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8 страници

ВЕСТНИК НА ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА

Ще променим облика
на град Главиница и
населените места в общината
Неждет ДЖЕВДЕТ, Кмет на Община Главиница:

Община Главиница
въвежда най-модерното
и ефективно улично
осветление в страната с
мотото „Лампа за всеки стълб”

Проекти за над
4 милиона лева
се реализират
в момента
В края на м.юли и началото
на м.август в гр.Главиница
бе даден Стартът на реализацията на два големи
проекта финансирани от
ДФ „Земеделие” по Програмата за развитие на
селските райони. За тях
и за други инвестиционни
проекти, които на практика ще променят облика на
гр.Главиница и населените
места в общината, разговаряме с кмета Неждет
ДЖЕВДЕТ:
- Г-н Джевдет, забелязва
се активна строителна
дейност в община Главиница. Бихте ли информирали читателите за тези

В община Главиница започна обновяването
уличното си осветление. Докъде са стигнали
дейностите и как точно ще се реализира идеята,
разказва общинският кмет Неждет ДЖЕВДЕТ:
„През 2016 г., когато започнах работа като кмет,
установих, че с изключение на град Главиница, във
всички останали 22 населени места на общината,
уличното осветление е на работен режим от 20:00

на стр. 2

на стр. 4

"Общински гардероб" пет нови проекта на община главиница
са одобрени за финансиране
ще облича бедни в
община Главиница Паркът в село Дичево още по-красив

на стр. 4

Иванка СЯРОВА, Зам.-кмет
на Община Главиница

От 1 септември в град
Главиница заработи „Общински гардероб“ за набиране на дрехи и текстилни
продукти. Кампанията е
организирана от общинската администрация в под-

крепа на бедни граждани,
самотноживеещи, на хора
настанени в различни социални домове и многодетни
семейства.
на стр. 4

Кметът на село Дичево Ведат АХМЕД разказва за осъществената си идея

на стр. 5
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Ще променим облика
на град Главиница и
населените места в общината
Неждет ДЖЕВДЕТ, Кмет на Община Главиница:

месеца.
С реализирането на ремонтните дейности в сградите на детските градини
в гр. Главиница и с. Богданци, обновените сгради на
детски градини в рамките
на последните 4 години
стават общо 5 - в Черногор, Зафирово, Ст. Караджа,

Подлес, Зарица и Зафирово;
ремонт на читалищните
салони в селата Ножарево,
Калугерене и Черногор,
както и ремонт на здравни
кабинети в селата Звенимир и Стефан Караджа и др.
Един от обектите, на
който ще се извърши ре-

спортна площадка, която изградихме по третия
спечелен проект от ДФ
"Земеделие" в двора на СУ
"Васил Левски" - гр. Главиница, а до края на годината
ще подменим и оградата на
учебното заведение.
- Град Главиница започва

Кметът Неждет Джевдет даде старт на изпълнението на проект
"Реконструкция на уличната мрежа на територията на Община Главиница"

от стр. 1 в няколко направления.
Първото е асфалтиране
инвестиции?
на улици. В етап на из- Разбира се! Стартирах- пълнение е първия одобрен
ме една част от финанси- проект "Реконструкция и
раните ни проекти, които рехабилитация на улична
имат приключили процедури мрежа в община Главиниза избор на изпълнители, ца", който е финансиран
както и капиталовата про- от ДФ "Земеделие" и е на
грама на община Главиница стойност около 1 млн. 300
за ремонт на публични хил. лв. с ДДС и предвижда
сгради. До края на месец асфалтиране на 13 250 кв.м,
септември ще започне ас- полагане на 4000 м бордюри
фалтирането на предвиде- и изграждане на 4 600 кв. м
ните улици по населените тротоари.
места и поетапния монтаж
Улиците подлежащи на
на новите лампи за улично ремонт в гр. Главиница са:
осветление.
"Христо Ботев", "Любчо
Бих споделил факта, че Баръмов" и "Ком". С тези
всички тези проекти се три улици, асфалтираните
входирани през 2018 г. и през последните 4 години
успешната и адекватна улици в град Главиница
работата на Общинска ад- стават общо 9 на брой.
министрация гр. Главиница, Асфалтирането в града
през изминалия мандат сега се случват поетапно, тъй
дава в най-висока степен като преди полагане на ассвоя резултат.
фалт успяхме да подменим
- Какви инфраструктур- ВиК-мрежата през 2018 г.,
ни проекти ще реализира- която е на стойност 1 млн.
те през настоящата го- и 700 хил. лв.
дина и какви са техните
Другите обекти по пропараметри?
екта са улица "Възраждане"
- Инфраструктурните в село Зафирово с дължина
проекти, които ще реали- около 400 метра и улица
зираме през 2020 г., ще са "Климент Охридски" в село

Асфалтиране на ул. „Климент Охридски”
в село Стефан Караджа, която е част от проекта

