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ВЕСТНИК НА ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА

С мисъл за добруването на хората,
работим по всички одобрени проекти
Неждет ДЖЕВДЕТ, Кмет на Община Главиница:

- Г-н Джевдет, докъде
стигна изпълнението на
проект "Ремонт и реконструкция на улици в
община Главиница"?
- Приключи и вторият
етап от изпълнението
на проект "Ремонт и реконструкция на улици в
община Главиница", който
се финансира от Държавен фонд "Земеделие" и
е на стойност 1 300 000
лв. В град Главиница вече
са асфалтирани и трите
улици заложени в проекта
- улица „Христо Ботев”
откъдето стартира неговото изпълнение, улица
"Любчо Баръмов" и улица
"Ком", а също и в село
Стефан Караджа. В село
Зафирова е осъществен
ремонтът на улица "Възраждане".
- През тази година има
средства за асфалтиране на улици и по капиталовата програма.
- Да, така е. Със средства от капиталовата
програма вече са асфалтирани улици в селата

Ножарево, Калугерене,
Черногор, Косара, Бащино, Суходол, Дичево и в
град Главиница. Освен
асфалтирането, усилено
работим и по ремонта
на обществени сгради Кметства, читалища и
здравни служби.
- А докъде стигна подмяната на уличното
осветление?
- Изпълняваме и тази
наша полезна за гражданите идея. Ново улично
осветление вече е поставено по главните улици в
селата Подлес, Листец,
Вълкан, Звенимир и Зарица. Разбира се, работата
ще продължи и в останалите населени места.
- Открихте и нова
спортна площадка в град
Главиница, има ли и други одобрени проекти за
изграждане на спортни и
детски площадки?
- Да, в Средното училище „Васил Левски” в
града вече разполагат с
нова многофункционална

Месут АЛИШ, Председател на
Общински съвет-Главиница:

Ползотворна е
съвместната работа с
Общинската администрация

на стр. 2

на стр. 3

Джеват Яшар - почетен гражданин 80-ГОДИШЕН ЮБИЛЕЙ ЧЕСТВА
на Главиница (посмъртно) ЧИТАЛИЩЕТО В ГРАД ГЛАВИНИЦА
На тържествена сесия по повод
Празника на град Главиница бяха
връчени отличия за изключителен
принос и заслуги за развитието
и популяризирането на града
и общината

Тържествено заседание
на Общински съвет - Главиница се проведе в залата
на Читалището. След химна
на Република България и
европейския химн „Ода за
радостта”, бе посрещнато
знамето на Община Главиница.
Председателят на Общинския съвет Месут Алиш
представи дневния ред на
сесията. В тържествената
част бяха връчени почетни
отличия, утвърдени с решения на местния парламент.
Със званието „Почетен
гражданин на община Главиница” посмъртно бе удостоен Джеват Яшар - за
изключителен принос и
заслуги за развитието и
популяризирането на града
и общината. Джеват Яшар
е бил два мандата кмет

на община Главиница - от
1995 г. до 2003 г. В биографията му още е записано
- народен представител в
39-ото Народно събрание, в
по-късен период - служител
в Областна администрация
Силистра и в Общинска
администрация Главиница,
общински съветник в Общински съвет Главиница
(в мандат 2007-2011). Той
е бил зам.-председател на
Управителния съвет на
НСОРБ (1999-2003), председател на Сдружение „Толерантност“ - една от
значимите обществени
организации в България,
основана с негово участие
през м. юни 2001 г. Носител
на награди от различни
форуми и поводи, вкл. званието „Кмет на община“,
за принос в местното са-

моуправление, дадена му в
САЩ и др.
Кметът Неждет Джевдет връчи паметното отличие на сина - Джан Джеват, който благодари на
всички за признанието.
С Почетен знак на Община Главиница за значителен принос в областта
на спорта бе удостоено
семейство Вълкови - Симеон Вълков (посмъртно) и
Мария Вълкова, която прие
наградата и изказа благодарност към институциите
- Община, Общински съвет
на стр. 3

Различни културни прояви
съпътстваха Празника на
град Главиница - 26 октомври, Димитровден.
Драматично-куклен театър-Силистра гостува с
постановки за малки и големи, на откритата сцена в
центъра на града концерти
изнесоха певиците Невена
Пейкова и Райна, а точно на
Празника - в православния
храм „Св. вмк. Димитър Солунска” бе отслужена Света Божествена Литургия.
Културната институция
в гр.Главиница - НЧ „Христо
Ботев - 1940 г.” отбеляза
с юбилейното тържество
своята 80-годишнина.
Най-напред организаторите представиха кратка
историческа справка за
читалището, създадено

Е

веднага след възвръщане- Крайовския договор.
то на Южна Добруджа към
От справката стана
Майка България, което бе ясно, че Читалището е
повод юбилеят да е посве- основано от група интелекна стр.4
тен и на 80-годишнината на

Проф. д-р Радослав Радев:

б

на стр. 6
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С мисъл за добруването на хората, Ползотворна е
съвместната
работа
с
работим по всички одобрени проекти Общинската администрация
Неждет ДЖЕВДЕТ, Кмет на Община Главиница:

те площадки на открито,
от стр. 1 мога да ви информирам,
спортна площадка, която че работата по тяхното
ще бъде в подкрепа на изграждане по населениобучението на учениците. те места в общината ще
Освен това, започна и продължи и през следваща
монтирането на нова огра- година. Ще отбележа, че
да на училището с дължина Община Главиница получи
финансиране за изграждане
около 300 м.
Що се отнася до детски- на още пет обекта по мярка
Кметове и председатели на общински съвети от общините в петте
области на СЦРР - Велико Търново,
Габрово, Разград, Русе и Силистра
избраха своите 12 представители
в Регионалния съвет за развитие
и техните легитимни заместници.
Област Силистра издигна за
членове на РСР председателя на
ОС - Силистра д-р Мария Димитрова и кмета на община Главиница
Неждет Джевдет. За заместници
бяха избрани кметът на Кайнарджа
Любен Сивев и председателят на
ОС-Ситово Ридван Кязим.
За представители на област
Велико Търново бяха избрани
кметът на община Велико Търново
и председател на УС на НСОРБ Даниел Панов, кметът на Елена Делян
Млъзев и кметът на община Павликени Емануил Манолов, който
през тази година председателства
Асоциацията на местните власти
от Югоизточна Европа. Техни
заместници ще бъдат Венцислав
Спиридонов – председател на ОС В.Търново, Ивелина Гецова - кмет
на община Лясковец и кметът на
община Горна Оряховица Добромир Добрев.
Двамата представители на област Габрово в РСР ще бъдат Таня

7.2. на ДФ "Земеделие". Те
са одобрени за финансиране
от МИГ "Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа"
и са на обща стойност 360
хил. лева с ДДС.
Ще бъде изграден парк
за активни занимания и
отдих в град Главиница, а
също и комбинирани детски

площадки в селата Стефан
Караджа, Падина, Звенимир,
Зебил, Коларово и Зафирово.
Задължително ще отбележа, че сме на финалната
права на проекта за ремонт на сградата на ДГ
„Св.Св. Кирил и Методий”
в гр.Главиница и детската
градина в село Богданци.

