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ВЕСТНИК НА ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА

Да бъдем отговорни и пазим
живота си взаимно
Неждет ДЖЕВДЕТ, Кмет на Община Главиница:

Приет е бюджетът на
община Главиница

Уважаеми жители
на община Главиница,

В настоящия момент на
извънредното положение,
в което се намират страната ни, общината ни,
народът ни, се обръщам
към Вас с призив - да бъдем
търпеливи, спокойни и дисциплинирани.
Мерките, които се вземат в държавата и в конкретика за нашата община,
са необходими и неотложни,
за да се справим с разпространението на COVID-19.
Във все по-усложняващата се кризисна обстановка,
единственият изход е да
спазваме разпорежданията
от компетентните органи.
Търговските обекти

трябва да спазват установените правила, които
важат за цялата страна.
Предвид естеството на
работата и реалните обстоятелства, свързани
със струпване на повече
клиенти и персонал на едно
място, следва незабавно да
се предприемат адекватни
мерки по осигуряване на
условията за своевременно
изпълнение на превантивните мероприятия. Те са
свързани със засилени мерки в пропускателния режим
на обекта и доставчиците,
както и извършване и поддържане на необходимата
на стр. 2

Бюджетът на Община Главиница за 2020 г. бе приет
от местния парламент. В приходната и разходната
си част той е в размер на 12 451 882 лв.
Приходите с държавен характер са 6 346 829 лв.
или 62%, с местен характер – 2 654 700 лв. или 21%,
средства от преходен остатък – 1 977 213 лв. или
16% и от трансфери – 1%.
на стр. 2

Прилагат се превантивни мерки, Домашен социален патронаж
неизбежни в условията на пандемия в помощ на нуждаещите се
Сигнали за лица, които
не спазват карантината,
може да се подават на
дежурните телефони
в Община Главиница:
08636 2220 и 0885 272 815

Във връзка със създалата се ситуация
с коронавируса - COVID - 19, и обявеното извънредно положение в България,
в община Главиница са предприети
спешни мерки базирани на изискванията
и препоръките на Националния операна стр. 3

Над 40 души са под карантина в
община Главиница, няма заболели
Над 40 са жителите от община Главиница, които са поставени от РЗИ под домашна
карантина от 15 март до този
момент, информира кметът
Неждет Джевдет.
„През последните дни се
завърнаха 9 лица от чужбина,
като 7 от тях са от рисковите
от COVID-19 страни” - допълни още той.
Гражданите трябва да знаят, че постъпилото в страната
лице, тръгне ли към територията на община Главиница
или която и да е българска
община, информацията по-

стъпва в Полицията, Регионална здравна инспекция и
Общината. Тогава започва
вторичният контрол за спазването на карантината, която
след изтичане на 14-дневния
срок се преустановява, както
за лицето, така и за членовете
на домакинството му.

В с я к о л и ц е , к о ет о с е
завръща от рисковите от
CORONA-19 страни, трябва
да знае, че в момента, в който
премине българската граница
има задължението да стои
под домашна карантина в
срок от 14 дни. Нарушаването
на последното се третира за
престъпление и се наказва
с до 5 години лишаване от
свобода и до 50 хиляди лева
глоба.
Тези мерки се налагат не
за ограничаване на права и
свободи, а за ограничаване
на заразата.

Във връзка с превенция разпространението на коронавируса
на територията на
община Главиница, от
23 март стартира реорганизация на общинската услуга „Домашен
социален патронаж“,
която се предоставя
във всички 23 населени
места на територията
на общината, информира кметът Неждет
Джевдет.
В момент като настоящият - със засилена предпазна защита от коронавирус, тя
става особено ценна,
тъй като е най-бързият начин за достъп до
възрастните жители
- самотно живеещи, в
затруднено положение,
които са 200 на брой
и до момента им е
осигуряван безплатен
топъл обяд, както и
платена услуга за доставка на храна на още
150 души.
Община Главиница,
разширява обхвата на
услугите, предоставяни
от Домашен социален
патронаж, като включва и обслужване на възрастните хора в нужда
за снабдяване с лекарства и продукти от
първа необходимост.
Лицата в затруд-

нено положение, за
които няма кой да се
погрижи, могат да заявят помощ от страна на патронажа на
телефон 08636 21 82
от 8:00 до 12:00 часа,
всеки работен ден.
Освен от възрастни,
болни и трудно подвижни хора, заявки се приемат и от граждани,
които са в карантина

и не могат да напускат
домовете си.
В селата услугата
се извършва и от кметовете и кметските
наместници.
Закупуването на лекарствата и продуктите от първа необходимост ще е за сметка на
лицата, заявили услугата, без да се включва
цена за доставка.
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Да бъдем отговорни и пазим
живота си взаимно
Неждет ДЖЕВДЕТ, Кмет на Община Главиница:

от стр. 1 хора и хората с хронични
заболявания. Заедно можем
да направим така, че възрастните хора, които са
най-уязвими, да бъдат сред
нас още дълги години.
Уважаеми жители на община Главиница,
спазвайте наложените
правила, ограничете социалните си контакти,
пътуванията и необходимите санитарно-хигиенни
изисквания.
Апелирам към всички лица,
които са се завърнали или
предстои да се завърнат

хигиена.
Сегашните действия,
колкото и да са непопулярни, са единственият начин
да се предотврати евентуална зараза от вируса.
Трябва да бъдем изключително отговорни към нас
самите, нашите близки,
нашите възрастни родители, приятели и колеги.
Въпросът е за физическото
оцеляване на населението и
то особено в беззащитната част на населението,
каквато са възрастните

от страни с доказани
случаи на лица заразени
с COVID–19, да спазват
стриктно 14-дневната КАРАНТИНА, защото това е
отговорност към всички
нас и към най-близките Ви
хора. Хората под карантина не са диагностицирани
като носители на коронавирус. Те и хората, с които
живеят, трябва да спазват
период на самоизолация
и после да си продължат
нормалния живот.
На територията на община Главиница действа

