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ВЕСТНИК НА ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА

Азра е
ǯȔțȗȇȘșȗȚȑșȚȗȇȎȇȓȒȔȒȌȉȇ първото бебе
за 2020 г. в
ȈȌȎȖȒȇșȔȏȋȌșȘȑȏȊȗȇȋȏȔȏȏ община
Главиница
Неждет ДЖЕВДЕТ, Кмет на Община Главиница:

ȚȒȏȞȔȇȒȇȓȖȇȔȇȉȘȌȑȏȘșȡȒȈ
- Г-н Джевдет, какво
предстои през новата
2020 година?
- Първо искам да честитя
новата година на всички читатели на вестник
„Устрем“, както и да им
пожелая здраве, защото
без нужното здраве, всичко останало губи смисъл.
Нека новата 2020 година
донесе още повече успехи
на всички нас, както и радост на всички семейства
в общината.
Община Главиница започва новата година с финансова стабилност. През
2020 година ще продължим
да променяме облика на
нашата община. Осигурили
сме финансиране на редица
проекти, някои, от които
коренно ще подобрят средата на живот и самочувствието на обществото.
на стр. 2

Публично обсъждане на Бюджет`2020
- Обсъдени са още проект на Стратегия за
управление и разпореждане с общинска собственост
на Община Главиница за мандат 2019 - 2023 г. и
Годишната програма за управление и разпореждане с
имоти - общинска собственост
На 16-ти януари т.г., съгласно законовите изисквания, в заседателната
зала на общинската администрация в гр. Главиница
се проведе публичното
обсъждане на проекта за
Бюджет`2020 г.
Ресорният заместниккмет Сузан Акиф запозна
присъстващите с конкретните цифри в приходната и разходната част
на бюджета.
За настоящата година
общата сума е в размер
на 12 451 882 лв. Приходите с държавен характер
и разходите по тези дейности са 6 346 829 лв.,
а приходите с местен
характер и разходите за
съответните дейности –
6 105 053 лв. Капиталови-

виница за мандат 2019
- 2023 г. и Годишната
програма за управление
и разпореждане с имоти
- общинска собственост
бе проведено на 16 януари
в заседателната зала на
Общинския съвет.
Директорът на Дирекция „Стопанско управление и хуманитарни
дейности” - Нурхан Али,
запозна присъстващите
с основните цели, принципи и приоритети за
придобиване, управление
и разпореждане с имоти
- общинска собственост,
описани в Стратегията.
Публично обсъждане на
Представени бяха оспроектите на Стратегия новните характеристики
за управление и разпо- на отделните видове
реждане с общинска собна стр. 2
ственост на Община Гла-

те разходи са 735 769 лв.
Г-жа Акиф даде разяснения за разходването на
средствата в конкретни
области на работа, като
например, Образование,
Социални дейности и др.
За проведеното публично обсъждане ще бъде
съставен протокол, който ще се внесе за разглеждане от Общинския
съвет, като преди това
той ще бъде обсъден от
Постоянните комисии
на местния парламент в
Главиница.
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С уважение към
възрастните хора
Кметът на Община Главиница Неждет Джевдет
и неговият екип поставиха началото на една нова
инициатива, която може да
се нарече „С уважение към
възрастните хора”. Всеки
човек, в случая, нашите родители, баби и дядовци, има
своите празници. Рождените дни, обикновено събират
близки, роднини и приятели.
Точно на рождения ден,
най-възрастните жители
от населените места на
Община Главиница получават още доза внимание и
уважение. Кметът Неждет
Джевдет и екипът му са
гости на възрастните хора
и поднасят своите поздравления и подаръци.
на стр. 5
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ǯȔțȗȇȘșȗȚȑșȚȗȇȎȇȓȒȔȒȌȉȇ
ȈȌȎȖȒȇșȔȏȋȌșȘȑȏȊȗȇȋȏȔȏȏ
ȚȒȏȞȔȇȒȇȓȖȇȔȇȉȘȌȑȏȘșȡȒȈ
Неждет ДЖЕВДЕТ, Кмет на Община Главиница:

от стр. 1 и предлаганата храна на
децата;
В повечето детски градини в общината няма пълняемост на групите, поради
липса на достатъчен брой
деца и това води до значително дофинансиране на
техните разходи със средства от местните приходи
на Общината. Подготвяме
предложение до Общински
съвет - Главиница за премахване на таксата, която
се внася от родителите в
детските градини. Годишният приход от тази такса
е в размер на около 10 хил.
лева, а годишното дофинансиране само на заплатите
на работещите по детските градини е в размер
на около 300 хил. лева. Последната сума не включва
издръжка на обектите. На
фона на случващото се в
страната и стойностите
на безработицата, разумно
е да предоставим възможност всяко дете да има
възможност да се включи
в безплатно предучилищно
образование.
Второто - реализиране
на промени в администрацията и структурите на
Общината, което ще доведе до по-добро управление и
обслужване на населението.
Третото - премахване
на осъзнатите проблеми
с цел по-добро управление
на общинската собственост, което ще доведе
до по-добро управление на
собствеността и до повисоки приходи в бюджета
на общината.

Предстоят доста ремонтни дейности, през настоящата година. Общата
стойност на ремонтните
дейности в годишната програма на Община Главиница
е в размер на около 5 млн.
лева. Основните акценти
са:
- ремонт на детски градини;
- асфалтиране на 25 улици;
- монтиране на 5 хиляди
броя енергоспестяващи /
лед/ улични осветителни
тела;
- ремонт на административни, културни обекти и
здравни обекти;
- изграждане на паркове
за отдих и детски площадки;
- придобиване на контейнери за смет и др.
По-подробна информация
за бюджета на Община
Главиница мога да дам следващия брой на вестника.
През настоящата година
се налага реализирането
на промени в няколко направления:
Първото - следва да се
извършат необходимите
промени в дейността на
детските градини, като
тези промени да изключат
закриване на обекти. Промените ще позволят прилагане на механизми за оптимизиране с цел подобряване
на учебно-възпитателния
процес, оптимизиране на
разходите и увеличаване
качеството на условията

Публично обсъждане
на Бюджет`2020
от стр. 1 - общинска собственост,
за настоящата година.
Нурхан Али - Директор на Дирекция ”СУХД”,
представи най-напред
отчета за изпълнение
на Годишната програма
за 2019 г., а след това
- обектите, включени в
новата Годишна програма, както и прогнозата
за очакваните приходи
и необходимите разходи,
свързани с придобиването, управлението и
разпореждане с имоти
- общинска собственост.
Беше поднесена пълна
информация за предвидените за продажба имоти
и общинско имущество,
отдадените под наем
имоти и други разпоредителни сделки.

