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Старт на нов проект

Да работим за една 
кауза - община Главиница!

На 1 ноември т.г. МИГ 
"Главиница - Ситово Край-
дунавска Добруджа" подпи-
са тристранен договор с 
управляващия орган на ОП 
"Развитие на човешките 
ресурси" 2014-2020 г. и 
Община Главиница за пре-
доставяне на безвъзмездна 
финансова помощ по мярка 
2.1. „Социално трудова 
и здравна интеграция” в 
рамките на приоритет-
на ос 2 „Намаляване на 
бедността и насърчаване 
на социалното включване 
чрез Водено от общно-
стите местно развитие 
за изпълнение на проект 
BG05M9OP001-2.052-0001 
„Подкрепа на социална, тру-
дова и здравна интеграция 
в община Главиница".

Проектът е на стой-
ност 143 222.70 лв. без-

на стр. 6

Мандат 2019 - 2023:

Първото заседание на 
Общински съвет - Глави-
ница свикано със заповед 
на областния управител се 
проведе на 8 ноември т.г. 
Тържественият елемент 
съпътстваше изцяло съби-
тието, на което присъст-
ваха и много граждани. 

Новоизбраните общински 
съветници и кметове бяха 
посрещнати с хляб и сол, и 
китка здравец на входа на 
заседателната зала.

Най-напред прозвучаха 

химните на България - "Мила 
Родино", и на Европа - "Ода 
на радостта" от Бетовен, 
посрещнато бе знамето 
на Община Главиница, а 
зам.-областният управител 
Илиян Великов откри засе-
данието. "Зад нас са „Мест-
ни избори 2019“ - отбеляза 
в словото си г-н Великов.   
- Пред всички Вас, избрани-
ците на народа, е новият 
4-годишен мандат в мест-
ната власт - 2019-2023. 
В следващите години Вие 

ще работите по Закона за 
местното самоуправление 
и местната администра-
ция, по българското зако-
нодателство в различните 
житейски сфери, както и 
съобразно действащата ев-
ропейска Харта за местно 
самоуправление, приета с 
решение на Европарламен-
та през 1985 г.

Общинският съвет взе-
ма решения по въпроси от 
местно значение, които 
не са от изключителната 

компетентност на други 
органи. Кметът е местен 
едноличен орган на изпъл-
нителната власт с обща 
компетентност, ръководещ 
изпълнителната дейност в 
рамките на общината. Той 
ръководи общинската ад-
министрация чрез назначен 
от него секретар на общи-
ната. Работата на кмета 
се подпомага от назначени 
от него заместник-кме-
тове. Кметът на община 
може в рамките на своя 
мандат да назначи кмет-
ски наместници – те също 
имат статут на орган на 
местната власт.

Кметът на община при-
вежда в действие решени-
ята, взети от органа на 
местно самоуправление, 
представляван от предсе-
дател в ролята на „пръв 
сред равни“. В изпълнение 
на своите задължения кме-
тът издава заповеди."

Председателят на Об-
щинската избирателна ко-
мисия адв. Венцислав Мари-
нов информира за изборни-
те резултати. За участие в 
местните избори в община 
Главиница в ОИК са реги-
стрирани 6 политически 
партии - ПП ГЕРБ, ПП ДПС, 
ПП ВОЛЯ, ПП "Движение 21", 
ПП АБВ и ПП ДОСТ, 2 коа-
лиции - "БСП за България" и 
"Демократична България - 
Обединение", една Местна 
коалиция - "Алтернативата 

Кметът на община Главиница Неждет Джевдет и 
председателят на ОбС - Месут Алиш

на стр. 2

Ник от Америка на гости 
в Малък Преславец

на стр. 8
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Да работим за една кауза - община Главиница!
Мандат 2019 - 2023:

на гражданите" и един Ини-
циативен комитет - Нико-
лай Червенков, с.Сокол.

На територията на общи-
на Главиница общият брой 
на избирателите според 
избирателните списъци бе 
10 290. Изборите преминаха 
в нормална обстановка - ре-
гистрирани са 6 жалби и 1 
сигнал, по които са взети 
незабавни решения.

За избор на кмет на об-
щина Главиница са гласува-
ли 6 434 гласоподаватели 
или 62,53%.

На първия тур на мест-
ните избори за кмет на 
община Главиница бе избран 
Неждет Джевдет от ДПС, 
за когото са гласували 3 
852 избиратели (62,46%). За 
Хюсеин Хамди от ГЕРБ са 

гласували 1900 избиратели 
(30,81%), а за Соня Петко-
ва - 344 избиратели (5,6%).

В избора за общински 
съветници са гласували 
6 432 гласоподаватели, 
което 62,51%. Действи-

телните гласове са 5 349, 
недействителните - 1083, 
а бюлетина "Не подкрепям 
никого" са пуснали 75 гла-
соподаватели.

Общинската избирателна 
квота е 311 гласове. Така в 
следващия Общински съвет 
влизат 17 съветници - 10 
от ДПС, 6 - от ГЕРБ и 1 - 
от БСП.

Избори за кметове на 
Кметства се проведоха 
в 17 населени места в 
общината, а в пет села 
такива не се проведоха, 
тъй като населението в 
Осен, Подлес, Бащино, Ко-
сара и Малък Преславец е 
под законовия минимум от 
350 души. Кандидатите на 
ДПС спечелиха в 15 села, 
а по един кмет има избран 
от ГЕРБ - Иванка Дончева 

в с.Сокол и Ерол Емин в 
с.Зебил от "Демократична 
България".

