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Неждет ДЖЕВДЕТ, Кмет на Община Главиница:Вярвам, че хората отговорно 
ще продължат да спазват 
противоепидемичните мерки

на стр. 2

Работата с бюджета е 
непрекъснат целогодишен процес

Сузан АКИФ, Зам.-кмет 
на Община Главиница:

Важно е управлението на 
общинската собственост

Сюзан ХАСАН, Зам.-кмет 
на Община Главиница:

на стр.3

Иванка СЯРОВА, Зам.-кмет на 
Община Главиница:

Трябва да се учим 
докато сме живи 

на стр. 2

на стр. 2

Инсп. Ивелин ИВАНОВ, Участък Главиница:

Работим изключително 
добре с органите 
на местната власт

на стр. 3

Извънредното положение 
е предизвикателство

Д-р Светлан ХРИСТОВ, 

Общопрактикуващ лекар, гр.Главиница:

Д-р Светлан ХРИСТОВ е 
семеен лекар в гр. Главиница 
с над 35 години опит. В своя-
та практика той се грижи за 
възрастни пациенти и деца.

Завършва Медицински уни-
верситет в Плевен през 

1982 г. Своята специалност 
„Обща медицина” придобива 
през 1991 г.

Д-р Христов е работил 
като Главен лекар в Меди-
цински център за отслабва-

на стр. 2

На база обявеното извън-
редното положение в Бълга-
рия, всекидневно Централни-
ят оперативен щаб инфор-
мира за броя на заразените 
с COVID-19, а министърът 
на здравеопазването издаде 
заповеди, с които се налагат 
различни ограничителни или 
облекчаващи мерки целящи 
предпазването на населени-
ето от коронавируса.

Всяка Община, от своя 
страна, предприе съответ-
ните мерки. Каква е ситуаци-
ята в община Главиница във 
времето на извънредното 
положение ще научим от 
кмета Неждет ДЖЕВДЕТ:

- На 8 март т.г. бяха обявени 
първите случаи на заразени 
с коронавируса COVID-19 
в страната, а на 13 март бе 
въведено извънредно по-
ложение. В съответствие с 
последвалата я министерска 
заповед за превенция и не-
разпространение на новия 
коронавирус, тук също бяха 
предприети ограничителни 
мерки.
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Неждет ДЖЕВДЕТ, Кмет на Община Главиница:Вярвам, че хората отговорно 
ще продължат да спазват 
противоепидемичните мерки

не - гр. Лозница. Общопрак-
тикуващ лекар е от 2001 
г., а в Главиница започва 
работа на 1 ноември 2010 
г. Тази година ще отбеле-
жи 10-годишен юбилей на 
своята практика в добру-
джанския град.

По време на извънредно-
то положение в страната, 
особено в началото, голяма 
част от общопрактику-
ващите лекари „лекуваха” 
своите пациенти по те-
лефона. Затова, на мяс-
то, проверихме какво се 
случва в гр.Главиница. Там 
личен лекар е д-р Светлан 

ХРИСТОВ и докато се ори-
ентираме къде точно е ка-
бинетът му, гражданите, 
които срещнахме по пътя 
бяха категорични, че д-р 
Христов е в кабинета си 
всеки ден. Да, точно така 
се получи - пред кабинета 
чакаха неколцина пациенти 
- с маски на лицата и на 
разстояние един от друг. 
В кабинета д-р Христов 
ни посреща също с маска 
и любезно отговори на 
въпросите. 

- Д-р Христов, как „усеща-
те” хората в това пандемично 
време?

 - Ами, хората са уплашени. 
Общо взето, потокът на пациен-

ти към кабинета намаля рязко. 
Като прибавим и това, че има 
и доста хора, които пристигат 
от чужбина, и които всъщност 
са истинската опасност, според 
мен, тъй като в района на този 
етап няма болни, като изключим 
двамата пациенти от Сребърна. 
Но, така или иначе, доста хора се 
прибират, и то - непрекъснато. 
Досега комуникацията относно 
това кои са пристигнали, кои 
са поставени под карантина и 
кои не беше особено добра. Но, 
слава Богу, вече имаме достъп и 
до Националния регистър на бо-
лните хора, които са поставени 
под карантина, и така нещата се 
улесняват значително. Защото 
на тези хора им се обаждаме, 
питаме ги дали спазват каранти-
ната, имат ли някакви проблеми 
и т.н. Общо взето, хората са в 
лека паника, така да се каже. 
Това е малко стряскащо, защото 
има хора, които не търсят лекар-
ска помощ, а трябва да я търсят.

