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8 страници

ВЕСТНИК НА ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА

Одобрено е финансирането на
През 2020-та година успяхме ремонта на пътя Търновцида реализираме много идеи, Черногор-Главиница
Неждет ДЖЕВДЕТ, Кмет на Община Главиница:

предстои още по-усилена работа
- Г-н Джевдет, измина
една година от началото
на втория Ви мандат, как
бихте определили тази
година?
- Настоящата 2020 година е много по-различна от
предходните. Живеем в условия на социална дистанция, затруднено обслужване
от страна на администрациите, бизнеса, детските
градини и училищата, като
основната ни цел е да запазим здравето и живота на
хората около нас. Общините работят в условия на
намалени бюджети, което
се дължи на два основни
фактора - непредвидени
разходи в условия на пандемия и неизпълнена приходна
бюджетна програма.
- През 2020 година редица сектори изпитаха
финансови затруднения!
Според Вас, как би се отразила пандемията върху
общинския бюджет?
- За съжаление, разви-

След сигнал от кмета на Община Главиница Неждет Джевдет за
състоянието на републикански път III-21-04 в
участъка от гр.Главиница
до с.Черногор пред Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Агенция
"Пътна инфраструктура"
с писмо информира, че
е одобрен технологичен
проект за превантивен
ремонт на пътя в цяла-

та му дължина, която е
13 км.
Предвижда се подобряване на отводняването,
ремонт на пътната настилка и пътните съоръжения, полагане на
хоризонтална маркировка, монтиране на ограничителни системи за
пътища и вертикална
сигнализация и изсичане
на храсти.
Планираните ремонтни
на стр. 5

В БРОЯ ЧЕТЕТЕ ОЩЕ:

В Общински съвет-Главиница:
Важни решения по
актуални проблеми
на стр. 5



Наградиха победителите в
конкурса "Толерантността през
моите очи"
на стр. 6



на стр. 2

Децата от група „Мир” в
село Калугерене с Дарение за
болницата, в Която са роДени

"Винаги има надежда” е
надсловът на благотворителната инициатива организирана и осъществена от
учителите и родителите
на децата посещаващи
група „Мир”, с.Калугерене
към Детска градина „Св.
Св.Кирил и Методий”,

гр.Главиница.
Първото й издание бе
осъществено преди една
година, когато за коледноновогодишните празници
с подаръци бяха зарадвани
децата от Центъра за настаняване от семеен тип
в село Малък Преславец.

Обновени са още две сгради на детски
градини в община Главиница

Нейното второ издание
тази година е в подкрепа
на МБАЛ-Тутракан.
„Факт е, че първата си
глътка въздух децата са
поели в тази болница”,
уточняват от детското
заведение.
на стр. 6

на стр. 4
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Неждет ДЖЕВДЕТ, Кмет на Община Главиница:

През 2020-та година успяхме
да реализираме много идеи,
предстои още по-усилена работа

предоставени услуги от ОП
„ОИКД“, под 1 % от услуги
ва се един доста труден
предоставени от Домашен
период, както за частния,
социален патронаж и 7 %
така и за публичния сектор.
от други услуги.
Редица физически и юридически лица пострадаха от
финансовата криза, която
се породи от развиващата
се пандемия и наложените
ограничителните мерки.
Трудности изпитва и републиканският бюджет,
т.к. станахме свидетели на
поредното теглене на заем
от страна на правителството. Тези задължения
следва да се изплащат във
времето, което ще доведе
до намаляване на субсидирането на общините със
средства от държавния
бюджет.
Една община има два
- Какви действия предосновни варианта за оцеляприемате в Община Главане и това е повишаване
виница, за да запазите
на приходите от данъчен и
или увеличите приходите
неданъчен характер.
в бюджета?
Община Главиница има
- Един от основните приотносително нормални данъци и такси, което лишава
възможността от повишаването има. Задължително
ние трябва да приложим
разумни и успешни методи
за увеличаване на приходите от несъбрани вземания
и достатъчно добра политика в управлението на
общинските имоти.
Бюджетът на Община
Главиница е около 11 млн.
лева, като около 2,5 млн. са
от местни приходи. Последното означава, че около 22
% от бюджета на общината е от местни приходи и
съответно около 78 % от
бюджета са държавните
приходи.
- От какво се формират
оритети, върху които ще
местните приходи?
работим през настоящия
- Малко известен на обмандат е да реализираме
ществото факт е, че местреформа в данъчната полините приходи се формират
тика на Община Главиница.
по следния начин: 24 % са
Преди 4 години заварихме
от местни данъци и такедна данъчна система, коси; 40 % от управление и
ято може да се каже, че
разпореждане с имоти от
изглеждаше, „който иска
ОПФ, УПИ и сгради; 16 %
плаща, който не иска - не
от управление на Общинплаща“, като данъчнозадълски горски фонд; 12 % от
жените лица са се ползвали
от стр. 1