Приет е бюджетът на община Главиница

джет 2020 на община Главиница е финансовата
стабилност и недопускане
на рискове. Главните приоритети са поддържане на
общинската собственост,
екологията и пътната
инфраструктура, образованието, социалният сектор,
културата и спорта.
„Бюджетът получи значителна подкрепа от общинските съветници и
смятам, че е справедлив - каза кметът на община Главиница Неждет
Джевдет. - Той осигурява
средства на всички институции, със значител-

на капиталова програма
сме на стойност близо
5 млн. лв. Най-важното
е, че с този бюджет се
подсигурява спокойствие
на всички второстепенни
разпоредители, основно
на образованието, а очакванията на хората като
инфраструктурни обекти
са обхванати в капиталовата програма.”
Неждет Джевдет информира още, че продължава
работата по проектите
финансирани от Държавен
фонд „Земеделие” с 2,5
млн.лв. Общината е кандидатствала с три проекта
и трите са одобрени. За
асфалтиране на улици са
отпуснати 1,3 млн.лв.,
над 1 млн. лв. за ремонт
на детските градини в
с.Богданци и гр. Главиница,
а спортната площадка е на
стойност близо 110 000 лв.
„За общините отново остават трудните решения
за това как да задържат и
да повишават качеството
на публичните услуги, при
сериозното изоставане на
ръстовете на ресурсите
и засиления натиск от
страна както на потребителите за повече и подостъпни услуги, така и на
държавните органи, които
в стремежа да свиват
своите разходи прехвърлят
все повече отговорности
на местните власти” –
категоричен е кметът
Неждет Джевдет.

Висшият Мюсюлмански съвет реши да се преустановяват
общите молитви в джамиите
По повод извънредното
положение в страната, с
цел ограничаване разпространението на коронавируса, Висшият Мюсюлмански
съвет на Република България реши да се преустановяват общите молитви
в джамиите, включително и петъчната молитва.
Забранено е влизането на
болни хора и лица над 60-годишна възраст.
Хората които искат да

се помолят, да го правят
самостоятелно.
"Ако сте осведомени, че
на определено място има
епидемия, не отивайте там,
а ако на мястото където се
намирате се разпространи
епидемията, не напускайте
местонахождението си". С
тези думи на пророка Мохамед на официалния си сайт
Мюфтийството в България
показва какви мерки взема
заради епидемията от коро-

навирус.
Мюфтийството публикува
общо 8 решения заради коронавируса. Сред тях личат
следните:
1. Петъчните молитви да
се правят у дома заради
коронавируса.
2. Забрана на болни и хора
над 60 години да ходят на
джамия, но джамиите остават отворени
3. Забрана да има масови
мероприятия в джамиите

Одобрена е Програмата за
управление на община Главиница
за настоящия мандат

Общински кризисен щаб за
превенция и недопускане
на разпространение на
заболяването COVID-19.
Кметовете и кметските
наместници, както и служителите на Полицейски
участък - Главиница са натоварени с организацията
и изпълнението на издадените рестриктивни мерки
в общината.
Отново отправям призив
към Вас - нека бъдем отговорни и пазим здравето си
взаимно, защото по-важно
от това няма!”

От Общински съвет – Главиница:

от стр. 1 и с.Богданци, ремонт на
спортната зала, реконПрограмата за капиталострукция на водопроводвите разходи за настоящаната мрежа в общината,
та година е в размер на 4
изграждане на спортна
763 519 лв. Тя е съставена
многофункционална плослед проведени срещи с
щадка и др.
кметовете и кметските
Бюджетът на община
наместници на населените
Главиница е разработен в
места и включва ремонтни
съответствие с действадейности по уличната мрещите нормативни актове.
жа в общината, доставка
Той се основава на утвърна осветителни тела за
дени антикризисни мерки,
улично осветление, ремонт
прогноза на собствените
на сградите на Кметприходи близка до реалното
ствата в селата Суходол,
изпълнение и оптимизиране
Зафирово, Зарица и Падина всички разходи, особено
на, ремонт на детските
в местните дейности.
градини в гр. Главиница
Основната цел на Бю-

м. 02/03 2020 г.

- четене на мевлид, провеждане на лекции и др.
4. При погребение, почитащите паметта на покойника
да са на минимум 2 метра
отстояние, като имамът е
задължен да следи това да
се спазва. Мюфтийството е
категорично за условията на
карантина: "Ако в едно населено място има епидемия да
не се напуска това място, а
ако някой е извън него да не
влиза на това място".

Общински съвет-Главиница
проведе редовно заседание
на 27 февруари.
Към предварителния дневен ред съставен от девет
докладни записки, кметът на
общината Неждет Джевдат
предложи още една, която
беше включена от съветниците.
Най-напред бе приета Програма за управление на Община Главиница за мандат
2019-2023 г. В по-голямата
си част тя е основана на
предизборните ангажименти
поети от общинския кмет, на
законовите задължения на
всеки кмет, както и на Плана
за развитие на общината.
„Мотивиран съм да довърша започнатото през 2016
г., а именно да продължа с
модернизиране на жизнената
среда в общината и постигане
на устойчив растеж, посочва
кметът Джевдет. Тази обща

ната комисия за борба срещу
противообществените прояви
на малолетни и непълнолетните, Годишната програма за
читалищната дейност, както и
мерите, пасищата и ливадите
от Общинския поземлен фонд
за индивидуално и общо ползване за 2020-2021 стопанска
година.
Представител на Община
Главиница в заседание на
Общо събрание на Асоциация по водоснабдяване и
канализация на обособена
територия, обслужвана от
„ВиК“ ООД - гр. Силистра ще
бъде кметът Неждет Джевдет,
а при невъзможност той да
присъства – неговият заместник Сюзан Хасан.
За представител на Община Главиница в органите на
управление на Регионалното
сдружение за управление на
отпадъците - регион Силистра бе избран кметът Неждет

цел съответства на визията
ми за развитието й: „Подобряване облика на община
Главиница като място с добри
условия за живот, осигуряващо нуждите на местното
население в областта на
образованието, културата и
социалната сфера”. Осъзнавам високите очаквания на
нашите съграждани и поемам
отговорност да работя за развитието и по-доброто бъдеще
на община Главиница”.
Програмата има две стратегически цели – създаване на
условия за насърчаване бизнес развитието на местните
производители и осигуряване
на качествена среда на живот
на местното население чрез
подобряване на инфраструктурата и предлаганите услуги.
Общинският съвет прие
предложения размер на основните месечни заплати на
кмета на общината и кметовете на кметства, отчета за дейността през 2019 г. на Мест-