- Какво трябва да знаят 
хората в сегашната ситуация? 
Как трябва да реагират те, ако 
усетят някаква болест, незави-

симо каква? Да Ви се обадят 
ли? Тук ли трябва да дойдат?

- Ами, вариантите са само 
два. Единият вариант е първо да 
се обадят по телефона на лич-
ния си лекар. Ние общо взето 
можем да добием представа за 
какво става дума и дали би било 
опасно да идват до кабинета 
или не. Защото тази опасност 
е двояка - първо тя е за самия 
пациент - ако тук има някой, 
който „е пробил защитата“, така 
да се каже, и втората опасност е 
за околните - ако той се окаже 
заразен. Но, така или иначе, има 
хора, които просто трябва да 
дойдат, защото няма как да ги 
излекуваме по телефона. Дори 
и да им поставим сравнително 
точна диагноза, няма как да се 
справим по телефона, защото 
не можем нито да им бием ин-
жекция, нито да ги преслушаме.

- Вие сте всеки ден тук на 
работа?

- Абсолютно всеки ден. Спаз-
вам си твърдо работното време 
такова, каквото е по разписа-
ние. Ходя и по селата - в За-

фирово и в Сокол, два пъти в 
седмицата. Общо взето, там, 
докато преди кризата нато-
варването беше сравнително 
малко, сега стана обратното - в 
селата натоварването е малко 
по-голямо, защото хората искат 
да си свършат работата без да 
се разкарват много-много. Това 
донякъде решава проблема на 
болните, но това, което ме при-
теснява, е, че доста хора въоб-
ще не търсят лекарска помощ, 

което според мен ще увеличи и 
смъртността и ще влоши рязко 
хроничните заболявания. Така 
че, извънредното положение 
си е едно предизвикателство 
както за мен, така и за паци-
ентите. Докато в началото на 
епидемията хората не бяха кой 
знае колко дисциплинирани и 
гледаха малко с насмешка на 
нея, сега забелязвам, че взеха 
да се стряскат - телевизията си 
върши работата...

Извънредното положение 
е предизвикателство

Д-р Светлан ХРИСТОВ, 

Общопрактикуващ лекар, гр.Главиница:

от стр. 1

Отмениха се всички кул-
турни мероприятия, както и 
мероприятия, в които участ-
ват деца. Превантивно се 
извършва ежедневна дезин-
фекция в общинските сгради. 
Обслужването на гражданите 
в община Главиница е органи-
зирано и се извършва по на-
чин, непозволяващ струпване 
им на едно място.

Преустановен бе достъпът 
на външни лица в центровете 
за социални услуги от рези-
дентен тип - „Комплекс за со-
циални услуги” в гр.Главиница 
и ЦНСТ в с.Малък Преславец. 
Не се обслужват потребители 
в ЦСРИ в с.Сокол.

Преустановени бяха посе-
щенията на всички обекти на 
територията на общината с 
изключение на аптеки, дроге-
рии и хранителни магазини. 
Обслужването на гражданите 
в хранителните магазини и 
аптеките се извършва, като 
се спазва разстояние 1-1,5 м. 
дистанция.

На лица под 60-годишна 
възраст бе забранено да 
посещават аптеки и храни-
телни магазини във времето 
от 08:30 ч. до 10:30 ч. 

Прекратен е учебно-възпи-
тателния процес в детските 
градини и училищата на тери-
торията на общината.

В разгара на епидемиологич-
ната обстановка беше много 
трудно да намерим доставчици 
на защитни маски. Провеж-
дахме разговори с десетки 
фирми, но навсякъде бяха 
изчерпани количествата. Въ-
преки това усилията ни не 
бяха напразно. Съумяхме да 
осигурим за цялото население 
на община Главиница маски за 
многократна употреба, които 
благодарение на кметовете и 
кметските ни наместници по 
населени места бяха раздаде-
ни къща по къща.

Обслужването на граждани-
те се извършва на „едно гише”, 
на първия етаж в сградата на 

Общинска администрация в 
гр.Главиница. 

Достъпът на външни лица до 
останалите етажи в сградата 
на Общината беше забранен. 
Също така осигурихме защитни 
маски и ръкавици за служите-
лите в администрацията.

Закупени са дезинфектанти 
и във всички общински публич-
ни сгради се извършва посто-
янна дезинфекция. Направени 
са няколкократни дезинфекции 
пред обществени сгради, гра-
динки, пейки и т.н във всички 
населени места.