Стефан Караджа дължина
около 480 метра. Това е
един от сериозните проекти, по които работи
Община Главиница.
Освен тези улици, през
месец септември ще се
асфалтират още 21 улици
по населените места на
общината, с приключването на които общият брой
на ремонтираните улици в
общината през последните
4 години ще е около 90 броя.
Второто е провеждане
на ремонти по общинския
сграден фонд, като Кметства, детски градини, читалищни сгради и други. В
началото на месец август
стартирахме изпълнението
на втория одобрен от ДФ
"Земеделие" - „Енергийна
ефективност, обзавеждане
и оборудване на сградите
на ДГ „Св.Св. Кирил и Методий” в община Главиница”,
който получи най-много
точки от всички входирани
проекти от цялата страна
във фонда. Този проект е
на стойност 1 128 000 лв.
с ДДС и включва ремонт
в сградите на детските
градини в град Главиница и
село Богданци, в който са
заложени разходи за изграждане на външна изолация,
монтаж на отоплителна
инсталация, подмяна на
PVC-дограма, хидроизолация, подмяна на осветление,
доставка на оборудване за
кухни, доставка на обзавеждане в спалните и занималните и др. дейности.
Строително-монтажните
работи са в размер над 583
000 лв. с ДДС за ДГ - Главиница, над 275 000 лв. с ДДС
за ДГ - Богданци и около 215
000 лв. с ДДС за обзавеждане и оборудване на двете
сгради. Очакването ни е, че
строително-монтажните
работи по този проект
да приключат в срок до 2

Официално откриване се състоя и в село Стефан Караджа

Главиница и Богданци.
Освен ремонта на двете
детски градини, от края
на месец юли т.г. се реализира и капиталовата
програма на Общината за
други ремонтни дейности

монт, се намира в сградата на училището в гр.
Главиница и е по-известен
като "Малкият Принц". За
ремонта на този обект за
заделени около 42 хил.лв.,
които включват вътрешен
ремонт и преместване на

да се променя, което се
наблюдава и по ремонтите, които протичат.
Какви инвестиции още се
очакват?
- Поставили сме си за
цел, до края на 2021 г. да
променим облика на град

Нов облик придобива улица „Христо Ботев" в град Главиница, на която беше
даден стартът на проекта за асфалтиране. Дългата около 650 метра и широка 7 метра улица, вече има около 4 500 кв. м положен първи слой асфалт,
подменени 1400 метра бордюри и изградени около 2 900 кв. метра тротоари.
Предстои повдигане нивото на канализационните шахти и полагане на втори
слой асфалт, както и да се извърши заустване /асфалтиране/ към второстепенните улици.
по общинските обекти. В
годишната програма има
заложени средства за редица ремонти по населените
места в общината, част
от които са изграждане на
нов покрив на Кметствата
в селата Падина, Суходол,

входа от към ул. "Витоша".
Намерението ни е да създадем условия за откриване
на закусвалня, чието управлението ще се повери на
"Социален патронаж".
За предстоящата учебна
година ще открием новата

Главиница, който да придобие по-добър вид и да
предоставя по-добра среда
за живеене.
До този момент осигурихме финансиране за реконструкция на централна
на стр. 3

м. 07/08 2020 г.
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Ще променим облика
на град Главиница и
населените места в общината
Неждет ДЖЕВДЕТ, Кмет на Община Главиница:

Със тържествени събития бе поставено началото на строително-монтажните работи
по изпълнението на проект „Енергийна ефективност, обзавеждане и оборудване на сградите на ДГ „Св.Св.Кирил и Методий” в община Главиница”, по който нов вид ще добият
детските градини в общинския център гр.Главиница и в с. Богданци.
На събитията присъстваха представители на изпълнителя на обекта, на строителния
и авторския надзор, Месут Алиш - председател на ОбС, общински съветници, Сузан Акиф
- зам.-кмет, Сюзан Хасан - зам.-кмет, Иванка Сярова - зам.-кмет, Йълдъз Реджеб - директор
на ДГ „Св.Св.Кирил и Методий”, екипът на детската градина, Ашкън Салим - секретар,
Айсун Кошуджу - директор на Дирекция, кметове на населени места в общината, граждани,
служители на Общинска администрация, гр. Главиница и други.
Празнично настроение на присъстващите създадоха изпълненията на
малките възпитаници на ДГ „Св.Св.Кирил и Методий”.

от стр. 2
градска част пред сградата на Община Главиница,
за асфалтиране на площада
до Поликлиниката, за реконструкция на централна
градска част и изграждане
на паркинг зад НЧ "Христо
Ботев - 1941", за въвеждане
на саниране и енергийна
ефективност в сградата на
"Втори административен
блок", за ремонт и енергийна ефективност в сградата на детска градина, за
подмяна на водопровод на
стойност 1 млн. 700 хил.
лв., за асфалтиране на 11
улици в града и най-важното на една от основните
артерии - улица "Христо
Ботев", за изграждане на
спортна площадка в двора
на училището и изграждане
на детска площадка.
Проектите, за които сме

Приключиха ремонтните дейности на тротоарни площи в гр.Главиница

осигурили финансиране и които ще се реализират през
2021 г. са за изграждане
на кът за отдих и парково
пространство между църквата и блока на ул. "Шести
септември" на стойност
около 210 хил. лв. и реконструкция и разширение на
сватбения салон в гр. Главиница на стойност около
700 хил. лв.
- Освен посочените,
имате ли други проекти,
които да са одобрени?
- Да, имаме и други обекти, чиито проекти са одобрени. Два основни факта
помогнаха на Община Главиница да има значителнРаботата по санирането на двете о външно финансиране.
Първият е одобрената МИГ
„Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа”, чиято
Стратегия се изготви през
2017 г. и се одобри през
2018 г. Общият бюджет
на МИГ-а е 4 млн. лв. и е
предвиден за финансиране
на проекти, входирани от
бенефициенти, реализиращи
дейност в рамките на общността Главиница-Ситово.
Вторият факт, това е успехът ни да изчистим статуса на Община Главиница
в Държавен фонд "Земеде-

Работата по санирането на сградите продължава
в Детската градина в гр.Главниица...

