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ВЕСТНИК НА ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА

Неждет ДЖЕВДЕТ, Кмет на Община Главиница:

„АсистентскА подкрепА“

От реформа се нуждае е новАтА социАлнА
услугА зА нуждАещите се
определянето на размера в общинА глАвиницА
на такса "Битови отпадъци"
- Г-н Джевдет, през
месец декември 2020 г.,
по Ваше предложение
Общински съвет - Главиница запази размера
на промилите за такса
"Битови отпадъци". Редица общини в страната имат затруднения с
реализирането на дейността по сметосъбиране, сметоизвозване
и депониране, каква е
ситуацията в община
Главиница?
- Сметосъбирането,
сметоизвозването и депонирането на битовите
отпадъци е една от основните комунални услуги, които осъществяват Общините и за реализирането,
на която, жителите на
населените места ежегодно внасят в бюджета
на Общината такса "Битови отпадъци" или както
всички я знаят - такса
"Смет". Тази такса е регламентирана в Закона за
местните данъци и такси
и размера й се определя
от Общинския съвет.
на стр. 2

„Асистентската подкрепа“ се новата специализирана социална
услуга, която включва
ежедневна почасова подкрепа/помощ в домашна
среда на деца и лица с
трайни увреждания и на
лица в надтрудоспособна
възраст в невъзможност
за самообслужване. Тя
се предоставя от лица
назначени на длъжност
„Социален асистент“.
В Главиница, Общинският съвет прие на
първото си заседание
за настоящата година
решение за създаването
на тази социална услуга
като държавна делегирана дейност. На кмета
на общината Неждет
Джевдет е възложено да
утвърди правилата, процедурите и образците на
документи във връзка с
предоставянето на услугата, а също и осъществяването на контрола и
мониторинга.
Съгласно натуралните
и стойностни показатели
за прилагането на стандартите в делегираните
от държавата дейности

за 2021 г., натуралният
показател на услугата
"Асистентска подкрепа"
за община Главиница е
54 потребители и 18
асистенти, а общият
размер на средствата е
215 190 лв.
С оглед намаляване на
административната тежест и изпълняване на
разпоредбите на чл.93 от
ЗСУ, изискващ организацията по предоставянето на асистентската
подкрепа да позволява
комплексно предоставяне
на различни видове социални услуги в домашна
среда, Община Главиница
предвижда да не разкрива ново звено, което да
организира и управлява
услугата "Асистентска
подкрепа". Дейността ще
се възложи на служители
от отдел "Хуманитарни дейности" и отдел
"Обществени поръчки,
програми и проекти", които към момента администрират Механизма
за лична помощ съгласно
Закона за личната помощ
и са част от структурата на Община Главиница.

В детските градини се спазват Общински съвет-Главиница
противоепидемичните
с решения по актуални теми
- Такса "Битови отпадъци" остава непроменена
мерки
за 2021 година
- Община Главиница ще кандидатства
с два нови проекта

на стр. 2

на стр. 3
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Неждет ДЖЕВДЕТ, Кмет на Община Главиница:

От реформа се нуждае
определянето на размера
на такса "Битови отпадъци"
от стр. 1 именно огромни разходи
за депонирането на отпаМалко известен факт е,
дъка в регионалното депо.
че при заплащане на такРазглеждайки количеса "Смет", жителите на
ствата произведен отпанаселените места полудък в община Главиница,
чават насреща услугата
през годините виждам,
по сметосъбиране на отче до 2015 година, те са
падъците от населените
достигали до около 500
места и извозването им
тона на година.
до регионалното депо в
След прехвърляне на
Силистра; заплащане на
дейността по сметосъотчисления за депониран
биране, сметоизвозване и
отпадък в Регионалното
депониране на битовите
депо - Силистра, които
отпадъци на общинското
през 2021 година възлипредприятие „ОИКД“ /
зат на 109,00 лв. на тон
бившето БКС/ се увеличи
внесен битов отпадък;
качеството на предостапридобиване на дълговяната услуга и честотрайни материални актитата на сметосъбиране,
ви и съдове за отпадъци,
сметоизвозване и депоникакто и поддръжката им;
ране на отпадъците от
разходите за периодично
общината. Последното
почистване на нерегладоведе до увеличаване на
ментираните депа по
произведения отпадък в
населените места; снегообщината. Или простичко
почистване на уличната
казано, при недостатъчно
мрежа по населените
количество на контейнеместа, разходите за коирите за смет или продълто е за сметка на такса
жително необслужване на
"Смет" и почистване на
пълни контейнери, което
обществените пространсе наблюдаваше до 2017
ства.
година в община ГлаНай-значим в разходнавиница, домакинствата
та част на План-сметкаизхвърлят отпадъците
та е разходът по сметоси в нерегламентиранисъбиране, сметоизвозвате депа по населените
не и депониране.
места и като ефект се
През 2020 година произподдържат намалени коведеният от жителите
личества отпадък и ниски
на община Главиница отразходи за отчисления
падък, който е извозен от
- такси за депото. Ресспециализирания камион
пективно, качествената
на ОП „ОИКД“ /БКС/ в
услуга по сметосъбиране
регионалното депо в град
и сметоизвозване води до
Силистра, възлиза на 1600
по-високи количества оттона. Ако и през 2021 гопадък и по-големи такси
дина се запазят същите
към регионалното депо.
параметри на отпадъка,
- Тази дейност се нужОбщина Главиница ще
дае от реформа, още
трябва да заплати около
повече че сме единстве174 хил. лева за депонината страна в Европейране.
ския съюз, където такса
Изпълнението на План"Битови отпадъци" се
сметката за отпадъците
определя на база данъчи дейностите по събината оценка на имота, а
рането, извозването и
не според количеството
депонирането им, както и
отпадък, който изхвърпочистването на нереглаля всяко домакинство.
ментираните депа за
- Да, тази дейност се
отпадъци по населените нуждае от реформа, кояместа се изпълняват от то да промени заплащаОбщина Главиница, чрез не на услугата и всяко
ОП „ОИКД“, което нама- домакинство да заплаща
лява разходите и води до това, което е произвело
намаляване на дофинанси- през годината. Нуждата
рането на тези разходи. от реформа се продикту- В такъв случай, до ва от разпоредбите на
какъв извод стигате?
Европейския съюз, според
- Не е нужен сериозен които, размерите на отанализ на данните, за да численията за депониране
стигнем до извода, че на отпадъка изпреварват
колкото е по-често се нивото на всички други
обслужват съдовете за стандарти в нашата
смет по населените мес- страна. През 2021 година
та, толкова се оскъпява стойността на 1 тон
услугата. Това се дължи отпадък, който се депона два основни момента нира в регионалните депа
- честото обслужване е 17 % от минималната
на съдовете за смет работна заплата /650
води до увеличаване на лв./ и се равнява средно
количествата произведен на около 50 литра гориво.
отпадък от домакинстваРазмерите на отчита, което от своя страна сленията на тон отпаводи до втория момент, а дък, през годините имаха

следните размери по чл.
64 от ЗУО: 36.00 лв. за
2016 г.;
40.00 лв. за 2017 г.;
45.00 лв. за 2018 г.;
57.00 лв. за 2019 г.;
69.00 лв. за 2020 г. и
82.00 лв. за 2021 г.
Освен тези такси, се
внасят и още две такси
на тон, на които размерите през 2021 година ще
са по чл. 60 от ЗУО - 9.00
лв. на тон и 18.00 лв на
тон за експлоатация на
депото.
От началото на 2022
година, съгласно приети промени в Закона
за местните данъци и
такси, ще се промени
начина на остойностяване на таксата за смет
в цялата страна, като
всеки ще плаща според
количеството произведен
отпадък.
Тези промени в законодателството ще създадат условия за справедливо заплащане на разходите за реализиране на
услугата, като таксата
за смет няма да се обвързва със стойността
на имота, а пряко ще се
зависи от количеството произведен отпадък
от страна на домакинствата и промишлените
обекти. Начините за отчитане на количествата
произведен отпадък ще
се избира от Общините.
Разбира се, за да се
приложат тези промени,
Общините ще изпитат
нови затруднения, които
ще се предизвикат от необходимостта да бъдат
закупени нов тип контейнери, които да бъдат предоставени на всяко домакинство. Стойността на
такъв модел контейнер е
със стартова цена около
45 лв. на брой.
- Когато всичко това
се случи, какви резултати очаквате от прякото облагане на разхода
по сметосъбиране и
сметоизвозване?
- Естествено, че прилагането на прякото облагане ще доведе и до
определени резултати.
Очакванията са за намаляване на разходите за
сметосъбиране, сметоизвозване и депониране,
но също и изразходване
на значителни средства
за осигуряване на индивидуални контейнери на
домакинствата и промишлените обекти. Ще
има обаче и негативни последици от тези
промени, а именно натрупването на по-големи
количества отпадъци
по нерегламентираните
сметища.
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В детските градини се спазват
противоепидемичните
мерки

Общинското ръководство
начело с кмета Неждет
Джевдет посети част от
групите на Детска градина
„Св.Св.Кирил и Методий”,
гр.Главиница.
Посещението целеше
проверка на готовността
на Детската градина и
нейните изнесени групи по
населени места да работят
при стриктно спазване на
противоепидемичните мерки, информира директорът
на детското заведение

на ДГ „Св.Св.Кирил и Методий”, на стойност 1 млн.
128 хил. лв. с ДДС., който
включва подмяна на дограма, саниране, подмяна на
отоплителна инсталация,
оборудване и обзавеждане
на детската градина в
гр.Главиница и изнесените
групи в с.Богданци.
"С реализирането на настоящият ремонт, успяхме
да подобрим условията
за провеждане на учебновъзпитателна дейност на