В последствие, след промяна 
на някои заповеди на здравния 
министър и в нашата Община 
съответно бяха актуализирани.

- Което означава?
- Общинският кризисен щаб 

направи предложение до мен 
за отмяна и промяна на някои 
досегашни заповеди, с които 
въведохме извънредни мерки 
в общината. Във връзка с 
направените предложения 
издадох заповед № РД-01-251 
от 2 май т.г., която регламен-
тира следното:

- Разрешава се провежда-
нето на пазари в населените 
места на община Главиница 
при строго спазване на проти-
воепидемичните мерки;

- Разрешава се посещаване-
то на паркове и кътове за отдих 
на територията на община Гла-
виница при строго спазване на 
противоепидемичните мерки;

- Разрешава се използване-
то на вендинг/кафе автомати 
и други автомати/ машини, 
разположени на територия-
та на община Главиница за 
топли напитки, безалкохолни 
напитки и храни.

Както е известно вече, с 
приемането от Народното съ-
брание на Закона за мерките и 
действията по време на извън-
редно положение, с два месеца 
- до 30 юни, се удължи срокът 
само на данъка за недвижими 
имоти и за МПС, но остана 
незасегнат срока за такса Смет.

Предложихме на Общински 
съвет гр.Главиница промяна в 

Наредба №11 за определяне 
и администриране на мест-
ните такси и цени на услуги 
на територията на община 
Главиница, която да се удъл-
жи срока за ползване на 5 % 
отстъпка при плащането на го-
дишния размер на такса „Би-
тови отпадъци” от 30 април на 
30 юни. Предложението беше 
прието единодушно. Сега жи-
телите на община Главиница 
до 30 юни включително могат 
да заплатят освен данък за 
движимо и недвижимо иму-
щество и такса за битови 
отпадъци с 5 на сто отстъпка.

С удължаването на срока се 
предоставя възможност на жи-
телите на общината да отсро-
чат предстоящите плащания и 
да се избегне струпването на 
много хора на едно място, така 
също и за намаляване на фи-
нансовата тежест на населени-
ето в периода на извънредното 
положение.

- Имаше ли проблеми с 
лицата завърнали се от чуж-
бина? Спазваха ли те задъл-
жителната карантина?

- Водим регистър на всички 
завърнали се лица от страни, 
засегнати от COVID-19. Кме-
товете и кметските наместни-
ци по места и до сега остават 
бдителни за съмнителни слу-
чаи, както и за завърналите 
се. Те ежедневно подават 
информация за тези лица. 
Информацията се подава в 
РЗИ-Силистра и в Участък 
„Полиция” в гр.Главиница. Ак-
тивна е работата със служите-
лите на РУП-гр.Тутракан във 
връзка с лицата, които са под 
карантина. Те са ангажирани 
с обхождане на лицата, които 
са поставени под карантина, 
адрес по адрес, като следят 
за спазването на поставената 
карантина. С цел осигуря-
ване непрекъснатостта на 
проверките, ние като община 
подпомагаме тази дейност 
на служителите на МВР, като 
им осигуряваме автомобил и 
шофьор, които са изцяло на 
тяхно разположение, включи-

телно и през почивните дни.
 Шабан Вели, служител по 

„ССИ и ГЗ” в Общинска ад-
министрация гр.Главиница е 
координатор на всички тези 
процеси свързани с каранти-
нираните лица, служителите на 
МВР и кметовете и кметските 
наместници.

Искам да използвам случая, 
за да поднеса своите благодар-
ности на кметовете и кметските 
наместници, които оказват съ-
действие при осъществяване 
и контрол по изпълнението 
на разпоредените мерки. Из-
ключително са активни при 
провеждането на всички про-
тивоепидемични мероприятия. 
Привилегия е за мен да работя 
с толкова отдаден кметски 
състав. 24 часа в денонощието 
са на разположение и коорди-
нират противоепидемичните 
мерки и процеси в населените 
места на община Главиница. 

С тяхна помощ, на домакин-
ствата по селата бяха разда-
дени и брошури за информи-
ране на населението как да 
предпазят себе си и околните 
от опасния вирус.

- По какъв начин при въз-
никнал проблем населени-
ето може да информира/
сигнализира за нарушения 
на мерките и потърси съ-
действие?

- Открит е горещ телефон 
080013434 към Общинска ад-
министрация за приемане на 
сигнали, свързани с мерките 
за превенция на разпростра-
нението на COVID-19.