Кметовете на Кметства 
от ДПС са: с. Богданци - 
Сафи Мустафа, с.Вълкан - 
Ерджан Халиибрям, с. Диче-
во - Ведат Ахмед, с. Долно 

Ряхово - Фераим Юдаим, с. 
Зарица - Зейфула Ибрям, 
с.Звенимир - Тезджан Ру-
шан, с. Калугерене - Самир 
Осман, с.Коларово - Нуптен 
Али, с. Листец - Ерджан Ес-
ман, с. Ножарево - Джунейт 

Мюмюн, с. Падина - Кенан 
Ибрям, с. Стефан Караджа 
- Неждет Мехмед, с.Суходол 

- Митхат Рашид, с. Черно-
гор - Йозджан Юмеров и с. 
Зафирово - Мирослав Сали.

Новоизбраните общински 
съветници и кметове на 
кметства положиха клетва, 
подписаха клетвен лист 

и получиха удостоверения 
за техния избор с мандат 
2019 - 2023 г.

Кметът на Главиница 
Неждет Джевдет, който 
ще управлява за втори 
мандат общината, също 
положи клетва. Той получи 
още кметската огърлица 
и символичен ключ. В сло-
вото си кметът изрази 
желание всички, независимо 
от партия или етнос, да 
работят за една кауза - 
община Главиница. "Като 
кмет на община Главиница 
ще положа всички усилия, за 
да оправдая това доверие, 

от стр. 1

на стр. 3

Общинските съветници заедно с кмета на общината Неждет Джевдет и 
зам.-областния управител Илиян Великов

Зам.-областният управител Илиян Великов и 
председателят на ОИК-Главиница адв. Венцислав Маринов

Новоизбраните кметове на кметства в община Главиница с зам.-областния управител 
Илиян Великов, председателят на ОбС-Главиница Месут Алиш и кметът Неждет Джевдет

Сузан Хасан полуава Удостоверението за изблан общински 
съветник от председателя на ОИК адв. Венцислав Маринов

Момент от първата сесия на Общински съвет - Главиница 

С хляб и сол, и китка здравец бяха посрещнати новоизбраните общински съветници, кмета на общината и кметовете на кметства
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Да работим за една кауза - община Главиница!
Мандат 2019 - 2023:

защото доверието не е 
даденост, а отговорност - 
изтъкна той. - Ще направя 
всичко възможно нашите 
избиратели да участват в 
местното самоуправление. 
Готов съм да приема раз-
умни предложения и идеи, 
стига да бъдат в интерес 
на Община Главиница. Об-
щинският съвет и общин-
ската администрация са 
различни органи в мест-
ното самоуправление, но 
и двата органа имат една 
и съща цел, една и съща 
идея. Уважаеми общински 
съветници, искам да ви поз-
дравя, да ви пожелая здраве, 
ползотворна съвместна ра-
бота, надявам се по време 

на вашата работа, когато 
започне заседанието, да 
няма партии, да има една 
единствена партия и тази 
партия да се казва "общи-

на Главиница". Уважаеми 
кметове, от вас очаквам 
активност, конструктивни 
идеи, защото очакването 
на хората трябва да се 
реализира. И най-важното, 
всички ние, избраните на 

Местни избори 2019, полу-
чихме доверие, обаче никога 
не трябва да забравяме, че 
това доверие е на кредит 
- нашият ангажимент е 
през следващите 4 години 
този кредит да го върнем 

на хората. Успешен мандат 
на всички "

Работната част от за-
седанието на Общинския 
съвет се води съгласно 
закона от най-възрастния 
общински съветник - Ради 
Николов от ГЕРБ. Беше из-
брана тричленна комисия по 
провеждане на таен избор 
за председател на местния 
парламент. Едно предложе-
ние бе направено - за Месут 
Алиш от ДПС. Изборните 
резултати сочат, че от 
присъстващите 16 общин-
ски съветници за Месут 
Алиш са гласували 12, а 4 са 
празните бюлетини.

"Благодаря ви, че ми гла-
сувахте доверие да бъда 
председател на Общин-

ски съвет Главиница, каза 
Месут Алиш след избора. 
Всички ние сме избраници 
на народа, тези, които 
положиха клетва. Пред нас 
стои една много важна 
задача, това е задачата 
да оправдаем неговото до-
верие. Понеже ви познавам 
всички, смятам, че ние ще 
се справим с тази задача. 
Пожелавам успешен мандат 
и на добър час!"

След финала на сесия-
та, кметът на община-
та Неждет Джевдет бе 
посрещнат на входа на 
общинската сграда с хляб 
и сол, цветя и символичния 
печат. За успешен мандат 
и добра работа на общин-
ската администрация той 
лисна и менче с вода.