имоти, които могат да
се предоставят под наем
или да бъдат предмет
на разпореждане. Също
така бяха обсъдени нуждите на Общината от
нови имоти и способите
за тяхното придобиване.
По проекта за Стратегия за управление и
разпореждане с общинска собственост няма
постъпили въпроси и
предложения, както на
обсъждането, така и в
деловодството на Общината.
Общинската собственост бе тема и на още
едно публично обсъждане,
в случая - Годишната
програма за управление
и разпореждане с имоти

Четвъртото - подобряване на комуналните услуги
и по-специално на дейността по сметоизвозване.
През 2020 година във
всички общини в страната
се увеличиха промилите
за ТБО /такса „Битови
отпадъци”/, както и плансметката за отпадъците.
Това се наложи поради
промените извършени от
Министерството на околната среда и водите в
Наредбата за определяне на
размера на депонираните
отпадъци - значително се
увеличават стойностите на таксите, които се
изплащат от Общините
на регионалните депа за
битови отпадъци за количествата на изхвърляните
отпадъци.
В община Главиница от
2009 година насам, размерът на промилите за определяне на таксата за битови отпадъци е 5,0 промила
за жилищни и 5,5 промила
за нежилищни имоти. След
като проучихме стойностите на промилите, приети
в останалите общини от
североизточната част на
страната, установихме, че
най-ниския размер в региона
е 7,0 промила, която стойност беше предложена и
приета от Общински съвет
Главиница. Това увеличение
ще доведе до поскъпване на
таксата за битови отпадъци в размер на около 7 лева
на домакинство.
Даже и при увеличението на промилите за такса
„Битови отпадъци”, карти-

ната за бюджета на сметосъбирането и чистотата
изглежда така:
- За реализирането на
чистотата и сметосъбирането в община Главиница
в рамките на 2020 година е
нужен бюджет в размер на
565 хил. лева. Отдел „Местни данъци и такси“ към
Общинска администрация
Главиница годишно могат
да съберат от такса „Битови отпадъци” в размер
на около 340 хил. лева,
което означава, че с около
225 хил. лева допълнително
се финансира тази дейност
от други приходи на Общината. Основните разходи
включени в този бюджет
са: 45 хил. за лизинга на
багера; 62 хил. лева за придобиване на 100 бр. контейнери; разходите за почистване на сметища; зимно
почистване; почистване на
публичните пространства;
разходите за заетите в
дейност „Чистота” - 3,
които са към камиона за
смет, 1 - който обслужва
булдозера и останалите в
дейност „Чистота”.
Интересен е фактът,
че само сумата, която се
внася в Регионалното депо
в гр. Силистра, възлиза на
около 190 хил. лева.
Съгласно Закона за местните данъци и такси, такса
„Битови отпадъци”, която
се събира от Данъчните
служби към Общините не
е данък. Разликата между
данъка и таксата е, че
срещу изплатения данък не
се дължи конкретна услуга,

За активна СПАМ атака
информира ГДБОП
ГДБОП предупреждава за
активна СПАМ атака спрямо гражданите, а целта е
заразяване на компютърни конфигурации и смарт
устройства. Както и при
предишни подобни атаки, се използва името на
държавна институция - в
случая Министерството
на вътрешните работи.
Съобщенията се изпращат
от електронен пощенски
адрес: opp@mvr.bg, наименован „Пътна полиция МВР“,
и съдържат прикачен файл,
за който се претендира, че
е електронен ФИШ от КАТ
или призовка за извършено
друго нарушение по Закона
за движение по пътищата.
МВР напомня, че такава
практика не съществува
и всяко едно електронно
съобщение следва да бъде
разглеждано от получателите му като измамно.
Затова – не го отваряйте
и директно го изтрийте.
От специализиран отдел
„Киберпрестъпност“ на

ГДБОП посочват, че в днешни дни СПАМ кампаниите
излизат от обичайната си
цел: разпращане на непоискани търговски съобщения
с рекламна цел и придобиват вид на кибератаки,
които целят заразяване на
устройства на крайните
интернет потребители.
Сигнализират още и за
други СПАМ атаки, при
които получателите вече
биват изнудвани да заплащат определени суми пари
в крипто валута. Откупът
се изисква, за да не бъдат
разпространени нецензурирани снимки на получилите
на съобщението.
Ежемесечно се извършват съвместни действия с големите интернет
доставчици в страната
за филтрация на подобни
атаки, но при смяна на
източника на атаката има
период, в който тя е активна и достига до интернет
потребителите, до които
е била адресирана.

а за изплатената такса се
дължи услуга, която услуга
се възлага от общинските
администрации и има 3
компонента, т.е. събраните суми се изразходват за
реализирането на:
- събиране на отпадъците от населените места
и транспортирането им
до регионалното депо за
отпадъци в гр. Силистра;
- изплащане на т.н. отчисления /такси за депониране/ за депониране на
отпадъка в регионалното
депо гр. Силистра;
- разходи за почистване
на нерегламентираните
сметища, за почистване
на обществените територии, обезпаразитяване на
обществени територии,
почистване на нерагламентираните сметища по
населените места и др.
Това, което наблюдаваме,
през последните години е
увеличаване на количествата изхвърляни отпадъци
в контейнерите за смет
по населените места. Наблюдаваме и различна гама
от компоненти в контейнерите. Увеличаването на
честотата на извозване
не е достатъчно, за да се
поддържа ефективна услугата. Един от вариантите
е предоставяне на по-голям
брой контейнери по населените места.
Петото - подобряване
на уличното осветление.
Осигурили сме финансиране
в размер на 300 хил. лева за
закупуване на около 5 хил.
броя енергоспестяващи лед
осветителни тела за улично осветление. Последното
ще доведе до подмяната
на старите осветителни
тела и монтиране на нови
лед осветителни тела на
всеки стълб.
Работата ни през настоящата година няма да се
ограничи само в рамките
на посочените направления.
Имаме още много идеи, за
които ще намерим място
в следващите броеве на
вестника.
- Как бихте описали предходния мандат?
- Бих го определил като
интересен и сложен. Още в
самото начало се сблъсках

с различни трудности, както от политическо, така
и от административно естество - обстоятелства,
които разбъркаха пъзела на
приоритетите ми.
Но за мен е важен един
друг резултат. Ефектът
от положените усилия да
обединим обществото в
общината, което си пролича в изборния резултат.
Осигурихме спокойствието
в общината, което стана
възможно в резултат на
едно по-различно управление.
Едногодишната сага започнала на Местни избори
2015, продължила около една
година създаде излишно напрежение в общината.
В самото начало си мислех, че този мандат ще
изпълни само една функция,
а именно изплащане на задълженията на Общината,
без да имаме възможност
да реализираме очакванията на хората. Впоследствие установихме, че
има доста възможности за
увеличаване на приходите и
оптимизиране на разходите
в Общината, без да увеличаваме данъците и таксите и без да сме в тежест
на хората. Благодарение
на увеличените приходи и
най-вече на допълнително
привлечените средства,
както и спечелените проекти в рамките само на 3
години успяхме да обновим
десетки обекти.
Смятам, че на частичните избори през 2016 година,
никой не е предполагал, че
предстои един успешен
мандат. Успяхме в рамките
само на три години да реализираме толкова проекти,
колкото не са се реализирали мандати наред. Заедно
с реализираните инвестиции, успяхме да изплатим
и огромните задължения
на Общината. Отчитаме,
че през този тригодишен
период, Община Главиница
няма неодобрен проект.
Всички тези успехи ги
дължим на доверието и
подкрепата на жителите
на община Главиница и
активната работа на работещите в сферата на
Общината.