Кметът на община Главиница Неждет Джевдет е избран
в ръководството на Регионален съвет за развитие

Христова - кмет на община Габрово
и кметът на община Севлиево Иван
Иванов. За заместник-представители бяха избрани Силвия Кръстева
- кмет на Трявна и най-младият
кмет в мандат 2019 -2023 г. Трифон
Панчев - кмет на община Дряново.
Представители на област Разград в РСР ще бъдат Денчо Бояджиев – кмет на община Разград,
Дауд Алияоглу - кмет на община

Цар Калоян. За техни заместници
бяха избрани кметовете на общините Завет - Ахтер Велиев и на
община Кубрат - Алкин Неби.
Русенска област ще бъде представлявана в състава на РСР са
кметът на областния град Пенчо
Милков, Димитър Славов - кмет
на община Бяла, кметът на община
Сливо поле Валентин Атанасов. Те
ще могат да бъдат замествани в

заседанията на РСР от кметът на
Две могили - Божидар Борисов,
кметът на община Ценово Петър
Петров и кметът на община Борово
Валентин Панайотов.
Поименният състав на представителите на общините в Регионалния съвет за развитие за Северен
централен район за паниране ще
бъде утвърден със заповед на министъра на регионалното развитие.

Редовни заседания на Общински съвет-Главиница
м.Октомври

м.Септември

Преди началото на сесията
бе изслушан отчетът, който направи изпълнителният директор на МИГ "Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа"
Данка Милчева за работата по
изпълнение на Стратегията за
воденото от общностите местно развитие на МИГ-а.
Най-напред съветниците
разгледаха и приеха предложената от кмета на общината
Неждет Джевдет - Актуализация на поименния списък на
капиталовите разходи за настоящата година. Тя включва
компенсирани промени между
отделните обекти, финансирани със средства от целевата
субсидия за капиталови разходи, собствени средства и средства от европейски програми.
Общата сума на капиталовите разходи е 4 841 458,00 лв.
Общинският съвет прие и
предложената Програма за
енергийна ефективност на
община Главиница за периода

Сред най-важните решения,
които приеха общинските съветници е предложението за
въвеждане на задължителна
предучилищна подготовка
през учебната 2020/2021 г. на
4-годишните деца от общината
Главиница до края на 2020
г., както и администриране
на открито производство по
ликвидация на „Общински
превози” ЕООД.
Положително решение получиха също предложенията за
поемане на дългосрочен дълг
2021-2027 г. Изготвянето на под формата на финансов
такава общинска Програма лизинг по четири обособени
е задължителна част на държавната политика за енергийна ефективност, с която се
цели намаляването на енергопотреблението в обекти,
общинска собственост, като
по този начин се дава пример
на населението и на бизнеса.
Съветниците приеха решение за разкриване на три
допълнителни щатни бройки
в структурно звено „Други
дейности по образованието”.
Това са шофьори на автобуси, които превозват ученици.
След, като през м.май с решение на Общинския съвет бе позиции, актуализираната
закрито общинското дружество бюджетна прогноза на Об„Общински превози” се налага щина Главиница за периода
такива бройки да бъдат вклю- 2021-2023 г. и иницииране на
чени в щатната структура на гражданско съдопроизводство
Общината.
с цел реализиране правата
Темата за общинското дру- на Община Главиница във
жество „Общински превози”, връзка с неизпълнен договор
което е в ликвидация ще се по обществена поръчка с
разгледа на следващото за- предмет „Реконструкция и изседание.
граждане на Спортен център

в гр.Главиница”.
Кметът Неждет Джевдет бе
определен за представител на
Община Главиница в предстоящото заседание на Общото
събрание на Асоциацията по
водоснабдяване и канализация на обособена територия,
обслужвана от „В и К” ООДСилистра. При невъзможност
той да присъства лично, ще го
замества зам.-кметът Сюзан
Хасан.
Строителни материали на
стойност 1000 лв. ще бъдат
закупени с общински средства, които са предназначени
за отстраняване на щетите
следствие на пожар възникнал

в дома на Севдим Ангелов от
с.Богданци.
Общинските съветници приеха единодушно предложенията за отличаване със званието
„Почетен гражданин на община Главиница” (посмъртно)
на Джеват Яшар и с Почетен
плакет за значителен граждански принос - Мария Вълкова и
Симеон Вълков (посмъртно).

Месут АЛИШ, Председател на
Общински съвет-Главиница:

- Г-н Алиш, Вие сте втори
мандат председател на Общински съвет-Главиница.
Какъв е сегашният Общински съвет? Как работите с
него?
- Настоящият Общински
съвет работи по-спокойно в
сравнение с предходния.
- Защо?
- В предходния мандат се
изредиха няколко кмета двама официални и няколко
изпълняващи длъжността, а
политическите пристрастия
бяха изразявани много явно
и високо. Тогава съотношението между политическите
сили в Общинския съвет
беше 50 на 50 с един съветник, който както се казва,
беше „златният пръст“. Докато сега - в този Общински
съвет, ДПС има мнозинство
с 10 съветници. Но все ми
се струва, че не това е водещото в него. Общинските
ни съветници са запознати с
работата си. Имаме няколко
съветници, които са в Общинския съвет вече няколко
мандата. Мога да похваля
всички председатели на Постоянни комисии. Те си вършат работата добре. Даже
на последното заседание
на Постоянните комисии те
предявиха желание всеки
председател на Постоянна
комисия да води разглеждането на докладните, които касаят техния ресор. Тази идея
беше възприета и заседанието протече по този начин.
Естествено, това се отрази и
на сесията на Общинския съвет. Когато един финансист
или счетоводител говори по
финансови въпроси, нивото
на работата се вдига и нещата се разглеждат, както
се казва, на експертно ниво.
Това улеснява много нашата
работа - и тази на Общинския
съвет, и тази на общинската
администрация.
Общинската администрация се води от кмет, който
също е втори мандат. Нещата и там са променени и
това също улеснява взаимодействието между нея и
Общинския съвет.
Хубавото на този Общински съвет, или може би на
мен така ми се струва, дано
да не дърпам Дявола за
опашката, е това, че политическите пристрастия вече не
вземат връх, а се гледа да се
работи за благото на гражданите на нашата община.
Друго нещо, което също ми
прави впечатление, е, че в
предходния мандат работата на Постоянните комисии
приключваше много бързо,
а на сесиите на Общинския
съвет се водеха дискусии.
Тогава нямаше и COVID-19.
Имаше много граждани, които присъстваха на сесиите,
вкл. кметове, читалищни
дейци, гости... Публиката
предразполагаше политическите сили за дискусии. Имаше една такава показност и
вътрешна борба в подготовка
за следващите избори. Но
сега сме в началото на новия
мандат и нещата са ясни - с