от давностните срокове на
закона и техните задължения са се погасявали през
годините. Друг недостатък
е, че Общината никога не е
реализирала процедура, която да прекъсне давностните срокове или да пристъпи
към принудително събиране
на данъчните задължения чрез съдия изпълнител.
След направен обстоен
анализ на данъчната събираемост по населени
места, събраните суми на
данъци и такси от съответните Кметства, несъбраните суми от облога
за годината, несъбраните
суми от недобора през
годините, стигнахме до
извода, че в някои населени
места, хората си внасят
данъците и таксите и
годишната събираемост
на данъчни приходи от
съответното населено
място достигат до 76 %
на събраните суми спрямо
стойността от сбора на

облога и недобора, и съответно близо 100 % спрямо
годишния облог.
В други населени места
се проявява недобра дисциплина за внасяне на данъци
и такси и годишно събра-

ните приходи достигат до
22 % събираемост, спрямо
стойността от сбора на
облога и недобора и до 47
% на събраните приходи,
спрямо облага.
От началото на 2021
година ще преразпределим
работата между служителите от отдел „Местни
данъци и такси“ и Кмет-

ствата/Наместничествата по населените места.
Събирането на данъци и
такси ще се извършва предимно по населените места на община Главиница,
като за целта сме създали
директен достъп на Кметствата и Кметските наместничества до данъчната

програма на Община Главиница. Тази промяна ще даде
възможност Кметствата и
Наместничествата, освен
да събират данъците и
таксите, да следят и носят
отговорност за събираемостта.
В отдел „Местни данъци
и такси“ на Община Главиница ще се събират данъци
и такси предимно за град
Главиница, но промените
в данъчните партиди и
издаването на данъчни
оценки ще извършва за
цялата община. Служителите от отдел „МДТ“ ще
се ангажират със събирането на старите данъчни
задължения /недоборите/,
спирането на давностните
срокове и процедурите по
принудителни изпълнения.
Друга сфера, в която реализираме успешни стъпки
е в областта на управлението на общинската собственост.
През 2020 година, след
извършване на проверка
по населените места от
комисия, назначена с моя
заповед, същата установи
нови 400 имота в регулация,
за които Общината години
наред не е знаела, че им е
собственик.
През 2021 година, планираме да създадем звено
от служители, които да
извършват теренни проверки по населените места
и с помощта на закупения
професионален уред GPS,
да реализират контрол за
неправомерно ползване на
имоти общинска собственост.
Установените нарушители ще се задължат да
заплащат обезщетение за
неправомерното ползване
на общинския имот и ще
бъдат лишени от възможността да участват на
търгове или на директно
договаряне за наемане общински имот.
- Община Главиница има

ли реализирани проекти в
сферата на социалните
дейности?
- Имаме напредък в реализирането на социални
проекти, които са в пряка

ханизма за лична помощ са
назначени други 155 лица,
които обслужват хора в
неравностойно положение
или общо по национални и
европейски програми, назначените през 2020 година са
около 415 лица.
В началото на месец декември, чрез кметовете и
кметските наместници по
населени места, проведохме кампания по събиране
на заявления за получаване
на услугата „Топъл обяд“
от нуждаещите се лица, в
резултат, на която са подадени около 420 заявления
в цялата община. Същите
са подадени за проверка
и одобрение от Дирекция
„Социално подпомагане“ -

полза на потребителите лица в неравностойно положение и самотно живеещи.
Разбира се, реализирането
на тези проекти създава
и нови работни места с
назначаването на други
лица, които да обслужват
потребителите.
През 2020 година по програми финансирани „Бюрото
по труда“ към МТСП, Оперативна програма „Човешки
ресурси“ и МИГ „Главиница
- Ситово Крайдунавска
Добруджа” от страна на
Община Главиница, бяха
назначени на работа около
260 лица. Конкретиката
за тях сочи: 120 лица назначени по програма „Нова
възможност за младежи”,
30 лица - по „Обучение и заетост”, 24 лица - по „Регионална програма”, 15 лица „Човешки ресурси” към МИГ,
25 лица - „Предоставяне на
грижи в домашна среда“, 31
лица – по Компонент 3 на
„Патронажна грижа” и 15
лица - по Компонент 4 на
„Патронажна грижа”.
Отделно от посочените
програми и проекти по Ме-

Тутракан и на получилите
одобрение ежедневно ще се
доставя безплатен обяд от
Домашен социален патронаж - Главиница. Очаква се
процедурата да стартира
в началото на 2021 година.
Предстои да подадем искане за финансиране на нова
социална услуга, наречена
„Асистентска подкрепа“,
която ще се реализира през
2021 година и ще включва
обгрижване на лица в неравностойно положение.
След одобряване финансирането на проекта, ще
бъдат назначени 13 лица на
длъжност „Асистент“.
Входирахме искане за увеличение на броя обслужвани
потребители от 60 на 90 в
„Центъра за социална рехабилитация и интеграция“
в село Сокол. На следващ
етап плануваме разкриване на социална услуга и в
южната част на община
Главиница.
- Успяхте ли да реализирате инвестиционната си
програма за 2020 година?
- Да! През 2020 година
на стр. 3
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Неждет ДЖЕВДЕТ, Кмет на Община Главиница:

През 2020-та година успяхме
да реализираме много идеи,
предстои още по-усилена работа
улици, през 2018 г. - 16, а
през 2019 г. - 32.
Реализирахме и ремонт
на редица сгради в общината, по които години наред
не е извършвана ремонтна
дейност, като Кметства,
читалищни сгради, здравни служби, сватбени зали,
паркове и други.
През 2020 година стартирахме пълно обновяване
на уличното осветление в
общината. Закупените 4
600 броя енергоспестяващи