На телефон 086362182 се 
оказва помощ при закупува-
не на лекарства и продукти 
от първа необходимост на 
самотно живеещите болни 
и трудно подвижни въз-
растни хора.

Искрено вярвам, че жи-
телите на общината ни 
ще продължат отговорно 
да спазват противоепиде-
мичните мерки във връзка 
с предотвратяване раз-
пространението на коро-
навируса.

от стр. 1

Работата с бюджета е 
непрекъснат целогодишен процес

Сузан АКИФ, Зам.-кмет 
на Община Главиница:

Важно е управлението на 
общинската собственост

Сюзан ХАСАН, Зам.-кмет 
на Община Главиница:

Целият трудов стаж на заместник-кмета Сузан АКИФ 
е свързан с бюджета на Община Главиница. Професио-
налната кариера в общинската администрация започва 
веднага след като завършва висшето си образование - тя е 
магистър по финанси от Стопанска академия „Д. А. Ценов“, 
гр. Свищов. От 2002 г. до 2017 г. е гл.специалист „Бюджет“, 
от 2017 г. до 2019 г.  е Директор на Дирекция „Финансово и 
административно обслужване“, а с новия кметски мандат - 
зам.-кмет в община Главиница с ресор „Финанси”.

Омъжена, с две деца.
„Да си заместник-кмет по финансовата част не е лесна 

работа, каза Сузан Акиф. Огромен е товарът, който но-
сиш. Организирането и контролирането, разработването, 
приемането, актуализирането и отчитането на общинския 
бюджет е непрекъснат целогодишен процес.”

Бюджетът на Община Главиница за настоящата година 
е в размер на 12 451 882 лв.

„Основната цел на Бюджет`2020 е запазването на ба-
лансирано бюджетно салдо, за да не изпадаме във финан-
сови затруднения - коментира г-жа Акиф бюджета, който 
местният парламент прие. Другата ни цел е изпълнението 
на общинския план за развитие и на всички останали про-
грамни документи. Като основна задача имаме подобря-
ване на инфраструктурата и запазване на качеството на 
публичните услуги, които Община Главиница предоставя.

Основният ни приоритет е образованието и повишаване 
на неговото качество. За тази година функция „Образова-
ние” е с дял 40%. Там увеличението е най-голямо, близо 
715 хиляди лева. Следващият сектор с приоритет е „Благо-
устройство, комунално стопанство, поддържане на чистота 
и екология”. Делът на този сектор в бюджета  е 18%.

Следват социалните услуги с 8% дял в бюджета. Спрямо 
2019 г. субсидирането на социалните услуги предоставяни 
в общността е увеличена с около 14%. Най-малък е ръстът 
във функция „Общи държавни служби” около 4,5%.”

Заместник-кметът Сюзан ХАСАН, в чийто ресор 
е стопанската дейност, е бакалавър - инженер по 
автоматика от РУ ”Ангел Кънчев”. Тя е магистър 
в специалността „Публична администрация”, която 
завършва във ВТУ ”Св.Св.Кирил и Методий” и в специ-
алността „Подготовка, изработване и управление на 
проекти по програми на ЕС” от Стопанска академия 
„Димитър А. Ценов”, гр.Свищов.

Омъжена, с две деца.
Ефективното и планирано управление е предпос-

тавка за успешното реализиране на политиката на 
общината във всички сфери, смята Сюзан Хасан.

За общинската собственост, която е част от 
нейния ресор, тя казва, че е постоянен, автономен из-
точник на приходи за общинския бюджет и обезпечава 
финансирането на част от общинските дейности. 
Затова е необходимо да се анализира състоянието 
на общинската собственост, възможностите за 
нейното придобиване, управление и разпореждане, 
както и да се посочат най-важните проблеми, които 
Общината трябва да реши в това отношение.

„Основните приоритети в работата на общинска-
та администрация по придобиване, управление и раз-
пореждане с общинско имущество са ефективност в 
управлението и разпореждането с това имущество 
с цел увеличаване на собствените приходи на об-
щината, максимална идентификация и актуване на 
обектите - общинска собственост, привличане на 
средства от държавата и по европейски програми 
за модернизация и изграждане на обекти - общинска 
собственост, както и усъвършенстване на инфор-
мационната система по актуване, регистриране и 
управление на общинската собственост” - катего-
рична е Сюзан Хасан.

Разбира се, за постигане на набелязаните цели има 
подготвени и мерки, чиято ефективност ще се види 
през този управленски мандат.

