежки
ситуации и обезпечихме
каузи, чиито резултат
ще видим през следващия
мандат. Реализирахме един
коректен и отворен към
гражданите модел на управление, в резултат, на
който се създават все
по-благоприятни условия.
Всичко това ми даде повод
да се кандидатирам за
втори мандат на Местни
избори 2019 и съм убеден,
че ще получа подкрепата
на избирателя.

Нова детска площадка в гр.Главиница

Ремонтиранат сграда на детската градина в с.Черногор

Изградена детска площадка в с.Падина
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Местни избори 2019
Редовни избори за общински съветници и кметове ще бъдат проведени на 27
октомври т.г. в България.
Предстои избор на кмет на община Главиница, както и кметове на няколко
населени места в общината - Богданци, Вълкан, Дичево, Долно Ряхово, Зафирово, Звенимир, Зебил, Зарица, Калугерене, Коларово, Листец, Ножарево, Падина,
Сокол, Стефан Караджа, Суходол и Черногор.
С приетите промени в Изборния кодекс през 2016 г., е променен прагът от 150 на 350 души живеещи по постоянен адрес в населеното място. Това е
причината след края на изборите да бъдат назначени кметски наместници в
селата Бащино, Косара, Малък Преславец, Осен и Подлес.
Избирателите, които на местните избори искат да гласуват за кмет и
общински съветници в населено място, различно от постоянния им адрес,
трябва да подадат заявление за гласуване по настоящ адрес в съответната
администрация до 12 октомври. Условие обаче е да имат настоящ адрес поне
от шест месеца преди деня на вота, т.е. поне от 27 април т.г.
На 27 септември е начало на предизборната кампания.
До 30 септември - общинските избирателни комисии назначават секционните
избирателни комисии след консултации между партиите;
До 12 октомври - краен срок за подаване на заявления за гласуване по настоящ адрес; избирателите с трайни увреждания могат да поискат да гласуват
в подвижна избирателна кутия;
До 16 октомври - кметовете на общините обявяват на видно и достъпно място
и на интернет страницата на съответната община списъци на заличените лица;
До 19 октомври - всеки избирател може да поиска отстраняване на непълноти
и грешки в избирателния списък, допуснати спрямо него, с писмено заявление
до кмета на общината, кметството или кметския наместник;
До 25 октомври - край на предизборната кампания;
До 27 октомври - изборният ден започва в 7:00 и завършва в 20:00 часа; правото на глас се упражнява само с хартиена бюлетина.

За пенсионерите в Турция
Националният осигурителен институт (НОИ) напомня, че българските граждани, получаващи пенсии на
базата на споразумението
между правителствата на
Република България и на
Република Турция за изплащане на български пенсии
в Турция, са задължени по
силата на това споразумение два пъти в годината да декларират пред
българските власти, че
са живи. Получателите на
такива пенсии трябва през
месеците януари и юли на
съответната календарна
година да се явяват лично
пред официален орган в Република Турция за заверка
на декларацията за живот.
След заверката оригиналът
на документа се изпраща до

Националния осигурителен
институт (НОИ), дирекция
„Европейски регламенти и
международни договори“ на
адрес: 1303, София, бул. „Ал.
Стамболийски“ № 62-64.
За да не се спират пенсиите на лицата, документът
трябва да е получен в срок
до 10 февруари, когато той
се отнася за първото полугодие. Срокът за подаване
на декларациите за живот
за второто полугодие на
2019 г. от лицата, получаващи пенсии в Република
Турция изтече на 27 август
2019 г.
В случай на спиране на
пенсията изплащането се
възобновява след получаване в НОИ на въпросната
надлежно заверена декларация за живот. Официални

органи за заверка на декларациите са посланиците
и консулите на Република
България в Република Турция, турският Институт
за социално осигуряване
или други длъжностни лица,
определени от турското
вътрешно законодателство - община, кметство,
областна управа, нотариус
и т. н.
Образец на декларацията за живот е достъпна
на интернет страницата
на НОИ в рубрика „За потребителя“/„Формуляри“/
„Формуляри и образци по
регламенти“/ „Образци на
декларация за продължаване
изплащането на български
пенсии на лица, живеещи в
други държави“.