... и в с. Богданци

щина Главиница?
- Разбира се. Одобрени са
6 проекта за изграждане на
детски площадки на стойност около 150 хил. лв. с
ДДС в следните населени
места: Коларово, Зафирово,
Падина, Стефан Караджа,
Звенимир и Зебил.
Предстои да се подпише
договор за финансиране и
впоследствие да се обяви процедура за избор на
изпълнител за ремонт на
втората по интензивност
улица в село Дичево.
В началото на месец
август стана ясно, че е
одобрен проектът, предвиждащ ремонт и обзавеждане на читалищния салон и
прилежащите помещения в
с. Коларово.
Освен тези проекти, през

следващата година ще продължим с асфалтирането и
ремонта на публичните обекти и с бюджетни средства.
Предстои да проектираме
още два обекта за входиране в МИГ „Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа”,
за изграждане на спортни
площадки от типа на изградената в двора на СУ "Васил
Левски".
Наред с посочените имаме и инвестиции в социалните услуги и за наличните проектни предложения
търсим национално и европейско финансиране. С
огромен интерес очакваме
да се уточнят новите насоки за прием на проектни
предложения, през новия
програмен период на Европейския съюз.

В с.Калугерене нова детска площадка

Екипът на Общинско предприятие "Общински имоти и комунални дейности” - гр. Главиница, стартира
следващия по график обект на територията на община
Главиница.
Тази идея включва изграждане на детска площадка в
село Калугерене, на която ще се монтират оградни пана,
мантинели, беседка, съоръжения за игра, пейки, кошчета,
лие", след като погасихме осветление и ще се извърши озеленяване.
задължението на Общината
възникнало от неуспешния
ремонт на градския стадион. Този успех породи втори
успех и това е, че Община
Главиница е единствената
Община в страната, която
спечели всички входирани
проекти във фонда.
Усилено продължаваме
да търсим финансиране за
продълбочаване на открития канал в града, ремонта
на учебното заведение,
асфалтиране на улици и
изчакваме да свърши съдебната сага около стадиона
на града.
- Имате ли одобрени
проекти за селата в об-
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Решения по актуални теми в полза на жителите
на община Главиница приема местният парламент
Св. Кирил и Методий“ в гр.
Главиница с пълняемост под
задължителния минимум. И
още - одобриха предложението за утвърждаване на
средищни детски градини и
училища на територията
на Община Главиница и
включване на изнесена група
„Васил Левски“ - с.Зафирово
към ДГ „Св. Св. Кирил и
Методий“ - гр. Главиница
в списъка на защитените
детски градини за новата
учебната година.
На сесията бе прието и
решение, с което се дава
През м.юли Общински съ- 2020/2021 година.
съгласие на Община Главет-Главиница проведе две
Съветниците разрешиха виница да кандидаства с
заседания. На първото, извънредно по своя характер,
председателят Месут Алиш
предложи за разглеждане
две докладни записки, по
които бяха приети положителни решения. Те се
отнасят до даване на съгласие кметът на Община
Главиница Неждет Джевдет
да издаде запис на заповед
в полза на Държавен фонд
„Земеделие” обезпечаващ
авансовото плащане по
договор за изпълнение на
проект „Енергийна ефективност, обзавеждане и
оборудване на сградите на
ДГ „Св.Св.Кирил и Методий” в гр.Главиница и село
Богданци” в размер на 383
821,95 лв. и 76 764,39 лв.
ДДС.
формирането и дофинан- проектно предложение „ПоСледващото заседание сирането на маломерни пуляризиране, предаване
бе изнесено и на него бяха самостоятелни и слети и възраждане на различни
приети важни решения за паралелки и групи в общин- аспекти на културното напредстоящата нова учебна ските училища и ДГ „Св. следство в община Главини-

Община Главиница въвежда
най-модерното и ефективно
улично осветление в страната
с мотото „Лампа за всеки стълб”
от стр. 1 300 на брой, които са
крайно недостатъчни и
са податливи на чести
аварии.
Сега реализираме
най-важната стъпка,
а именно да въведем
най-модерното улично
осветление в региона,
а може би и в страната с изцяло монтирани
енергоспестяващи улични осветителни лампи
на всички 4500 стълба
в общината. По този
начин ще подменим сегашните неефективни
лампи, които са луминисцентни и 18-ватови.
В средата на месец
август ни бяха доставени около 4500 лед-осветителни тела за улично
осветление, които са
съответно 50 и 30-ватови. Предвиждаме на
улици, където потокът
е по-интензивен да монтираме 50 ватови, a на
второстепенните 30
ватови.