на стр. 3
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Решения по актуални теми 
прие Общински съвет-Главиница  

В ситуация на пандемия 
и извънредно положение в 
страната, общинските съвет-
ници от местния парламент 
на гр.Главиница, с мисъл за 
здравето на хората, едино-
душно гласуваха отпускането 
на финансова помощ за за-
купуване на хематологичен 
анализатор за Клиничната 
лаборатория в МБАЛ-Тутра-
кан по време на проведено за-
седание на 31 март. Медицин-
ската апаратура е на стойност 
10 740 лв. В периметъра на 
обслужване от тутраканската 
болница е и населението на 
община Главиница. Статис-
тиката сочи, че през 2019 г. 
през болницата са преминали 
над 500 пациенти, без да се 
смятат консултираните.

Добротворно отношение 
към здравното заведение об-
щинските съветници проявиха 
и с още един хуманен жест 
от тяхна страна. По време на 
заседанията на Постоянните 
комисии към Общински съ-
вет-Главиница, общинският 
съветник Соня Петкова е 
предложила всеки съветник 
да дари по 100 лв. лични 
средства за МБАЛ-Тутракан. 
На сесията предложението 
бе представено от председа-
теля на Бюджетната комисия 
Юзджан Шабан. За да се 
формира сумата от 2 хил.лв., 
председателят на Общинския 
съвет Месут Алиш добави да-
рение от още 500 лв. Волята 
на дарителите е средствата 
да бъдат използвани за заку-
пуване на лични предпазни 
средства и тестове.

В работната част на за-
седанието бяха разгледани 
и гласувани решения по 12 
докладни записки.

Приета е нова Наредба 
за определяне размера на 
местните данъци, а също от-
чет за 2019 г. за изпълнение 
на Програмата за опазване 
на околната среда на терито-
рията на община Главиница, 
краткосрочна Програма за 
насърчаване използването 

на енергия от възобновяеми 
източници и биогорива на Об-
щина Главиница за периода 
2020-2023 г. и дългосрочна 
Програма за насърчаване 
използването на енергия от 
възобновяеми източници и 
биогорива на община Глави-
ница за периода 2020-2030 г.

Община Главиница ще 
кандидатства с проектно 
предложение „Подобряване 
качеството на услугата чрез 
закупуване, доставка и мон-

таж на ново професионално 
оборудване и обзавеждане 
на кухненски блок на Дома-
шен социален патронаж” към 
Фонд „Социална закрила” 
и с проект „Реализация на 
туристическия потенциал 
на територията на община 
Главиница чрез осигуряване 
на съоръжения за развитие 
на туристическите атракции 
и предоставяне на инфор-
мация и знания за обектите“ 
към МИГ „Главиница - Ситово 
Крайдунавска Добруджа“.

Положително е решението 
за допълване на Годишната 
програма за управление и 
разпореждане с имоти - об-
щинска собственост, както и 
за Годишния финансов отчет 
на „Общински превози” ЕООД 
за 2019 г.

Общинските съветници при-
еха решения и по разпоре-
дителни сделки с общински 
имоти.

В края на заседанието 
председателят Месут Алиш 
информира, че в Общината 
е получено дарение от 500 
маски за многократна употре-
ба от народния представител 
от ДПС - Делян Пеевски, 

за медицинските служители 
обслужващи населението в 
Здравните служби на терито-
рията на община Главиница 
и на екипа на ЦСМП гр. Гла-
виница.

"Време е да сме по-отго-
ворни от всякога! Време е да 
опазим здравето на всички ни. 
Бъдете отговорни и заедно да 
преборим тази пандемия!" – 
призова Месут Алиш.

Заради короновирусната 
пандемия сесията се проведе 

при закрити врати за гражда-
ни, а съветниците бяха с мас-
ки и стояха на повече от метър 
разстояние помежду си.

На редовното заседание на 
Общински съвет-Главиница 
проведено на 29 април бе 
одобрен Годишен доклад за 
наблюдение на изпълнението 
на Общински план за разви-
тие на община Главиница за 
2019 година. Това е документ 
за стратегическо планиране 
на устойчиво интегрирано 
местно развитие. Той опре-
деля приоритетите и специ-
фичните цели за развитие на 
местната общност във всички 
нейни форми – местна власт, 
бизнес, неправителствен сек-
тор и гражданско общество.

Съгласно изискванията на 
Закона за мерките и действи-
ята по време на извънредно 
положение, бе изменена и 
допълнена Наредбата за 
определяне и администри-
ране на местни такси и цени 
на услугите - удължава се 
срокът за отстъпка 5% за 
лицата, платили данък върху 
недвижими имоти или данък 
върху превозни средства за 
цялата година до 30 юни.