Джевдет, а при невъзможност
той да участва лично – Сюзан
Хасан, зам.-кмет на Община
Главиница.
Разрешение получи и изработването на проект за
Подробен устройствен план
в землищата на гр. Главиница
и с.Калугерене, както и една
разпоредителна сделка с с
имот общинска собственост
за разполагане на пчелин в
с.Сокол.
Заседанието завърши с
решение за упълномощаване на кмета на общината да
подпише Запис на заповед
без протест и без разноски
платима на предявяване в
полза на ДФ „Земеделие” в
размер на 76 782,03 лв. за
обезпечаване 100% от стойността на авансово плащане
по подмярка 19.4 „Текущи
разходи и популяризиране
на Стратегията за водено от
общностите местно развитие”
на МИГ „Главиница - Ситово
Крайдунавска Добруджа”.
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Прилагат се превантивни мерки, неизбежни в условията на пандемия
мия, пандемия или извънредно положение, свързано със
смъртни случаи, наказанието е лишаване от свобода
до 5 години и глоба от 10
до 50 хиляди лева.
Резултатите на изследваните проби за коронавирус на двама граждани
от община Главиница са
отрицателни, това стана
ясно на 17 март.
До момента, няма регистриран случай в общината
на заразен с COVID-19.
Кметовете, кметските
наместници и здравният

„Гражданска регистрация и
административно обслужване” и един деловодител
за входящата и изходящата
документация.
Всички служители, чиито
служебни задължения налагат контакти с потребители на административни
услуги, работят задължително със защитни маски
и ръкавици.
Сключването на граждански брак от длъжностно
лице в сградата на Община
Главиница се извършва в
присъствие само на встъп-

от стр. 1 към момента в общината
има влезли 47 души от евтивен щаб и на Общинския ропейски страни и 23 от
кризисен щаб.
Република Турция.
Кметът Неждет ДжевДава се и безплатна храдет е издал четири инди- на на хората под карантивидуални административни на, тъй като те и техните
актове - заповеди, които семейства не бива да наналагат ограничителни пускат домовете си.
мерки за предотвратяване
От Община Главиница
разпространението на ко- апелират към всички лица
ронавируса на територи- завърнали се от страни
ята на община Главиница.
заразени с COVID-19, да
Отменени са всички кул- спазват стриктно 14-дневтурни мероприятия, както ната домашна карантина.
и мероприятия, в които
Лицата, които имат съмучастват деца. Спорт- нение, че са заразени с
ните мероприятия да се COVID - 19, да не посещапровеждат без публика. ват обществени места
Превантивно се извършва и да не ползват градски
ежедневна дезинфекция в транспорт, а незабавно да
общинските сгради. Всички се обадят на тел. 112 или
помещения на институции, на личния си лекар.
които работят с граждаСигнали за лица, които

ни, се дезинфекцират по 4
пъти на ден.
Преустановен е достъпът на външни лица в
центровете за социални услуги от резидентен
тип: „Комплекс за социални
услуги” - гр.Главиница и
ЦНСТ - с.Малък Преславец.
Обслужването на потребителите в ЦСРИ - с.Сокол
се извършва след извършен
задължителен медицински
контрол на входа.
В Общинската администрация се води регистър
на завърналите се от засегнати страни от коронавирус. Данните сочат, че

не спазват карантината,
може да се подават на
дежурните телефони в
Община Главиница: 08636
2220 и 0885 272 815.
Припомняме, че промяната в чл. 355 от Наказателния кодекс, налага строга
мярка:
ал. 1. Който наруши наредба, правила или мерки,
издадени против разпространяването или появяването на заразителна болест по хората, се наказва
с лишаване от свобода до 3
години и глоба от 1000 до
10 000 лева.
ал.2. Ако деянието е извършено по време на епиде-

вените пространства в
града и населените места
във връзка с недопускане
разпространението на Коронавирус.
Гражданите трябва да
знаят, че мерките са превантивни и неизбежни в
медиатор оказват съдействие на възрастните хора
за изписване на рецептурни
книжки от личния лекар и
получаване на лекарства
от аптечната мрежа, а
също така съдействат на
служителите на Районно
управление "Полиция", гр.
Тутракан за осъществяване на контрол в случай на
постъпила информация от
РЗИ-Силистра за наложена
карантина.
Допълнителни мерки са
предприети за противоепидемична защита в сградата
на Общинска администрация - Главиница. Обслужването на гражданите - потребители на административни услуги, се извършва
единствено в центъра "Обслужване на едно гише",
като са осигурени по един
служител от отделите
„Местни данъци и такси“,

ниците на Общинското
предприятие /БКС/, със защитни облекла и маски реализират дезинфекционните
мерки. Третират се също
сметосъбиращата машина
и съдовете за смет.
Дезинфектант е осигурен

ващите в брак и двама
свидетели.
Допълнителни мерки за
противоепидемична защита
са предприети и в сградата
на Административен блок
№2, както и в сградата на
Поликлиниката в града.