до 23:00 часа и от 6:00
до 7:00 часа, което даваше възможност само
за няколко часа осветление през тъмната
част на денонощието.
Първата стъпка беше
да премахнем този режим и да осигурим улично осветление през цялата нощ във всички
населени места. Следващата стъпка беше
да вземем в свои ръце
поддържането на уличното осветление и да
го възложим на общинското предприятие /
БКС/. През последните
2 години реализирахме
нашите опити в няколко
населени места, като
монтирахме енергоспестяващи лед-лампи,
които се оказаха доста
надеждни и не изискващи поддръжка. Към
този момент, осветителните тела в община
Главиница са около 2

Общата стойност
на инвестицията е в
размер на 295 000 лв.
и освен осветителни
тела, включва още 4
500 стойки за монтаж
на стълбове и крепежни
елементи. Този договор
е доста успешен, тъй
като гаранцията за
новите енергоспестяващи тела е 10 години,
което означава, че общината в рамките на
този период няма да
има разходи за лампи
и елементи към тях.
Анализът на разходите
показва, че годишният разход за лампи и
елементите към тях
варира от 15 000 до
20 000 лв. Вместо да
поддържаме стари и неефективни 2300 лампи,
което ще ни струваше
средно 165 хил. лв. за 10
години, ние ще сложим
4500 нови, модерни и
енергоспестяващи лампи за 295 хил. лв.

ца чрез провеждане на фестивал на Местната памет”
по процедура за подбор на
проектни предложения към
МИГ „Главиница - Ситово
Крайдунавска Добруджа“.
Приет е Годишния доклад
за осъществените читалищни дейности и годишен
финансов отчет на народните читалища на територията на общината за 2019 г.
На 27 август Общински
съвет - Главиница проведе
своето редовно заседание.
Към четирите докладни
записки включени в предварителния дневен ред бе
добавена още една свързана
с определяне размера на
наемната цена за отдаване под наем на общински
имоти.
В хода на сесията, общинските съветници приеха
Годишен план за младежта,
отчет за изпълнение на общинския бюджет за 2019 г.
и информация за изпълнение
на тазгодишния бюджет за
първото полугодие на 2020
г. Първоначалният бюджет
на Община Главиница за
2020 г. бе 12 451 882 лв.
Актуализираният план към
края на първото полугодие
е 13 209 048 лв., а изпълнението - 5 588 346 лв.
разпределени по дейности
и параграфи. Обемът на
бюджета е увеличен със
757 166 лв. в резултата на
извършени корекции с писма
по Министерство на финансите и други министерства
и ведомства.
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пет нови проекта на
община главиница

са одобрени за финансиране
Община Главиница получи финансиране за изграждане на пет обекта по мярка 7.2. на Държавен фонд
"Земеделие", научаваме от кмета Неждет ДЖЕВДЕТ.
Проектните предложения са подготвени през 2018
година и са одобрени за финансиране от МИГ "Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа".
Договорите са на обща стойност 360 хил. лева с
ДДС и включват следните обекти:
1. Изграждане на парк за активни занимания и
отдих в град Главиница на стойност 234 хил. лева /
пространството зад църквата/;
2. Изграждане на комбинирана детска площадка в
с. Стефан Караджа - 36 хил. лв.;
3. Изграждане на комбинирана детска площадка в
с. Падина - 32 хил. лв.;
4. Изграждане на комбинирана детска площадка в
с. Звенимир - 27 хил. лв.,
5. Изграждане на комбинирана детска площадка в
с. Зебил - 30 хил. лв.
Припомняме, че преди около месец се сключиха
други два договора за финансиране на проектите за
изграждане на комбинирани детски площадки в селата
Коларово и Зафирово.
С посочените по горе договори, обектите получили
финансиране по мярка 7.2 на ДФ "Земеделие" достигнаха 15 на брой.
Предстои да се подпише още един договор, включващ ремонт на улица в с. Дичево.

Паркът в село Дичево - още по-красив

Пристигнеш ли в центъра на
село Дичево, в очи веднага се
набива парковата площ, която
от година на година става
все по-красива. Това лято
работата там не е спирала.
„От една - чашите вече са пет
- една голяма и четири малки,
цял сервиз!” - любезно и с
настроение обяснява кметът
Ведат Ахмед за големите каменни чаши, които допълват
интериора на парка. - Една
част от оградата вече е готова,
има още работа, разбира се, за
да завършим всичко по нея.

Предстои изграждане на
сцената, на която ще се
изнасят концерти и за Празника на селото, и по други
хубави поводи.
Главен майстор по изпълнението на тези идеи е Зихни
Юсуф, а с него работиха Салим
Тахир и Фейджидин Юлми.
Това лято направихме цветните алеи в парка, засадени
са с цветя, така че, който
влезе тук да се чувства уютно
и добре. Саалие Бошнак се
грижи основно за тях.
Ще поправим покрива на

сградата на старото училище,
която се вижда от парка. Нейният вид не е много добър,
трябва и да се измаже, външната фасада да има по-добър
вид. Имаме идеи и за тази
сграда, но всичко по реда си.
Хубавите работи, обикновено
се случват по-бавно.”
Средствата за обновяването
на парка, за материалите вложени в него, са осигурени от
общинския бюджет, за което
кметът благодари на градоначалника Неждет Джевдет.
Благодарност той изказа на работниците, които са се трудили
това лято по разкрасяването на
парка, а също и на всички останали работници, които през
годините също са се трудили
по подобренията в парка и на
останалите обществени места.
А работата в с.Дичево не
спира до тук - в парка предстои
да бъде изградена чешма, а
също да се асфалтира спортната площадка и децата да
могат да играя волейбол.