Общинските съветници до-
пълниха Годишната програма 
за управление и разпореж-
дане с имоти общинска соб-
ственост приеха решения 
по няколко разпоредителни 
сделки с общински имоти.

В останалата част от засе-
данието бяха приети Годишен 
план на дейностите за под-
крепа за личностно развитие 
на децата и учениците от 
община Главиница за 2020 г., 
Общинска програма за закри-
ла на детето за 2020 г. и План 
за развитието на социалните 
услуги на Община Главиница 
за 2021 г.

Бе избран и нов състав на 
Обществения съвет за со-
циално подпомагане. Той се 
оглавява от Иванка Сярова - 
зам.-кмет с ресор „Социални 
дейности и образование”.

Общинските съветници 
бяха информирани за мер-
ките предприети от Общи-
на Главиница във връзка с 
извънредното положение в 
страната и предпазването на 
населението от COVID-19. 

Иванка СЯРОВА, Зам.-кмет на 
Община Главиница:

Трябва да се учим 
докато сме живи 

В настоящия управленски екип на Община Главиница, 
Иванка СЯРОВА е заместник-кмет с ресор с ресор "Со-
циални дейности и образование".

Завършила е Природоматематическата гимназия 
„Климент Охридски” в Силистра и специалност „Маши-
ностроителни технологии и мениджмънт" в Русенския 
университет „Ангел Кънчев”. През годините е работила 
на различни позиции в Завода за строителна техника в 
Главиница - конструктор, технолог, завеждащ „Охрана на 
труда”, началник на Технически отдел. От 2007 до 2016 г. 
е главен счетоводител в РПК "Наркооп" в Главиница. Три 
години е била управител на Дневния център в с.Сокол, 
преобразуван впоследствие в Център за социална реха-
билитация и интеграция (ЦСРИ).

Омъжена, има две дъщери.
Какво стои на дневен ред в ресора й и лесно ли е на 

новото работно място попитахме г-жа Сярова, а тя логично 
отговори: „Няма нищо лесно. Трябва да учим докато сме 
живи. Според мен това важи за всяка професия. Сега 
работим главно над различни проекти. Входирахме два 
проекта по Мярка 3.9 "Уча се, за да сполуча”, където сме 
партньори на детската градина и училищата, а също и 
проект "Модернизация на кухненски блок на Домашен 
социален патронаж".

Във връзка със социалната услуга ЦСРИ също сме 
входирали писмо до Агенция "Социално подпомагане" с 
предложение за увеличаване на капацитета му от 20 на 30 
потребителя. Там услугата е почасова и от нея ще могат 
да се възползват 90 потребителя от община Главиница, 
които имат нужда. Надяваме се в най-скоро време и по 
този въпрос да се вземе някакво решение.

Вече е подписан договор по проект "Целево подпомагане 
с топъл обяд в община Главиница", който стартира на 1 
май т.г. и по него са обхванати 170 лица.”

От половин година инсп.
Ивелин ИВАНОВ оглавява 
Участък Главиница. Визит-
ката му сочи, че е завършил 
Технически колеж в гр. Ям-
бол, а след това Шуменския 
университет - специалност 
„Социални дейности“ и ма-
гистратура „Корпоративна 
и национална сигурност“.

Той е на 42 години, родом 
от гр. Шумен. В системата 
на МВР е от 1998 г. 15 години 
е работил в Шумен, а след 
това към РУ-Нови пазар, къ-
дето също е бил инспектор 
от „Криминална полиция”.

- Инсп.Иванов, вече имате дос-
татъчно впечатления от обста-
новката в община Главиница 
във време, когато страната бе в 

извънредно положение. Имаше ли 
проблеми и как се справяте с тях?

- Първоначално, когато дойде 
епидемията, която прерасна в 
пандемия, никой не знаеше как да 
реагира и за какво става въпрос. 
Впоследствие, благодарение на 
правителството бяха предприети 
тези навременни мерки, които се 
оказаха ефикасни към момента. 
Точно поради тях сме с най-малка 
заболеваемост и смъртни случаи. 
В община Главиница осъществя-
ваме контрол по предприетите 
мерки - както по мерките, спуска-
ни от Националния кризисен щаб 
за борба с коронавируса, така и 
по подмерките, които се приемат 
на общинско ниво тук. Благода-
рение на съвместната ни работа с 
общинското ръководство, начело 