от стр. 2
успяхме да реализираме
доста важни за нас проекти, които бяха одобрени
през 2019 г.
Изпълнихме и трите проекта, финансирани от Държавен фонд „Земеделие“,
които са на обща стойност
около 2 млн. 500 хил. лева и
включват асфалтиране на
улиците „Христо Ботев“,

„Ком“ и „Л. Баръмов“ в град
Главиница, улица „Климент
Охридски“ в село Стефан
Караджа, на които стартът на строителните
площадки беше даден на
25 август 2020 г. По този
проект остава да се изпълни асфалтирането на
улица „Възраждане“ в село
Зафирово, което предстои
при първа възможност.
Вторият проект е за
ремонт на сградите на
детските градини в град

Коларово, Зебил, Стефан
Караджа и Зафирово“, финансирани от МИГ, на обща
стойност около 145 хил.
лева; проект „Изграждане
на парк за активни занимания и отдих зад църквата
в град Главиница“, финансиран от МИГ - 180 хил. лева;
проект „Продълбочаване
на отводнителен канал
от с. Коларово до с. Малък
Преславец“, финансиран
от МКВР - 700 хил. лева
и проект „Реконструкция,

Главиница и село Богданци,
а третият е изградената
спортна площадка в двора
на СУ „Васил Левски“ - гр.
Главиница.
Макар и с известни затруднения, успяхме да реализираме и проекта за
изграждане на паркинг и
паркова част между НЧ
„Христо Ботев - 1940“ и
Поликлиниката в град Главиница. Забавата в изпъл-

нението се получи, поради
необходимостта да се проведе повторна процедура
за избор на нов изпълнител
за довършване на обекта.
През 2020 успяхме да асфалтираме общи 23 улици
по населените места в
община Главиница, с които те стават общо 102.
Данните за асфалтиране
на улиците в гр.Главиница
и населените места в
общината сочат, че през
2017 г. са асфалтирани 31

лед осветителни тела, които са с два вида мощности
30 и 50 W. Надявам се, до
края на 2021 г. те да бъдат
монтирани по населените
места. Много важна особеност на закупените лампи
е, че гаранционният им
срок е 10 години, което ще
намали разхода за поддръжка на уличното осветление.
През последните 4 години
тази услуга на Общината
претърпя доста промени,
като през 2016 година
уличното осветление беше
на режим, после осигурихме
улично осветление през
цялата тъмна част на
деня и сега сме на ход да
монтираме лампа на всеки
стълб в общината.
- През новата 2021 година имате ли проекти
за реализиране?
- Имаме още финансирани проекти, които сме
ги оставили за изпълнение през 2021 година. При
успешно реализиране на
процедурите с финансиращите органи, през новата
година ще изпълним четири
проекта - „Изграждане на
мултифункционални детски
площадки в населените
места Падина, Звенимир,

ремонт и изграждане на
пристройка в сватбен салон - гр. Главиница“, финансиран с ПВС и собствени
средства - 700 хил. лева.
Наред с посочените проекти в капиталовата програма на Бюджет - 2021 на
Община Главиница, ще се
включат и асфалтиране на
улици, ремонт на сгради и
придобиване на дълготрайни материални активи.
- Нови проекти има ли
внесени, за които се очаква решение от финансиращия орган?
- Да, имаме и проекти,
които са в процес на входиране или входирани и са
в процес на одобрение. То
са проект „Изграждане на
туристически център в с.
Коларово”, който включва
ремонт, обзавеждане и
оборудване на читалищния
салон в селото, изграждане на зала за изложби и
конферентна зала и проект
„Ремонт на физкултурния
салон на СУ „Васил Левски“
- гр. Главиница”.
В очакване сме да обявят
новите мерки и насоки за
кандидатстване през новия програмен период 2021
- 2027 г. на Европейския

съюз, за да възложим проектиране на нови обекти.
- Да се върнем малко
назад - как бихте определили предходния си
мандат на управление на
общината?
- Може да звучи нескромно, но бих определил
предходния мандат на управление на община Главиница, като много труден, но
и много успешен. Мандат,
който може да се определи в няколко аспекта.
Задължително ще посоча,

че реализирахме редица
справедливи инвестиционни програми по населените
места, а всички входирани
от нас проекти, бяха финансирани. Много важно е,
че възстановихме стари
задължения в размер на 3
млн. лева към ДФ „Земеделие“. Освен това стабилизирахме финансовото
състояние на общинския
бюджет, увеличихме данъчната събираемост, без
да увеличаваме данъците
и таксите. Реализирахме
реформа в дейността на
сметосъбирането и сметоизвозването на общината и реформа в уличното
осветление. Подобрихме
социалните услуги, като
реализирахме редица проекти, които създадоха работни места и осигуриха грижа
на лица в неравностойно
положение.
Мисля, че осъществихме
редица промени, които
оправдаха очакванията на
избирателя.
- Новата година е пред
нас...
- Да, силно се надявам
тя да е по-благоприятна за нас, да преодолеем
COVID-пандемията, хората
отново да се съберат заедно. Ще използвам случая
да поздравя всички жители
на община Главиница с
предстоящите Коледни
и новогодишни празници
и да им пожелая здраве,
добруване в семействата
и разбира се, срещите и
съвместната ни работа да
са успешни и с плодотворни
резултати!
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Обновени са още две сгради на детски Духът на миналото
градини в община Главиница и фолклорното
През 2020 година се обновиха сградите на детските
градини в село Богданци и
град Главиница с изпълнението на финансирания от
Държавен фонд „Земеделие“
проект „Енергийна ефективност, обзавеждане и
оборудване на сградите на
ДГ „Св. Св. Кирил и Методий”. Проектът се подготви от Община Главиница
през 2018 година и е на
стойност 1 млн. 128 хил.лв.
Общият брой на децата,