10 хиляди защитни
маски
за многократна употреба са закупени от Община
Главиница. Кметът Неждет Джевдет информира,
че маските са за всеки
един жител на общината.
Кметовете и кметските
наместници по населени- условията на пандемия!
те места ги раздадоха на
Създадена е организация
хората.
за измиване на улиците по
населените места, което
ще е и ежегодното пролетВ община Главиница се но почистване, след което
дезинфекцират общест- се пръска с дезинфектанти,
като приоритет ще са местата, от където минават
много хора.
Закупени са 6 моторни
пръскачки, с които работ-

Пълна дезинфекция

и на кметовете и кметските наместници, които с
35 броя гръбни пръскачки,
регулярно провеждат дезинфекции на възловите места
в селата.
На снимките: Моменти
от раздаването на защитните маски дезинфекция в
Главиница, Листец, Зафирово и Падина
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Кампанията за набиране
на доброволци

Уважаеми съграждани,
Страната ни се намира в
безпрецедентна ситуация,
овладяването, на която
изисква личната ангажираност на всеки един от
нас. Ресурсите на държа-

вата и възможностите на
общината са ограничени.
Много хора имат нужда от
помощ и подкрепа. Сред
тях могат да бъдат и Ваши
близки.
Обръщам се към всеки
един от Вас, който има же-

лание и възможности да
помогне, да се включите в
Кампанията по набиране
на доброволци.
Доброволците ще бъдат
нужни при недостиг на:
- Медицински персонал
- Извършване на дезинфекционни мероприятия
- Осъществяване охрана
на обществения ред
- Извършване на социални дейности
Ако сте готов да се включите като доброволец,
моля, пишете на следния
електронен адрес:
obshtina@glavinitsa.bg
Позвънете на телефон:
0 800 1 34 34
Важно е да сте клинично здрави, да посочите
вашите три имена, своите
професионални умения и
телефон за връзка.
За всеки един от доброволците, които ще бъдат
ангажирани при възникване на необходимост, са
осигурени необходимите
предпазни средства.
Благодаря на всеки един
от Вас, който е готов да
участва в тази хуманна
мисия!
Неждет ДЖЕВДЕТ,
Кмет
на община Главиница

Заседание на Областния
кризисен щаб за борба
срещу коронавируса
Свое поредно заседание проведе Областният
кризисен щаб в Силистра
за борба с коронавируса,
водено от областния управител Ивелин Статев.
Присъстваха членовете
на щаба и кметове на общини в областта. Директорът на РЗИ Силистра
д-р Теодора Начева запозна присъстващите с разпореждане, според което
РЗИ следва да осъществява заедно с ОДМВР и ГПУ
граничен медицински контрол спрямо завръщащите се български граждани
от чужбина. Издават се
предписания за спазване
от тяхна страна на карантинния срок, подписвани от дежурен служител
на Инспекцията, а не от
кметовете на населени
места. Тези лица ще подписват и декларация, че
са запознати с наказателната отговорност за неспазване на карантината.
Налични са и издадени
указания за тежкотоварните камиони, като мерките при тях са 14-дневна
карантина или кратка
пауза, след което продължават да изпълняват
курсовете си. Като допълнение на заповедта
на министъра на здравеопазването – забранява
се влизането и пребиваването на територията
на Република България на
тежкотоварни камиони
от Иран.
Чрез кметовете на об-

щини до кметовете на населени места ще достигне информация, че следва
да изготвят списъци с
подробни данни за лицата,
завърнали се от чужбина,
за да ги уведомят, че са
задължени да спазват
14-дневна карантина и
да изпратят списъците в
РЗИ. Тези лица не трябва
да посещават личните си
лекари, а при оплаквания
следва да им се обаждат по телефон. От своя
страна личните лекари
следва да преценяват
много прецизно кой пациент наистина се нуждае
от транспортиране до
инфекциозно отделение в
МБАЛ Силистра, където
преценката дали да се
хоспитализира е на инфекциониста. Пациентите
се сортират според тежестта на симптомите,
възрастта и възможността за домашна карантина.
Заявено бе, че бръснарски и фризьорски салони могат да работят
при стриктно спазване
на санитарно-хигиенните изисквания и на пропускателния режим. За
малките павилиони за
хранене важи същото,
като спазват същите
мерки и предлагат само
закупуване на храна „на
гише“. След като бъдат
проверени, на всички обществени трапезарии на
територията на областта ще бъде издадено
становище за спазване на

предписанията. В община
Тутракан вече е създадена такава организация,
като храната се доставя
по домовете в съдове за
еднократна употреба. В
РДСП Силистра ще правят преценка кои лица
подлежат на услугата
„осигуряване на топъл
обяд и на хранителни
продукти“.
Кметовете на общини
са уведомени за създадения Логистично-координационен център за обезпечаване и разпределение
на защитни материали,
чрез който ще се осигуряват лични предпазни
средства и препарати за
дезинфекция. Като орган
на изпълнителната власт
по места, кметовете те
трябва в най-кратък срок
да направят заявки в РЗИ
Силистра.
От РЗОК Силистра поясниха, че е удължен с
един месец срокът за
лекарства, които се получават с протокол. За
хронично болните е улеснена процедурата – само с
рецептурната книжка лекарствата се получават
от аптеката, от която
последно са получени. До
министъра на здравеопазването ще бъде пратено
запитване как да се работи с лица, завръщащи се
от чужбина, но нямат платени здравни осигуровки
и желаят да обиколят
институциите, за да си
уредят тези права.

м. 02/03 2020 г.