с кмета  Неждет Джевдет, се 
оказа, че благоприятният ефект 
от мерките се чувства при нас. До 
момента нямаме случаи на лица, 
заразени с COVID-19. Ежедневно 
проверяваме карантинираните 
лица - по списък, който ни пода-
ват от РЗИ-Силистра. Освен това, 
извършваме проверки и на други 
обекти, като питейни заведения и 
други места, на които има веро-
ятност да се събират повече хора 
и да не се спазва определеното 
минимално отстояние помежду 
им. Към момента имаме подадени 
сигнали за две нарушения на ка-
рантинните мерки към Районната 
прокуратура. Към края на м.април 
съставените актове за неспазване 
на мерките за борба с коронави-
руса бяха 13 - от тези, чрез които 
нарушителите се санкционират с 
глоба в размер от 300 лв. Предпо-
лагам, че в момента броят на тези 
актове е нараснал.

- А от кои населени места са 
нарушителите на карантинните 
мерки?

- Ще дам пример с лице от с. 
Черногор. В случая, то заедно с 
друго лице, извършвали заедно 
строителни работни дейности, 
впоследствие посетило магазин, 

осъществило контакт с други 
хора... И после жителите на се-
лото бяха доста стресирани от 
факта, че лице, завърнало се тук 
от рискова държава, заразена с 
COVID-19, не спазва наложената 
му карантинна мярка. Чакаме да 
се произнесе прокуратурата по 
тези случаи.

- А кои са „по-непослушните” 
- младите или по-възрастните?

- Неспазващите мерките хора са 
различни. Различен е и часовият 
диапазон, когато се осъществя-
ва контролът за спазването на 
мерките. 

Благодарение на подкрепата на 
Община Главиница, която отпуска 
транспорт и гориво, контролът се 
осъществява по няколко пъти на 
ден, като в последно време вече 
проверяваме карантинираните 
лица и след 17:30 ч. Работим 
изключително добре с органите 
на местната администрация и 
местното самоуправление.

По принцип, мога да кажа, че 
до момента в община Главиница, 
над 90% от хората са загрижени 
за здравето си и това на околните, 
и ги спазват.

- Колко души са под карантина?
- Ами, отначало започнахме с 

над 70 души. От РЗИ - Силистра 
ежедневно ни изпращат списъци 
с точния им брой. В Общината 
също има регистър на тези лица. 
Комуникираме с тях и им изпра-
щаме информация. Във връзка с 
това, най-важни са кметовете на 
населените места, които веднага 
разбират кога там има новоп-
ристигнали хора и подават тази 
информация към Общинския 
кризисен щаб, която се обобщава 
от г-н Шабан Осман.

- Тук населените места са 23. 
Не са малко...

- Да. По тази причина разстоя-
нията, които трябва да се измина-
ват помежду им са големи и зато-
ва най-често срещаме проблеми с 
транспорта. Но, благодарение на 
проявеното разбиране и на съ-
действието на кмета на общината, 

който ни осигурява транспорт и 
гориво, успяваме да се справим 
и в момента тук няма заболели 
от COVID-19 хора. Отделно, той 
осигури предпазни средства за 
цялото население и топъл обяд 
за нуждаещите се.

- А преди да бъде въведено 
извънредното положение, с какви 
нарушения се сблъсквате най-
често?

- Престъпления има. Такива се 
случват и в момента. Полицията 
не спи - тя работи 24 часа в 
денонощието. Установяваме из-
вършителите на престъпленията 
и ги предаваме на компетентните 
органи, за да се произнесат те по 
тези казуси. И тежки криминални 
престъпления се случват, но са 
рядкост. Районът е общо взето 
спокоен. Напрежение няма.

Инсп. Ивелин ИВАНОВ, Участък Главиница:

Работим изключително 
добре с органите 
на местната власт

Дарение - 15 броя 3D предпазни шлемове, прие зам.-кметът на 
Община Главиница Иванка Сярова от Тунджай Шериф, директор на 
Духовното училище в Русе.

Шлемовете са изработени от учителите в базата на учебното за-
ведение на 3D принтер. Волята на дарителя е предпазните шлемове 
да бъдат раздадени на местните медицински работници, които са на 
първа линия в борбата с COVID-19.
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От НЧ “Христо Ботев - 1901 г.”, с.Зафирово:

Нови постижения за 
Школата по изобразително 

и приложно изкуство

Поради обстоятелства-
та свързани със здравната 
обстановка в страната 
във връзка със заповедите 

на Министъра на здравео-
пазването и Министъра на 
образованието бе отме-
нена церемонията по наг-

раждаване на отличените 
участници в Националния 
конкурс за весела детска 
рисунка „Малките нашенци” 
в гр. Казанлък.