които са записани в детските градини в община
Главиница през учебната
2019-2020 учебна година
са 260 на брой и те са
разпределени в 16 групи и
12 сгради.
С реализирането на ремонтните дейности значително се подобриха условията за възпитание и
образование в образователните обекти, в които
се обучават и възпитават
общо 95 деца или това са

1/3 от децата в цялата
общината, съответно 58 в
град Главиница и 37 в село
Богданци.
Модерна отоплителна
инсталация на пелети заменя старите печки на
дърва в Детската градина
на село Богданци и стария
котел на дизелово гориво в
Детската градина на град
Главиница.
Тези два обекта съвсем
скоро ще имат чисто ново
оборудванe и обзавеждане,
което ще замести старите
амортизирани и счупени
уреди и мебели. Новото
оборудване и обзавеждане

включва: електрически уреди за кухните, обзавеждане
за спалните и дневните на
групите с нови легла, столчета, масички, компютри,
шкафчета, бюра и друго
офис-оборудване.
С приключването на ремонтните дейности в сградите на Детските градини
в град Главиница и село Богданци, обновените сгради
на детските заведения в
рамките на последните 4
години стават общо пет
- Черногор, Зафирово, Стефан Караджа, Главиница и
Богданци.

Различните празнични дни
Тази година без празнична програма, но с
много вяра, запалихме
светлините на коледната елха в град Главиница, за да внесат цвят и
празнично настроение в
дните ни - информират
от Общинската администрация в град Главиница.
Пандемията и ограничителните мерки промениха много неща в нашия
живот и ни накараха да
бъдем адаптивни и готови за промени, и да
оценяваме здравето на
хората, които обичаме.
С вярата, че изпитанията са ни направили
по-силни и по-уверени в

себе си, ще изпратим
една различна година, в
която всеки от нас е
имал и трудни и щастливи моменти.
Нека тези светлини
бъдат светлинка във
вашите сърца и вашите
души, която да пренесете във Вашите домове и
Вашите семейства. Нека
те да бъдат изпълнени
с много настроение, усмивки, радостни мигове
и нестихващи човешки
надежди за по-добро бъдеще!
Бъдете най-вече здрави, щастливи и отговорни към заобикалящата
ни специфична обстановка!

Национална кампания "Посланията на есенния лист" се
проведе на територията на община Главиница реализирана от Местната комисия срещу противообществени
прояви на малолетни и непълнолетни с подкрепата и
съдействието на РУ на МВР - Тутракан, сектор „Пътна
полиция".
Учениците от ОУ „Отец Паисий“, с. Стефан Караджа
участваха в кампанията с голям ентусиазъм и желание.
Възпитаниците на Основното училища подаряваха на водачи на преминаващи автомобили изписани на листчета
свои послания за безопасно поведение на пътя и брошури
за „Отговорно шофиране“. Те напомняха на шофьорите
да спират на пешеходни пътеки, да пазят малките на
пътя и да бъдат по-толерантни. Малчуганите оставяха
своеобразния подарък и върху стъклата на паркираните
автомобили.
Заедно с тях бяха и служители на „Пътна полиция“,
РУ-Тутракан.

богатство - тема
на одобрен проект
на Читалището в
село Черногор

Одобрен е проект за НЧ
„Янко Забунов-1957“ на
стойност 14 833,00 лева
по Програма за развитие на
селските райони за периода
2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие
на селските райони, информираха от културната
институция.
Проектното предложение
включва закупуване на носии за българския и турски
фолклорни състави, както
и отпечатване на книга
„Черногор - историческа
памет за роден край“, от
която подрастващите,

жителите и гостите ще
могат да почерпят от духа
на миналото и затвърдят
народностното си самосъзнание.
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”.

Университетското издателство при СУ "Св.
Климент Охридски" зарадва
читателите на библиотеката към НЧ „Янко Забунов
- 1957“ в село Черногор с
дарение, четири тома от
поредицата "150 шедьовъ-

ра на българския разказ",
включващи произведения от
класици като Иван Вазов,
Йордан Йовков, Елин Пелин
до съвременни автори като
Здравка Евтимова, Виктор
Пасков, Георги Господинов
и др.