От ДФ "Земеделие" информират:

До 31 октомври 2019 г.
фермерите доказват
реализираното мляко и животни
От 7 до 31 октомври
2019 г. животновъдите,
които са кандидатствали
по схемите за обвързана
подкрепа за Кампания 2019
г., трябва да докажат реализацията на млякото и
млечните продукти, които
са произвели. В същия период фермерите доказват
и реализираните на пазара
животни. За целта се подават документи по образец
в областните дирекции на
ДФ „Земеделие“.
Реализацията на млякото
и млечните продукти се доказва за периода 01.10.2018
г. – 30.09.2019 г. Документи се подават по четири
схеми, чиито изисквания
са разписани в чл. 27в, ал.
1 от Наредба № 3 от 2015
г. Те са: Схема за обвързано подпомагане за млечни
крави – СМлК, Схема за
обвързано подпомагане за
млечни крави под селекционен контрол- мляко – ЕЖСК

(мляко), Схема за обвързано
подпомагане за овце-майки
и/или кози-майки под селекционен контрол с направление мляко – ДПЖСК и Схема
за обвързано подпомагане
на биволи.
Реализираните на пазара
животни се доказват по
три схеми - Схема за обвързано подпомагане за месодайни крави и/или юници
– СМКЮ, Схема за обвързано подпомагане за месодайни крави под селекционен
контрол – ЕЖСК (месо),
Схемата за обвързано подпомагане за овце-майки и/
или кози-майки под селекционен контрол – ДПЖСК
(с реализация на месо или
комбинирана реализация). В
зависимост от това къде
са реализирани животните – в България или извън
страната, се попълват
различни типови образци.
Животновъдите могат
да изтеглят и попълнят

образците на документите,
с които доказват реализация на произведената от
тях продукция от официалната интернет страница
на ДФЗ. При попълване на
документите кандидатите
трябва да използват съответната бланкова таблица,
според регистрацията им
в ИСАК – като физическо
лице, юридическо лице или
едноличен търговец. Към
приложените файлове е
изготвена и подробна инструкция за тяхното попълване.
Попълненият опис по образец се подава на хартиен и електронен носител.
Стопаните трябва да предоставят и заверени копия
на документите, доказващи
реализацията на продукцията си. Те следва да бъдат
издадени от съответния
земеделски производител
или от изкупвача на продукцията.

м.08-09 2019 г.

Дарение от Брюксел за
инвалид от с. Калугерене

Изпълнена е волята на
дарителите г-н Метин Йълдъръм и г-жа Емине Алтън
от Брюксел, при които от
дълги години работят български граждани от региона
на Главиница. Те организират благотворителни
вечери, на които събират
финансови средства за закупуването на медицински
уреди и машини за нуждите
на трудно подвижни хора.
Със съдействието на г-жа
Медине Даил, тази година
те предоставиха акумулаторна инвалидна количка,

като волята им беше тя
да достигне до нуждаещ
се, който не може да си
позволи закупуването на
такава машина.
Акумулаторната количка
е дарена на г-н Махмуд
Осман, възрастен жител
от село Калугерене, който
от 11 години е привързан
към инвалидна количка. За
съжаление, двигателните
функции на дясната му ръка
също са много занижени и
за да се придвижи се нуждае от помощта на своята
съпруга.

"Благодарим на нашите
дарители от Брюксел, че ни
предоставиха възможността да зарадваме поне малко
семейство Ариф от село
Калугерене", казват хората, които изпълниха волята
на дарителите от далечен
Брюксел - кметът на община Главиница г-н Неждет
Джевдет, председателят
на ОбС на ДПС - Главиница
г-н Месут Алиш, председателят на ОбС на МДПС г-н
Ашкън Салим и кандидатът
за кмет на село Калугерене
от ДПС г-н Самир Осман.

РДПБЗН-Силистра към гражданите:

Не палете огън на открито,
обстановката в региона е усложнена
Ако забележите признаци на пожар
незабавно съобщете на тел.112.