от стр. 2

Председателят на ОИК адв. Венцислав Маринов връчва 
Удостоверение за избран кмет на Неждет Джевдет

Председателят на ОбС-Главиница Месут Алиш благодари на съветниците 
за избирането му на този пост

В.и.д. кмет Сузан Акиф връчи печата на Община Главиница 
на новоизбрания кмет Неждет Джевдет

Кметът Неждет Джевдет бе посрещнат от 
секретаря на Общината Ашкън Ружди

С хляб и сол за кмета Неждет Джевдет на входа на Общин-
ската администрация

Удостоверение за избран кмет получава кметът 
на с. Звенемир Тезджан Рушан

Председателят на ОИК-Главиница адв.Венцислав Маринов, председателят 
на ОбС-Главиница Месут Алиш, кметът на община Главиница Неждет Джевдет 

и зам.-областният управител Илиян Великов

Деловата част на заседанието води най-възрастният
съветник Ради Николов

Комисията по избора на председател на Общинския съвет

Удостоверение за избран кмет на Джунейт Мюмюн - кмет 
на с. Ножарево 
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Ученици посетиха Община Главиница
По повод Деня на българ-

ската община, който се 
отбелязва на 12 октомври, 
ден по-рано бе организи-
рана среща с дванадесе-
токласниците от СУ „Васил 
Левски”, гр. Главиница и 
техните учители. В сгра-
дата на Общината те бяха 
посрещнати от г-жа Сузан 
Акиф - Вр.и.д. кмет на Об-
щина Главиница, г-н Месут 
Алиш - председател на 
ОбС-Главиница, г-н Ашкън 
Салим - секретар на Об-
щина Главиница, директори, 
началници и служители на 
общинска администрация.

За учениците бе изгот-
вена и показана подробна 
презентация с цел да се 
запознаят с историята на 
Община Главиница, функци-
ите на Общински съвет и 
общинска администрация 
- по дирекции и отдели към 
тях.

На финала на мероприя-
тието за гостите имаше 
почерпка и подаръци от 
Община Главиница.

Празникът...
Калина ГРЪНЧАРОВА

Т
ази година се изпълни-
ха и 35 години от обя-
вяването на Главиница 

за град. Той е център на 
община, в състава на която 
са 23 населени места. 

П
роявите по повод 
празника на Главини-
ца - Димитровден, 

започнаха още в началото 
на седмицата. 

В два поредни дни в града 
гостува ДКТ - Силистра. 
За най-малките - от ДГ 
"Св.Св.Кирил и Методий" и 
за учениците от началния 
курс на СУ "Васил Левски", 
трупата представи пие-
сата "Маша и мечокът", 
а на следващия ден - за 

по-големите любители на 
театъра - постановката 
"Откога те чакам".

В празничната програма 
през седмицата гости на 
Главиница бяха още Дивна 
и Венци, прожектирани бяха 

3Д филми, а преди праз-
ничният концерт, който 
се проведе на откритата 
сцена в центъра на града, 
в.и.д. кмет на общината 
Сузан Акиф поздрави всич-
ки присъстващи. Аплодис-
ментите на публиката 
тогава заслужиха Детски 
фолклорен състав"Ритъм" и 
популярната изпълнителка 
Славка Калчева.

На 26 октомври, Дими-

тровден, точно на празника 
- в православния храм "Св.
влкм. Димитър Солунски", 

Света Божествена литур-
гия и Водосвет за здраве и 

благоденствие отслужи Не-
гово Преосвещенство Тиве-
риополски епископ Тихон в 

съслужие със свещеници от 
Русенска епархия.

О
бщина Главини-
ца е една от 63 
общини, които 

на втория конкурс се 
класираха и подписа-
ха споразумения с Ев-
ропейската комисия 
за отпускане на без-
възмездни средства в 
рамките на механизма 
за свързване на Европа 
WiFi4EU.

И н и ц и а т и в а т а 
WiFi4EU е предназна-
чена за граждани и 
посетители на ЕС, 
които ще имат без-
платен достъп до без-
жичен интернет на 
обществени места, 
като паркове, площади, 
обществени сгради, 
библиотеки и други 
на територията на 
Европейския съюз. ЕС 
финансира разходите 
за оборудване и инста-
лиране на точките за 
достъп до безжичен 
интернет, а Община 
Главиница ще плаща 
за осигуряването на 
интернет връзка, под-
дръжка и експлоатация 
на оборудването за пе-
риод от поне 3 години.

Зоните с безплатен 
интернет достъп са:

1. Град Главиница – 
детската площадка до 
фонтана

2. Град Главиница – 
парка до Втори адми-
нистративен блок

3. Град Главиница – 
детската площадка до 
СУ „Васил Левски”

4. Град Главиница – 
сватбен салон

5. Село Суходол - парк 
и централна част

6. Село Ножарево - 
парк и централна част

7. Село Дичево - парк 
и централна част

8. Село Листец - парк 
и централна част

9. Село Зебил - парк и 
централна част

10. Село Калугерене - 
парк и централна част

Стойността на вау-
чера ще бъде изплате-
на от Европейската 
комисия директно на 
дружеството за ин-
сталиране на безжич-
ната мрежа, след като 
Европейската комисия 
получи потвърждение, 
че WiFi4EU точките за 
достъп функционират.

Безплатен Интернет 
в община Главиница

„Толерантността през моите очи”

П
о случай Междуна-
родния ден на толе-
рантността - 16-ти 

ноември, МКБППМН при Об-
щина Главиница организира 
конкурс за изработване на 

табло „Толерантността 
през моите очи”.

На 15 ноември в Засе-
дателна зала на Община 
Главиница, на емоционално 
тържество, в присъствие 
на участници, родители, 
учители отличените полу-
чиха своите награди.