Книгите по проект „Българските библиотеки - съвременни центрове за четене и информираност - 2020
г.” вече са в библиотеката на НЧ „Св.Св.Кирил и
Методий”, с.Коларово, информират от културната
институция. Фондът на библиотеката е обогатен с
нови заглавия, нова литература.
„Ще можем да работим за насърчаване на интереса,
към книгата и четенето сред жителите на с.Коларово,
община Главиница. Заповядайте в библиотеката при
спазване на противоепидемичните мерки” - допълват
още от там.
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Одобрено е финансирането на
Важни решения по актуални проблеми ремонта на пътя ТърновциЧерногор-Главиница
В Общински съвет - Главиница:

ниците актуализираха поименния списък за капиталови разходи за 2020 година
и допълниха Годишната
програма за управление и
разпореждане с имоти общинска собственост, след
което бяха разгледани и
предложения за продажби
на имоти в селата Стефан
Караджа, Падина, Осен, Сокол и гр.Главиница, а също
и предложения за отдаване
под наем на части от общински недвижим имот за
стоматологични услуги,
както и на полски пътища.
Инвестицията, извършена от „ВиК” ООД, гр.
Силистра през 2020 г. на
територията на община
Главиница представляваща
актив - публична общинска
собственост, е в размер
на 46 хил.лв. Тя бе приета
от съветниците след дискусия, като решението бе
допълнено с искането за
представяне на справка от
страна на ВиК-Силистра за
приходите, които получава
от населението на община
Главиница и разходите за
текущи нужди за настоящата година. Справката
трябва да бъде представена на следващото заседание на Общинския съвет
– през м.декември.
Положително решение
получи и докладната записка за кандидатстване
по процедура на подбор на
проекти за предоставяне
на безвъзмездна финансова
помощ "Детски кътове"
по Оперативна програма
"Развитие на човешките
ресурси" 2014-2020.

При спазване на всички
противоепидемични мерки
Общински съвет-Главиница
проведе редовното си заседание свикано от неговия
председател Месут Алиш.
Към предварителния дневен ред, по предложение на
кмета на общината Неждет Джевдет, бяха включени още две докладни записки - за администриране на
открито производство по
ликвидация на общинската
фирма "Общински превози"
и за приемане на инвестициите направени през
годината от ВиК-Силистра.
Със свои решения съвет-

от стр. 1 на с.Черногор подготвиха
подписка, която предстаработи са на стойност 7 виха пред кмета на об681 044 лв.
щина Главиница Неждет
„С изпълнението на Джевдет. Той съответно
посочените ремонтни сигнализира своевремендейности ще се подобри но нужните институции
експлоатационното със- и отговорът не закъсня.
тояние на пътния учасХарактерно за този
тък и ще бъдат осигуре- пътен участък е, че двини безопасни условия за жението е интензивно и
движението по трасето” в същото време риско- допълват от Агенцията. во, поради стеснения на
Припомняме, че по повод пътя и преминаването
лошата пътна настилка на дивеч.
през м.юни т.г. жителите

Признателност към
д-р Ирина Антонова
от село Звенимир

От НЧ „Св.Св.Кирил и Методий”, с.Коларово:

Награди от Празника на кратуната

Във Виртуалния музикален фестивал "Празник на кратуната", в категория "Изобразително изкуство” участваха и
децата от Школата по изобразително изкуство, за което
получихме Поздравителен адрес до Школата и техния
ръководител Лорета Станева. (на снимката)
И още - Грамота Приз за отлично ръководство и принос
към общността за Лорета Станева, както и Грамота на
Сезен Севдим, на 10 г. - Приз за оригинална идея в раздел
"Изобразително изкуство".
Грамоти, Плакет и предметни награди отличие в
Раздел"Изобразително изкуство" за участие и отлично
представяне получиха всички деца-участници: Елиф Юксел,
Мелиса Фатме, Реван Бахтияр, Севил Турхан, Хаял Орхан,
Сердар Севгин, Илайда Ердан, Сечил Турхан, Семих Нурай,
Жаклин Бейнур, Мирел Юксел, Мелих Мюджелит, Радослава
Тодорова, Сезен Севдим, Севги Севгин, Нелин Наил, Николай
Тодоров и Гюрай Юксел.
Честито на всички дечица и ръководителката им! Успехи
в следващия творчески сезон!

Самодейните състави от
НЧ „Св.Св.Кирил и Методий”
участваха в седмото издание
на виртуалния Музикален
фестивал „Празник на кратуната” в с.Гостилица, община
Дряново. Те се представиха
чудесно и завоюваха няколко
отличия.
С Грамота, която е приз за
отлично ръководство и принос
към общността, бе отличена
Пенка Димитрова, художест-

вен ръководител на състава
за автентични български народни песни и танци.
В Раздел "Песенно народно творчество", във втора
възрастова група, с Грамота,
Плакет за участие и отлично
представяне е наградена
Вокална група за автентични
български народни песни
"Пъстра китка".
Отличие в Раздел "Песенно
народно творчество" в първа

На 30 ноември Иванка Сярова - зам.-кмет с ресор „Социални дейности и образование“ на
община Главиница, Тезджан
Юмер - кмет на село Звенимир
и Гюлсевер Асанова - специалист „Култура и здравеопазване“ в Община Главиница посетиха дългогодишната, вече
бивша, общопрактикуваща
лекарка - д-р Ирина Антонова
в с. Звенимир.
От името на Кмета на община Главиница Неждет

Джевдет те й поднесоха Благодарствен адрес, емблематичния часовник на Община
Главиница и кошница с цветя,
в знак на благодарност и признателност за дългогодишните грижи, които ежедневно
е полагала за опазване на
здравето на жителите на
село Звенимир и на община
Главиница.
Пожеланията към д-р Антонова бяха за здраве, достойни
старини и спокойствие.