редовно избрани Общински
съвет и кмет.
- А как работи Общинският съвет с Общинска
администрация сега?
- Естествено, че не може
да няма напрежение - и
двете страни имат своите
мнения, но като цяло работата е много ползотворна.
Работим добре с Общинска
администрация. Мисля, че
хората са доволни от нещата,
които се случват по отделните населени места.
Интересно е да отбележим,
че почти всички кметове в
нашата община са от една
политическа партия - от Движението за права и свободи.
Когато се оформя Годишната
програма за управление
и разпореждане с общинското имущество, когато се
оформя бюджетът, особено
капиталовата програма, тя
се приема с пълното одобрение на кметовете, които
естествено от своя страна
осъществяват своята политика в своите населени места, спрямо техните жители.
- А и Вие се срещате с
хората по селата...
- Разбира се. Това е едно
от задълженията на общинските съветници. Връзката
между населението и Общинския съвет и между Общинския съвет и кметовете е
непрекъсната.
- Предполагам, че при
Вас идват граждани. Какви
проблеми поставят?
- Хората, които преди идваха при нас се оплакваха
от липсата на улично осветление, от сметосъбирането...
Това вече е „взето в ръце“
от Общината - Общинското
предприятие извършва тези
дейности. Обикновено хората идват и търсят работа.
Защото няма работа. Млади
хора, които търсят как да
се реализират, не могат и
напускат границите на общината... А вече и търсенето на
работа в чужбина, и особено
в Европа,се затрудни заради
ситуацията с коронавируса.
Има един такъв проблем:
младите хора, завършили висше образование, искат да се
реализират тук. Но, получили
качествено образование те
не искат да останат в Общината при сегашното заплащане. Чува се, че от 1 януари
ще увеличат с 10% заплатите
на общинските служители.
Това ще бъде в плюс, но
дотогава... Държавата трябва да обърне внимание на
Общините - особено относно
дофинансирането, касаещо
заплащането на служителите
в Общинска администрация.
Ние сме малка община. При
формирането на нашия бюджет знаете какъв процент се
дофинансира от държавата.
Можем да направим прекия
извод, че ако имаме силна
държава, ще имаме и добри
заплати. Изискванията на
младия човек са много високи. Той иска да живее по
друг начин, при съвсем други
условия, но всичко това е
свързано и с пари.
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Джеват Яшар - почетен гражданин
на Главиница (посмъртно)

от стр. 1 ежегодно.
С Грамота на Община Глаи Читалище, откъдето ви- виница бе отличено семейнаги е срещала подкрепа.
ство Гюлджан и Гюледжан
С Грамота на Община Гла- Мехмед от с.Драгомъж - за
виница бяха наградени Ергин проявен героизъм и гражданАхмед - собственик на „Не- ска доблест. Те стават свираком“ ЕООД и организатор детели на пътнотранспортно
от 2012 г. на традиционния произшествие в близост до
Мотокрос в гр.Главиница и с.Подлес - челен сблъсък на
негов спонсор; Билент Хасан

сектор, нито пък за частния
сектор - подчерта той в словото си. - Всички общини
реализират своите ангажименти в условия на намалени
бюджети. На фона на кризата, която набира скорост, в
Община Главиница успяхме
да изпълним всички поети
ангажименти и реализираме
изцяло инвестиционната си
програма.
Нашата община се оказа
една от малкото общини,
които натрупа много опит за
работа с европейски проекти.
Огромен успех за Община
Главиница е и финансовият
ресурс, който успяваме да
усвоим от Местната инициативна група, която ще действа
до 2023 г.
С общи усилия и упорита
работа успяхме да постигнем много цели, които не са
били постигани преди нас.
Град Главиница и всяко едно
населено място започна да
променя своя облик.”
Поздравление на празника
поднесе и председателят на

Кметът на община Главиница Неждет Джевдет и председателят на Общинския съвет
Месут Алиш заедно със съпругата и сина на Джеват Яшар, който посмъртно бе удостоен
със званието Почетен гражданин на Главиница

празнуване.
Изказвам своята признателност към всички, които са
градили и допринесли за благополучието на нашия град.
Благодаря на всички, които
се трудят извън пределите
на Общината и държавата,
но винаги носят Главиница в
сърцата си и винаги, когато
имат възможност се завръщат
в родния град. На младите
хора пожелавам да съхранят
своя устрем и да следват
завещаното от предците ни.”
Гости на празничната тържествена сесия бяха кметовете и председателите на
Общински съвети от Тутракан,
Ситово, Исперих и Алфатар,
както и председателите на
Общински съвети на Силистра и Дулово. Те отправиха
своите празнични поздравления и показаха с отношението
си, че в тяхно лице имат исПредседателят на Общински съвет-Главиница
крени приятели и партньори.
Месут Алиш връчва Почетен знак на Мария Вълкова
За Празника на Главиница
Поздравителни адреси са равител Ивелин Статев, от асоциация на председателите
получени от областния уп- сдружение „Толерантност”, на Общинските съвети и др.
от НСОРБ, от Националната

С Грамота на Община Главиница бяха наградени Ергин Ахмед, Билент Хасан
и Красимир Шиков

- собственик на сервиз за автомобили „Били аут“, един от
първите заели се да организира и открие първия Мотокрос
в гр. Главиница през 2003 г. и
Красимир Шиков - също един
от първите организатори на
мотокроса в гр.Главиница
през 2003 г., който със своя
трактор е дизайнер на трасето
от самото начало на Мотокроса, участва и в състезанията

две леки коли. Успяват да
извадят от горящите коли 3
човека, които минути след
това са избухнали.
Кметът на община Главиница Неждет Джевдет поздрави
всички присъстващи. „Нашата
кауза е гр. Главиница и община Главиница, нейното развитие и добруване на хората.
Много неща се случиха през
настоящата година, която не
е никак лека за публичния

Общински съвет-Главиница
Месут Алиш. „Макар и с няколко дена по-рано, днес ние
честваме празника на нашия
град, ден, който сплотява
всички главиничани, независимо от възраст, социален
статус и политически пристрастия - каза той. - Приемете
моите и на целия Общински
съвет пожелания за здраве,
късмет и благополучие. В този
тържествен ден, отправям
своята и на моите колеги благодарност към всички, които
с делата си градят бъдещето на нашия град, въпреки
трудностите на днешния ден,
особено тази година. Пандемията преобърна живота
ни и ни вкара в друг режим
на мислене, работа, даже и

Гости на тържествената сесия бяха кметове и председатели на Общински съвети от
Силистра, Тутракан, Дулово, Ситово, Алфатар и Исперих

Грамота за смелата постъпка на Гюлджан
и Гюледжан Мехмед връчи кметът Неждет Джевдет
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80-ГОДИШЕН ЮБИЛЕЙ ЧЕСТВА
ЧИТАЛИЩЕТО В ГРАД ГЛАВИНИЦА

туалци през 1940 г., помещава се в самостоятелна
сграда, собственост на
Общината, построена 1958
г., която е реновирана със
средства от оперативните

европрограми.
Пръв ръководител на читалището е Симеон Калчев.
То се е помещавало в стара
македонска къща, в която
е живял търговецът Васил
Терзиев. В Читалището се
е намирало единственото
в селото радио и затова
там се събирало цялото
село, за да слуша новини и
развлекателни предавания.
По-късно е уредена малка
библиотека, сформират се
и самодейни групи - театрален и певчески състав.