Класирането  по  възрас-
тови групи е както следва:

Първа възрастова група 
1-4 клас:

I място - 3-ти клас от ОУ 
"Св. Св. Кирил и Методий”, 
с. Сокол;

I място - Втора група - 
от Целодневна организация 
на учебния ден от СУ "Ва-
сил Левски", гр. Главиница

II място -  4-ти клас от 
ОУ “Св. Св. Кирил и Мето-
дий”, с. Сокол;

II място - Четвърта гру-
па от Целодневна орга-
низация на учебния ден 
от СУ "Васил Левски", гр. 
Главиница

III място - Трета група 
от Целодневна организация 
на учебния ден 

от СУ “Васи Левски", гр. 
Главиница;

Втора възръстова група 
5-7 клас:

I място - 6-ти  клас от 
ОУ “Св. Св. Кирил и Мето-
дий”, с. Сокол;

II място - Шеста група - 
от Целодневна организация 
на учебния ден от СУ “Ва-
сил Левски", гр. Главиница“;

II място - Седма група - 
от Целодневна организация 
на учебния ден от СУ “Ва-
сил Левски", гр. Главиница

III място - 7-ми клас от  
ОУ “Отец Паисий”, с. Сте-
фан Караджа.
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Всеки може да бъде доброволец

СУ "Васил Левски", гр. 
Главиница е партньор по 
изпълнение на дейностите 
по проект „Young Volunteer” 
code 296 по Програма за 
трансгранично сътрудни-
чество ИНТЕРРЕГ V-A Ру-
мъния – България 2014-2020 
г. от 28.08.2018 г.

Проектът е насочен към 
общите предизвикател-
ства, а именно:

- Да привлече младите 
хора в продължаващо не-
формално образование, ко-
ето ще допринесе за тях-
ното правилно формиране и 
изграждане на възрастни.

- Използването на специ-
фични механизми, които ще 
допринесат за развитието 
на всеки един отделен инди-
вид в стойностен и уверен 
човек, мотивиран, отгово-
рен и с широк мироглед.

- Подкрепа за младите 
хора при формиране на цен-
ностна система, базиране 
на социални, духовни и ин-
дивидуални принципи.

В СУ ”Васил Левски” по 
проекта е оборудван един 
кабинет за първа помощ. 
Оборудването включва 2 
манекена, 1 носилка, 4 мас-

ки, 4 ръчни вентилационни 
системи, 4 цервикална яка, 
2 шийка, 4 бр. апарата за 
кръвно налягане, 4 теста за 
кръвна захар, 4 комплекта 
за първа помощ, компютър, 
софтуер, проектор, бюро за 

учител, 30 стола. Оборуд-
ването за първа помощ и 
медицинското оборудване 
за обучение са начинът, по 
който ученикът може да 

практикува различни мерки 
за намеса в случай на спеш-
ни случаи.

16 учители бяха обучени 
на тема „Първа долекарска 
помощ” от Център за об-
разователни инициативи, 

гр.София.
Учениците от СУ ”Васил 

Левски” участваха в органи-
зираните четири кампании 
на доброволческа дейност 

в областта на програмата 
- област Кълъраш - Силист-
ра и бяха разделени, както 
следва: първата кампания 
се проведе в периода от 
17.09.2019 г. до 19.09.2019 
г. в гр.Кълъраш, втората 
кампания се проведе в пе-
риода от 03.10.2019 г. до 
05.10.2019 г. в гр.Главиница, 
третата кампания от 
17.10.2019 г.до 19.10.2019г.
се проведе  в гр.Кълъраш и 
четвъртата от 31.10.2019 
г. до 02.11.2019 г.се проведе 
в гр.Главиница.

За да се осигури макси-
мален комфорт на всички 
доброволци, които взеха 
участие в пилотните дей-
ности им беше осигурено 
безплатно настаняване, 
транспорт и специални 
приспособления за всяка 
пилотна дейност, както и 
тениски, шапки, бутилки 
за вода, раници, чадъри и 

комплекти за първа помощ.

Обученията се проведоха 
по модули:

Модул1. Обучения по оказ-

ване на първа помощ – про-
грама, предназначена за 
начален курс на обучение, 
която предоставя по ин-
терактивен начин базисна 
информация за оказване на 
първа помощ и безопасност. 
Засегнати бяха и темите: 
„Счупване”, „Кръвотечение 
от носа”, „Изгаряне”.

Модул 2. Ателиета по 
Психосоциална подкрепа, 
като бяха засегнати те-
мите "Стрес", "Емоции" и 
"Взаимоотношения" с роле-
ви игри.

Модул 3. Ателиета/се-
сии на тема "Умения за 
живот" - методология за 
придобиване и развиване 
на основни житейски уме-
ния - управление на емоции, 
време, стрес, комуникация 
и решаване на конфликти.

Модул 4. Съвременен те-
роризъм - рискове и заплахи. 
Превенция и противодей-
ствие на терористични 
атаки и извънредни ситу-
ации.

Модул 5. Процедури и 
алгоритъм за защита от 
нетрадиционни рискове и 
асиметрични заплахи.

Модул 6. Психофизическа 
самозащита за оцеляване 
в екстремални ситуации.

На обучението присъст-
ваха повече от 320 учас-
тници. 

Лекциите и обученията 
бяха проведени от пред-
ставители на Български 
Младежки Червен Кръст, 
Регионална Дирекция ”По-
жарна безопасност и за-
щита на населението”, 
Център за Спешна меди-
цинска помощ Силистра, от 

двама професори и двама 
асистент-преподаватели 
от Международната асоци-
ация по самозащита, лична 
охрана и сигурност.

След всеки теоретичен 
модул беше направена дис-
кусия между участниците с 
цел обсъждане и отговори 
на възникнали въпроси, как-

то и интерактивни занима-
ния/ролеви игри за по-лесно-
то усвояване на получените 
теоретични знания.

На всички участници бяха 
предоставени вода и пресни 
плодове за всеки ден от 
проведената кампания.