в останалите сгради на
детските градини, които
се нуждаят от ремонт".
Освен това, през м.август
2020 г. директорът на
детската градина Йълдъз
Реджеб подписа договор с
МИГ „Главиница - Ситово
Крайдунавска Добруджа”
за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
по Оперативна програма
„Наука и образование за
интелигентен растеж” за
реализирането на одобрен

Йълдъз Реджеб.
„Гостите бяха радушно
посрещнати от малчуганите и поздравени с песни,
стихчета и танци в три
групи в гр.Главиница и в
с.Богданци, където имаме
две изнесени групи” - допълни още тя.
Детската градина е с
общо 16 групи, като 13 от
тях са изнесени в населените места на община
Главиница.
Припомняме, че през 2020
г. Община Главиница реализира проект „Енергийна
ефективност, обзавеждане
и оборудване на сградите

общо 95 деца (ДГ Главиница
- 58, ДГ Богданци 37 деца) и
условията за благоприятна
работна среда на персонала
- сподели кметът Неждет
Джевдет. - С приключване
на ремонтните дейности
в сградите на детските
градини в град Главиница и
село Богданци, обновените
сгради на детски заведения
в рамките на последните
четири години стават
общо пет на брой - в Черногор, Зафирово, Стефан
Караджа, Главиница и Богданци. Поставили сме си
за цел до края на мандата
да осъществим ремонт и

проект по мярка 3.9 „Уча
се, за да сполуча“. Стойността на проекта е 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 иновативни
интеграционни мерки и в
мероприятия за ангажиране
на цялата общност с образователната интеграция,
приемането на различието
и преодоляване на негативните стереотипи.

Общински съвет-Главиница
с решения по актуални теми
- Такса "Битови отпадъци" остава непроменена за 2021 година
- Община Главиница ще кандидатства с два нови проекта

Януари`2021
Началото на заседанието на
Общински съвет-Главиница
бе поставено с разглеждането
на одитен доклад на Сметната
палата за извършен финансов
одит на консолидирания годишен финансов отчет на община
Главиница за 2019 г.
Съветниците приеха Годишен отчет за изпълнението
през 2020 г. на Програмата за
управление на Община Главиница за мандат 2019-2023
г. От отчета става ясно, че
въпреки предизвикателствата
от пандемията от COVID-19 и
предприетите мерки за борба с
разпространението й, Общинската администрация успя да
изпълни своите ангажименти.
Представения отчет е систематизиран по приоритети,
като акцентът е върху по-значимите постигнати резултати
по съответните специфични
цели и дейности описани в
Програмата. А това са: насърчаване на местната икономика
чрез създаване на условия за
реализиране на инвестиции
чрез МИГ "Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа";
инвестиции в образованието,
спорта и социалните дейности;
развитие на техническата инфраструктура; подобряване
и развитие на административния капацитет; финансова
стабилност.
Общинската собственост
бе една от важните теми на
сесията. Обсъдени и приети
са годишният отчет за състоянието на общинска собственост и резултатите от нейното
управление за 2020 г., както и

новата Годишна програма за
управление и разпореждане с
имоти общинска собственост
на община Главиница за настоящата година. Конкретика
по отчета и новата програма
представи зам.-кметът Сузан
Хасан.
Положителни са решенията
по предложението за изменение и допълнение на Наредба
№26 за условията и реда за
съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните
дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане
на бюджета на Община Главиница, отчет за дейността през
2020 г. на Местната комисия за
борба срещу противообществените прояви на малолетните
и непълнолетните, както и
намеренията на Община Главиница да кандидатства с два
проекта - "Социално-трудова
и здравна интеграция" по Оперативна програма „Развитие
на човешките ресурси“ чрез
МИГ "Главиница – Ситово
Крайдунавска Добруджа" и
по процедура чрез директно
предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ “Патронажна грижа +"
И в Община Главиница се
създава нова социална услуга - „Асистентска подкрепа“,
като делегирана от държавата
дейност.