"Общински гардероб" ще облича
бедни в община Главиница

от стр. 1
Как се е зародила идеята
разказва зам.-кметът по
социални дейности Иванка
СЯРОВА:
„През есента се разчистват къщите и всеки в дома
си има дрехи, които са
здрави, запазени и годни за
носене, но стоят в личните
ни гардероби, необличани с
години. Вместо да заемат
място или да ги изхвърлим,
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по-добре е да направим
така, че ненужните за
нас дрехи да станат нужни за други. Така се роди
първоначалната идея за
разкриване на контейнери
за събиране на облекла. В
последствие, след обсъждане на оперативка, кметът
Неждет Джевдет я прие
много добре - присърце,
както и цялото общинско
ръководство. След обсъж-

дане се прие да се разкрие
„Общински гардероб”, като
се намери, почисти и оборудва помещение. Намерихме такова помещение,
дезинфекцирахме го. Там
вече се приемат здрави
дрехи, годни за употреба
от здравния медиатор.
На дарителите в знак на
благодарност ще връчваме
Сертификати за дарение.
Комисия ще преценява
кой от какво има нужда.
Целта е стоплим поне
малко сърцата на хората,
а те на територията на
община Главиница са доста.
Има многодетни семейства живеещи в бедност,
безработни лица, самотно
живеещи хора, за които
няма кой да се грижи, сираци, полусираци. Тук имаме
разкрити няколко социални услуги от резидентен
тип - ЦНСТ за деца без
увреждания, ЦНСТ за хора с
психични разстройства, защитено жилище. Случвало
се е също така, на жители
на община Главиница да им
се запалят къщи и да изгори
покъщнината. Тези събрани
дрехи са предназначени и за
тях. На хора пострадали от
бедствия също бихме могли
да помогнем.
Първите дарители са служителите на общинската
администрация, които приготвиха първите пакети.
Вярвам, че много хора ще
се включат в кампанията
организирана от Община
Главиница”.
Всеки желаещ може да
дари ненужните си дрехи.

Облеклата могат да бъдат
от всякакъв размер, за
всякаква възраст и пол, но
задължително да са чисти
и здрави.
Приемат се употребявани, но запазени и хигиенизирани дрехи и обувки (мъжки,
дамски, детски - за всички
сезони), детски играчки, бебешки колички, проходилки,
люлки, спално бельо, одеяла,
завивки, пердета и др.
„Общинският гардероб” работи в делничните дни от 16:00
ч. до 18:00 ч. в гр.Главиница, на
ул.Оборище №45 (поликлиниката, гараж №2)
Община Главиница гарантира, че събраните дарения
ще бъдат разпределени на
нуждаещите се.
- Как се справиха социалните институции на
територията на община
Главиница с пандемичната обстановка?
- След като в средата
на м.март бе обявено извънредното положение в
страната заради COVID 19,
за посещение бе затворен
Центърът за социална рехабилитация и интеграция

ализираха почасови услуги
по домакинствата. Зная,
че потребителите са доволни от тези посещения
и очакваха с нетърпение
Центърът отново да бъде
отворен и те да го по-

Преди старта на новата учебна година технически преглед на училищните автобуси

в с.Сокол. Специалистите
от Центъра чрез мобилна
група не изоставиха своите
потребители, а продължиха
да предоставят своята
подкрепа с посещения по
домовете в различните
населени места. (на снимките) На практика, те ре-

сещават. Ето това вече
се случи, възобновиха се
посещенията, разбира се,
при спазване на всички
противоепидемични мерки.
Първият етаж в сградата
на Комплекса за социални
услуги в гр.Главиница, кой-

то включва ЦНСТ за хора с
психични разстройства и
защитено жилище, е обособен с изолирани помещения
за болни от COVID 19 лица
от резидентен тип. Помещенията са предназначени
и за ЦНСТ в с.Малък Преславец. Към момента няма
заразени лица и дано така
да продължи, но ние сме
длъжни да сме подготвени.
- Как ще бъде посрещната новата учебна година?
- Вече е извършен технически преглед на всички ученически автобуси
от специалисти на ДАИ.
Транспортната схема за
превозване на учениците
е готова и всеки автобус
има маршрутно разписание.
Учебната година ще бъде
открита във всички училища на територията на
общината, като се спазват противоепидемичните мерки. Осигурени са
дезинфектанти навсякъде.
От името на кмета на общината Неждет Джевдет
първокласниците ще получат книжки.