Организира се кампания 
по почистване на открито, 
за която бяха осигурени хи-
мически тоалетни. Всички 
участници бяха ангажирани 
в акция по засаждане на 

цветя в района на СУ „Васил 
Левски“ и дръвчета в град-
ския парк на гр.Кълъраш.

Всички участници ще мо-
гат да се възползват и от 

създадената уеб платфор-
ма по проекта и всеки за-
интересован ще може да се 
присъедини към тези соци-
ални инициативи в Румъния 
и България. Уеб платфор-
мата www.youngvolunteer.
eu съдържа цялата инфор-
мация, свързана с проек-
та, инструкции как да се 

действа в случай на аварии, 
изображения и информация 
за събития и форуми, къ-
дето доброволци могат да 
инициират дискусии и да 
обменят полезен опит.

Проектът за млади добро-
волци е като пъзел и всеки 
млад човек от трансгра-
ничната зона представлява 
парче от пъзела.

С активното участие на 
младите хора ще можем да 
наредим пъзела, като ще 

включва активна стиму-
лация за обединено граж-
данство чрез доброволни 
действия.
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Четенето е магия

Наталия ДЕНЕВА

И
нтересно и вълнува-
що премина Нацио-
налната седмица на 

четенето, организирана от 

Министерство на образо-
ванието и науката, която се 
проведе от 21 до 25 октом-
ври т.г. В читалищната биб-
лиотека в град Главиница 
бяха проведени различни 

инициативи за насърчаване 
на интереса към четенето и 
повишаване на грамотност-
та, в които бяха включени 
деца и ученици.

Откриването на седми-
цата започна с кукления 
спектакъл "Маша и мечо-
кът", представен от про-
фесионалните актьори на 
Драматично-куклен театър 

- Силистра, като подарък за 
децата от детската градина 
и учениците от начален курс 
на СУ "Васил Левски.

През седмицата на гости 
в библиотеката бяха учени-
ците от втори клас заедно 
с техните учителки г-жа 
Спасова и г-жа Абил, които 
четоха приказки, гатанки и 
участваха в забавни игри 
свързани с четенето и пи-
сането.

Учениците от шести и 
седми клас от местното 
училище взеха участие, като 
четоха любими произведе-
ния от любими автори.

Националната седмица на 
четенето приключи с участи-
ето на децата от ДГ "Св.Св. 
Кирил и Методий". За тях 
беше истинско удоволствие 
да видят, къде живеят книж-
ките и защо трябва да четем 
книги. Защото четенето е 
магия, която отваря врати 
към нови светове, към нови 
мечти и надежди.

Старт на нов проект 
на Община Главиница
възмездна финансова 
помощ. 

Основни дейности на 
проекта са: Активира-
не на икономически не-
активни лица, профе-
сионално ориентиране 
на целевата група към 
заетост и предприема-

чество и  насочване 
към социални и здрав-
ни услуги; Включване 
на заетост за 6 месе-
ца; Насърчаване на са-
мостоятелна заетост; 
Иновативен достъп до 
социални и здравни услу-
ги, повишаване на здрав-
ната култура и инфор-

мираността относно 
социалните и здравни 
права; Овластяване на 
общността и преодо-
ляване на негативните 
стереотипи.

Изпълнението на про-
екта на Община Глави-
ница ще стартира на 1 
декември т.г.

от стр. 1

„Истинският мъж не обича 
да говори празни приказки“

Национална кампания „Да 
бъдеш Баща” е част от 
световната кампания за ба-
щина грижа MenCare, която 
се провежда в повече от 45 
държави на 5 континента. 
Целта на MenCare е да под-
крепя мъжете в ролята им 
на грижовни, справедливи, 
отговорни и неагресивни 
родители и настойници, за 
да подпомогне успешното 
развитие на децата и от-
ношенията в семейството.

Под мотото „Истински-
ят мъж не обича да говори 
празни приказки“ между 11 и 
17 ноември в цяла България 
се проведе “Седмица на 

бащата” 2019, посветена 
на четенето с татко или 
друг важен за децата мъж. 
За 6-та поредна година, 
втората седмица на но-

ември повдига темата за 
активното бащинство и 
предлага стотици възмож-
ности децата, бащите и 
майките да прекарат за-

едно повече хубаво време. 
Традиционно, в Седмицата 
на бащата се включват над 
100 организации, свързани 
с детското отглеждане и 
образование: детски ясли и 
градини, училища, музеи и 
театри, детски центрове 
и програми.

Тази година Седмицата 
на бащата отново беше 
забавна! В изнесена група 
„Мир”, с. Калугерене на ДГ 
„Св. Св. Кирил и Методий”, 
гр. Главиница поканата за 
участие към бащите про-
вокира участието им в от-
крита ситуация, по време 
на която децата поздравиха 
своите бащи. С много смях 
децата наблюдаваха как 
татковците със завързани 
очи търсят в множеството 
своето дете. Провокация 
към тях беше да подредят 

илюстрациите от приказ-
ката „Дядо вади ряпа”, след 
което я прочетоха на де-
цата. „Татко ще приготви 
сандвич”, беше следващата 
задача, в която участваха 
гостите ни. Засадихме 
заедно и две дръвчета... 
плодни! За да останат, 

като спомен от общите ни 
мигове в детската градина! 
Защото животът е много 
по-весел, когато споделяш, 
и създаваш спомени със сво-
ето дете – неусетно, вие 
ставате по-близки, говори-
те си и се смеете заедно.