ДФЗ предупреждава
стопаните за нов
вид ало - измами
Държавен фонд „Земеделие“ предупреждава земеделските производители,
че от началото на годината върви нов вид телефонна измама. Измамниците
звънят на мобилните телефони на стопаните и се
представят за служители
на фонда. Заблуждават ги,
че срещу 120 лв. ще им
бъде възобновена регистрацията като земеделски
производители, която им
била служебно прекратена. Чрез куриерска пратка
лицето щяло да получи
необходимите документи,
като заплати исканата
сума за „услугата“.
ДФ „Земеделие“ припомня, че регистрацията
за земеделски производители е безплатна. В тази
връзка ръководството на
фонда призовава всички

земеделски стопани да
бъдат бдителни и при
съмнения за измами да
сигнализират както ДФЗ,
така и органите на МВР.
Сигнали за корупция, незаконни или неправомерни
действия или бездействия
на длъжностни лица от
администрацията на ДФ
„Земеделие” могат да
се подават в писмен или
електронен вид и постъпват в Централно управление на Фонда, чрез:
- регистриране в деловодната система на ЦУ
или ОД на ДФ „Земеделие“;
- по електронна поща на
адрес: signali@dfz.bg;
- на телефон 0700-106-16.
Сигналите за новия вид
ало - измами са постъпили на горещата линия на
ДФЗ.
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От Общински съвет-Главиница:

Приета е нова щатна структура
на общинската администрация
- Дилбер Невзат от ДПС положи клетва като общински съветник
на сесията.
Съветниците приеха
предложената План-сметка
за сметосъбиране и сметоизвозване през 2020 г. За
дейността са предвидени
565 799 лв., като от такса „Битови отпадъци” ще
очаква да се съберат 340
хил.лв., а дофинансирането
от общинския бюджет е

звено „Други дейности по
икономиката” с 4,5 щ. бр.
Утвърдена е и щатната
численост на персонала в

ɉɚɦɟɬɡɚȾɠɟɜɚɬəɲɚɪ

„Сурва весела година! Да
сте живи, да сте здрави!
Всеки работа да има! Всяко зло да ви забрави!
Пълни шепи и хамбари,
бели агнета в кошари.

към общинските съветници, председателя на
местния парламент Месут
Алиш, кмета на общината
Неждет Джевдет и всички
присъстващи на редовното

залата поднесоха и децата
от ЦНСТ, с.Малък Преславец, а всички гостенчета
получиха коледни подаръци.
Заседанието започна с
едноминутно мълчание в

ȾɢɥɛɟɪɇɟɜɡɚɬɩɨɥɨɠɢɩɨɞɩɢɫɧɚɄɥɟɬɜɟɧɥɢɫɬ
ɤɚɬɨɧɨɜɨɛɳɢɧɫɤɢɫɴɜɟɬɧɢɤ

в полза на Министерство
на труда и социалната политика, обезпечаваща пълния размер на авансовото
плащане по договор за проект „Подкрепа за социална,
трудова и здравна интеграция в община Главиница“ по
процедура за предоставяне
на безвъзмездна финансова
помощ от „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска
Добруджа“.
Община Главиница да предостави 720 литра дизелово гориво за обезпечаване
нуждите на Полицейски
участък гр. Главиница през
2020 г. решиха още съветниците.
Лютфен Мехмед е новият
член на ПК по бюджет и
финанси, който на същото
заседание бе избран и за
неин председател.

ɋɭɪɜɚɜɟɫɟɥɚɝɨɞɢɧɚɡɚɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹɧɚ
ɈɛɳɢɧɫɤɢɹɫɴɜɟɬɆɟɫɭɬȺɥɢɲ

заседание на
Общински съвет-Главиница проведено
в навечерието на Коледа.
„Колкото
жито по полята – толкоз
Ⱦɨɛɪɢɩɨɠɟɥɚɧɢɹɡɚɧɨɜɚɬɚɝɨɞɢɧɚɡɚ
ɤɦɟɬɚɇɟɠɞɟɬȾɠɟɜɞɟɬ
пари на кмета в
Общината!
Нека всички земни дари
Както тече реката - тъй
да се трупат на камари!” парите да текат в Общи- такива бяха част от ната!” - бяха специалните
наричанията на малките пожелания към общинския
коледарчета от Изнесена кмет.
група „Мир”, с.Калугерене
Своите поздравления в

ȾɟɰɚɬɚɨɬɐɇɋɌ
ɫɆɚɥɴɤɉɪɟɫɥɚɜɟɰ

памет на Джеват Яшар кмет на Община Главиница
от 1995 до 2003 г.
Клетва положи новият
общински съветник Дилбер
Невзат от ДПС, която
влиза на мястото на Сюзан
Хасан – зам.-кмет на Община Главиница.
Поименният списък за
капиталови разходи и текущ ремонт, финансирани
със средства от целевата субсидия през 2019 г.
и собствени средства в
размер на 2 186 712 лв. бе
актуализиран в началото

Ɇɚɥɤɢɬɟɤɨɥɟɞɚɪɱɟɬɚɢɫɭɪɜɚɤɚɪɱɟɬɚ
ɨɬɢɡɧɟɫɟɧɚɝɪɭɩɚɆɢɪɫɄɚɥɭɝɟɪɟɧɟ

225 799 лв. Променен е и
размерът на такса „Битови
отпадъци” за настоящата
година – за жилищни имоти
е 7 промила, а за нежилищни – 7,5.
На сесията бе приета и
новата щатна структура и
численост на общинската
администрация, към която
е разкрито структурно

Домашен социален патронаж.
Общинският съвет одобри инвестициите, извършени от ВиК-Силистра през
2019 г. в публични активи
на Община Главиница в размер на 51,854.46 лв.
Кметът на Община Главиница бе упълномощен за издаване на Запис на заповед

ɉɨɞɚɪɴɰɢɳɟɢɦɚɡɚɜɫɢɱɤɢɨɬɫɴɪɰɟ

Юлия Георгиева преминава от ПК по здравеопазване
и социални дейности в ПК
за противодействие на
корупцията и за отнемане
на незаконно придобито
имущество и я оглавява,
а Дилбер Невзат е новият
член на ПК по здравеопазване и социални дейности.
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Класиране
на изработените картички
по възрастови групи на
участвалите деца
Първа възрастова група 3-7 годишна възраст:
I място - Хакан Нурхан Рейхан от изнесена група
„Мир“, с. Калугерене към ДГ „Св. Св. Кирил и Методий“
гр. Главиница
II място - Дамла Турхан Еюб от изнесена група „Пролет“, с. Звенимир към ДГ „Св. Св. Кирил и Методий“
гр. Главиница
III място - Кристиана Димитрова от изнесена група
„Васил Левски“, с. Зафирово към ДГ „Св. Св. Кирил и
Методий“ гр. Главиница
Поощрителни награди:
Есин Ерджан Адил от изнесена група „Славейче“,
с. Черногор към ДГ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр.
Главиница
Мартин Йовков Филков от изнесена група „Слънчице” към ДГ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Главиница