Детската градина и
Средното училище в В с.Вълкан се радват
гр.Главиница с одобрени проекти на нов Сватбен салон
Сдружение „МИГ Главиница - Ситово Крайдунавска
Добруджа” и директора на
ДГ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Главиница - Йълдъз
Реджеб, подписаха трети
Договор за предоставяне
на безвъзмездна финансова
помощ по Оперативна програма „Наука и образование
за интелигентен растеж”
2014 - 2020 г., съфинансирана от Европейския социален
фонд.
Тя се предоставя за реализирането на одобрен проект по мярка 3.9 „Уча се, за
да сполуча“ от Стратегията за ВОМР на Сдружение
„МИГ Главиница - Ситово
Крайдунавска Добруджа” и
е на стойност 192 437 лева.
Проектът допринася за
утвърждаване принципа на
равните възможности чрез
равен достъп до всички дейности на децата и техни
родители. Те ще участват
в клубни и забавни обучителни мероприятия; в
мерки по овластяване на
родители; в иновативни
интеграционни мерки, и в
мероприятия за ангажиране
на цялата общност с образователната интеграция,
приемането на различието
и преодоляване на негативните стереотипи.

Втори Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по
Оперативна програма
„Наука и образование за
интелигентен растеж”
2014 - 2020 г. подписаха
Сдружение „МИГ Главиница - Ситово Крайдунавска
Добруджа” и директора
на СУ „Васил Левски”, гр.
Главиница Нефие Раим.
Безвъзмездната финансова помощ се предоставя
за реализирането на проект по мярка 3.9 „Уча се, за
да сполуча“ от Стратегията за ВОМР на Сдружение
„МИГ Главиница - Ситово
Крайдунавска Добруджа”.
Проектът се нарича „
Моите корени и моето
бъдеще” и развива иновативни дейности и услуги
за повишена мотивация
за учене в мултикултурна среда на ученици от
маргинализираните групи
и на техните съученици. Възпитава толерантност, преодоляване на
негативни стереотипи и
дискриминационни нагласи. Приобщава родители/
настойници в съвместни
дейности с учениците и
учителите за преодоляване на негативни стереотипи и дискриминационни

нагласи, чрез привличането им за съмишленици,
съюзници, помощници и
активни участници в образователния процес и извънучилищните дейности.
В клубните и интеграционни мероприятия ще
вземат участие 30 ученици от целевата група
в начална образователна
степен и 40 техни съученици, както и 30 родители/
настойници на учениците
от целевата група.
Ще бъде доставено и
внедрено оборудване на
три помещения по проекта, което включва мебели,
телевизори, климатици,
дидактически материали учебна литература, помагала, учебни пособия и др.
Ще бъде проведена информационна кампания по
повод различни празници,
двудневна конференция в
края на проекта “Заедно
можем повече“ с учители,
ученици, родители, представители на образователните и социалните
институции, на общината,
на НПО, медиите и други
заинтересовани страни.
Проектът трябва да
приключи до края на 2023
г. и е на стойност 198
970 лева.

Сватби, рождени дни и
други тържества вече се
провеждат в Сватбения
салон в с.Вълкан след приключилите ремонти работи, научаваме от кмета на
селото Ерджан Халиибрям.
Хората са много доволни
от новата придобивка.
„С помощта на Община
Главиница и на хората от
селото това стана възможно” – категоричен е
кметът.
За сватбения салон са
изработени 80 маси и 160
пейки.
Жителите на с.Вълкан
се радват и на още една
придобивка - улично осветление. В населеното място
са поставени нови 80 ЛЕДлампи.
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Родом от с. Сокол е създателят на
селските образователни
институти в Турция
Исмаил Тонкуч е роден
през 1893 г. в село Сокол,
община Главиница, област
Силистра, в семейството
на баща - емиграт от Крим,
и майка - родом от Добруджа. Начално образование
завършва в родното си
село, основно - в Силистра, а висше - в Кастамону в Турция. В Уикипедия
за Исмаил Тонгуч пише:
„Турски учен в сферата на
образованието, архитект
на селските институти
и генерален директор на
началното образование…, с
важен принос за турската
образователна система
(аване на т.нар. Селски
образвателни институти).
За него са написани много
книги и са открити училища, носещи името му”.
През 1914 г. заминава
сам за Турция, за да продължи образованието си,
след което през 1918 г. е
изпратен в Германия също
с образователна цел, като
участник в осеммесечна
програма в учителска в
района на град Карлсруе.
Връща се в Анадола през
1919 г. и започва да работи
като учител по физическо
възпитание, рисуване и
занаяти. Малко преди гръцката окупация през 1921 г.
е назначен в град Анкара,
а през 1922 г. е изпратен
отново да учи в Германия.
После е учител и ръководител на училище в Коня и
в учителското училище в
Анкара. По-нататък преподава в учителската школа
в Адана, а през 1925 г. пак
е в Германия за пет месеца,
за проучване на институтите за професионално
образование.
На 11 март 1926 г. е
назначен за директор на
министерството на об-

разованието. Преподава в
курсове, открити за инспектори за начално образование, вкл. в Анкара, и
открива международното
изложение за учебно оборудване в сегашната столица на страната.
На 26 януари 1927 г. се
жени за учителката Нафиа
Камил, с която имат двама
синове, родени през 1928 и
1938 г.
Между 1929 и 1933 г.
заема активни позиции в
Институт за образование,