Декември`2020
На последното за 2020 година редовно заседание на
Общински съвет – Главиница,
местните парламентаристи
най-напред актуализираха
Поименния списък за капита-

Важни срокове за фермерите
Месец февруари може и да е пократък, но е изпълнен с дълго чакани от фермерите плащания. До
15 февруари се отваря прием по de
minimis за стопаните, отглеждащи
крави, юници, биволи, овце-майки
и кози-майки. Бюджетът по схемата е 22 262 000 лв. Крайният срок
за изплащане на помощта е 1 март.
От 8 февруари до 5 март земеделските производители заявяват помощ по схемата „Помощ
за компенсиране разходите на
земеделски стопани, свързани с
изпълнение на мерки по Националната програма за контрол на
вредителите по трайните насаждения през зимния период”. Срокът
за отчитане на дейностите е до 14
май, а до 30 юни ще бъдат изплатени средствата.
След 20 февруари ще започнат плащанията по мярка 10
„Агроекология и климат“, сочи
индикативният графика на ДФЗ.
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Бенефициентите може да очакват
финансово подпомагане в двете
направления „Опазване на застрашени от изчезване местни породи,
важни за селското стопанство“ и
„Традиционни практики за сезонна
паша – пасторализъм“.
Между 20 и 28 февруари ще
бъдат направени преводите по
7-те отделни схеми. Важно е обаче
към 15 февруари да бъде утвърден окончателният слой „Площи,
допустими за подпомагане“, уточняват от Фонда. Специално за картофи, лук и чесън плащанията са
планирани в периода 10-20 март.
Между 10 и 20 февруари ДФЗ
трябва да изплати преходната национална помощ за тютюн за Кампания 2020 г. Финансовият ресурс
е в размер до 72 млн. лв. Право на
подпомагане имат стопани, които
са отглеждали тютюн през поне
една от годините, включени в
референтния период 2007 – 2009 г.
До 5 май тече прием по подмяр-

ловите разходи.
Сред важните докладни
записки бе предложението
за определянето на годишния размер на такса „Битови отпадъци” и приемане на
План-сметка за разходите за
сметосъбиране и сметоизвозване през 2021 г. Данните за
настоящата година сочат, че
за дейността са планирани 565
799 лв., като сумата се формира от такса „Битови отпадъци”
- 340 хил.лв. и 225 779 лв. от
собствени приходи. Към края
на м.ноември изпълнението на
разходите е 341 743 лв. Плансметката за 2021 г. е в размер
538 154 лв., като промилите
за такса „Битови отпадъци” се
запазват непроменени.
Общинските съветници приеха Анализ на потребностите
от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците
за периода 2020-2021 г.
Положително решение получи намерението на Община
Главиница да кандидатства

разглеждането на нова Наредба №21 за обема на животновъдната дейност, местата
и реда за отглеждане на селскостопански животни на територията на Община Главиница
за следващо заседание. За
времето дотогава ще бъде създадена комисия, която отново
ще разгледа цялата Наредба.
В комисията ще участват членовете на Постоянната комисия по стопанската дейност
към Общинския съвет, трима
представители на Общинската
администрация, официалният
общински ветеринарен лекар,
юрист, трима кметове и един
животновъд.
5 хил.лв. е дарението, което
направи Община Главиница, в
подкрепа кампанията за подпомагане на COVID-отделение на
МБАЛ-Тутракан с решение на
общинските съветници.
Те решиха още Община Главиница да поднови членството
си в Управителния съвет на
Местната инициативна рибар-

с проект по Процедура за
директно предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ „Топъл обяд в условията
на пандемия от COVID-19“.
Чрез кметовете и кметските
наместници по населените
маста в общината са събрани
заявления на 500 души, а в
началото на м.януари, след
проверка на кандидатите, са
одобрени тези, които отговарят
на условията като потребители
на социалната услуга.
След дискусия, общинските
съветници решиха да отложат

ска група „Главиница - Тутракан - Сливо поле”, а неин
представител в него да бъде
зам.-кметът Иванка Сярова.
Причина за прекратяване на
членството в управителния
орган през 2018 г. е неразплатено задължение на Общината
по договор за изпълнение на
проект за изграждане на спортен център в гр.Главиница, финансиран от ДФ „Земеделие”. В
началото на 2019 г. задължението е изплатено, което дава
възможност за възстановяване
на членството в УС.

ка 5.1 „Подкрепа за инвестиции в
превантивни мерки, насочени към
ограничаване на последствията
от вероятни природни бедствия,
неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития“.
Одобреният финансов ресурс е
23,5 млн. лв.
До 12 март зеленчукопроизводителите и овощарите кандидатстват за нисколихвени кредити от
ДФЗ за семена и торове. Предоставянето им ще бъде направено до
9 април. Утвърденият финансов
ресурс е 6 млн. лв. за зеленчуци и
6 млн. лв. за трайни насаждения,
или общо 12 млн. лв.
От 15 до 24 февруари е първият
прием по мярка „Информиране в
държавите членки“ от Националната програма за подпомагане в
лозаро-винарския сектор 20192023 г. Предвиденият бюджет за
финансовата 2021 г. е малко над
3 млн. лв.
До 15 февруари организациите
на производители на плодове и
зеленчуци, сключили договори
за финансово подпомагане и из-