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

конкурсни раздела.
Жури председателства-

но от Иван Гайтанджиев 
и членове художничката 
Маргарита Димитрова и 
Деница Ганева - директор 
на ОДК, гр. Казанлък оценя-
ва и класира участниците 
в конкурса.

Поради горните обсто-
ятелства, Дипломите и 
медалите на отличените 
участници бяха изпратени 
по куриер и така, в послед-
ния ден на м.март, децата 
от Школата по изобрази-
телно и приложно изкуство 
ги получиха.

В раздел „Изобразител-
но изкуство”, Преслава 
Стелиянова Костадино-
ва - на 9 г., е отличена 
със Специална награда на 
ОДК, гр.Казанлък, медал и 
Диплом.

В раздел „Приложно из-
куство”, Габриела Илиева 
Миткова - на 12 г., бе класи-
рана на III място, за което 
получи Медал и Диплом.

Ръководителят на Шко-
лата - Лорета Станева, 
получи Диплом за активно 
участие в конкурса.

В един от най-престиж-
ните конкурси за весела 
детска рисунка в Бълга-
рия - „Малките нашенци”, 
организиран от Министер-
ството на образованието 
и науката, Фондация „Чу-
домир”, Националния дво-
рец на децата и ОДК „Св. 
Иван Рилски”, гр. Казанлък, 
участваха стотици деца 
от различни институции и 
школи от цялата страна. 
Конкурсът се провежда за 

XXIII-та поредна година по 
време на Чудомировите 
празници.

Децата от Школата по 
изобразително и приложно 
изкуство участват в кон-
курса за 11-ти пореден път. 
Тази година - с пет скулп-
турни творби сътворени 
от Преслава Стелиянова 
Костадинова - 9 г., Сибел 
Раданова Севдалинова - 9 г., 
Габриела Илиева Миткова - 
12 г. и Селин Назми Бирджан 
- 12 г. , а също и с девет 
рисунки изпълнени от Елени 

Константинова Куцуки - 8 
г., Сибел Раданова Севдали-
нова - 9 г., Емилия Еленова 
Демирова - 10 г., Джанан 
Ханъмсер Али - 11 г., Петя 
Светославова Станева - 7 
г., Анелия Руменова Илие-
ва - 11 г., Химена Иванова 
Алексиева - 11 г. и Преслава 
Стелиянова Костадинова 
- 9 г. 

Пожелаваме на всички 
деца здраве и нови успехи!

Лорета СТАНЕВА
Марияна ЛАЗАРОВА

Читалището в Звенимир с 
инициативи по време на 
извънредното положение

Н а р о д н о  ч и т а л и -
ще "Светлина-1960 г." 
с.Звенимир, продължава 
своята дейност и по вре-
ме на извънредното по-

ложение с дистанционно 
обслужване на читатели 
и потребители. Извърш-
ва се комуникация чрез 
месинджър с читатели 

и самодейци по различни 
теми: копиране и ска-
ниране на библиотечни 
документи, предоставяне 
на информация - здравна и 
социална.

В началото на епиде-
мията самодейки са се 
организирали и шият по 
домовете си предпазни 
маски за всички члено-
ве на читалището и за 
самодейците към него, 
като материалите са за-
купени от читалищната 
управа. Доброволци към 
читалището обслужват 
самотни възрастни хора, 
като им купуват лекар-
ства и храни от първа 
необходимост. Читали-
щето кандидатства по 
проект "Обединени срещу 
COVID-19".

Към читалището съ-
ществува Клуб по Прилож-
ни изкуства "Леонардо" и 
по тази причина е създа-
ден сайт на клуба, където 
се публикуват снимки и 
информация за работата 
в него. От месец насам 
три жени от клуба шият 
разноцветни и практични 
столовки за кухненски и 
пластмасови столове. 
Материалите - платове, 
ленти, дунапрен и др., за-
купува читалището. Две 
жени от клуба плетат 
красиви терлици на една 

и две куки. След облекча-
ване на режима готовите 
столовки и терлици ще 
бъдат продадени, като 
част от средствата ще 
се бъдат заделени за бла-
готворителност.

За Великден самодейки 
са боядисали яйца, а някои 
са приготвили и козуначе-
ни кифли. Деца от клуба 
са рисували рисунки по 
темата за Възкресението 
и празника, свързан с него.