Исмаил Тонкуч със семейството си
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сЪхраняване на традициите цели проектЪт
на Читалището в село МалЪк преславец

Председателят на Управителния съвет на Сдружение „МИГ Главиница
- Ситово Крайдунавска
Добруджа” - Сезгин Алиибрям и Галина Ангелова - председател на НЧ
„Йордан Йовков - 1946”
(на снимката), подписаха
Договор за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ по Програма
за развитие на селските
райони за периода 2014
- 2020 г., съфинансирана
от Европейския земеделски фонд за развитие на
селските райони.
Безвъзмездната финансова помощ се предоставя за реализирането на
одобрен проект по мярка
19.05. „Проучване, съхраняване и оползотворяване на природните ресурси
и културното наследство
на територията на общините Главиница и Ситово
“ от Стратегията за ВОМР
на Сдружение „МИГ Главиница- Ситово Крайдунавска Добруджа”.
Проектното предложение включва закупуване
на музикално-сценично oборудване, както и
15 броя носии за фолклорните състави към НЧ
„Йордан Йовков - 1946”,
с.Малък Преславец, обезпечаващи провеждането
на различни културноинформационни събития.
Исмаил ТОНКУЧ
Целта на проекта е да
като е основател на кате- се съхрани това, което ни
дра „Живопис и бизнес“. В
тези години е изпълнявал
политиката на държавата, предвождана от Кемал
Ататюрк в периода 19231938 г. На 3 август 1935
г. е назначен за генерален
директор на началното
образование, което ще служи за създаване на селски
институти (в тези години
по-малко от 10% от населението е грамотно), чийто
пръв курс е открит през м.
юли 1936 г. в района на град
Ескишехир.
През 1937 г. е въведен Закон за учителите в селата
и в същия район са открити
първите училища за учители извън градовете. През
1938 г. Тонгуч посещава
България, Унгария и Германия, за да вземе опит в
сферата на образованието.
Същата година застава
начело на Главна дирекция
за начално образование.
На 25 септември 1946
г. Тонгуч е отстранен от
поста си от тогавашния
президент на държавата
Исмет Иньоню, управлявал
от 1938 до 1950 г. (любопитна подробност - майка
му е също изселничка от
България). Вместо него назначава Съвет за образование. През 1954 г. роденият в
с.Сокол образователен деец
се пенсионира доброволно.
Пътува из Европа през 1956
г. и изучава работата на
Детско селище „Песталоци” в Швейцария. През 1958
г. се разболява и умира на
24 юни 1960 г. в Анкара.
Материалът е създаден
по инициатива и текст на
Хабил Курт, поет и писател, почетен гражданин
на община Ситово, през
90-те години на миналия
век е кмет на село Босна,
а по-късно е и общински
съветник.

отличава от останалите
народи - уникалността на
традициите, богатството
на песенното творчество,
красотата на българските
носии и ритъма на танците.
Едно от най-значимите
ежегодно провеждани
културни мероприятия
от НЧ „Йордан Йовков
- 1946“, е празникът на
водните лилии. За неговото популяризиране в

проекта е предвидено изработването на различни
видове информационни
и рекламни материали.
Проектните дейности ще
допринесат за опазване
и развитие на културното
наследство, възраждане
на местния фолклор и
предаваните от векове
история, традиции и бит.
Стойността на проекта е
14 982 лева.

Ремонтирана е "Чаирлък
чешмеси" край село Суходол
По инициатива на Митхат Рашид - кмет на село
Суходол, община Главиница,
екип от Общинското предприятие „Общински имоти
и комунални дейности”
възстанови водоснабдяването на пресъхналата от
години гравитачна чешма.
Живеещите там я знаят
като "Чаирлък чешмеси".
Тя се намира край пътя
Сокол - Суходол и е една от
28-те гравитачни чешми в
общината.
Предстои района около
чешмата да се облагороди
и да се създадат условия
за отдих.
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отличия за школата по
изобразително и приложно
изкуство в зафирово...
Школата по изобразително
и приложно изкуство към
НЧ „Христо Ботев - 1901 г.”,
с.Зафирово участва в Националния конкурс за детска
рисунка, скулптура, приложно изкуство, фотография и
литература "Шарено петле",
информира секретарят на читалището Марияна Лазарова.
Организатори на конкурса

са РУО на МОН в гр. Бургас,
Община Средец и Общински
детски комплекс – Средец.
Той се осъществява под патронажа на Кмета на Община
Средец, а целта е откриването и насърчаването на млади

таланти, от детските градини,
училищата, ЦПЛР, школи и
други извънкласни форми
на обучение в областта на
изобразителното, приложното
изкуство и литературата.
Въпреки сложната епидемиологична обстановка
конкурсът премини при голям
интерес. Предоставените
творби са от 15 области на

страната - Бургас, София, Варна.Силистра, Русе, Хасково,
Ямбол, Шумен, Благоевград,
Пазарджик, Кърджали, Смолян, Търговище, Монтана и
Добрич.
От Школата към читалище-