пълняващи одобрени оперативни
програми, могат да подадат заявки
за окончателно плащане в Областните дирекции на ДФЗ.
До 19 февруари се приемат
заявления по мярка „Инвестиции
в предприятия“ от Националната
програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор. Общият бюджет по мярката за целия период
е над 34,4 млн. лв. Максималната
стойност на един проект не може
да надхвърля 800 000 евро, а максималният размер на общо допустимите разходи за целия период
на програмата за един кандидат е
2 000 000 евро.
До 26 февруари животновъди
могат да заявят разсрочване на
кредитите си от ДФЗ, отпуснати в
периода 2008 – 2012 г. От тази възможност могат да се възползват
само кредитополучатели, които са
подали заявление по схема за държавна помощ за осигуряване на
ликвидност. Размерът на лихвата
по отсрочването на задълженията
е в размер на 2%, а общият бюджет
е 56,6 млн. лв.

Община Главиница, Област Силистра
ЗАПОВЕД
№ РД-01-46/29.01.2021 г.
На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 63 и чл.63в от Закона за здравето, чл.73 от Административнопроцесуалния кодекс и във връзка Решение № 72 на Министерския
съвет от 26 януари 2021 г. за удължаване срока на обявената с Решение № 325
на Министерския съвет от 14 май 2020 г. извънредна епидемична обстановка
в Република България, удължена с Решение № 378 на Министерски съвет
от 12 юни 2020 г., Решение №418 на Министерския съвет от 25 юни 2020 г.,
Решение № 482 на Министерския съвет от 15 юли 2020 г., Решение № 525
на Министерския съвет от 30 юли 2020 г., Решение № 609 на Министерския
съвет от 28 август 2020 г., Решение № 673 на Министерски съвет от 25 септември 2020 г. и Решение № 855 на Министерски съвет от 25 ноември 2020
г. и Заповед № РД-01-51/26.01.2021 г. на министъра на здравеопазването
Н А Р Е Ж Д А М:
Считано от 01.02.2021 г. до 30.04.2021 г., на територията на община Главиница
въвеждам следните временни противоепидемични мерки:
1. В сградата и работните помещения на Общинска администрация – Главиница:
1.1. Да се провежда редовно проветряване и дезинфекция, съгласно алгоритъм, посочен в Приложение №1 на Заповед № РД-01-51/26.01.2021 г. на
министъра на здравеопазването;
1.2. Да не се допускат до работните помещения лица с прояви на остри респираторни болести (повишена температура, кашлица, затруднено дишане и други),
като за целта контролът да се осъществява от дежурния към ОбщСС към Община
Главиница при пропускането на служителите и гражданите на входа на сградата;
1.3. Да се извърши инструктаж на служителите за правилната хигиена на ръцете, съгласно посоченото в Приложение №2 на Заповед № РД-01-51/26.01.2021 г.
на министъра на здравеопазването и да се осигури сапун и вода и дезинфектант;
1.4. Да се осигури физическа дистанция между лицата най-малко от 1,5 м, а
при невъзможност – носене на защитна маска за лице;
1.5. Да се осигурят лични предпазни средства на персонала /защитна маска
за лице, шлем, ръкавици и др./;
1.6. Да се осигурят защитни маски за лице на работници и служители, които
изпълняват служебните си задължения на открито при невъзможност за спазване
на физическа дистанция от 1,5 м.
1.7. При непосредствено обслужване на граждани, изискващо разстояние
по-малко от 1,5 м е задължително използването на защитна маска за лице.
Изключение се допуска обслужването на граждани без защитна маска в кабинети с осигурена механична преграда от стъкло или друг прозрачен материал,
позволяващ влажно почистване или дезинфекция.
2. Достъпът на служители и посетители в сградата на Общинска администрация
да се извършва съгласно „Инструкция за противоепидемични мерки в сградата на
Общинска администрация гр. Главиница” - Приложение № 1 от настоящата заповед.
3. Достъпът на служители и посетители в сградата на Втори административен блок
да се извършва съгласно „Инструкция за противоепидемични мерки в сградата на Втори административен блок гр.Главиница” – Приложение № 2 към настоящата заповед.
4. Кметовете и кметските наместници:
- да разпространят съобщение с номера на ГОРEЩАТА ЛИНИЯ - 0800 1 34 34
- да разпространят съобщение, в което да информират местното население, че
заплащането на данъчните задължения ще се извършва само по населените места.
В Общинска администрация ще се обслужват само жители на град Главиница и
други услуги, свързани с местните данъци и такси.
- Да изготвят инструкция за противоепидемични мерки в сградата и помещенията
в условията на извънредна епидемична обстановка, съгласно настоящата заповед.
5. Управителя на Домашен социален патронаж да изготви инструкция за
противоепидемични мерки в сградата и помещенията в условията на извънредна епидемична обстановка, съгласно настоящата заповед.
6. Директорът на Общинско предприятие „ОИ и КД”, гр.Главиница да изготви
инструкция за противоепидемични мерки в сградата и помещенията в условията на
извънредна епидемична обстановка, съгласно настоящата заповед.
7. Директорите на „ЦСРИ”, с.Сокол, „ЦНСТ”, с.Малък Преславец и „КСИ”, гр.Главиница
да изготвят инструкции за противоепидемични мерки в сградата и помещенията условията на извънредна епидемична обстановка, съгласно настоящата заповед.
8. Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват обекти с обществено предназначение, търговски или други обекти,
които предоставят услуги на гражданите прилагат противоепидемични мерки,
съгласно Заповед № РД-01-51/26.01.2021 г. на министъра на здравеопазването.
9. Всички лица, които се намират в закрити обществени места, в т.ч. транспортни
средства за обществен превоз, здравни кабинети, аптеки, административни учреждения и други места, в които се обслужват или имат достъп гражданите, търговски
обекти, църкви, храмове и др. са длъжни да имат поставена защитна маска за лице за
еднократна или многократна употреба, която се използват съгласно препоръките в приложение №3 на Заповед № РД-01-51/26.01.2021 г.на министъра на здравеопазването.
10. Всички лица, когато се намират на открити обществени места, на които има
струпване на хора и невъзможност за спазване на физическа дистанция от 1,5 м.,
са длъжни са длъжни да имат поставена защитна маска за лице за еднократна или
многократна употреба, която се използват съгласно препоръките в приложение
№3 на Заповед № РД-01-51/26.01.2021 г. на министъра на здравеопазването.
11. Изключение от задължението по т.9 и 10 се допуска за:
- клиентите в местата за хранене и в питейните заведения, когато се допускат
посещения в тях;
- спортуващите на открито и закрито за времето на физическа дейност;
- деца до 6-годишна възраст;
12. Противоепидемичната мярка за спазване на дистанция от най-малко 1.5 м
разстояние между лица, които не са от едно семейство/домакинство се прилага
и за всички лица, които се намират на открити обществени места.
13. За предоставянето на административни и други услуги на граждани при
възможност да се използват средствата на информационните и комуникационните технологии и да се предоставят съответните услуги през електронна среда.
14. Противоепидемичните мерки от настоящата заповед да се реализират в
следните обществени обекти:
- Административен блок № 2, гр.Главиница, ул. „Витоша” № 46;
- Поликлиника в гр.Главиница, ул. „Оборище” № 45;
- Кметствата и кметските наместничества;
- Центровете, предоставящи на социални услуги;
- Общинските предприятия;
- Домашен социален патронаж;
- Детските градини и училищата
- в други обществени сгради.
Настоящата заповед отменя моя Заповед № РД-01-747/27.11.2020 г. Заповедта влиза в сила от 01.02.2021 г. Заповедта да се сведе до знанието на:
1. Служители на Общинска администрация гр.Главиница.
2. Областния управител на област Силистра за сведение.
3. Началника на РУ гр. Тутракан за сведение и съдействие.
4. Кметове и кметски наместници.
5. Центровете, предоставящи на социални услуги.
6. Общинските предприятия.
7. Домашен социален патронаж.
8. Детските градини и училищата.
9. Всички заинтересовани лица, като се публикува на интернет страницата
и на информационното табло на входа на сградата на община Главиница за
сведение и изпълнение. Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на
Секретаря на Община Главиница, кметове на кметства и кметски наместници
и на началника на РУ „Полиция“ – Тутракан.
Заповедта подлежи на обжалване в едномесечен срок от публикуването й на интернет страницата на община Главиница, пред съответния
съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Неждет ДЖЕВДЕТ,
Кмет на Община Главиница
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Празнично ехо