Община Главиница,
Област Силистра
ЗАПОВЕД
№ РД-01-170
гр. Главиница, 23.03.2020 г.
На основание чл. 44 ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка със заповеди №РД-01-124/13.03.2020 г., №РД-01-130/17.03.2020 г., №РД-01-139/19.03.2020 г., №РД-01-140/19.03.2020
г., №РД-01-143/20.03.2020 г., №РД-01-144/22.03.2020 г. на министъра на здравеопазването за усложняващата
се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 и обявеното с Решение от 13.03.2020
г. на Народното събрание на Република България извънредно положение и препоръки на Националния оперативен щаб, създаден със заповед №Р-37 от 26.02.2020 г. на министър - председателя на Република България
Н А Р Е Ж Д А М:
Въвежда се следната организация за приложение на мерките за противоепидемична защита на територията
на oбщина Главиница до 29.03.2020 г. или до отмяната на извънредните мерки от Националния оперативен
щаб и Министерството на здравеопазването:
1. Преустановяват се:
1.1. Посещенията в увеселителни и игрални зали, дискотеки, барове, ресторанти, заведения за бързо
обслужване, питейни заведения, кафе сладкарници включително и такива към бензиностанции, както и
използването на вендинг машини, разположени на територията на община Главиница за топли напитки,
безалкохолни напитки и храни, с изключение на банковите и застрахователните офиси, хранителните
магазини и аптеките. Всички търговски дейности, неупоменати по-горе, продължават да функционират по
досегашния ред при строго спазване на санитарно-хигиенните изисквания.
1.2. Провеждането на всякакъв вид масови мероприятия, включително спортни, културно – развлекателни
и научни /кина, театри, концерти, събрания, конференции, спортни центрове и др./.
1.3. Посещенията на деца в детските градини.
1.4. Всички групови форми на дейност и работа с деца и ученици извън системата на предучилищното и
училищното образование, които се организират и провеждат от физически и юридически лица, независимо
от правно-организационната им форма.
1.5. Във всички населени места в oбщина Главиница посещенията на парковете, градските градини,
спортните и детски площадки, и други съоръжения на открито и закрито.
1.6. Изпълнението на автобусните линии от общинската транспортна схема.
1.7. Организирането и провеждането на открити пазари на територията на община Главиница.
1.8. Достъпът на външни лица в центровете за социални услуги от резидентен тип – „Комплекс за социални
услуги” - гр.Главиница и „ЦНСТ” - с.Малък Преславец.
1.9. Провеждането на приемен ден с граждани.
2. Забранява се на лица под 60 годишна възраст да посещават хранителните магазини и аптеките на
територията на община Главиница във времето от 8:30 до 10:30 часа всеки ден.
3. Всички собственици и управители на търговки обекти, обекти с обществено предназначение и други обекти,
за които не е въведена забрана за посещение, следва да организират дейността си по начин, който да не допуска
събирането на повече от две лица над 60-годишна възраст в помещенията където се предлагат съответните услуги и
прилежащите към тях площи на открито. Да се указва спазване дистанция от най-малко 1-1,5 метра между лицата.
4. Всички работодатели на територията на Община Главиница, в зависимост от спецификата и възможностите на съответната трудова дейност е необходимо да въведат дистанционна форма на работа на
служителите си. Когато това е невъзможно, трябва да издадат служебни бележки, с които да удостоверят,
че пътуващите лица са техни служители и че пътуването е свързано с изпълнение на задълженията им.
5. Кметовете, кметските наместници и ст. специалисти „АФО“ по населените места в община Главиница, задължително и незабавно да съобщят в Общинска администрация – Главиница на тел. 0885 272 815 - Шабан Вели, за лица
завърнали се от страните Китайска народна република, Ислямска република Иран, Бангладеш, Република Индия,
Република Малдиви, Федерална демократична република Непал, Демократична социалистическа република Шри
Ланка, Кралство Испания, Италия, Република Корея, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Франция, Федерална република Германия, Кралство Нидерландия и Швейцария, засегнати от коронавирус /COVID-19/.
6. Информацията за лицата по т.9 следва да се предаде съгласно Приложение №1 от настоящата заповед.
7. Кметовете, кметските наместници и ст. специалисти „АФО“ да запознаят лицата по т.9 със заповеди №
РД-01-130 от 17.03.2020 г. и № РД-01-140 от 19.03.2020 г. на министъра на здравеопазването, като им връчат
екземпляр от същите срещу подпис и ги запознаят с наказателната отговорност по чл. 355 от Наказателния
кодекс за неизпълнение на предписанието, а именно:
чл.355 ал. 1 Който наруши наредба, правила или мерки, издадени против разпространяването или появяването
на заразителна болест по хората, се наказва с лишаване от свобода до 3 години и глоба от 1000 до 10 000 лева.
ал.2 Ако деянието е извършено по време на епидемия, пандемия или извънредно положение, свързано със
смъртни случаи, наказанието е лишаване от свобода до пет години и глоба от десет до петдесет хиляди лева.
8. Получената информация по т.9 да се заведе в регистър. Информацията от регистъра ежедневно да се
подава към РЗИ - Силистра и РУ гр. Тутракан - Полицейски участък гр. Главиница.
9. Кметовете и кметските наместници на територията на общината да съдействат на служителите на РУ на
МВР, гр. Тутракан за осъществяване на контрол в случай на постъпила информация от РЗИ, гр. Силистра за
наложена карантина.
10. Ежедневно да се представи информация за предприетите мерки и за издадените административни
актове от Община Главиница, свързани с разпространението на коронавирус /COVID-19/ в Окръжна прокуратура - Силистра, Областна администрация гр. Силистра и РЗИ - Силистра.
11. Директорът на ОП „Общински имоти и комунални дейности“ гр. Главиница да организира ред, при
максимално натоварване на наличния човешкия ресурс, както и:
11.1. Да оказват съдействие при нужда на органите на МВР при организиране на контролно пропускателните
пунктове на входно-изходните пътища на община Главиница и да извършват проверки за целта на пътуването
11.2. Съвместно със служители на ПУ гр.Главиница към РУ на МВР гр.Тутракан, да осигурят обход на
местата по т.1 от настоящата заповед и да не допускат нарушение на заповедите на министъра на здравеопазването и Националния оперативен щаб.
11.3. Ежедневно да организира и извършва дезинфекционни мероприятия по населените места на територията на община Главиница, като с приоритет са местата от където минават много хора, включително и
градска мебел по натоварените обществени територии.
12. Домашен социален патронаж гр.Главиница да:
12.1. Осигури храна и продукти от първа необходимост на лицата поставени под карантина, за периода
на карантина.
12.2. Да приема заявки на ТЕЛЕФОН 086362182 за оказване на помощ при закупуване на лекарства и
продукти от първа необходимост на самотно живеещите, болни, трудно подвижни и възрастни хора.
12.3. За периода на извънредно положение в Република България, храната да се предоставя в съдове за
еднократна употреба.
13. Откривам ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН 0800 1 34 34 към Общинска администрация гр.Главиница за приемане
на сигнали свързани с мерките за превенция на разпространението на COVID-19.
14. Разпоредителите с бюджет към Община Главиница да осигурят препарати за лична хигиена и дезинфекция в сградите, които използват.
15. Да се извършва ежедневна дезинфекция във всички публични сгради на територията на община Главиница.
16. Настоящата заповед отменя мои заповеди:
16.1. Заповед РД-01-132/13.03.2020 г.
16.2. Заповед РД-01-133/13.03.2020 г.
16.3. Заповед РД-01-136/16.03.2020 г.
16.4. Заповед РД-01-141/19.03.2020 г.
16.5. Заповед РД-01-144/20.03.2020 г.
Настоящата заповед да се сведе до знанието на:
- Всички жители на община Главиница, като се постави на видно място и интернет страницата на общината
- Кметовете и кметските наместници на територията на община Главиница
- Собственици и наематели на търговски обекти срещу подпис
- Директор на ОП „ОИ и КД” гр.Главиница
- Управител на ДСП гр.Главиница
- Управители на центрове за социални услуги
- Началника на РУ гр.Тутракан за сведение и изпълнение.
Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на заместник-кмета по „Социални дейности и образование” г-жа Иванка Сярова в Община Главиница.