ɉɨɛɟɞɢɬɟɥɢɬɟɜɤɨɧɤɭɪɫɚɄɨɥɟɞɧɚɦɚɝɢɹɛɹɯɚɧɚɝɪɚɞɟɧɢɨɬɤɦɟɬɚɧɚɨɛɳɢɧɚȽɥɚɜɢɧɢɰɚɇɟɠɞɟɬȾɠɟɜɞɟɬ

бщина Главиница и
МКБППМН при Община Главиница за
поредна година организира конкурс за изработване на коледни картички
на тема „Коледна магия”,
по случай предстоящия

О

на святата Коледна нощ.
Стотици деца и ученици взеха участие с
прекрасните само сръчно изработени от тях
картички с топли пожелания.
Идеята на конкурса се

Втора възрастова група 1-4 клас:
I място - Ирем Ирфан Ридван - I клас от ОУ „Кирил
и Методий”, с. Сокол
II място - Еджем Левент Севатин - Iа клас от СУ
„Васил Левски“, гр. Главиница
III място - Айсун Юнал Раим - Iа клас от СУ “Васил
Левски”, гр. Главиница
Поощрителни награди:
Айча Ахмед Ахмед – III клас от ОУ “Св. Св. Кирил и
Методий” с. Сокол
Сехер Сезгин Решад – IV б клас от СУ “Васил Левски” гр. Главиница
Трета възрастова група 5-7 клас:
I място - Есра Еджевит Мюджелит - VII клас от СУ
„Васил Левски“, гр. Главиница
II място - Онур Осман Гьоджен - VI клас от СУ „Васил
Левски“, гр. Главиница
III място - Есил Алпер Акиф - VI клас от СУ “Васил
Левски”, гр. Главиница
Поощрителна награда:
Синем Ахмед Рамадан - V клас - СУ “Васил Левски”,
гр. Главиница

ȻɚɛɚɇɟɫɢɛɟɫɜɧɭɱɤɚɬɚɫɢɇɟɪɥɢɧɨɬɫɄɨɥɚɪɨɜɨ

ȼɚɭɱɟɪɡɚɯɪɚɧɢɬɟɥɧɢɩɪɨɞɭɤɬɢɨɬɛɥɚɝɨɬɜɨɪɢɬɟɥɧɚɬɚ
ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɚɩɨɥɭɱɢɯɚɛɚɛɚȺɧɤɚɢ
ɜɧɭɱɤɚɬɚɣȺɣɫɟɥɨɬɫɋɭɯɨɞɨɥ

Коледни и Новогодишни
празници.
Главната цел беше да
накара всяко дете, изработвайки своятa коледна
картичка да се докосне
до коледните и новогодишните празници, до
добротата, до чистите
и топли човешки взаимоотношения и до магията

роди преди три години
с инициативата на кмета на Община Главиница Неждет Джевдет и
Местната комисия за
борба срещу противообществените прояви на
малолетните и непълнолетните, за да се усети
чувството на „Коледната магия” във всяко едно

дете.
В заседателната зала,
на емоционално тържество, в присъствието
на участници, родители,
учители отличените получиха своите награди
от кмета Неждет Джевдет.
Изработените картички, както всяка година бяха разпродадени с
благотворителна цел.
Набраните средства в
размер на 600 лв. се
дариха под формата на
ваучери за хранителни
продукти на 6 социално
слаби семейства с деца
от селата Коларово,
Долно Ряхово, Суходол,
Черногор, Ножарево и
Падина.

Четвърта възрастова група 8-12 клас:
I място - Сузан Сунай Идриз - XII a клас от СУ „Васил
Левски“, гр. Главиница
II място - Джансу Гюлер Лютфи – XII a клас от СУ
„Васил Левски“, гр. Главиница
III място - Синем Исмет Феим - XII a клас от СУ
„Васил Левски“, гр. Главиница
Поощрителна награда:
Гюлджан Юзеирова - IX клас от СУ „Васил Левски“,
гр. Главиница
Пета възрастова група „КСУ за ЛПРУИ”,
гр. Главиница:
I място - Жельо Маринов Георгиев
II място - Недка Златкова Ангелова
III място - Наста Алексиева Игнатова
Поощрителна награда - Ана Златкова
Шеста възрастова група „ЦНСТ за деца без
увреждания”, с. Малък Преславец:
I място - Арзу Левенова Донкова
II място - Щерион Валентинов Сербезов
III място - Есенгюл Росенова Христова

ȼɧɭɱɤɚɬɚȾɟɪɹɫɜɚɭɱɟɪɢɡɚ
ɛɚɛɚɊɭɮɢɟɨɬɫɑɟɪɧɨɝɨɪ

Седма възрастова група - групова работа:
I място - III a клас от СУ „Васил Левски“, гр. Главиница
II място - IV a клас от СУ „Васил Левски“, гр. Главиница
II място - ЦОУД от СУ „Васил Левски“, гр. Главиница
III място - VII клас от ОУ „Отец Паисий“, с.Стефан
Караджа
Най-оригинално пожелание:
Джансер Садредин Сабри от ЦНСТ за деца без увреждания”, с. Малък Преславец

ɋɚɦɨɬɧɚɬɚɦɚɣɤɚȻɟɧɝɸɥɫɞɜɟɬɟɫɢɞɟɱɢɰɚ
ɂɧɞɠɢɢɌɨɩɪɚɤɨɬɫɉɚɞɢɧɚ

ɆɧɨɝɨɞɟɬɧɚɬɚɦɚɣɤɚɆɚɪɢɣɤɚɨɬɫɇɨɠɚɪɟɜɨ

ɉɨɞɤɪɟɩɚɡɚɩɟɬɱɥɟɧɧɨɫɟɦɟɣɫɬɜɨɜɫȾɨɥɧɨɊɹɯɨɜɨ
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С уважение към
възрастните хора
от стр. 1 и нашите пожелания, информира кметът на община Главиница Неждет
Джевдет. - Пожелахме му
много здраве, щастие, дълголетие и да се радва още
много години на внуци и
правнуци”.
Рожденикът Февзи Акъ
Етем (снимка на 1-ва стр.)
има много богата биография. Заемал е редица длъжности - бригадир, отчетник, кръчмар, магазинер и

В този брой на в. „Устрем”, уважаеми читатели,
ще ви направим съпричастни към чудесната идея.
„На 28 декември м.г. найвъзрастния мъж на село
Косара - Февзи Акъ Етем,
навърши 89 години. С кметския наместник на селото - Нефти Карамехмед,
посетихме рожденика и му
поднесохме Поздравителен
адрес, торта, календар

много други, но мечтата му
е била да бъде театрален
актьор. През 1989 г. докато
е живял в Р Турция е бил
инкасатор към ВиК.
Със своята съпруга Айше,
която се е споминала преди
7 години са отгледали 3
деца - момчета близнаци и
дъщеря.
Дядо Февзи се радва на
добро здраве. Той е жизнен,
енергичен, приказлив и гостоприемен.