За най-обичаните лекари в с.Черногор
Доктор Калинка Милкова и фелдшер Кемалов са
обслужващите медицински
лица в Здравна служба село Черногор.
По случай 21 януари - Бабинден, жените от селото
ги посетиха, като спазиха
традицията по "измиване"
ръцете на бабата.
"Отправяме сърдечни поздрави към Вас, с пожелания
за здраве, щастие, доброта
и все така да обгрижвате
децата на с.Черногор. За
тях и семействата им Вие
оставате най-обичаните
лекари. Бъдете благословени за труда си!
Пожелаваме Ви, въпреки
трудностите и компромисите, да намирате сили за
хуманната професия белязала професионалния Ви път.

Бъдете здрави и нека
дните Ви са изпълнени с
щастие!" - това пожелаха
жителите на с.Черногор на
д-р Милкова и ф-р Кемалов.

„Купи книга с
благотворителна цел”

Благотворително начинание „Купи книга с благотворителна цел” за библиотеката, организира НЧ „Христо
Ботев-1901 г.“ в с. Зафирово. Благородната инициатива
е организирано с цел подновяване на библиотечния фонд.
Всеки, който желае ще може да закупи книги на цена,
каквато сам определи, а с набраните средства ще бъдат
закупени нови книги: художествена литература за малки
и големи, обществени и природни науки, математика,
медицина, изкуство, история и др.