Юлвие ТАСИН

Национален музей "Васил Левски”, 
Пловдивски университет "Паисий Хилендарски”, 

ВТУ "Св. св. Кирил и Методий”, 
Софийски университет "Св. Климент Охридски”, 

Фондация "Васил Левски” 

ОБЯВЯВАТ МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС ЗА НАПИСВАНЕ НА 

ТЕМА: "ВАСИЛ ЛЕВСКИ - ДИАЛОЗИ 
ВЪВ ВРЕМЕТО, ДИАЛОЗИ С ВРЕМЕТО" 
Конкурсът е под патронажа на министъра на културата Боил Банов 

Можем ли да опишем себе си, днешния си ден, плановете си за утре с езика 
на Левски? Какво би останало от постовете ни във Фейсбук и в Инстаграм, 
от блога на приятеля ни или от любимия ни сайт за културни събития, ако ги 
преведем така, че да можем да очакваме отговор, започващ с „Байовци…”? И не 
за „празнотите” в речника на Левски става дума – те са кухините на времето 
му, в които нас още ни няма – а за онези ценности, които превратностите на 
свръхтехнологичния ни свят не може (или поне ни се иска да не успее) да превърне 
в кухини. Колко и кои от думите на Левски днес са излишни? 

Какво губим и кой печели? И не за жертвеност става дума – почитаме я всяка 
година с тежестта на националната ритуална памет тъкмо защото не е за 
всекиго такова нещо – а за човешкия ни избор като какви хора искаме да сме. От 
колко свобода имаме нужда? Дали след скъсения ХХ век не сме „свърнали” тол-
кова назад в „свръхдългия” ХIХ, та да ни трябва тъкмо Левски, за да ни напомни: 
„Днешният век е век на свободата”. 

И не само за „българщината” можем да си говорим с него. Дали не сме оти-
шли толкова далеч от „Българско” – не в отвъдността на териториите, а в 
отвъдността на мисленето и чувствителността си, та да ни трябва специално 
разработен инструмент, за да дешифрираме и разберем волята за свят, вписана 
в шевиците и споделена в неравноделните ритми.

Толкова сме сигурни, че „сме във времето си”, толкова сме горди, че „то е в 
нас”, че забравяме, че и ние можем да го обръщаме… УСЛОВИЯ НА КОНКУРСА: За 
участие в конкурса се обръщаме към младите хора на академична Европа, споде-
лящи, обичащи или просто изучаващи културата на България, с предложението 
да се включат със собствен текст.

Участниците в конкурса трябва да са записали бакалавърска, магистърска или 
докторска програма към български или чуждестранен университет; - Текстът 
трябва да е развит на български език; непубликуван в печатни или интернет из-
дания; да не надвишава 3 стандартни страници: (5400 знака; подравняване: Justify, 
Times New Roman; 12 pt., междуредие: 1,5, First line: 1,25).

Всеки участник трябва да приложи сканирано копие на уверение за записан 
семестър или на заверка в студентска книжка; журито ще оценява есетата 
след процедура на засекретяване на авторството им; - Срок за изпращане на 
есетата – от 17.12.2019 г. до 31.01.2020 г. на адрес: v_levski_museum@mail.orbitel.
bg. Обявяване на резултатите – 18 февруари 2020 г. 

НАГРАДИ: Първа награда – 800 лв. Втора награда – 500 лв. Трета награда – 300 
лв. Десет избрани есета ще бъдат публикувани през 2020 г. в сборника „Текстът 
Левски – прочити в свой и в чужд контекст”. 

Предвиждат се и възможности за безплатен стаж в български държавен кул-
турен институт.
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О Б Я В А

Сдружение „Местна инициативна 
група Главиница-Ситово Крайдунав-
ска Добруджа” обявява процедура 
за подбор на проектни предложения 
BG05M2OP001-3.008 Главиница-Ситово 
Крайдунавска Добруджа 3.9. „УЧА СЕ, 
ЗА ДА СПОЛУЧА”

ПРОЦЕДУРАТА СЕ ФИНАНСИРА ПО

Оперативна програма: „Наука и образование за 
интелигентен растеж“ 2014 - 2020 г. ”;

Приоритетна ос 3 „Образователна среда за 
активно социално приобщаване“.

Инвестиционен приоритет 9ii. Социално-ико-
номическо интегриране на маргинализираните 
общности като например ромите;

Основна цел на процедурата и на мярката от 
СВОМР: е да се подобри достъпът до качест-
вено образование и да се насърчи социалната и 
образователна интеграция на деца и ученици от 
маргинализирани групи; да се намали делът на 
ранно отпадналите от училищно образование и 
да се повишава образователният статус като 
устойчива тенденция на територията на МИГ 
„Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа”.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ 
се реализира с финансовата подкрепа на Европей-
ския съюз чрез Европейския социален фонд.

Описание на обхвата - Допустимите дейности 
по мярка 3.9. „Уча се, за да сполуча“ от Стратегия 
за Водено от общностите местно развитие на 
„МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“ 
следва да се изпълняват на територията на „МИГ 
Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа”

ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ

- Детски градини от територията на „МИГ Гла-
виница-Ситово Крайдунавска Добруджа”; 

- Училища (вкл. професионални училища) от 
територията на „МИГ Главиница-Ситово Край-
дунавска Добруджа”; 

- Общините Главиница и Ситово.
Допустимите кандидати и партньори следва да 

имат седалище и адрес на управление на тери-
торията на действие на територията на „МИГ 
Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа” и да 
реализират проектите си към стратегията по 
подхода ВОМР на същата територия. 