Най-възрастният жител на
община Главиница навърши 98 години
ɈɛɳɢɧɚȽɥɚɜɢɧɢɰɚɫɟɫɴɫɬɨɢ ɨɬ  ɧɚɫɟɥɟɧɢ ɦɟɫɬɚ ɢ
ɧɚɞɯɢɥɚɞɪɟɫɧɨɪɟɝɢɫɬɪɢɪɚɧɢɥɢɰɚɤɚɬɨɧɚɣɜɴɡɪɚɫɬɧɢɹɠɢɬɟɥɧɚɨɛɳɢɧɚɬɚɠɢɜɟɟ
ɜ ɝɪɚɞ Ƚɥɚɜɢɧɢɰɚ ɢ ɫɟ ɤɚɡɜɚ
ɋɥɚɜɤɚɇɢɤɨɥɨɜɚɋɹɪɨɜɚ
Ȼɚɛɚ ɋɥɚɜɤɚ ɧɚ  ɝ ɟ ɨɫɬɚɧɚɥɚ ɜɞɨɜɢɰɚ ɢ ɫɚɦɚ ɫɟ
ɝɪɢɠɢɥɚɡɚɞɟɬɟɬɨɫɢɌɹɢɦɚ
ɟɞɢɧɫɢɧɢɟɞɧɚɜɧɭɱɤɚɋɢɧɴɬ
ɣ ɫɟ ɤɚɡɜɚ ɋɥɚɜɟɣɤɨ ɋɹɪɨɜ
Ɍɨɣ ɟ ɛɢɥ ɤɦɟɬ ɧɚ Ɉɛɳɢɧɚ
Ƚɥɚɜɢɧɢɰɚ ɢ ɞɢɪɟɤɬɨɪ ɧɚ
ɦɟɫɬɧɢɹɡɚɜɨɞɊɨɠɞɟɧɢɱɤɚɬɚ
ɠɢɜɟɟɡɚɟɞɧɨɫɴɫɫɟɦɟɣɫɬɜɨɬɨɫɢɤɚɬɨɨɫɧɨɜɧɨɡɚɧɟɹɫɟ
ɝɪɢɠɢɫɧɚɯɚɣɌɹɟɜɟɫɟɥɚɢ
ɠɢɡɧɟɪɚɞɨɫɬɧɚ ɭɫɦɢɯɧɚɬɚ
ɞɨɛɪɨɞɭɲɧɚ ɩɪɢɤɚɡɥɢɜɚ ɢ
ɝɨɫɬɨɩɪɢɟɦɧɚ ɉɨ ɞɭɦɢɬɟ ɧɚ
ɫɧɚɯɚ ɣ ɬɹ ɟ ɬɪɭɞɨɥɸɛɢɜɚ ɢ
ɦɧɨɝɨɞɨɛɪɚɞɨɦɚɤɢɧɹ
ɋɰɜɟɬɹɢɬɨɪɬɚɫɩɟɰɢɚɥɟɧ
ɩɨɡɞɪɚɜ ɤɴɦ ɪɨɠɞɟɧɢɱɤɚɬɚ ɨɬɩɪɚɜɢɯɚ ɫɥɭɠɢɬɟɥɢ ɧɚ
Ɉɛɳɢɧɫɤɚ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ
±Ƚɥɚɜɢɧɢɰɚɫɩɨɠɟɥɚɧɢɟɡɚ
ɡɞɪɚɜɟ ɛɨɞɪɨɫɬ ɭɫɦɢɜɤɢ ɢ
ɞɚɫɟɩɨɡɞɪɚɜɹɬɞɨɝɨɞɢɧɚɩɨ
ɫɴɳɨɬɨɜɪɟɦɟ

На 3 януари най-възрастната жена в село Вълкан - Юмюгюл Реджеб, навърши 94 години
Заместник-кметът на Община Главиница Сузан Акиф и кметът на село
Вълкан Ерджан Халибрям посетиха рожденичката, поднесоха цветя, торта
и поздравления.
Баба Юмюгюл, през 1958 година се преселила със семейството си от кърджалийския район в с. Бащино, община Главиница, където живели около 20
години, след което се изселили в село Вълкан.
На 57 години е останала вдовица с четири деца – трима сина и една дъщеря. Радва се на още 15 внуци и 19 правнуци. Тя е с добро здраве, жизнена,
приказлива и добродушна.
Пожелахме и много здраве, щастие, дълголетие, да се радва на още много
години и да се поздравят догодина по същото време

Най-възрастният жител на с. Звенимир
- Сейдегюл Шюкрю Чолакова, навърши 90
години на 20 декември м.г.
Рожденичката е родом от с. Долец.
Отгледала е четири деца и се радва на
девет внуци. Живее със семейството си
– дъщеря, зет, внуци и правнуци. Радва се
на добро здраве и е изключително жизнена, енергична, усмихната, добродушна,
приказлива и гостоприемна. По думите на
нейни близки тя е трудолюбива и много
добра домакиня. До ден днешен се грижи
за своята градина, където са засадени

На 8 януари, най-възрастният мъж от с. Вълкан Дуран Ахмед, навърши 88
години.
Зам.-кметът на Община
Главиница Сузан Акиф и
кметът на с. Вълкан - Ерджан Халибрям, посетиха
рожденика и му поднесоха
Поздравителен адрес, торта, календар и пожелания
от името на кмета на
Община Главиница Неждет
Джевдет.
Рожденикът има много
богата биография. През
1958 г. се преселил от Кърджалийско в с. Вълкан. Има
70-годишен семеен живот
с баба Хабибе, която е

безброй цветя!
Приятна изненада за нея и близките й
беше присъствието на представители
от Общинска администрация, гр. Главиница, кмета на селото Тезджан Юмер и
ст. спец. "АФО" Невин Исмаилова, които
й поднесоха Поздравителен адрес, торта, букет с цветя и своите пожелания.
Пожелаваме на баба Сейдегюл здраве
и дълголетие! Нека бъде винаги така
позитивна и да дарява с мъдростта на
своя живот по-младите около нея!

починала през м. октомври
2019 г. Има четири деца –
един син и три дъщери, но
е отгледал 5 - един доведен
син. И двамата му синове
са завършили Строителен
техникум в гр. Русе, голямата му дъщеря е завършила Учителския институт
в гр. Русе, а малката е
работила в „Оргтехника”,,
гр. Силистра. Радва се на
още 9 внуци и 13 правнуци.
Близо 17 години е бил домакин в Детската градина
на с. Вълкан, на която е бил
и един от основателите
за нейното построяване.
През 1960 г. го избират за
общински съветник от с.