Община Главиница, Област Силистра

Съобщение

Условна присъда за Е.Акиф,
избегнала установяването и
плащането на данъчни задължения в
големи размери за получени дарения
Наказателен състав на Окръжен съд-Силистра призна
за виновна Е.Акиф и й наложи
наказание „лишаване от свобода“ за срок от шест месеца, като
отложи изтърпяването на това
наказание за срок от три години.
На подсъдимата бе наложена
глоба в размер на 500.00 /петстотин/ лева, а също така бе осъдена
да заплати направените разходи
по делото в досъдебното производство, в размер на 1000.70 лв.
32-годишната подсъдима
Е.Акиф. е от село Богданци,
община Главиница, неграмотна,
неработеща и неосъждана.
През периода от 05.01.2014
до 24.02.2019 година в град
Главиница Е.Акиф е получила
154 дарения от различни лица
на обща стойност 83 652.43
лева. Подсъдимата не е подала
изискуемите данъчни декларации в нито един от случаите на
получено дарение, и е избегнала
установяването и плащането на
данъчни задължения в големи

размери, на стойност 3 346.11
лева - престъпление по чл. 255
от НК.
Присъдата подлежи на обжалване или протест пред Апелативен съд-Варна, в 15-дневен срок
от днес.

Уведомяваме Ви, че информация за вида и размера на данъчните
Ви задължения и плащанията им към Община Главиница може да
се извърши чрез:
- Касата на отдел „Местни данъци и такси”, находяща се в гр.
Главиница, стая №1;
- Изнесени каси по населени места на Община Главиница;
- Банков превод по банкова сметка на Община Главиница:
Централна Кооперативна Банка
IBAN - BG12CECB97908447835600
BIC - CECBBGSF
Код за вид
плащане

Основание за плащане

44 14 00

Патентен данък и лихви върху него

44 21 00

Данък върху недвижимите имоти и лихви върху него

44 23 00

Данък върху превозни средства и лихви върху него

44 24 00

Такса за битови отпадъци и лихви върху него

44 25 00

Данък при придобиване на имущество по дарения и
възмезден начин

44 34 00

Други данъци и лихви върху тях - /недобори пътен данък /

44 65 00

Приходи от глоби и санкции

44 13 00

Такси за притежаване на куче

- Български Пощи ЕАД;
- ПОС терминално устройство на касата на Отдел „Местни данъци
и такси”, стая №1;
- на касите на Easy Pay;
- по интернет, чрез ePay;
- електронна справка през системата на Община Главиница - за
целта Ви е необходимо да знаете своя индивидуален ПИН, който е
издаден от общинска данъчна служба.
Размерът и дължимия данък върху недвижимите имоти, такса
битови отпадъци и данък върху превозни средства се съобщава чрез
писма, доставени от Български Пощи.
Отдел „Местни данъци и такси”
7630 гр.Главиница, ул.”Витоша” №44
тел. (08636) 20 40, 22 84, 22 64

м. януари 2021 г.