Допустимите кандидати кандидатстват само 
с едно проектно предложение по тази процедура.

Партньорството е задължително условие за 
допустимост на проекта! Кандидатът трябва да 
има най-малко един партньор.

Допустими партньори по ОП НОИР и одобрената 
стратегия за ВОМР на „МИГ Главиница-Ситово 
Крайдунавска Добруджа” по настоящата проце-
дура са: 

- Детски градини от територията на „МИГ Гла-

виница-Ситово Крайдунавска Добруджа”; 
- Училища (вкл. професионални училища) от 

територията на „МИГ Главиница-Ситово Край-
дунавска Добруджа”; 

- Общините Главиница и Ситово. 
- Юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ), 

регистрирани и действащи на територията на 
„МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа” 
най-малко 12 месеца преди крайния срок за по-
даване от „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска 
Добруджа” на стратегия за ВОМР с многофондово 
финансиране (31.08.2017 г.). 

Допустимите партньори следва да имат седа-
лище и адрес на управление на територията на 
действие на МИГ „Главиница-Ситово Крайдунавска 
Добруджа" и да реализират проектите си към 
Стратегията за ВОМР на МИГ „Главиница-Ситово 
Крайдунавска Добруджа“ на същата територия.

Целеви групи по мярката: 
- Деца и ученици от маргинализирани групи, 

включително роми; 
- Родители/настойници от маргинализираните 

групи, включително роми.

ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ

Допустими преки дейности:
1. Дейности за подобряване на достъпа и по-

вишаване на обхвата на децата от маргинали-
зирани групи в системата на предучилищното 
образование (детски градини и училища, в които 
има подготвителни групи):

2. Дейности за подобряване на достъпа и пови-
шаване на мотивацията на ученици от

маргинализирани групи за включване в система-
та на професионалното образование:

3. Дейности за подобряване на достъпа до учи-
лищно образование и намаляване на процента на 
учениците от маргинализирани групи, преждевре-
менно напуснали системата:

4. Насърчаване общуването и съвместните из-
яви между деца/ученици от маргинализирани и не 
маргинализирани групи, обучаващи се в различни 
образователни институции на територията на 
населеното място чрез допълнителни образова-
телни услуги (вкл. през летните месеци).

БЮДЖЕТ НА ПРИЕМА

Бюджет по процедурата за 1-ви период на прием 
е: 586 750,00 лева.

Бюджет по процедурата за 2-ри период на прием 
е: остатъчни средства след приключването на 
първия прием.

МИНИМАЛЕН И МАКСИМАЛЕН 
РАЗМЕР НА ФИНАНСОВАТА 
ПОМОЩ, ПРЕДОСТАВЯНА ЗА 

ПРОЕКТ

Минимумът на общите допустими разходи за 
един проект е 50 000 лева. 

Максимумът на общите допустими разходи за 
един проект е 391 166 лева. 

Финансовата помощ за дейностите по мярката 
е в размер на 100% от общия размер на допусти-
мите за финансово подпомагане разходи. 

ПЕРИОД ЗА ПРИЕМ И НАЧИН 
НА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
1-ви период на прием на проектни предложения:
Краен срок за подаване на проектни предложе-

ния: до 17:00 часа на 06.01.2020 г., включително;
2-ри период на прием на проектни предложения, 

в случай че са налични остатъчни средства от 
първи прием на проектни предложения, с начална 
дата: 15.04.2020 

Краен срок за подаване на проектни предложе-
ния: до 17:00 часа на 01.06.2020 г., включително.

Място на подаване на проектните предложе-
ния: Подаването на проектно предложение по 
настоящата процедура се осъществява изцяло 
по електронен път чрез Информационната сис-
тема за управление и наблюдение на Структур-
ните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) 
единствено с използването на Квалифициран 
електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-канди-
датстване“ на следния интернет адрес: https://
eumis2020.government.bg.

ЯСТО ЗА ДОСТЪП ДО ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ
Съгласно чл. 26, ал. 8 от ЗУСЕСИФ кандидатите 

по процедурата  може да искат разяснения във 
връзка с насоките за кандидатстване в срок до 
3 (три) седмици преди изтичането на срока за 
кандидатстване. Въпросите относно насоките 
за кандидатстване се задават в писмена форма 
и се изпращат на електронната поща на МИГ 
„Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“: 
mig_glavinitsa_sitovo@abv.bg.

Отговорите на въпросите на кандидатите се 
публикуват на интернет страницата на  „МИГ 
Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“ и в 
ИСУН2020 в  в 10-дневен срок от получаването им, 
но не по-късно от 2 (две) седмици преди изтича-
нето на срока за кандидатстване. Няма да бъдат 
предоставяни отговори на въпроси, зададени по 
телефона. Няма да бъдат изпращани индивидуални 
отговори на зададени от кандидатите по проце-
дурата въпроси. 

Пълният пакет документи за кандидатстване е 
публикуван на следните интернет адреси:

- на сайта на Сдружение „МИГ Главиница-Ситово 
Крайдунавска Добруджа“ https://www.mig.glavinitsa-
sitovo.org/bg/;

- в ИСУН2020 - https://eumis2020.government.bg 
- на сайта на ОПНОИР - http://www.opnoir.bg.

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА 
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Успешен старт на творческия сезон за 
Школата по изобразително изкуство и керамика

На 28 октомври т.г., в 
ЦПЛР - Детски комплекс 
„Йордан Йовков" в гр. Се-
влиево, компетентно жури 
оцени и класира детски-
те творби, участващи в 
Шестнадесетия национа-
лен конкурс „Златна есен 
- плодовете на есента" 
- Севлиево`2019. 