Продължителното засушаване и високите температури рязко усложниха
пожарната обстановка в
област Силистра. В съчетание с небрежността
на хората при боравене с
огън това доведе до редица критични ситуации
през последните дни. Само
от 13 септември до днес
в областта са възникнали
84 пожара, основно в сухи
треви и стърнища, но в
част от случаите огънят
обхвана горски масиви и
полезащитни пояси.

Пожарите в суха растителност се разпространяват бързо, обхващат големи площи, а труднодостъпните и пресечени терени
затрудняват придвижването на противопожарната
техника и гасенето на
огъня. При наличие на вятър
фронтът на пожара бързо
променя посоката и може
да се разпростре върху
големи площи. Това поставя в реален риск съседни
земеделски ниви, къщи, стопански постройки, пчелини.
Затова от РДПБЗН-Си-

листра се обръщат с апел
към гражданите: Не палете
огън на открито! Не разчиствайте сухата
растителност
чрез изгаряне.
Никога не палете огън при наличие на вятър
– той може да
разнесе искри и
топли частици
на големи разстояния. Сухата
растителност
е леснозапалима
и това допринася за бързо
разрастване на горенето.
Дори сравнително слаби
източници на запалване с
краткотрайно действие
могат да причинят произшествия със значителни
щети. Затова не допускайте небрежно изхвърляне на
неизгасени фасове и клечки,
включително и от автомобилите, преминаващи през
терени със суха растителност.
Ако забележите признаци
на пожар незабавно съобщете на тел.112.

м.08-09 2019 г.
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22 септември - 111 години Театрални емоции
независима България! за деца и ученици

С провъзгласяването на
независимостта на България през 19108 г. се издига
международният авторитет на страната и тя
се завръща напълно на
картата на независимите
европейски държави.
По повод празника, учениците от 4 "б" клас от
СУ "Васил Левски" в град
Главиница, с ръководител
госпожа Наталия Христова бе проведен урок по
родолюбие в читалищната
библиотека, чрез който
учениците научиха много
нови моменти от българската история, информира
библиотекарят Наталия
Денева.
Учениците поднесоха цветя пред паметника на загиналите от гр.Главиница във
Втората световна война.

В рамките на Европейските дни на наследството, които през настоящата година протичат под мотото “Изкуства и развлечения”, Община Главиница организира
представление за учениците от 1-ви до 4-ти клас от общината. “Юнакът Келчо,
принцесата и змеят” на Силистренския театър изпълни залата на Читалището в
град Главиница с много бурни емоции и настроение!
Куклената постановка на Драматично-куклен театър-Силистра бе невероятен и
незабравим подарък и за Детска група "Мир" в с. Калугерене.
"Благодарим на ДКТ- Силистра за подаръка, куклената постановка "Юнакът Келчо,
принцесата и змеят"! Изживяването беше неповторимо! Ще Ви чакаме отново с нетърпение" - категорични са от детското заведение.

ОБЯВА
„МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“, с финансовата подкрепа на ОП
РЧР, обявява процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: №
BG05M9OP001- 1.061 „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа” – „Приспособяване
на работниците, предприятията и предприемачите към промените, въвеждане на социални
и нетехнологични иновации в предприятията”
Процедурата е във връзка с изпълнението на Приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до
заетост и качеството на работните места“, Инвестиционен приоритет 7 „Приспособяване на
работниците, предприятията и предприемачите към промените” на ОП РЧР 2014 – 2020 г.
Целта на процедурата е подобряване на организацията и условията на труд в местни
предприятия чрез въвеждане на нови модели и системи, трансфер на знания за въвеждане на добри практики, подобряващи ресурсната ефективност, производителността и
конкурентоспособността, повишаване на предприемаческата култура и нивото на знания
и умения на работодателите, и на работниците, наетите и самостоятелно заети лица, за
организацията на труда и на работните процеси, вкл. чрез нетехнологични иновации, внедряване на социални иновации в предприятията, насочени към безопасни и здравословни
условията на труд, както и усъвършенстване на системите в сферата на управление на
човешките ресурси.
Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа
на Европейския Социален Фонд чрез приноса на ОПРЧР за Водено от общностите местно
развитие. Проектите ще се изпълняват на територията на „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“.
Дейностите, които ще получат подкрепа, включват:

1. Подкрепа за практики за въвеждане на гъвкави форми на заетост;
2. Подкрепа за практики за усъвършенстване на системите за управление на човешките
ресурси в предприятията, с акцент върху практиките за трайно интегриране на младите
хора на работното място, по-лесното съвместяване на професионалния, семейния и личния живот, както и удължаване трудовия живот на по-възрастните работници и служители;
3. Подкрепа за практики за въвеждане на иновативни, по-производителни и „по-зелени”
модели за организация на труда в предприятията; в т.ч. за осигуряване на безопасни и
здравословни условия на труда, подобряване професионалния и здравния статус на работниците и служителите, както и за подобряване на социалния климат;
4. Подкрепа за практики, насочени към развитие на корпоративната социална отговорност;
5. Предоставяне на обучения за мениджъри на МСП и предприемачи с оглед подобряване
на техните управленски и предприемачески умения.
Индикативният бюджет по настоящата процедура е в размер на 469 400 лв.
Краен срок за кандидатстване: 10.10.2019 г., 17:00 часа
Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на следния интернет адрес:
http://www.mig.glavinitsa-sitovo.org и https://еumis2020.government.bg
Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти, следва да
бъдат подадени само по електронен път, като се използва Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) - https://
eumis2020.government.bg/, където е налично ръководство за работа със системата.
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Танцьорите от Главиница представиха
България на фестивал в Сараево
Сърбия, Индонезия и други.
След турнето в Сараево,
танцьорите се завърнаха с
много положителни емоции
и нови запознанства.

от стр. 1 градове в Босна и Херцеговина.
паметници и туристически
България бе представена
красоти на Илиджа, Сара- от Ансамбъл „Ритъм - Глаево, Конич, Яйце и други

Пътуването се реализира и земеделските кооперации
благодарение на екипната в нашия град.
работа между Община ГлаДиана КАРАЧОРОВА,
виница, СУ „Васил Левски“,
Секретар на
НЧ „Христо Ботев - 1940 г.“
НЧ "Хр.Ботев-1940 г.",

виница", а в културното
събитие участваха още
танцови състави от Албания, Черна гора, Хърватия,

ДТС "Добруджанче" от с. Зебил участва в
Празника на динения маджун

Детският танцов състав „Добруджанче” при
НЧ „Христо Ботев-1954”,
с. Зебил участва в петото издание на Празника
на динения маджун, който
се проведе до чешмата в
местността "Гизлиджа"
край силистренското село
Смилец, информира секретарят на читалището Зайде Наим. Целта на празника
е да се изградят у млади-

те хора качества като
труд, предприемчивост,
съпричастност към бита,
традициите и поминъка на
с. Смилец, да се приобщят
към опазване и съхраняване
и предаване на местното
културно-историческо и
природно наследство.
Празникът бе съпроводен
с народни песни и танци от
Добруджа и детско ревю
на народни носии и накити.

Това е един от най-колоритните фолклорни празници в Община Силистра.
Празник, в който се включва
цялото село, защото тук
се показва обич, запазена
в сърцето. Изплуват детските съкровени спомени
за по-възрастните, а пък
на малките и младите им
е любопитно и интересно.
Само за един ден, но се
показва част от доскорош-

ния истинския бит - как
се прави този прословут
динен маджун, как дините
се превръщат в чуден мед,
какви съдове и огнища се
ползват за варене - магия,
пренесена от миналото
към нашите дни. А докато
се вари този маджун гости
и домакини още веднъж се
наслаждават на изложбата
от стари експонати, изработени от сръчните ръце
на жените от това село.
И не само във фолклорните изпълнения на гостуващите певчески състави,
защото освен песните, тук
се провежда единственото
ревю с фолклорни костюми,
поднесени от най-малките.
Заедно с дефилиращите
деца по сцената се вълнуват и майките, и бабите.
Тези народни носии са ушите от самите тях, с много любов и желание да се
приобщят малките наследници към българския род и
българската традиция.
Има и конкурси за динени
фантазии, където всички
са творчески настроени.
Празникът беше осветен
от Ставрофорен иконом
отец Добри Чаков, за да
има здраве и благоденствие
за хората от това село.

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
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