Вълкан. Също така е бил и
председател на Отечествен фронт цели 45 години.
Той е инициаторът за построяването на джамията
в населеното място. През
1993 г. отива на Хадж в
Мека, където набира средства за построяването на
джамията. Също така е и
най-възрастния пчелар в
общината. Дядо Дуран се
радва на добро здраве. Той
е жизнен, приказлив, гостоприемен и добродушен.
Пожелахме му много здраве, щастие, дълголетие и
да се радва на още много
години и да се поздравят
догодина по същото време.
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Празник на турския фолклор
ници.
Изпълненията на
самодейците бяха
оценявани от жури
в състав: Орхан Мемиш, Хабил Курт и
Мюмюн Галиб.
Приветствие към
всички участници и
гости на празника
поднесе общинският кмет Неждет
Джевдет.
За трета поредна
година имаше номинации „Най-малък
самодеец“ и „Найвъзрастен самодеец“, които полуНЧ „Светлина –
1960 г.“ в с. Звенимир бе домакин
на тазгодишния
Общински преглед
на художествената самодейност,
Раздел II - Турски
фолклор. В прегледа
участваха самодейци от 13 народни
читалища на територията на община
Главиница.
Културното събититие дава възможност за разкриване на красотата
и многообразието
на турската етническа общност,
както и за опазване
и популяризиране
на фолклорното богатство.
Сред присъстващите в празничния
ден бяха Неждет
Джевдет - кмет
на община Глави-

1941 г.“, с. Бащино
бе „Най-малък самодеец“, а 78-годишната Маринка
Енева Спасова от
НЧ “Св. Св. Кирил и
Методий - 1942 г.“,
с. Коларово - „Найвъзрастен самодеец".
Класираните в отделните раздели получиха статуетки,
грамоти и парична
награда, а всички
читалища - грамота за участие и
достойно представяне.

ȼɨɤɚɥɧɚɬɚɝɪɭɩɚɨɬɇɑɋɜɋɜɄɢɪɢɥɢɆɟɬɨɞɢɣɫɄɨɥɚɪɨɜɨɟɩɨɛɟɞɢɬɟɥ
ɜɴɜɜɴɡɪɚɫɬɨɜɚɬɚɝɪɭɩɚɧɚɞɝ

ница, Месут Алиш
- председател на
Общински съвет Главиница, Сузан
Акиф, кметове по
населени места и
о б щ и н с к и с ъ в е т-

чиха статуетка и
грамота, връчени
лично от кмета.
Петгодишният
Нехир Шенол Шабан
от НЧ “Бъднина –

ȼɢɠɞɚɧɌɚɥɢɛɨɬ
ɇɑɋɜɟɬɥɢɧɚɝ
ɫɁɜɟɧɟɦɢɪɪɟɰɢɬɢɪɚ
ɧɚɣɞɨɛɪɟ

ȼȽɆɚɜɢɱɢɱɟɤɥɟɪɨɬɇɑɋɬɟɮɚɧɄɚɪɚɞɠɚɝɟɧɚɩɴɪɜɨɦɹɫɬɨ
ɜɴɜɜɴɡɪɚɫɬɨɜɚɬɚɝɪɭɩɚɞɨɝ

ɇɚɝɪɚɞɚɡɚɈɡɚɧɊɟɞɠɟɛɨɬ
ɇɑəɧɤɨɁɚɛɭɧɨɜ
ɫɑɟɪɧɨɝɨɪ

ɋɟɡɝɢɧɅɟɜɟɧɬɨɬ
ɇɑɉɟɧɶɨɉɟɧɟɜɝ
ɫɇɨɠɚɪɟɜɨ

ɈɛɢɱɚɹɬȾɭɣɭɧɞɟɪɧɟɤɩɪɟɞɫɬɚɜɟɧɨɬɫɚɦɨɞɟɣɰɢɬɟɧɚ
ɇɑɋɜɟɬɥɢɧɚɝɫȼɴɥɤɚɧ

Вокална група /над 18 г./
I място - ВГ - НЧ „Св.Св. Кирил и Методий - 1942
г.“, с. Коларово
II място ВГ „Женска вокална група“ - НЧ „Пеньо
Пенев - 1959 г.“, с.Ножарево
III място - ВГ „Шан шюхрет“ - НЧ „Ст.Караджа 1950 г.“, с. Суходол
Вокална група /до 18 г./
I място - ВГ „Мави чичеклер“ - НЧ „Ст.Караджа 1950 г.“, с. Суходол
II място - ДГТП „Усмивка“ - НЧ „Янко Забунов– 1957
г.”, с. Черногор
III място – „Детелини“- НЧ „Светлина – 1943 г. ”,
с. Калугерене
Танцова група
I място – „Луди млади“ - НЧ „Светлина - 1968 г.“,
с. Вълкан
II място - „Падинска младост” - НЧ „Стефан Караджа – 1951”, с.Падина
III място – „Детелини - НЧ „Светлина – 1943 г.”,
с. Калугерене
Индивидуално изпълнение /до 18 г./
I място – Озан Реджеб - НЧ „Янко Забунов - 1957
г.“, с. Черногор
II място – Селин Ебазер - НЧ „Светлина - 1943 г.“,
с. Калугерене
III място – Мерт Сами - НЧ „Ведрина – 1997 г.”, с.
Косара
Индивидуално изпълнение /над 18 г./
I място – Сезгин Левент - НЧ „Пеньо Пенев - 1959
г.“, с. Ножарево
II място – Сабрия Юлми и Садет Мехмед - НЧ „Св.
Св. Кирил и Методий - 1942 г.“, с. Коларово
III място – Сабрия и Танжу - НЧ „Св.Св. Кирил и
Методий - 1942 г.“, с. Коларово
Обичай
I място – „Дуйун дернек”- НЧ „Светлина - 1968
г.“, с. Вълкан
II място – „Къз истеме“ - „НЧ „Зора - 1954 г.“, с.
Листец
III място - „Курбан Байрам” – НЧ “Бъднина – 1941
г.“, с. Бащино
Художествено слово
I място - Виждан Талиб - НЧ „Светлина – 1960 г.“,
с. Звенимир
II място - Елис Закир - НЧ „Христо Ботев – 1954
г.“, с. Зебил
III място - Дамла Заим - НЧ „Зора – 1954 г.“, с.
Листец
Поощрителни награди:
Скеч „Йабанджъ даамат” - НЧ „Христо Ботев - 1954
г.“, с. Зебил
Женска вокална група „Айватлълар“ – НЧ „Светлина
– 1960 г.“, с. Звенимир
ВГТФ „Карадърларски звуци“ – НЧ „ Янко Забунов –
1975 г.“, с. Черногор
ВГ „Косарки” – НЧ „ Ведрина – 1997 г.“, с. Косара
Берфин Айредин и Нехир Шабан – НЧ „Бъднина – 1941
г.“, с. Бащино
ТГ „Пъстра китка“ – НЧ „Зора – 1954 г.“, с. Листец
ТГ - НЧ „ Янко Забунов – 1975 г.“, с. Черногор
Обичай – „Къна геджеси“ – НЧ „Св.Св. Кирил и Методий – 1942 г.“, с. Коларово
ХС на Есра Ергюн Рамадан – НЧ „Христо Ботев 1954 г.“, с. Зебил
ТГ „Дунавчета“ – НЧ „Ст. Караджа – 1966 г.“,
с.Долно Ряхово

оледарска група от ЦДГ "Васил Левски" в с. Зафирово с ръководители Елена Аврамова и Бедрие
Халим бяха на гости в Кметство Зафирово и НЧ
„Христо Ботев – 1901 г.”
В Кметството бяха посрещнати от Мирослав Сали
– кмет на с. Зафирово и Жоржета Стефанова – главен
специалист „АФО”, а в читалище - от Марияна Лазарова
– секретар и Величка Пейчева – библиотекар. Децата
пяха и наричаха за здраве и плодородие. За благодарност и с надежда наричанията да се сбъднат децата
получиха пари, подаръци и лакомства.