възрастова група, Грамота за
участие и отлично представяне бе връчена на "Детска
вокална група за автентични
български народни песни и
танци "Коларовче".
„От все сърце благодарим
на организаторите за отличи-

ята на нашите участници и на
тяхната ръководителка Пенка
Димитрова!
Успехи и в следващия творчески сезон!” - казват от ръководството на НЧ „Св.Св.Кирил
и Методий”.

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

Броя подготви: Калина ГРЪНЧАРОВА
Печат: “КОВАЧЕВ ПРЕС” - гр. СИЛИСТРА
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Наградиха победителите в
Децата от група „Мир” в
конкурса "Толерантността село Калугерене с Дарение за
болницата, в Която са роДени
през моите очи"

Местната комисия за борба срещу противообществените прояви
на малолетните и непълнолетните
(МКБППМН) към Община Главиница е организатор на ученическия
конкурс за рисунка, есе и презентация „Толерантността през моите
очи”. Той се провежда за трета поредна година и е посветен на Деня
на толерантността - 16 ноември.
Главната цел на конкурса е да
бъде представено културното богатство и разнообразие на различните етноси в община Главиница
и региона, както и да се разкрие
ролята на изкуството и словото за
духовното и личностното израстване на всяко поколение.
От организаторите научаваме,
че стотици деца и ученици са
взели участие в трите категории
с посланията си в тазгодишното
издание на конкурса. Идеята за
провеждането му е на кмета на
Община Главиница Неждет Джев-

дет и МКБППМН, за да се усети и
затвърди чувството на равенство,
добротата и приятелството между
различните етноси.
На емоционално тържество
проведено на 20 ноември, в присъствие на участници, родители
и учители, на победителите бяха
връчени награди от Неждет Джевдет, кмет на Община Главиница,
при стриктно спазване на всички
противоепидемиологични мерки.
Класирането по възрастови
групи е както следва:
1. РАЗДЕЛ РИСУНКА
Възрастови групи:
Първа група - от I - IV клас;
1 място - Виктория Костадинова
- СУ „Васил Левски“
1 място - Ирем Ридван - ОУ „Св.
Св. Кирил и Методий“ с. Сокол
2 място - Деница Хараламбова СУ „Васил Левски“
2 място - Сонер Шевкъ - СУ
„Васил Левски“

3 място - Олджай Джемалитен СУ „Васил Левски“
3 място - Сонер Юсеин - ОУ
„Отец Паисий“ с. Ст. Караджа
Най-хубаво послание - Окан
Дуран - СУ „Васил Левски“
Втора група - V - VII клас;
1 място - Дефне Мустафа - СУ
„Васил Левски“
2 място -. Туче Салим - СУ „Васил Левски“
3 място - Есра Емин - СУ „Васил
Левски“
Поощрителна – Есра Неждет - СУ
„Васил Левски“
2. РАЗДЕЛ ЕСЕ
Възрастови групи:
Втора група - VIII - ХII клас.
1 място - Синем Федаил - СУ
„Васил Левски“
2 място - Есин Чолаков - СУ
„Васил Левски“
3 място - Елис Рафет - СУ „Васил
Левски“
Поощрителна – Умут Васви - СУ
„Васил Левски“
Поощрителна - Зейнеб Чолакова
- СУ „Васил Левски“
3. РАЗДЕЛ ПРЕЗЕНТАЦИЯ
Възрастови групи:
Първа група - от V - VII клас;
1 място - Есил Акиф - СУ „Васил
Левски“
2 място - Еля Мюзелет - СУ
„Васил Левски“
3 място - Есра Мюджелит - СУ
„Васил Левски“
Втора група - VIII - ХII клас
1 място - Иликнур Сали - СУ
„Васил Левски“
2 място - Гюнай Осман - СУ
„Васил Левски“
3 място - Аслъ Нежат - СУ „Васил
Левски“
Поощрителна – Есра Сабриева СУ „Васил Левски“

Участие на децата от Кръжока по изобразително изкуство към НЧ „Просвета
- 1940 г.“, с.Стефан Караджа, в конкурс за рисунка на тема „Моите кратуни“ в
Музикален виртуален фестивал в рамките на Седмия „Празник на кратуната“ в с.
Гостилица, община Дряново.

от стр. 1 лия ще успеем в тези трудни времена да покажем, че
Сумата от 250 лв. вече заедно можем да се спрае преведена по банковата вим! От сърце благодарим
сметка на тутраканската на целия екип на МБАЛ болница, а в основанието Тутракан, за всеотдайния
на превода е записано: труд! Бъдете здрави! С
„Дарение от група „Мир”, обич!” - е посланието на
с.Калугерене за COVID-от- децата и техните учитеделението”.
ли Юлвие Тасин и Керанка
„Вярваме, че с общи уси- Якимова.