Неждет ДЖЕВДЕТ,
Кмет на община Главиница
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Патронен празник на СУ "Васил Левски”, гр.Главиница:

Левски е необходим тук и сега
Алиш - председател на Общински
съвет-Главиница, от зам.-кметовете
на Община Главиница - Сузан Акиф,
Сюзан Хасан и Иванка Сярова,
Ашкън Салим - секретар на Община
Главиница, Мюмюне Хаккъ - началник отдел „Хуманитарни дейности“, директори на училища от

На 3 март в Главиница

народа. Те потопиха цялата публика
във времето, когато Дяконът прави
последни приготовления преди да
напусне завинаги родното място и
близките хора. Мини-спектакълът
“Сбогуване с Апостола“ представен
от учениците с художествен ръководител Иван Иванов - старши учител

голям тържествен
концерт бе посрещнат
националният празник
на България в гр. Главиница.
На 2 март в зрителната зала
на градското читалище присъстващите бяха поздравени
от кмета на общината Неждет Джевдет, след което
своето изкуство показаха
самодейните състави.
На 3 март, пред бюст
паметника на Васил Левски
признателното гражданство положи венци и цветя
и почете паметта на героите.
Организатори на събитията са НЧ "Христо Ботев
-1940 г." и Община Главиница.

С

а пореден път България
се прекланя пред паметта
и саможертвата на Васил
Иванов Кунчев, пред героя Левски
- символ на чиста и безкористна
служба в полза на народа.
На 19 февруари т.г. СУ „Васил
Левски”, гр.Главиница отбеляза
своя патронен празник с богата и разнообразна програма. По
традиция той започна пред бюст

З

- паметника на Дякона в двора на
училището. За събралата се общественост бяха изпълненията на
патриотични песни от училищния
Духов оркестър.
Ученици, учители, гости и граждани поднесоха венци и сведоха

глава в знак на признателност пред
паметника на Васил Левски.
Програмата продължи в зрителната зала на НЧ ”Христо Ботев
1940 г.” Директорът на средното
училище Нефие Раим приветства
всички присъстващи.
Патронният празник бе уважен
от зам.-областния управител Стоян
Бонев, главния секретар на Областна администрация - Елена Томова,

Ваня Игнатова - старши експерт
по български език и литература в
РУО, Фатме Османова-Атанасова
- старши експерт по чужд език и
по майчин език в РУО, Ирена Маринова - старши експерт по приобщаващо образование в РУО, Месут

община Главиница, бивши учители
и ученици.
Ученици от 12 клас представиха
презентация на тема „Живот и
революционна дейност на Васил
Левски”, с което допринесоха за
разширяване на знанията на всички
присъстващи. Залата се огласяваше
от патриотични песни, стихотворения и народни танци. Кулминацията
на програмата настъпи, когато на
сцената се появиха младите актьори от СУ “Васил Левски“, които
се превъплътиха в различни роли
- Васил Левски и неговите съратници, Гина Кунчева - майката на
Апостола, Евгения - монахинята,
която обича Левски, както и хора от

по Български език и литература в
СУ “Васил Левски“, гр.Главиница,
просълзи голяма част от присъствалите близо 300 човека.
Веднага след приключване на
програмата не закъсняха и поканите - мини-спектакълът да бъде
представен на няколко други сцени
- в гр.Силистра, гр.Русе и в други
населени места. По този начин учениците за пореден път доказаха, че
са горди българи и достойно носят
името на Апостола. Той е пример
за отдаденост, жертвоготовност и
честност - и точно поради тази причина Човекът Левски е необходим
тук и сега!

Финал за проект
Ден на розовата фланелка
„Млад доброволец”
В OУ "Отец Паисий" с. Стефан Караджа:

Заключителната пресконференция по проект „Young Volunteer”
("Млад доброволец") се проведе
на 10 февруари в гр.Главиница организирана от местното СУ „Васил
Левски“ и Фондация „Устойчиво
развитие и просперитет“. На нея
бяха представени резултатите от
проекта, доброволческите инициативи и изпълнените дейности.
Проектът, който се финансира
по Програмата за трансгранично
сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A
Румъния-България е на обща
стойност 348 921,03 евро.
Организаторите на пресконференцията, които са и изпълнители
на проекта, благодариха на всички,
които взеха участие в инициативата - от младежите от СУ "Васил Лев-

ски", Главиница, които поставят
началото на по-светло бъдеще, до
управата на Община Главиница за
непрекъснатата подкрепа и вложените усилия. На кмета на община
Главиница - Неждет Джевдет, за
отделеното време и прекрасните
думи по проекта, на партньорите
от Румъния - Асоциация AISSER
- Андрей Стоян и Диана Стоян,
която представи уеб платформата
за доброволци и Теоретичен лицей
"Михай Еминеску" от Кълъраш,
Румъния.
„Горди сме от факта, че чрез
дейностите по него, успяхме да
създадем доброволческо общество в трансграничната зона и да
събудим желанието у младите да
правят добро - както за себе си,

така и за ближния си - категорични са организаторите. - Този
пъзел, който представлява "Млад
доброволец", продължава да се
разраства - нови частици от него
се появяват, но винаги има място
за още. Радваме се, че бяхме част
от организирането на прекрасните
инициативи, от които бяха облагодетелствани над 320 младежи
от Румъния и България - но това
е само началото. Дейностите по
проекта може и да са приключили,
но това не означава, че трябва
да спрем да бъдем по-добри грижете се за хората около Вас,
помагайте на хората в нужда - нека
позитивната енергия на доброволците продължава да зарежда Вас
така, както и нас."