Община Главиница, Област Силистра
ЗАПОВЕД
№ РД-01-45/29.01.2021 г.
На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 63 и чл.63в от Закона за здравето, чл.73 от Административнопроцесуалния кодекс и във връзка Решение № 72 на Министерския
съвет от 26 януари 2021 г. за удължаване срока на обявената с Решение № 325
на Министерския съвет от 14 май 2020 г. извънредна епидемична обстановка
в Република България, удължена с Решение № 378 на Министерски съвет
от 12 юни 2020 г., Решение №418 на Министерския съвет от 25 юни 2020 г.,
Решение № 482 на Министерския съвет от 15 юли 2020 г., Решение № 525
на Министерския съвет от 30 юли 2020 г., Решение № 609 на Министерския
съвет от 28 август 2020 г., Решение № 673 на Министерски съвет от 25
септември 2020 г. и Решение № 855 на Министерски съвет от 25 ноември
2020 г. и Заповед № РД-01-52/26.01.2021 г. за изменение и допълнение на
Заповед с № РД-01-677 / 25.11.2020 г., Заповед № РД-01-718 от 18.12.2020
г. и Заповед № РД-01-20 от 15.01.2021 г. на министъра на здравеопазването
Н А Р Е Ж Д А М:
Считано от 01.02.2021 г. до 30.04.2021 г., на територията на община
Главиница въвеждам следните временни противоепидемични мерки:
1. Забранява се организирането на всякакъв вид пазари на открито.
2. Забранява се провеждането на групови събирания и празненства на
открито и закрито в т.ч. сватби, кръщенета, годежи и др. от частен характер.
3. Всички физически и юридически лица, които са собственици или
управляват обекти с обществено предназначение, търговски, административни и други обекти, които предоставят услуги на гражданите и чиято дейност не е преустановена с тази заповед, да създадат организация
за контрол на броя на клиентите в съответния обект, като не допускат
повече от 1 човек на 3 кв.м., при стриктно спазване на всички противоепидемични мерки, въведени със Заповед № РД-01-51/26.01.2021 г.
на Министъра на здравеопазването. За обекти под 30 кв.м. търговска
площ да се допуска само по 1 /едно/ лице за обслужване. Магазините
за хранителни стоки организират работата си, като не допускат лица
под 65-годишна възраст в съответните обекти в часовете между 08:30
и 10:30 часа.
4. В специализираните институции за предоставяне на социални
услуги - „Център за социална рехабилитация и интеграция”, с.Сокол и
такива за социални услуги от резидентен тип - „Комплекс за социални
услуги”, гр.Главиница и „ЦНСТ”, с.Малък Преславец да не се допускат
външни лица. Да се извършва ежедневен филтър на персонала за
оценка на здравния статус на всяко лице. Да не се допускат до работа
лица с данни за температура, респираторна или чревна инфекция.
5. На всички служители, работници и посетители в Общинска администрация и звената към нея / детски градини, кметства, ДСП, ОП
„ОИ и КД”, читалища/ да се извършва ежедневен филтър за оценка
на здравния статус на всяко лице. Да не се допускат до работа лица с
данни за температура, респираторна или чревна инфекция.
6. ОП „ОИ и КД”, гр.Главиница да извършва периодична дезинфекция
на публичните места в гр.Главиница.
7. Преустановявам провеждането на приемен ден с граждани.
8. Дейностите, които не са преустановени или забранени с настоящата
заповед, се изпълняват съгласно Заповеди с № РД-01-52/26.01.2021 г. на
министъра на здравеопазването, при спазване на всички противоепидемични
мерки, въведени със Заповед № РД-01-51/26.01.2021 г. на министъра на
здравеопазването.
9. Контрол за изпълнението на мерките в настоящата заповед по населените места да се извършва от РУ „Полиция” в гр.Тутракан и кметовете
и кметските наместници по населените места. Екземпляр от настоящата
заповед да се връчи срещу подпис на всички физически и юридически лица,
които са собственици или управляват обекти с обществено предназначение,
търговски, административни и други обекти, които предоставят услуги на
гражданите.
10. При неспазване на противоепидемичните мерки в настоящата заповед, кметовете и кметските наместници да издадат акт за установяване на
административно нарушение /АУАН/, а за гр.Главиница - г-н Ашкън Салим
- секретар на община Главиница.
11. Г-н Ашкън Салим - секретар на община Главиница да координира изпълнението на противоепидемичните мерки на територията на община Главиница.
12. Създавам Оперативно бюро към Общинския кризисен щаб.
Оперативното бюро да изпълнява следните задачи:
- ежедневно до 08:30 часа да изискват информация от медицинските
служители и институции на територията на община Главиница за пациенти с положителен PCR тест и бърз антигенен тест, респираторни или
други оплаквания предполагащи заболяване от корона вирус COVID-19.;
- да набира доброволци за МОБИЛНИЯ ЕКИП за осигуряване на
грижа на възрастни хора и лица с увреждания;
- МОБИЛНИЯТ ЕКИП, заедно със социалните асистенти по населените
места на Община Главиница, да съдействат на възрастните хора и лица
с увреждания, както и на други лица потърсили помощ свързана с
усложнена епидемичната обстановка.
- Да отговарят на обажданията от ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН 0800 1 34 34
за коронавирус COVID-19.
13. Настоящата заповед отменя моя Заповед № РД-01-962 от
23.12.2020 г. Заповедта да се сведе до знанието на:
1. Началника на РУ гр. Тутракан за сведение и изпълнение.
2. Кметове и кметски наместници за сведение и изпълнение.
3. Центровете, предоставящи на социални услуги за сведение и изпълнение.
4. Общинските предприятия за сведение и изпълнение.
5. Домашен социален патронаж за сведение и изпълнение.
6. Читалища за сведение и изпълнение.
7. Детските градини и училищата за сведение и изпълнение.
8. РЗИ гр.Силистра за сведение.
9. Областния управител на област Силистра за сведение.
10. Всички заинтересовани лица, като се публикува на интернет
страницата и на информационното табло на входа на сградата на
община Главиница за сведение и изпълнение.
Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на г-жа Иванка Сярова зам.-кмет „Социални дейности и образование”, началника на РУ „Полиция”
гр. Тутракан и кметовете и кметските наместници по населените места.
Заповедта подлежи на обжалване в едномесечен срок от публикуването
й на интернет страницата на община Главиница, пред съответния съд по
реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Неждет ДЖЕВДЕТ,
Кмет на Община Главиница
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