„Невероятно мил жест на
съпричастност и признателност от деца, родители
и техните учители от група „Мир” на ДГ на "Св.Св.
Кирил и Методий", гр. Главиница” - с благодарност и
огромно вълнение новината
споделиха и в социалните
мрежи от МБАЛ Тутракан.

ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА „ГЛАВИНИЦА – СИТОВО
КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА”

ОБЯВА
Водено от общностите местно развитие с подкрепата на
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2014 - 2020
Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Главиница-Ситово
Крайдунавска Добруджа“ кани желаещите да представят проектни предложения
по ОПРЧР Мярка 2.1 „Социално-трудова и здравна интеграция“ от Стратегията
за ВОМР на „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа “ посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.109
МИГ „Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“ - „Социално-трудова и здравна
интеграция“.
Целта на процедурата е подобряване достъпа до заетост, социални и здравни услуги за социалното приобщаване на представители на уязвими, етнически
и маргинализирани групи и създаване на условия за преодоляване на негативни
стереотипи в общността.
Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата
подкрепа на Европейския социален фонд чрез приноса на ОПРЧР за Водено от
общностите местно развитие.
Процедурата е във връзка с изпълнението на Приоритетна ос 2 „НАМАЛЯВАНЕ
НА БЕДНОСТТА И НАСЪРЧАВАНЕ НА СОЦИАЛНОТО ВКЛЮЧВАНЕ“, от ОПРЧР за
периода 2014-2020 г., в съответствие с: Инвестиционен приоритет 1 „Социалноикономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите”. Мярката
има принос към тематична цел 9 от Приоритетна ос 2: „Насърчаване на социалното приобщаване и намаляване на бедността“, за постигане на специфична
цел: „Увеличаване на броя на лицата от уязвими етнически общности, включени в
заетост, образование, обучение, социални и здравни услуги с фокус върху ромите,
мигранти, участници с произход от други държави“.
Целта на Мярка 2.1. „Социално-трудова и здравна интеграция“ е обвързана със
Специфична цел 2 от СВОМР: „Намаляване на бедността, подкрепа за социално
включване и по-добро качество на живот на уязвимите и малцинствени групи“ по
Приоритет 3: „Развитие на човешките ресурси и подобряване на образованието,
квалификацията и социалните взаимодействия в мултикултурната общност“.
Мярката постига и стратегическата цел в частта й „подобряващи се условия за
живот, социална, и трудова реализация“.
Проектите ще се изпълняват на територията на МИГ „Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“.
Дейностите, които ще получат подкрепа, включват:
Направление 1: „Подобряване достъпа до заетост”
Направление 2: „Достъп до социални и здравни услуги“
Направление 3: „Развитие на местните общности и преодоляване на негативните стереотипи“
Общ разполагаем индикативен бюджет по тази покана: 139 406,48 лв.
- Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 30 000 лева
- Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 139 406.48 лева
Кандидати по настоящата процедура могат да бъдат
- Доставчици на социални и здравни услуги1;
- Работодатели2;
Партньори по настоящата процедура могат да бъдат:
- Доставчици на социални и здравни услуги;
- Работодатели;
- Общини Главиница и Ситово;
- Читалища;
- Неправителствени организации;
Краен срок за представяне на проектни предложения: 11.01.2021 г., 17:30 часа.
Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти, следва
да бъдат подадени само по електронен път, като се използва Информационната
система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН
2020) - https://eumis2020.government.bg/, където е налично ръководство за работа
със системата.
1 „Доставчици на здравни услуги“ са всички лечебни и здравни заведения, предоставящи здравни услуги като: диагностика, лечение и рехабилитация на болни;
дейности, представляващи медицинско наблюдение, дейности, свързани с профилактика на болести и ранно откриване на заболявания, както и мерки за укрепване
и опазване на здравето.
„Доставчици на социални услуги“ са общините, както и частните доставчици
на социални услуги и съгл. чл. 30 от Закона за социални услуги.
2 За целите на настоящата процедура под „Работодател“ следва да се разбира
всяко физическо лице или юридическо лице, което извършва стопанска дейност,
независимо от собствеността, правната и организационната си форма.
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Изяви на ученици от групите за
Целодневна организация на
учебния ден от СУ „Васил Левски”

Учениците и учителите от групите за Целодневна организация на
учебния ден /ЦОУД - 1 - 7 клас/ в
СУ „Васил Левски”, гр. Главиница
участваха в различни общински,
национални и международни конкурси и инициативи през годината.
По международната инициатива
„Космическа поща”, организирана
от инвестиционен фонд Брайт Кап
Венчърс /Briht Cap Ventures/, учениците изпратиха в Космоса картички
със свои послания към бъдещето,
като описаха и нарисуваха своите отговори на въпроса „Защо
Земята има нужда от Космоса?”
Пощенските картички ще летят в
Космоса с ракетата „Ню Шепърд”
на компанията Blue Origin и ще
бъдат изпратени обратно до всеки
ученик с печат „Flown to Space”
/”Летял в Космоса”/.
Инициативата дава възможност
за мотивация на българските деца
и младежи да изучават STEM дисциплините. Очакваме с нетърпение
картичките да се върнат при нас,
за да ви ги покажем. Директорът
на „Клуб за Бъдещето” Джоузеф
Ренки изказва благодарност и поздравява всички ученици, учители и
организатори, взели участие в тази