В днешни времена, Читалището се управлява
от Читалищно настоятелство, чийто председател е
Елена Томова. В него репетират различни самодейни

състави, а културната
институция работи в добро
партньорство с Общината,
училището, детската градина и Пенсионерския клуб.
Поканата на Настоятелството за присъствие на
тържеството бе уважена
от представители на различни институции - Община
Главиница, Общински съвет-Главиница, Областна
администрация, СУ „Васил
Левски”, ДГ „Св.Св.Кирил и
Методий”, читалища от общината, РЕКИЦ, Регионал-

на библиотека-Силистра,
Федерация на българските
фолклорни групи и др.
С юбилейни плакети бяха
удостоени Неждет Джевдет - кмет на община

Главиница, Еленка Борисова
- посмъртно (бивш председател на читалищното
настоятелство), Елена
Томова, Пенка Димитрова,
Диана Карачорова - секретар на читалището, Денка
Донева, Димитър Ненчев,
Петър Цанков, Мария Вълкова, Тодорка Спасова, Ради
Иванов.
Благодарствени адреси
и грамоти бяха връчени
и на много самодейци, а
възпитаниците на Пенка Димитрова поздравиха

присъстващите с няколко
народни песни.
Кметът на общината
Неждет Джевдет подари
часовник на Читалището,
който да сочи вярната
посока поне още 80 години.
От името на СУ „Васил
Левски”, директорът Нефие
Раим подари портрет на
патрона на читалището
- Христо Ботев, от Федерацията на БФГ - специален
плакет, колегите от другите читалища - стилизирана
първата буква от глаголицата, цветя поднесоха от

Областна администрация,
РЕКИЦ и Регионална библиотека и др.
На финала на юбилея,
секретарят Диана Карачорова връчи "Завет на
поколенията" на млади
хора от града, който
гласи: "Днес, 20 октомври
2020 г., НЧ „Христо Ботев
- 1940 г.”, гр.Главиница
празнува своята 80-а годишнина. На този светъл
празник ние, самодейците,
се обръщаме към Вас,
младото поколение, завещавайки Ви красотата

на българската народна
песен, хармонията на българските народни танци и
магията на българските
традиции и обичаи. Докоснете се до пъстротата
на българската душевност, вплетена в шевиците на народните ни носии.
Завещаваме Ви нашата
обич към фолклора, нашата вяра и вдъхновение. Не
забравяйте, че трябва да
пазите жив огъня на това
национално богатство и
да го предавате на Вашите деца!".

Световният ден на поезията - 1 октомври, бе отбелязан от НЧ "Просвета" в село
Стефан Караджа. По този повод е гостуването на ученици от VI клас от местното
училище в културната институция. В библиотеката са им представени творби
на едни от най-известните автори на поезия. За учениците е бил интересен и
конкурсът "Най-добър четец", в който са взели активно участие.
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С нова спортна площадка вече Осигурени са лаптопи и
разполага СУ "Васил Левски" таблети за децата от ЦНСТ
в село Малък Преславец

от председателя на Общинския съвет - Месут
Алиш, зам.-кмета „Социални
дейности и образование“
Иванка Сярова, зам.-кмета
с ресор „Финанси“ Сузан
Акиф, секретаря на Община
Главиница - Ашкън Салим
и служители на Общинска
администрация.
Ученици на СУ „Васил
Левски“ представиха пред
гостите специална празнична програма, след което
демонстрираха първия си
мач.
„През 2021 г. ще продължим с инвестициите в
спортна инфраструктура,
както и в площадките на
открито. До края на 2020
В двора на СУ "Васил
Левски" в гр. Главиница е изградена нова многофункционална спортна площадка.
Площадката се реализира
успешно чрез съвместната работа на Общинска
администрация и СУ „Васил
Левски“, гр. Главиница по
„Програма за развитието
на селските райони 20142020 г., съфинансирана от
Европейския земеделски
фонд за развитие на селските райони, Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на
селата в селските райони“,
информира кметът Неждет
Джевдет, който откри новата придобивка. Общата
стойност на проекта е
около 110 хил. лева с ДДС.
Футболното игрище е
с размери 20 на 40 метра
и има изкуствена настилка, която е монтирана
съгласно изискванията за
спортно съоръжение. Пространствата са обезопасени със специална оградна
система.
С изпълнение на проекта
се подобри достъпа до
модерна инфраструктура
на живущите в община
Главиница и в частност на
децата в общината.
Кметът на Община Главиница - Неждет Джевдет,

бщина Главиница е
сключила Договор с
Фонд „Социална закрила” за реализация на
проект по „Целева програма
за подпомагане образователния процес на децата
и младежите, настанени в
социални услуги, делегирана от държавата дейност от
резидентен тип и домове за
деца, лишени от родителска
грижа от I до XII клас, по реда
на чл.27,ал.1, т.2 от Закона за
социално подпомагане“.
Целта на проекта е осигуряване на непрекъснат образователен процес за децата
и младежите, които учат и са
настанени в социални услу-

О

ги, делегирани от държавата
дейност, от резидентен тип и
във връзка с извънредната
епидемична обстановка и
ангажимента на Министерството на труда и социалната
политика да не се преустановява социалната подкрепа на
най-уязвимите обществени
групи и предприемането на
мерки за оказване на подкрепа на учащи деца и младежи.
Бюджетът на проекта е
5 492 лв., които са 100 %
безвъзмездна финансова
помощ.
Съгласно одобреното проектно предложение, са закупени пет лаптопа, шест
таблета и мултифункцио-

нално устройство предназначени за потребителите
на Центъра за настаняване
от семеен тип в с. Малък
Преславец.
Зам.-кметът на Община
Главиница Иванка Сярова и
общински служители посетиха ЦНСТ и предадоха закупените технически средства.
Техниката е необходима за
нуждите на децата, живеещи
в това социално заведение, за
да се гарантира възможността
да получат при създалите се
заради коронавируса условия
достъп до непрекъснат образователен процес и условия
за провеждане на дистанционно обучение.

Подобрява се инфраструктурата в с.Черногор
И тази година една преасфалтирана улица след
фрезоване на стар изпъкнал
асфалт, полагане на фракции
за терена и оформяне на асфалтирания терен.
Извършените строителни
дейности за преасфалтирането на улица „Осма“ са на
стойност около 15 000 лева
и са предвидени в капиталовите разходи на Община
Главиница, по предложение
на кмета на с.Черногор и
след оглед от служители на
Общината.
Благодарност от името на
Жителите на с.Черногор изказват своята благодарност
към ръководството на Община Главиница за усилията им
да подобряват инфраструктурата в малките населени
места. Полека-лека селото
добива вид и сега хората са
изключително доволни, категорични са черногорци.