то на с.Зафирово със свои
творби се включиха Сибел
Раданова Севдалинова, Емилия Еленова Демирова, Севджан Сезгин Изет, Семра
Раданова Севдалинова и
Джанан Ханъмсер Али, подготвени от своя ръководител
Лорета Станева.
След преглед и оценка на
предоставените рисунки и

материали за участие в конкурса в трите възрастови групи, жури с председател Лора
Янева – художник и членове
Георги Каракостов - художник
и Лазар Налбантов - директор
на ОДК, гр. Средец обяви

... и в коларово
Възпитаниците на Лорета Станева, ръководител на Школа по изобразително и приложно изкуство при
НЧ "Св.Св.Кирил и Методий - 1942",
с.Коларово участваха със свои
творби в тринадесетото издание
на Националния конкурс "Кукери"
- за детско творчество, който тази
година премина под надслов "Мистичност в образа на Кукера".

Грамоти и предметни награди за
участие получиха следните деца:
Хаял Орхан, Мелих Мюджелит,
Нелин Наил, Мелиса Мехмед, Сезен Севдим, Семих Нурай, Сердар
Севгин, Жаклин Бейнур, Елиф
Юксел, Гюрай Юксел и Мерих
Стоянов.
Поради усложнената епидемична обстановка в страната

грамотите пристигнаха със закъснение по пощата, информираха от
Читалището.
„От все сърце благодарим на
всички дечица и ръководителката
им. Успех и за следващите рисунки
изпратени за класиране в различни
конкурси в страната” – пожелават
от Ръководството на културната
институция.

резултатите.
В първи модул на тема
„Странджа – мистика и магия,
неугасващи като жарава” на
второ място е класирана Сибел Раданова Севдалинова.
Тя получи диплом и предметни
награди.
Диплом за отлично подготвил ученици в първи модул
получи и ръководителят на
Школата - Лорета Станева.
Децата от Школата към читалището в с.Зафирово извоюваха и три отличия от XII Национален конкурс „Мадарският
конник - символ на историческото минало и европейското
бъдеще на България – 2020 г.”,
гр.Шумен.

В конкурса, в раздел Приложно-декоративно изкуство
взеха участие Преслава Костадинова - 9 г., Денис Юсеин
- 9 г., Емилия Демирова - 10 г.,
Джанан Али - 11 г., Габриела
Миткова – 12 г. и Севджан
Изет - 16 г.
Жури в състав: доц. Валентин Кулев – художник,
преподавател по Рисуване в
катедра „Визуални Изкуства”
в ШУ „Еп. Константин Преславски”, Ивелина Иванова –
художник, графичен дизайнер
преподавател по Рисуване в
катедра „Визуални Изкуства”,
Виолета Петрова – художник,
педагог и Пламена Николова
– художник-приложник разгле-

даха постъпилите за участие
в конкурса 46 рисунки, 18
декоративни творби и 15 компютърни рисунки и определиха
крайното класиране.
В Раздел „Приложно-декоративно изкуство”, първа възрастова група 7-11 г., на 2-ро място
са Емилия Еленова Демирова
и Джанан Ханамсер Али.
С Поощрение е оценена
творбата на Преслава Стилиянова Костадинова.
Ръководството на читалището сърдечно благодари на
Лорета Станева и на всички
участници за отличното представяне, като им пожелават на
всички здраве и нови успехи.

8

устрем

м. 07/08 2020 г.

Танцов състав "Луди млади" със
златен медал от Национален събор

Дванадесетото издание на Националния събор
на читалищата се проведе на 3 и 4 септември
в гр. Бяла. Събитието
трябваше да се проведе
през юни, но беше отложено заради сериозните
противоепидемични мер-

ки и високата заболеваемост в страната.
Годината е трудна,
отменени са голяма част
от събитията, в които
самодейните колективи
могат да участват, научаваме от организаторите. Участниците са по-

малко от предни издания
и Съборът се проведе в
рамките на само два дни
като част от събитията
за празника на град Бяла.
Танцов състав "Луди и
млади" към НЧ "Светлина
- 1968", с. Вълкан бе сред
участниците в събора.

За своите отлични изпълнения през първия ден
те бяха отличени със
златен медал, Грамота
за успешно представяне
и плакет.
Ръководител на танцовия състав е Нафие
Садък.

Пореден успех на младите
творци от с.Коларово
Възпитаниците на Школата по изобразително и
приложно изкуство към
Народно Читалище "Св.
Св. Кирил и Методий 1942" в с.Коларово, община Главиница участваха
в Националния конкурс
за детска рисунка, скулптура, приложно изкуство

и фотография - "Шарено
петле 2020". Той се организира от Общински детски комплекс в гр.Средец.
Тази година темата на
конкурса бе "Странджа Мистика и магия, неугасващи като Жарава".
Творбата на Жаклин
Бейнур е класирана на

второ място, за което е
отличена с Диплом, предметна награда и грамота.
Грамоти за своето
участие получиха също
Илайда Ердан и Гюрай
Юксел.
Ръководител на Школата по изобразително и
приложно изкуство към Чи-

талището на с.Коларово
е Лорета Станева.
От Читалищното настоятелство честитят
наградите на младите
творци и тяхната ръководителка и им пожелават
успешни участия и в други
конкурси.
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