Всяка година последната
сряда на февруари е известна
като Ден за борба с тормоза
в училище. Познат е също и
като „Ден на розовата фланелка“. На този ден участниците носят розови тениски
и аксесоари, организират се
различни инициативи, за да
символизират своята позиция.
За поредна година учениците от OУ "Отец Паисий"
в с. Стефан Караджа, под-

крепени от своите учители и
Местната комисия за борба
срещу противообществените
прояви на малолетните и
непълнолетните (МКБППМН)
- организираха инициатива с
послание „ПРИЯТЕЛИ СРЕЩУ НАСИЛИЕТО”.
Тази година мероприятието
за "Деня на розовата фланелка" бе поход до близката горичка, с много игри на открито
и песни за приятелството.
Отбелязването на този ден ни

напомня, че тормоз в училище
съществува и ни подканя да
помислим как да постъпваме
в такива ситуации и как можем
да се противопоставяме на
тормоза ВСЕКИ ДЕН.
МКБППМН към Община
Главиница подкрепи инициативата на ОУ „Отец Паисий”
като дари лаптоп за учебни
цели в полза на децата.
Празникът приключи с пускане на стотици розови балони в небето.
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С уважение към
възрастните хора
На 31 януари т.г., найвъзрастната жена на с.
Зафирово - Наца Цанкова
Върбанова, навърши 92
години.
Заместник-кметът на
община Главиница Иванка
Сярова заедно с кмета
на село Зафирово Мирослав Сали и специалистът
„АФО" - г-жа Стефанова,
посетиха рожденичката
и й поднесоха букет, торта, вестник „Устрем”,
Поздравителен адрес с
пожелания от името на
кмета на община Главиница Неждет Джевдет.
Баба Наца има 70-годишен семеен живот с дядо
Господин. Те имат дъщеря,
син и двама внука. Занимавала се е с градинарство
и животновъдство.
Баба Наца е жизнерадостна, общителна и гостоприемна домакиня. Пожелаваме й дълголетие, да
се радва на добро здраве,
деца и внуци.

Най-възрастният мъж в село Дичево е дядо Шабан, който на 6 февруари навърши 92 години
Иванка Сярова - заместник-кмет на Община Главиница, Мюмюне Хаккъ - началник отдел „Хуманитарни дейности” и кметът на с. Дичево Ведат Ахмед, посетиха рожденика, поднесоха му торта
и Поздравителен адрес с пожелания от името на кмета на Община Главиница Неждет Джевдет.
Дядо Шабан е останал без майка на 2-годишна възраст, а на 12 години вече е бил по
нивите да оре с воловете. Основател е на ТКЗС, където е работил дълги години като
животновъд. С баба Къймет са заедно от 67 години, имат син и две дъщери. Според
изчисленията на дядо Шабан, неговата фамилия се състои от 46 души.
Рожденикът се радва на добро здраве. Той е лъчезарен, гостоприемен и добър домакин.
Грижи се за своята съпруга, пазарува и не спира да работи.
Според него, тайната на дълголетието му се дължи на работата, т.е. „Работата е дълголетие!”.
Пожелаваме му много здраве, бодрост, добро настроение и да се радва на голямото си семейство.

Най-възрастният мъж в гр. Главиница е Юмер Али Юмер, който на 1 март 2020 г.а навърши 91 години.
Заместник-кметът на Община Главиница Иванка Сярова, Мюмюне Хаккъ - началник отдел
„Хуманитарни дейности” посетиха рожденика, поднесоха му торта и Поздравителен адрес с
пожелания от името на кмета на Община Главиница Неждет Джевдет.
Г-н Юмер е роден в село Искра и през 1958 година се е преселил в гр. Главиница. Има 3 сина,
9 внуци и 5 правнуци. Работил е във фуражен цех. Бил е дълги години имам в село Черногор,
село Богданци и град Главиница.
Дядо Юмер се радва на добро здраве. Той е общителен, лъчезарен и гостоприемен.
Пожелаваме му много здраве, бодрост, добро настроение и да се радва на голямото си семейство.

На 28 януари най-възрастният мъж на село Зебил, Сабри Али Расим навърши 98
години. Заместник-кметът на Община Главиница Иванка Сярова и Мюмюне Хаккъ,
заедно със спец. "АФО" на с.Зебил Жулвер Реджеб, посетиха рожденика и му поднесоха Поздравителен адрес, торта, календар и пожелания.
Рожденикът през 1949 г. се е преселил от с. Паничково, област Кърджали в с.
Зебил. Има 70-годишен семеен живот с баба Бакие и три деца - двама сина и една
дъщеря. Радва се на 3 внуци и 1 правнук.
Той е един от основателите на ТКЗС в село Зебил, което е създадено през 1955 г.,
работил е като кръчмар и кинооператор в киносалона на НЧ "Христо Ботев" в селото.
Дядо Сабри се радва на добро здраве - жизнен, приказлив, гостоприемен и добродушен е.

На 14 февруари най-възрастната жена на с. Вълкан - баба Айше, навърши 87 години.
Заместник-кмета на Община Главиница Сузан Акиф и старши спец. АФО на с.Вълкан
посетиха рожденичката, поднесоха й Поздравителен адрес, торта, букет и пожелания от
името на кмета на Община Главиница Неждет Джевдет.
Баба Айше има четири деца - един син и три дъщери. Живее при сина и снаха си, които
се грижат за нея. Радва се още на 8 внуци и 9 правнуци. От почти 12 години е вдовица.
Радва се на добро здраве. Тя е жизнена, приказлива, гостоприемна и добродушна.
Пожелаваме й много здраве, щастие, дълголетие и да се радва на още много години и
да се поздравим догодина по същото време.