и директора на СУ „Васил
Левски“ - Нефие Раим, поздравиха учениците за новата придобивка, като им
пожелаха много здраве и
полезни спортни дейности.
Събитието бе уважено

година ще подготвим проект за ремонт на физкултурния салон на училището,
който се надяваме да бъде
реализиран през следващата 2021 година”, допълни
още кметът Неждет Джевдет.
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Проф. д-р Радослав Радев:

Една везбичка върху маските срещу коронавируса би ни помогнала да се спасим от него

Наскоро проф. д-р Радослав Радев от Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“
проведе в интернет онлайн лекция
за везбата като трета българска
азбука (след глаголицата и кирилицата), защото тя е своеобразна
графична система за управление
и е българската мяра за цветове.
В рамките на близо един академичен час той предложи на
многобройната си и разнолика
аудитория непознати за широката
публика наблюдения и заключения, свързани с изображенията по

българските шевици, черги и килими. За да изведе познание, което
е полезно както за всички автори
на везба, така и за ползващите
резултата от техния творчески
голям труд, подвластен на вековно
наследство.
Проф. Радев: „Българската
везба е отделен, специфичен дял
на българския език, свързан с
интимното, съчетаващ думането
и мълчанието; тя има спектрално
въздействие и е вечно послание“.
И някак като заклинание прозвуча
в самия край на лекцията, че „една

"Децата рисуват
цветята, морето,
света..."
Възпитаниците на Лорета Станева, ръководител
на Школата по изобразително и приложно изкуство
при НЧ "Св.Св.Кирил и Методий - 1942 г.", с.Коларово
участваха в тазгодишното
издание на Международната детска изложба-конкурс
"Децата рисуват цветята,
морето, света...”. Културното събитие се организира от Общински детски
комплекс в гр. Поморие.
Журито в състава - Мария
Стаматова, Милчо Талев и
Добрин Вътев, след като
разгледа представените
творби, оформи и крайното
класиране.

Във втора възрастова група, 11-годишната
Жаклин Бейнур е отличена
с поощрителна награда.
Грамоти за успешно участие в изложбата-конкурс
получиха Елиф Юксел, Семих
Нурай, Иляйда Ердан, Мелиса Мехмед, Мелих Мурад,
Севги Севгин, Сезен Севдим, Сердар Севгин, Хаял
Орхан и Жаклин Бейнур.
„От все сърце благодарим на всички дечица и
ръководителката им. Пожелаваме им успехи и през
новия творчески сезон!”
- категорични са от ръководството на Читалището
в с.Коларово.

везбичка върху маските срещу
коронавируса“ биха ни помогнали
да се преборим с проблема, връхлетял ни през 2020 г.
Предполагам за повечето виртуални участници е било изненада
твърдението на професора, родом
от Главиница, Силистренско, и
възпитаник на ТМТ „Владимир
Комаров“ в сегашния областен
град, че по време на Османската
империя, в която в продължение на пет века са и изконните
български земи, е била актуална
битката…за цветовете. Те са
били израз на властта и на нейното упражняване като влияние
- например, еничарите, които до
унищожаването си през 1828 г. в
продължение на триста години са
вдигали и сваляли султани, според
дрехите си са били оприличавани
на лехи от лалета.
В същия период обаче на поданичките на султана от немюсюлманската среда е било забранено
да носят дрехи в зелено, жълто и
в ярко червено. Битката за цвета е
битка срещу робството – ако цветовете преобладават в дрехата на
намиращия се под робство, то той
не може да бъде победен. Според
професора, в битката срещу цветовете се включва в 40-те години
на 19 в. и гръцкото духовенство,
усетило пробуждането на духа при
българите.

Странно на пръв поглед и дори
неочаквано, но вероятно вярно е
твърдението му, че негов „партньор“ е българското чорбаджийство, което се обявява срещу везбата
като практика в бита. Анализът
обаче показва, че при българите
има изобилие от цветове, вероятно
заради наличието им в ландшафта
в различните сезони на годината.
Оттам и изводът, че везбата се
родее с възраждането на нацията,
тъй като чрез нея се е съхранила
българската ни същност.
Същите тези заемат напоследък
много български етнолози, сред
които и д-р Йордан Касабов от
Силистра, каквито мотиви той
има и в новата си книга „Скритият
бог (древна българска същност)“,
която е под печат. По темата той
отделя внимание и в материала
си „Шиковската женска носия“,
публикуван в книга 12-а на „Известия на Научен център „Св.
Дазий Доростолски“ Силистра“,
който е към РУ „Ангел Кънчев“ и
бе представен в проведената първа
Академична кръгла маса по идея
на Филиал Силистра.
През 1921 г. тогавашният министър на образованието издава
наредба училищата да имат униформи с везба, характерна за съответния регион (или етнографска
област). Идеята била моделите
да бъдат изработени български
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художници. И отново - изненада,
против това предложение се обявява българската интелигенция
и така то пропада. А функцията
на везбата е знакова, тъй като
тя съхранява ритуална практика
и символизира плътен духовен
живот. Везбата е едновременно
подредба и ритъм; тя не може да
съществува без сюжети, реализирани от отделните елементи, като
сред тях има и пътуващи мотиви.
Според проф. Радев, във везбата всичко (видимо) може да се
изрази чрез цвете, тъй като в нея
те представляват особена магия.
Не са запазени обаче записани
сюжети на везбата, което според
професора ни обрича на дълъг път
към нейното словесно изразяване
(възстановяване).
Направен е анализ, че древните
гърци не правят разлика межди
синьо и зелено. При българите
българският цветови спектър се
събира около зеления цвят, при
това в отделните му нюанси, иначе
по принцип това става около белия
цвят. Черният цвят символизира
трагедията на живота, червеният
- излаза от тази трагедия.
Проф. Радев разясни „разликата“ между двете български
азбуки – глаголица и кирилица,
и тяхната посестрима - везбата.
Най-важното от този анализ е,
че в основата и на трите са кръг,
кръст и триъгълник, с уговорката,
че буквите освен графична имат и
числова стойност. При тях обаче
няма интерес към вътрешното
пространство на буквите, а, примерно, при глаголицата почти
всички букви са с голямо вътрешно пространство. За разлика от
буквите, при везбеното „писмо“

има насищане на пространството
с линии и геометрични форми,
между съществува „сблъсък“. И
трите български азбуки се четат
чрез съзерцание, но при везбата
се „влиза“ и във вътрешния обем
на елементите. Подредбата им
има значение при четенето и
съответно за разбирането на съдържанието.
Проф. Радев смята, че везбата
е специфичен език за изразяване,
свързан с интимното начало и с
детското усещане. Той припомня,
че до 19 в. българката е имала
„право“ по-малко да изразява своите чувства, в сравнение със следващия период. Било й е забранено
да дава външен израз на своята
емоция, оттам и заключението,
че „мълчанието е голяма наука“.
И още: жените възприемат
везбата, която на практика е
пластично изкуство, като живо
същество, което се ражда благодарение на женската чувствителност. Сама по себе си тя е
„добра магия“, затова шевиците
имат предпазна роля (те „лаят“,
както се изразяват по въпроса
в Пиринско, срещу лошовината
и неправдата - образно казано).
Всяко нещо от бита може да бъде
обозначено с цветове от жената
във везбената творба с цел успоредяване на света и намиране на
баланса. В името на жизнеността
черният цвят във везбата (точката) са загърля с други цветове. В
заключение проф. Радев заяви, че
чрез везбата българката закодира
себе си и реално създава най-свободната своя биография, която
може сама да напише („понасям
тегобите – пренасям хубавото“).
Йордан ГЕОРГИЕВ

Община Главиница, Област Силистра

ОБЯВА
Община Главиница обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 3 (три) години на имоти - общинска собственост в регулационните граници на населените места за отглеждане
на едногодишни земеделски култури, с начални тръжни цени, депозити за участие
и дължима такса битови отпадъци (ТБО), както следва:
ʋ
ɩɨ
ɪɟɞ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ɇɚɫɟɥɟɧɨ ɦɹɫɬɨ

Ɉɛɟɤɬ ɧɚ ɬɴɪɝɚ
Ʉɜ.