инициатива. В Космоса отлетяха
15 000 картички от 300 български
училища, едно от които сме ние СУ „Васил Левски”, гр. Главиница.
Ръководители на участниците са
Веска Нейкова, Гюлхан Гьоджен,
Нергис Бейзат и Рубие Даил.
Освен в международната инициатива, участвахме и в Националния
конкурс „Златна есен - плодовете
на есента” - Севлиево 2020 г.
Целта на конкурса е да стимулира творческата енергия на децата
в областта на изобразителното и
приложното изкуство, да се изявят
като млади таланти и да представят България, като държава с традиции в отглеждането на земеделските култури и прибирането им.
Представихме се с рисунки и макети. Децата получиха грамоти за
участие, учителите-ръководители
- Сертификати за високи педагогически и художествени творчески
постижения, достойно защитени
с участието на възпитаници в XVII
Национален конкурс „Златна есен плодовете на есента”, а училището
- Специална грамота за участие и
отлично представяне.
В този конкурс ръководители са
Веска Нейкова, Гюлхан Гьоджен,

Нергис Бейзат, Рубие Даил, Север
Юмер и Наталия Христова.
За трета поредна година участието в Националния конкурс по
приложно изкуство „От Коледа до
Васильовден” ни донесе отново
медали, грамоти и награди в
категория „Етнография”, Народно приложно изкуство: раздел
„Апотропейни предмети” - кукли,
коледари и сурвакари, сурвакници,
обредно коледно дърво, коледарски геги, китки, калпаци, торбички,
венци, като елемент на калпак,
обредни хлябове и обредни кърпи.
В 1-ва възрастова група (1-4
клас), в Подраздел „Сурвачки” на
първо място е класиран Ертунч
Тефик от 1 клас, а в Подраздел
„Обредни хлябове” - на 2-ро място
е Арда Тахин от 1 клас.
Във 2-ра възрастова група (5-7
клас), в Подраздел „Обредни
хлябове” на 3 място се класира
петокласничката Красимира Атанасова, ръководител на учениците
е Веска Нейкова.
И тази година Община Гла-

виница организира конкурс за
рисунки, есе и презентация на
тема „Толерантността през моите
очи” с подтеми - „ Слънцето грее
за всички”, „Етносите в моя роден
край”, „Колко сме толерантни”,
„Толерантността през 21 век”.
Целта на конкурса е да се представи културното богатство на
различните етноси в Община
Главиница и региона и да разкрие
ролята на изкуството и словото за
духовното и личностното израстване на всяко поколение.
За поредна година учениците от
ЦОУД участваха с презентации и
рисунки, като се представиха достойно и спечелиха много грамоти
и награди.

В 1-ва възрастова група рисунка
на тема „Колко сме толерантни”
на Олджай Акчай от 1 клас бе
класирана на 3-то място. Негови
ръководители са Веска Нейкова и
Север Юмер.
На 2 място е рисунката на Деница Хараламбова от 3 клас на тема
„Етносите в моя роден край”, а на
3-то - Виктория Костадинова от 3
клас с рисунка на тема „Слънцето
грее за всички етноси”. Техен
ръководител е Гюлхан Гьоджен.
Във възрастова група (5-7 клас)
на 1 място е Есил Алпер, а на 2
място - Еля Юзел с презентации на
тема „Толерантността през 21 век”.
В същата група на 1 място е
Дефне Мусин за рисунка на тема
„Дървото на толерантността”, на 2
място - Тулче Тезрин, на 3 място
- Есра Рамадан и поощрителна
награда за Есра Гюрел - за рисунки на тема „Толерантността през
моите очи”. Техен ръководител е
Рубие Даил.

В своите творби децата вложиха
много творчество и фантазия, демонстрираха усет към красивото и
любов към изкуството.
Поздравяваме всички участници
и им пожелаваме нови успехи и
занапред!
Достойно да представят СУ „Васил Левски”, гр. Главиница!
Веска НЕЙКОВА, Старши
учител в група за ЦОУД

Една успешна година за приложниците
от НЧ „Христо Ботев“ от село Зафирово

През 2020 г. Школата по
приложно и изобразително
изкуство с ръководител
Лорета Станева постигна
редица добри резултати от
международни и национални

конкурси. Извоювани са 16
награди (вкл. колективни)
и дипломи, както още 27
грамоти и 3 сертификата.
В школата участват 13
деца, на възраст от 7 до

17 години. Това са Преслава
Костадинова, Петя Станева, Сибел Севдалинова, Емилия Демирова, Елени Куцуки,
Денис Юсеин, Габриела
Илиева, Джанан Али, Селин

Бирджан, Химена Алексиева,
Семра Севдалинова, Севджан Изет и Анелия Илиева.
Ръководството на читалището сърдечно благодари
на всички участници и на

ръководителката Лорета
Станева за добрите резултати през годината,
особено съобразявайки се
с обстоятелствата от
създалата се обстановка

в световен мащаб. Пожелаваме на всички деца да
бъдат здрави и нови високи
постижения занапред в конкурсите, добавят още те.