В конкурса участваха 
694 бр. рисунки, 53 бр. 
творби в раздел „Приложно 
изкуство”, а в раздел за 
написване на есе, съчине-
ние или стихотворение на 
същата тема тази година 
участваха 128 творби. В 
надпреварата се включиха 
деца-творци от 102 школи, 
клубове, училища, чита-
лища и самостоятелно 

участващи творци от 24 
области от цяла България. 
Журирането се осъществи 
от специалисти в облас-
тта на изобразителното 
и приложното изкуство и 
специалист по български 
език и литература в съот-
ветствие със Статута на 
конкурса. В състава на жу-
рито бяха включени Дамян 
Петров - художник,  Вели-
зар Захариев - скулптор и 
Снежана Нанкова - старши 
учител по български език 
и литература.

Децата от Школата по 
изобразително изкуство и 
керамика към НЧ „Христо 
Ботев – 1901 г.”, с. Зафи-
рово участваха със свои 
произведения в два раз-

дела - "Изобразително из-
куство" и "Приложно изку-
ство" и в две възрастови 
групи: 6-10 г. и 11-13 г. За 
конкурса те изпратиха че-
тири рисунки и две творби 
на приложното изкуство. 
Рисунките бяха сътворени 
от деветгодишните Прес-
лава Костадинова, Емилия 
Демирова, и Сибел Радано-
ва, а творбите на прилож-
ното изкуство са дело на 
Весела Аврамова - на 11 
г. и Преслав Михайлов - на 
12 г. Една от творбите 
на приложното изкуство, а 
именно, на Преслав Михай-
лов бе отличена с Второ 
място в раздел "Прилож-
но изкуство" във втора 
възрастова група. Той 

получи медал, грамота и 
предметна награда. НЧ 
„Христо Ботев - 1901 г.”, 
с. Зафирово бе удостоено 
със Специална грамота за 
участие и отлично пред-
ставяне, а ръководителка-
та на школата г-жа Лоре-
та Станева със Сертифи-
кат №ЧР-10-005/01.11.2019 
г. за високи педагогически 
и художествено-творчески 
постижения, достойно 
защитени с участието 
на възпитаници в XVI На-
ционален конкурс „Златна 
есен - плодовете на есен-
та”. Пожелаваме на всички 
деца успешен творчески 
сезон!

Марияна ЛАЗАРОВА
Величка ПЕЙЧЕВА

“Дари добро - нов живот 
за старите компютри”

Децата от с.Черногор 
благодарят сърдечно на 
Людмил Егов, създател 
на инициативата “Дари 
добро - нов живот за 
старите компютри”. Те 

получиха като дарение два 
компютъра с инсталирани 
образователни програми 
за учене на азбуката и ци-
фрите, игри, детски аудио 
приказки, забавни рису-

вателни програми, дет-
ски енциклопедии, детски 
филмчета, детски песнич-
ки и още много неща - ин-
формират от читалището 
в Черногор. Много от 
игрите са на български 
език, за да стимулират 
децата да четат и раз-
бират. Така компютърът 
се превръща в портал към 
знание и култура, които 
им разкриват съвсем нов 
свят! Материалите са 
внимателно подбирани да 
няма насилие и поквара и 
да стимулират децата да 
четат.

„Инициативата "Дари 
добро" е насочена към 
децата на България. Кол-
кото и нищожно да е това 
добро, то е стъпка в пра-
вилната посока.

Аз вярвам, че днешните 
деца ще донесат промя-

ната, за която всички 
ние мечтаем - един свят 
на хармония, любов, мир 
и просперитет. Защото 

днес се отглеждат ут-
решните строители на 
това бъдеще. И каквото 
заложим в тях като морал 

и ценности, това ще ста-
не техен път в живота.“ 
- е мнението на Людмил 
Егов.

Ник от Америка на гости 
в Малък Преславец

13 ноември т.г. се ока-
за един вълнуващ ден за 
Центъра за настаняване 
от семеен тип на деца 
без увреждания в с. Малък 
Преславец. На гости на со-
циалното заведение дойде 
Ник заедно с майка си от 

САЩ! Новината научаваме 
от управителя на ЦНСТ 
Даниела Димитрова. 

Всъщност, Ник е Никола - 
един от възпитаниците на 
Центъра в крайдунавското 
село, който преди четири 
години е бил осиновен от 

американското семейство 
Ниса и Брайан Гадбойс.

Ник живее с майка си, 
баща си и 10 братя и сес-
три, включително биоло-
гичната си сестра Оливия 
(Николета) във ферма в 
Масачузетс, САЩ. Той вече 
е на 16 години, възпитан у 
дома от майка си (тя е обу-
чител по програма Монте-
сори) и работи заедно със 
семейството във фермата 
- грижи се за пилета и кози, 
помага при отглеждането 
на зеленчуци. Ник обича да 
играе футбол с братята 

си и иска светът да бъде 
по-добро място за децата.

"Срещата ни протече то-
пло и спонтанно - сподели 
още Даниела Димитрова. 
- Ник с радост си спом-
ни къде са велосипедите 
и веднага яхна един от 
тях! Майка му Ниса донесе 
лично направени помощни 
материали за работа с де-
цата, както и няколко игри. 
Направихме разходка до р. 
Дунав и барбекю. Радваме 
се, че животът на Ник е 
щастлив и пълен с надежди 
и планове!"