ʋ ɧɚ ɢɦɨɬɢ

Ȼɚɳɢɧɨ
Ȼɚɳɢɧɨ
Ȼɚɳɢɧɨ
Ȼɚɳɢɧɨ
Ȼɚɳɢɧɨ
Ȼɚɳɢɧɨ
Ȼɚɳɢɧɨ
ȼɴɥɤɚɧ
ȼɴɥɤɚɧ
ȼɴɥɤɚɧ
ȼɴɥɤɚɧ
ȼɴɥɤɚɧ
ȼɴɥɤɚɧ
ȼɴɥɤɚɧ
ȼɴɥɤɚɧ
ȼɴɥɤɚɧ
ȼɴɥɤɚɧ
ȼɴɥɤɚɧ
ȼɴɥɤɚɧ

2
3
3
4
8
4ɚ
4ɚ
1
1
4
5
5
5
5
6
6
7
7
7

Ƚɥɚɜɢɧɢɰɚ

2

XIV-33 ɢ XV-33
XII-9
XIII-9
I-21
ɏVIII-33 ɢ XIX-33
V-23
VII-26
XVIII
XIX
XXV
XVI
XVII
XVIII-ɨɛɳ
XIX-ɨɛɳ
XV-56
XXI-40
I
IX ɨɛɳ
XII ɨɛɳ
I ɨɛɳ, II ɨɛɳ, III ɨɛɳ,
IV ɨɛɳ, V ɨɛɳ, VI-241,
VII-241, VIII-241, IX
ɨɛɳ ɢ X ɨɛɳ
I ɨɛɳ, II ɨɛɳ, III ɨɛɳ,
IV ɨɛɳ, V ɨɛɳ, VI ɨɛɳ,
VII ɨɛɳ, VIII ɨɛɳ, IX
ɨɛɳ ɢ X ɨɛɳ
IV-45
VI-46
VII-47
ɏ-15
XVII-402, XVIII-403 ɢ
XIX-404
III ɨɛɳ
VI ɨɛɳ
I ɨɛɳ ɢ II ɨɛɳ
V ɨɛɳ, VI ɨɛɳ ɢ VII
ɨɛɳ
IX ɨɛɳ
IX-19, X ɨɛɳ, XI ɨɛɳ ɢ
XIII ɨɛɳ

21

Ƚɥɚɜɢɧɢɰɚ

1

22
23
24
25

Ⱦɢɱɟɜɨ
Ⱦɢɱɟɜɨ
Ⱦɢɱɟɜɨ
Ⱦɢɱɟɜɨ

3
3
3
3

26

Ⱦɨɥɧɨ Ɋɹɯɨɜɨ

22

27
28
29

Ɂɚɪɢɰɚ
Ɂɚɪɢɰɚ
Ɂɚɪɢɰɚ

2
2
7

30

Ɂɚɪɢɰɚ

8

31

Ɂɚɪɢɰɚ

8

32

Ɂɚɪɢɰɚ

9

Ɂɚɪɢɰɚ

9

Ɂɚɪɢɰɚ
Ɂɚɪɢɰɚ

14
16

36

Ɂɚɪɢɰɚ

16

37

Ɂɚɪɢɰɚ

16

38

Ɂɚɪɢɰɚ

16

39
40

Ɂɚɪɢɰɚ
Ɂɚɪɢɰɚ

16
16

41

Ɂɚɪɢɰɚ

16

42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

Ɂɚɪɢɰɚ
Ɂɚɪɢɰɚ
Ɂɚɪɢɰɚ
Ɂɚɮɢɪɨɜɨ
Ɂɜɟɧɢɦɢɪ
Ɂɜɟɧɢɦɢɪ
Ɂɜɟɧɢɦɢɪ
Ɂɜɟɧɢɦɢɪ
Ɂɜɟɧɢɦɢɪ
Ɂɜɟɧɢɦɢɪ
Ʉɚɥɭɝɟɪɟɧɟ
Ʉɨɥɚɪɨɜɨ
Ʉɨɥɚɪɨɜɨ
Ʉɨɥɚɪɨɜɨ
Ʉɨɥɚɪɨɜɨ
Ʉɨɥɚɪɨɜɨ
Ʉɨɥɚɪɨɜɨ
Ʉɨɥɚɪɨɜɨ
Ʉɨɥɚɪɨɜɨ
Ʉɨɥɚɪɨɜɨ
Ʉɨɥɚɪɨɜɨ
Ʉɨɥɚɪɨɜɨ

17
17
22
8
1
1
1
4
23
26
3
1
3
3
5
11
13
16
16
16
16
17

64

Ʉɨɥɚɪɨɜɨ

23

65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76

Ʉɨɥɚɪɨɜɨ
Ʉɨɥɚɪɨɜɨ
Ʉɨɫɚɪɚ
Ʉɨɫɚɪɚ
Ʉɨɫɚɪɚ
Ʉɨɫɚɪɚ
Ʌɢɫɬɟɰ
ɇɨɠɚɪɟɜɨ
ɇɨɠɚɪɟɜɨ
ɇɨɠɚɪɟɜɨ
ɇɨɠɚɪɟɜɨ
ɇɨɠɚɪɟɜɨ

28
28
15
19
27
27
4
2
18
18
23
23

33
34
35
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2,187
1,155
1,155
0,810
3,140
1,340
0,966
1,180
1,180
1,334
1,100
1,210
1,045
1,045
1,240
1,000
1,700
1,224
1,350

ɇɚɱɚɥɧɚ
ɰɟɧɚ ɫ ȾȾɋ
(ɥɜ.)
116
61
61
43
166
71
51
63
63
71
59
64
56
56
66
53
90
65
72

10,600

382

ɉɥɨɳ
(ɞɤɚ)

11,60
6,10
6,10
4,30
16,60
7,10
5,10
6,30
6,30
7,10
5,90
6,40
5,60
5,60
6,60
5,30
9,00
6,50
7,20

Ⱦɴɥɠɢ
ɦɚ ɌȻɈ
(ɥɜ.)
29,09
15,36
15,36
10,77
41,76
17,82
12,85
15,69
15,69
17,74
14,63
16,09
13,90
13,90
16,49
13,30
22,61
16,28
17,96

38,20

319,06

Ⱦɟɩɨɡɢɬ (ɥɜ.)