На 16 февруари т.г. баба Хурие от с. Суходол навърши 98 години.
Кметът на село Суходол - Митхат Рашид, общинският съветник Недрет Алил и
спец. "АФО" Сеждан Неджиб, посетиха рожденичката и поднесоха Поздравителен
адрес от кмета на Община Главиница, торта и пожелания.
Баба Хурие има три деца - две дъщери и един син. Радва се на 6 внуци и 5 правнуци.
Рожденичката е в добро здраве, жизнена, гостоприемна и добродушна.
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възрастните хора

На 3 март най-възрастният мъж на село Черногор, община Главиница - Евгений Миков навърши 77 години.
Кметът на село Черногор Йозджан Юмеров и читалищният
секретар Марияна Нацова посетиха рожденика и му поднесоха
Поздравителен адрес и торта от името на кмета на Община
Главиница.
Дядо Евгений живее заедно със съпругата си. Нямат деца. Повече от десет години е работил като монтажник в монтажната
работилница „Янко Забунов“ към „МЕКОМ“ гр. Силистра.
Пожелахме му много здраве, щастие и да се радва на дълголетие
още много години.

На 2 март т.г. най-възрастната жена на село Листец Кяние Халим Рамадан навърши 90 години.
Заместник-кметът на община Главиница Иванка Сярова заедно с кмета на село
Листец Ерджан Реджеб и началникът на отдел "Хуманитарни дейности" Мюмюне
Хаккъ посетиха рожденичката и й поднесоха букет, торта и Поздравителен адрес
с пожелания от името на кмета на Община Главиница Неждет Джевдет.
Кяние Рамадан е родена в село Паничково, област Кърджали. Преселила се е в село
Листец през 1953 година. Тя има две дъщери и един син, 9 внуци и 5 правнуци. Работила е в цех „Камъшит”, като плетачка на кошници и през свободното си време
е отглеждала тютюн.
Баба Кяние е лъчезарна и общителна. Тя е щастлива, че при нея са децата й,
които се грижат за нея.
Пожелаваме и дълголетие, да се радва на хубави моменти с децата и внуците си!

Колкото пръски от
светената водица,
толкова момченца и момиченца
в община Главиница!
Бабинден е Ден на родилната помощ и
празник на акушери и гинеколози. И тази
година в гр. Главиница той бе организиран
от НЧ "Христо Ботев - 1940 г.", информира
секретарят на културната институция
Диана Карачорова.
Спазена е традицията, на този ден да
се пресъздаде ритуалът "Обредно поливане на бабата".
Меглена Николова, станала майка през
2019 година, поля на акушерката Татяна
Димитрова, която пък нарече: "Колкото
пръски от светената водица, толкова
момченца и момиченца в община Главиница!”
Признание и уважение получи най-възрастната акушерка в град Главиница Маргарита Няголова.
Поздравителни адреси и цветя от
името на кмета на Община Главиница
Неждет Джевдет поднесе неговият заместник - Иванка Сярова.

Най-възрастният мъж в село Сокол е Димитър Йорданов Хараламбов, който на 4 март 2020 г. навърши 89 години.
Заместник-кметът на община Главиница Иванка Сярова, Мюмюне
Хаккъ – нач.-отдел „Хуманитарни дейности” и Атанас Христов
посетиха рожденика, поднесоха му торта и Поздравителен адрес
с пожелания от името на кмета на Община Главиница Неждет
Джевдет.
Г-н Хараламбов е роден в село Гърлица, Северна Румъния. Преселил
се е през 1940 г. в с.Сокол.
Има педагогическо образование, учител по български език, история и немски език. Бил е директор на училището в с. Подлес и
директор на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, с. Сокол.
Преподавал е по немски език на сегашния кмет на Община Главиница - Неждет Джевдет.
По негово време е построена новата сграда на училището в
с.Сокол, организатор към БЗНС в гр. Главиница и с. Зафирово.
С баба Йорданка са заедно от 57 години, имат син и дъщеря, 2
внучки и един внук и 3 правнуци.
Дядо Димитър се радва на добро здраве. Той е лъчезарен, гостоприемен, добър съпруг, баща и дядо.
Пожелаваме му много здраве, бодрост, добро настроение и да
се радва на внуците си!
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На Трифон Зарезан в Главиница
които да им напомнят
за него и да ги амбицират за ново участие
догодина.
На празника присъстваха жители на община
Главиница от всички населените места, служители на Общинска администрация, кметове
на кметства, кметски
наместници, общински
съветници, служители
на ОП „Общински имоти
и комунални дейности”,
за които бе и богатата
трапеза подготвена
от „Домашен социален
патронаж", гр. Главиница.

Община Главиница
и НЧ „Христо Ботев
- 1940 г.“ за трета
поредна година са организатори на конкурс
„Най-добро домашно

благослови всички и поръси със светена вода
за здраве и берекет.
Кметът на община Главиница Неждет
Джевдет заряза лозята

вино“. Той се проведе
на точно на празника
Трифон Зарезан - на 14
февруари.
Преди началото му, общинското ръководство
и гражданите се пренесоха в лозовите масиви
край гр.Главиница, за
да бъде пресъздаден
ритуала по зарязване
на лозята. Отец Васил

и направи според традицията лозови венци.
В заседателната зала
на Общинския съвет,
г-н Джевдет откри конкурса, като пожела успех на участниците.
Две бяха категориите
в тазгодишната Винария в Главиница - бяло
и червено вино.
В конкурса участва-

ха общо 49 проби - 34
червени и 15 бeли от
реколта 2019 година.
Дегустацията и оценяването се извърши
от жури в състав: Председател - Калина Грънчарова, сомелиер и членове - Тодор Начев от
Винарска изба - Главиница и Николай Червенков.
Оценката се базираше на три показатели
- хармония на вкуса,
аромат и финес, цвят
и бистрота. Ето и победителите в съответните категории:
Категория „Червено

вино”
I място - Тошо Стойчев Стойчев
II място - Гюрсел Мюмюн Садък
III място - Ердинч Дауд
Мехмед
Категория „Бяло
вино”:
I място - Атанас Димитров Стоянов
II място - Ергюн Мюмюн Мехмед
III място - Гюрсел Мюмюн Садък
Организаторите се
бяха постарали наградите да бъдат впечатляващи. За първо място
и в двете категории
- 20-литрово дървено
буре, за 2-ро място –
10-литрово пластмасово буре и за 3-то място
– 10-литрова стъклена
дамаджана.
Поощрителни награди и грамоти имаше
и за всички останали
участници в конкурса,
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