К
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ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ - ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 - 2020 г.

МИГ "ГЛАВИНИЦА - СИТОВО КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА"

ОБЯВА
за прием на проектни предложения към Стратегията за водено от общностите местно
развитие за територията на МИГ “Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа”
Сдружение „Местна инициативна група Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа” открива
процедура за подбор на
проектни предложения
BG06RDNP001-19.345 по
Мярка 6.4. „Инвестиции в
подкрепа на неземеделски
дейности“
Програма: ПРОГРАМА
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020 г.
Мярка: 19 ВОДЕНО ОТ
ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО
РАЗВИТИЕ
Основна цел на мярката
е: Насърчаване на разнообразяването на неземеделските икономически
дейности, създаване и
развитие на микропредприятия на територията
на МИГ и разкриване на
работни места.
Процедурата за безвъзмездна финансова помощ
се реализира с финансовата подкрепа на Европейския земеделски фонд
за развитие на селските
райони.
- Наименование на мярката от Стратегията за
ВОМР:
„МИГ Главиница-Ситово
Крайдунавска Добруджа” Мярка 6.4. „Инвестиции в
подкрепа на неземеделски
дейности“
Допустими кандидати
по Мярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“:
- Земеделски производители или микропредприятия, регистрирани като
еднолични търговци, или
юридически лица по Търговския закон, Закона за
кооперациите, както и физически лица, регистрирани по Закона за занаятите;
- Кандидатите трябва
да имат седалище или съответно постоянен адрес
за физическите лица на
територията на община
Главиница или община
Ситово;
- При определянето
на едно предприятие за
микропредприятие се следва дефиницията на Препоръка 2003/361/ЕО на
Комисията;
- Кандидатът трябва
да представи разработен бизнес план, който
да показва икономическа
жизнеспособност на инвестицията за срок от 5
години, а при строително-монтажни работи – за
срок от 10 години.
Проекти, представени
от кандидати, неотговарящи на тези условия ще
бъдат отхвърлени като
недопустими по страте-

гията за ВОМР на „МИГ
Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа”
Допустими са само
кандидати със седалище
за ЮЛ и постоянен адрес
за физическите лица на
територията на МИГ.
- Дейности, допустими
за финансиране:
По Мярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности" от
Стратегия за ВОМР на
„МИГ Главиница-Ситово
Крайдунавска Добруджа”,
финансирана по Програма
за развитие на селските
райони за периода 20142020г., са допустими само
дейности на територията на МИГ за:
1. Развитие на туризъм
(изграждане и обновяване
на туристически обекти и
развитие на туристически
услуги, свързани с настаняване, хранене, активен
отдих и развлечения);
2. Производство или продажба на продукти, които
не са включени в Приложение 1 от Договора за
функциониране на ЕС (независимо от вложените
продукти и материали);
3. Развитие на услуги във
всички сектори (например:
грижи за деца, възрастни
хора, хора с увреждания,
здравни услуги (само извън
публичните), счетоводни и
други, свързани с бизнеса
услуги, ветеринарни дейности, услуги базирани на
ИТ и др.;
4. Производство на енергия от ВЕИ за собствено
потребление;
5. Развитие на занаяти
(включително предоставяне на услуги, свързани с
участието на посетители
в занаятчийски дейности)
и други неземеделски дейности.
Няма да се подпомагат
дейности, които не са
допустими за подпомагане
по линия на публичните
фондове, като хазарт, производство на забранени,
вредни продукти и др.
Дейностите по проекта са допустими, ако са
извършени след подаване
на заявлението за подпомагане.
- Допустими разходи:
1. Изграждане, придобиване или подобрения на
недвижимо имущество;
2. Закупуване, включително чрез лизинг на нови
машини и оборудване до
пазарната стойност на
активите;
3. Общи разходи, свързани с разходите за точка
„1“ и „2“, например хонора-

ри на архитекти, инженери
и консултанти, хонорари,
свързани с консултации
относно екологичната и
икономическата устойчивост, включително проучвания за техническа
осъществимост.
Разходите по т.3 не
могат да надхвърлят 12 %
от сумата на разходите
по т.1, 2 и 4;
4. Нематериални инвестиции: придобиване и създаване на компютърен
софтуер и придобиване на
патенти, лицензи, авторски права и марки.
По смисъла на чл.20,
ал.1, т.1 от Наредба №22,
посочените разходи са
инвестиционни.
Съгласно Указания за
прием на проекти подавани
по стратегиите за ВОМР
(утвърдени със Заповед
№РД 09-828/04.09.2018г.,
на Министъра на земеделието, храните и горите),
от общите разходи по т.3,
разходите, свързани с консултации (разработване
на бизнес план, включващ
продпроектни изследвания
и маркетингови стратегии или попълване на анализ разходи-ползи (финансов анализ), извършване на
предпроектни проучвания и
окомплектоване на пакета
документи, и консултантските услуги, свързани с
изпълнението, и отчитане
на дейностите по проекта
до изплащане на помощта)
не следва да надхвърлят 5
на сто от допустимите
разходи
- Период на прием и
място за подаване на
проектни предложения:
Настоящата обява
предвижда два срока на
кандидатстване:
Първи краен срок: Началният срок на приема е
02.01.2020 година, а крайният срок е 17:30 часа на
02.03.2020 година.
Втори краен срок: Началният срок на приема
е от 01.07.2020 година, а
крайният срок е 17:30 часа
на 03.08.2020 година, /в
случай че са налични остатъчни средства от първи
краен срок за подаване на
проектни предложения/.
Място на подаване
на проектните предложения: Подаването на
проектно предложение по
настоящата процедура се
извършва по изцяло електронен път чрез Информационната система за
управление и наблюдение
на Структурните инструменти на ЕС в България
(ИСУН 2020) единствено с