10,950

395

39,50

329,60

2,046
2,200
1,980
2,000

109
117
105
106

10,90
11,70
10,50
10,6

27,21
29,26
26,33
26,60

15,243

805

80,50

202,73

1,638
1,917
3,650

87
102
193

8,70
10,20
19,30

21,79
25,50
48,55

5,440

288

28,80

72,35

1,552

82

8,20

20,64

8,272

437

43,70

110,02

XII ɨɛɳ

2,132

113

11,30

II ɨɛɳ
XVIII ɨɛɳ
XXI ɨɛɳ, XXII ɨɛɳ,
XXIII ɨɛɳ ɢ XXIV ɨɛɳ
XXVI ɨɛɳ
XXVII ɨɛɳ, XXVIII ɨɛɳ
ɢ XXIX ɨɛɳ
XXX ɨɛɳ
XXXI ɨɛɳ
XXXII ɨɛɳ ɢ XXXIII
ɨɛɳ
XVI ɨɛɳ
XIX ɨɛɳ
VIII ɨɛɳ
XV-98
I ɨɛɳ
II-6
IV-6
XXVII-10
IX ɨɛɳ, X-84 ɢ XI-84
III-110
XX-153
VIII ɨɛɳ
I ɨɛɳ, II ɨɛɳ ɢ III ɨɛɳ
XI ɨɛɳ
XIV ɨɛɳ
VI ɨɛɳ
IV-110
III ɨɛɳ, IV ɨɛɳ ɢ V ɨɛɳ
XII ɨɛɳ
XIII ɨɛɳ
XV ɨɛɳ
IV ɨɛɳ
XV ɨɛɳ, XVI ɨɛɳ ɢ
XVII ɨɛɳ
V-287
VII-287
II-50
I-108, II-108 ɢ III-108
II-163 ɢ III-163
IV-167
ɇɍɉɂ XV
II
V ɨɛɳ
VIII ɨɛɳ
I ɨɛɳ
II ɨɛɳ

1,876
1,705

100
91

10,00
9,10

6,880

364

36,40

2,948

156

15,60

77

ɇɨɠɚɪɟɜɨ

23

78
79
80
81
82

ɉɚɞɢɧɚ
ɉɚɞɢɧɚ
ɉɚɞɢɧɚ
ɉɨɞɥɟɫ
ɉɨɞɥɟɫ

8
11
12
2
4

83

ɉɨɞɥɟɫ

6

84

ɉɨɞɥɟɫ

12

85

ɉɨɞɥɟɫ

30

86
87

ɉɨɞɥɟɫ
ɉɨɞɥɟɫ

30
30

88

ɉɨɞɥɟɫ

31

89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103

ɉɨɞɥɟɫ
ɋɨɤɨɥ
ɋɨɤɨɥ
ɋɨɤɨɥ
ɋɨɤɨɥ
ɋɨɤɨɥ
ɋɬɟɮɚɧ Ʉɚɪɚɞɠɚ
ɋɬɟɮɚɧ Ʉɚɪɚɞɠɚ
ɋɬɟɮɚɧ Ʉɚɪɚɞɠɚ
ɋɬɟɮɚɧ Ʉɚɪɚɞɠɚ
ɋɬɟɮɚɧ Ʉɚɪɚɞɠɚ
ɋɭɯɨɞɨɥ
ɋɭɯɨɞɨɥ
ɋɭɯɨɞɨɥ
ɋɭɯɨɞɨɥ

32
6
6
6
20
20
2
2
2
3
15
9
9
12
17

104

ɋɭɯɨɞɨɥ

18

105
106

ɋɭɯɨɞɨɥ
ɋɭɯɨɞɨɥ

21
21

XI ɨɛɳ, XII ɨɛɳ, XIII
ɨɛɳ, XIV ɨɛɳ, XV ɨɛɳ
ɢ XVI ɨɛɳ
VI-9
XIII-81
I-74 ɢ II-74
XIII-12 ɢ XVIII ɨɛɳ
I-36, II-35 ɢ III-34
XVII, XVIII, XIX, XX,
XXI, XXII, XXIII, XXIV,
XXV, XXVI ɢ XXVIII
I-189, II-189, III-187 ɢ
IV-187
XVI-42, XVII-41 ɢ
XVIII-40
XXI-39 ɢ XXII-38
XXV-37
I ɨɛɳ, II ɨɛɳ, III ɨɛɳ,
IV ɨɛɳ, V ɨɛɳ, VI ɨɛɳ,
VII ɨɛɳ ɢ VIII ɨɛɳ
I ɨɛɳ, II ɨɛɳ ɢ III ɨɛɳ
IV ɨɛɳ
V ɨɛɳ
VI ɨɛɳ
XIII ɨɛɳ
XIV ɨɛɳ
VI ɨɛɳ
VII ɨɛɳ
XIV ɨɛɳ
VI ɨɛɳ
XVI-144
I
VIII-75
XIV-193
I-204
VI-209, VII-212 ɢ VIII212
II-206
III-207

6,735

356

35,60

89,58

1,500
1,633
2,426
1,836
6,792

80
87
129
97
360

8,00
8,70
12,90
9,70
36,00

21,01
21,72
24,78
24,42
90,33

10,802

571

57,10

143,67

5,199

275

27,50

69,15

3,080

163

16,30

40,96

2,100
1,040

111
55

11,10
5,50

27,93
13,83

11,630

615

61,50

154,68

2,970
2,046
2,046
2,046
1,300
1,300
1,375
1,040
1,296
1,696
0,840
0,888
0,460
0,967
1,125

157
109
109
109
69
69
58
44
55
72
36
47
25
52
60

15,70
10,90
10,90
10,90
6,90
6,90
5,80
4,10
5,50
7,20
3,60
4,70
2,50
5,20
6,00

39,50
27,21
27,21
27,21
17,29
17,29
32,73
24,75
30,84
40,36
19,99
11,81
6,12
12,86
14,96