използването на Квалифициран електронен подпис
(КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния
интернет адрес: https://
eumis2020.government.bg.
- Бюджет на приема
Общият финансов ресурс по процедурата е 294
000.00 лева.
- Минимален и максимален размер на финансовата помощ, предоставяна за проект:
Минималният размер
на общите допустими
разходи за един проект е
9 779,00 лева.
Максималната стойност на общите допустими разходи за един
проект е 391 160,00 лева.
Минималния размер на
безвъзмездната финансова помощ за проект
за развитие на туризъм
(изграждане и обновяване
на туристически обекти
и развитие на туристически услуги, свързани
с настаняване, хранене,
активен отдих и развлечения), е в размер на 488,95
лева, при интензитет на
помощта 5%.
Максимален размер на
безвъзмездната финансова помощ за проект
за развитие на туризъм
(изграждане и обновяване
на туристически обекти
и развитие на туристически услуги, свързани с настаняване, хранене, активен отдих и развлечения),
е в размер на 19558,00
лева, при интензитет на
помощта 5%.
Минималния размер
на безвъзмездната финансова помощ за проект, който не включва
дейности за развитие
на развитие на туризъм
(изграждане и обновяване
на туристически обекти
и развитие на туристически услуги, свързани
с настаняване, хранене,
активен отдих и развлечения) е в размер на 7
334,25 лева.
Максимален размер на
безвъзмездната финансова помощ за проект,
който не включва дейности за развитие на
развитие на туризъм (изграждане и обновяване
на туристически обекти
и развитие на туристически услуги, свързани
с настаняване, хранене,
активен отдих и развлечения) е в размер на 97
790,00 лева.
- Интензитет на финансовата помощ:
Интензитет на финансовата помощ и

правила за „минимална
помощ“:Интензитетът
на финансовата помощ е
до 75% от допустимите
разходи в зависимост от
кандидата и проекта, и
при спазване на правилата
за „минимална помощ“ съгласно условията на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на
ЕК от 18.12.2013г. относно прилагането на членове
107 и 108 от Договора за
функционирането на ЕС
към помощта de minimis.
Важно! Интензитетът
на подпомагане по проект
за развитие на туризъм
(изграждане и обновяване
на туристически обекти
и развитие на туристически услуги, свързани
с настаняване, хранене,
активен отдих и развлечения) не може да надвишава
5 на сто от общите допустими разходи.
Разликата между пълния размер на одобрените разходи и размера на
финансовата помощ се
осигурява от кандидата,
като участието на кандидата може да бъде само в
парична форма.
Кандидатите трябва да
имат предвид, че финансовата помощ по мярката се
предоставя под формата
на възстановяване на
действително направени
и платени допустими разходи, както и че инвестицията в частта й, която
надвишава размера на
одобреното авансово плащане по проекта, извършват със собствени или
заемни средства. Цялата
сума за инвестицията, при
евентуално приспадане
на непризнатите разходи,
ще бъдат възстановени
на бенефициента като
финансова помощ, след
отчитане на проекта и
подаване на заявката за
окончателно плащане!
- Критерии за подбор
на проектните предложения и тяхната тежест:
Критерии за избор на
проекти
1. Проектът е на млад
предприемач до 40 години,
вкл. - 15 точки
2. Проектът е в сферата на социалните или
здравните услуги - 10
точки
3. Проектът е за производствени дейности - 20
точки
4. Проектът включва
технологични иновации 15 точки
5. Проектът създава 1
работно място – 10 точки,
2 работни места – 15 точ-

ки, над 2 работни места
- 25 точки
6. Кандидатът е осъществявал дейност на
територията най-малко 2
години преди датата на
кандидатстване - 5 точки
7. Проектът включва
иновации - 10 точки
ОБЩО - 100 точки
Лице/а за контакт и
място за достъп до подробна информация:
За контакти:
Данка Милчева – Изпълнителен директор на МИГ
Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа;
Информация и консултации по процедурата
може да получите всеки
работен ден от 9.00 до
17.00 часа в офиса на
„МИГ Главиница-Ситово
Крайдунавска Добруджа”
на адрес: гр.Главиница,
ул.“Дунав" № 13 А, тел.:
088 445 9599
Кандидатите могат да
задават допълнителни
въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване
до 3 седмици преди крайния срок за подаване на
проектни предложения.
Допълнителни въпроси могат да се задават само по
електронната поща, посочена по-долу, като ясно се
посочва наименованието
на процедурата за подбор
на проекти:
Адрес на електронна поща: mig_glavinitsa_
sitovo@abv.bg
Пълният пакет документи за кандидатстване са
публикувани на следните
интернет адреси:
- на сайта на сдружение
„МИГ Главиница - Ситово
Крайдунавска Добруджа“:
https://www.mig.glavinitsasitovo.org/bg/
- на сайта на Информационната система за
управление и наблюдение
на средствата от Европейските структурни и
инвестиционни фондове
(ИСУН 2020) в модула за
електронно кандидатстване: http://eumis2020.
government.bg/
- Начин за подаване на
проектни предложения:
Подаването на проектно
предложение по настоящата процедура се извършва
по изцяло електронен път
чрез Информационната
система за управление и
наблюдение на Структурните инструменти на ЕС
в България (ИСУН 2020)
в модула за електронно
кандидатстване: http://
eumis2020.government.bg/
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В Главиница:

Състезатели от четири държави участваха в Международен турнир
по свободна борба и почетоха паметта на Али Раим - Кешан

Джевдет събитието бе
уважено от шампионите на
българската борба и приятели на Али Раим - Кешан
- Асан Исаев - олимпийски
шампион на летните олим-

В град Главиница се проведе второто издание на
Международния турнир по
свободна борба, който е
посветен на изявения борец, родом от с.Ножарево
- Али Раим - Кешан (1959
- 2005 г.) Той е трикратен
шампион на България, трикратен балкански шампион
и младежки световен шампион.
Спортното събитие бе
посрещнато с огромен интерес от страна на жите-

шампион в Истанбул 1974 г.
и в Минск 1975 г., двукратен европейски шампион по
борба в Лозана през 1973 г.
и Лудвигсхафен през 1975
г. Носител на златния пояс
"Дан Колов" през 1973 г.;
Ефраим Камберов - трикратен европейски шампион
в свободната борба и двукратен световен вицешампион по борба. Носител е на
златния пояс "Дан Колов" за
1981 г.; Нермедин Селимов
- двукратен европейски
шампион в София през 1978
г. и в Превидзе през 1980
г., бронзов медалист от
олимпиадата в Москва през
1980 г., световен шампион
за младежи през 1973 г. и
носител на Златния пояс
"Дан Колов" - 1980 г.; Фейзула Кязим - Балкански шампион и един от основните
спонсори на мероприятието
и много други медалисти от
различни шампионати.
На победителя Мустафа
Мозак от гр.Дулово бе
връчен пояс на Али Раим
(Кешан), а най-добрите в
своите категории отличе-

лите на община Главиница и
региона, които препълниха
спортната зала на СУ "Васил Левски".
На тепиха се срещнаха
110 състезатели от Търговище, Разград, Острово, Исперих, Русе, Езерче,
Шумен, Силистра, Айтос,
Сливен, Дулово, както и
клубни отбори от Украйна,
Молдова и Турция.
Организатор на турнира пийски игри в Монреал през ни с медали, купи, грамоти
е Община Главиница, а по 1976 г., двукратен световен и предметни награди.
покана на кмета Неждет
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