1,737

92

9,20

23,10

0,728
1,265

39
67

3,90
6,70

9,98
16,82

Публичният търг ще се проведе на 3.12.2020 г. /четвъртък/ в 11:00 ч. в Заседателната
зала на IV етаж в административната сграда на Община Главиница, ул. “Витоша“ № 44.
Тръжна документация се получава всеки работен ден от Информационният център на
Община Главиница в срок до 16:00 часа на 2.12.2020 г., след представяне на документ
за платена цена. Цената не се възстановява и следва да се внесе на касата на Община
Главиница или по банков път по сметка на Община Главиница, а именно: IBAN: BG 12
CECB 9790 84 4783 5600, BIC: CECB BG SF, код вид плащане - 447000, при „Централна
кооперативна банка“ - Клон гр. Главиница.
Подаването на заявленията за участие в търга се извършва всеки работен ден в Информационния център на Община Главиница, в срок до16:00 часа на 2.12.2020 г.
Повторен търг при необходимост да се проведе на 10.12.2020 г. /четвъртък/ от 11:00
часа на същото място и при същите условия. Определям срок за внасяне на депозита за
участие и закупуване на тръжна документация, оглед на обекта и подаване на заявления
за участие до 16:00 часа на 9.12.2020 г.
Справки на тел.086-36-21-28.
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11,97
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Община Главиница обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем
за срок от 5 (пет) стопански години на следните имоти - частна общинска собственост от общинския поземлен фонд с начин на трайно ползване „нива“, начални
тръжни цени и депозити за участие, както следва:
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Публичният търг ще се проведе на 3.12.2020 г. /четвъртък/ в 10:30 ч. в Заседателната
зала на IV етаж в административната сграда на Община Главиница, ул. “Витоша“ № 44.
Тръжна документация се получава всеки работен ден от Информационния център на
Община Главиница в срок до 16:00 часа на 2.12.2020 г., след представяне на документ
за платена цена. Цената не се възстановява и следва да се внесе на касата на Община
Главиница или по банков път по сметка на Община Главиница, а именно: IBAN: BG 12
CECB 9790 84 4783 5600, BIC: CECB BG SF, код вид плащане - 447000, при „Централна
кооперативна банка“ - Клон гр. Главиница.
Подаването на заявленията за участие в търга се извършва всеки работен ден в Информационния център на Община Главиница, в срок до 16:00 часа на 2.12.2020 г.
Повторен търг при необходимост да се проведе на 10.12.2020 г. /четвъртък/ от 10:30
часа на същото място и при същите условия. Определям срок за внасяне на депозита за
участие и закупуване на тръжна документация, оглед на обекта и подаване на заявления
за участие до 16:00 часа на 9.12.2020 г.
Справки на тел.086-36-21-28.

ДФ "Земеделие" приема заявления за
компенсиране на пропаднали площи
Започна прием на заявления
по Схемата за държавна помощ
за компенсиране на загубите на
земеделски стопани в резултат
на природни бедствия или неблагоприятни климатични условия,
настъпили през 2020 г. Документи
се подават в областните дирекции
на ДФ „Земеделие“ до 18 ноември
2020 г. Средствата ще бъдат изплатени до 18 декември. Утвърденият
финансов ресурс по схемата е 4,7

млн. лева.
На подпомагане подлежат земеделските стопани, които притежават констативни протоколи за 100
% унищожени площи със земеделски култури, в следствие на суша,
измръзване, слана, градушка и
други климатични събития.
С държавната помощ ще се
компенсират до 80% от производителните разходи за отглеждане
фуражни и технически култури,

плодове, зеленчуци и етеричномаслени култури през изминалата
стопанска година. Обезщетението
за зърнено-житни и зърнено-бобови култури е до 20%. Земеделски
производители, които не са застраховали площите си, ще разчитат на
50% от полагащата се помощ за
съответната култура.
Указанията по схемата са публикувани на сайта на ДФЗ.
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Grand Prix Главиница 2020

м. 09/10 2020 г.

Клас 125 - 250 cc /MX2/
1 място - Виктор Иванов Нейчев
2 място - Милан Артурович Мадалиев
3 място - Виктор Венелинов Бориславов

Клас до 450 cc /MX1/
1 място - Стефан Иванов Нейчев
2 място - Шефкет Шукриев Шевкиев
3 място - Седат Сезгинов Захиров

Клас 125 - 250 cc /MX3/
1 място - Красимир Димитров Шиков
2 място - Стефан Пламенов Петров
3 място - Преслав Живков Василев

Клас до 450 cc /MX3/
За осемнадесети пореден път, на 26-27 септември 2020 г. се проведе традиционният мотокрос "Grand Prix Главиница
2020", в отделните класове, на който за участие
се регистрираха над 100
мотора.
Организатори на интересното спортно събитие

са Община Главиница и
“Нераком” ЕООД. Тази
година шампионатът бе
подпомогнат и от “Трейд
Транс” - Силистра, Riders.
live и Genchev Group Ltd.
Победителите в отделните класове в състезанието Grand Prix Главиница
получиха парични награди,
а наградният фонд е оси-

гурен от организаторите.
Благодарение на спонсорите и добродетелите
от региона и на Организационния комитет, всяка
година трасето търпи
развитие. Падокът е оборудван с електричество,
има осветление, площадка
за измиване на мотоциклетите, безплатен ин-

тернет от осигурен от
„Нераком”.
Riders.live припомня, че
миналата година Yamaha
M6 Racing Team организира
на мотополигон Главиница
двудневен лагер, който
беше част програмата на
клуба за обучение на млади
пилоти, включен в проекта
M6 Academy.

1 място - Йонут Мариус Коджану
2 място - Атанас Петров Петров
3 място - Христо Бойков Димитров

Клас ATB
1 място - Кристиян Емилов Андреев
2 място - Никола Николов Мутафчиев
3 място - Карло Теодоров Вендов

Клас 65 cc
1 място - Мартин Николаев Лалев
2 място - Георги Христов Гинов
3 място - Георги Ганчев Георгиев

Клас 85 cc
1 място - Данаил Данаилов Стефанов
2 място - Цветан Бориславов Бузин
3 място - Павел Петров Доневски

"Да предпазим себе си и околните в условията на пандемия
от COVID-19" бе темата на беседата проведена от медицински
специалист Барике Мехмед в Детска група "Мир", с. Калугерене. Представена беше презентация, материал със стъпките
за миене на ръце и практическото им прилагане.
В срещата участваха родители и деца - при спазване на
противоепидемичните мерки в групата.

Победител е отборът по футбол на
ОбУ ”Иван Вазов“, с. Зафирово

За поредна година отбори
от училищата на територията
на община Главиница участваха в турнир по футбол,
който е кръг от Ученическите
игри 2020-2021 г.
Турнирът се проведе при отлична организация в общинския център, на 27 октомври
- на новооткритата спортна
площадка в СУ ”Васил Левски”.
Участие взеха два отбора от СУ ”Васил Левски”,
гр.Главиница и отбор от ОбУ
”Иван Вазов”, с. Зафирово.
Три оспорвани срещи са
изиграни в една възрастова
група - V-VII клас.
В крайното класиране, на
първо място е отборът от ОбУ
”Иван Вазов“, с. Зафирово, а
на второ и на трето място - отборите на СУ”Васил Левски”,
гр. Главиница.
От Община Главиница бяха
осигурени наградите за призовата тройка - грамоти и купи.
Спечелилият първенството
отбор от ОбУ „Иван Вазов”,
с.Зафирово ще представя
Общината в следващия етап
от Ученическите игри - областен кръг.

Вестник "УСТРЕМ"
Издател: Община Главиница
Адрес: 7630 гр. Главиница, ул. “Витоша” № 44

тел.: (08636) 20 40, 22 84, 22 64
e-mail: obshtina@ glavinitsa.bg
www.glavinitsa.bg
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