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Приет е Бюджет - 2021!

Читалището в село Черногор 

с одобрен проект

- Популяризиране на фолклорното и културно-
историческото наследство в село Черногор 

е основната цел
- Ще бъде отпечатана и книгата 

"Черногор - историческа памет за роден край"

Подписан е Договор за 
предоставяне на безвъз-
мездна финансова помощ 
по Програма за развитие на 
селските райони за периода 
2014 - 2020 г., съфинанси-
рана от Европейския земе-
делски фонд за развитие на 
селските райони.

Безвъзмездната финансо-
ва помощ се предоставя за 

реализирането на одобрен 
проект по мярка 19.05. 
„Проучване, съхраняване и 
оползотворяване на природ-
ните ресурси и културното 
наследство на територия-
та на общините Главиница 
и Ситово “ от Стратегия-
та за ВОМР на Сдружение 
„МИГ Главиница - Ситово 
Крайдунавска Добруджа” 

на Народно читалище "Янко 
Забунов 1957", с. Черногор.

Проектните дейности 
предвиждат закупуване на 
облекла (носии) за българ-
ски и турски фолклорни със-
тави към НЧ "Янко Забунов 
- 1957", село Черногор, обез-
печаващи провеждането на 
различни културни събития.

на стр. 4

Община Главиница пре-
достави специализиран 
противопожарен автомо-
бил на Участък “Пожарна 
безопасност и защита на 
населението” в град Гла-
виница, информира кметът 
Неждет Джевдет. Целта е 
подобряване на дейността 

им по предотвратяване и 
овладяване на бедствия, 
пожари и извънредни ситу-
ации на територията на 
общината.

Капацитетът на авто-
мобила е 6 места и е с 
проходимост 4х4. 

На церемонията по при-

емане на специализирания 
автомобил присъстваха 
комисар Румен Мъров - 
директор на РД "ПБЗН" 
- Силистра, гл. инспектор 
Дарин Митев - началник на 
РС "ПБЗН" - Тутракан и Ра-
дослав Белчев - началник на 
участък "ПБЗН" - Главиница.

Специализиран автомобил осигури 

Община Главиница на 

Противопожарния участък

Един от най-важните 
моменти в работата на 
Общинския съвет и на Об-
щинската администрация 
е разглеждането и приема-
нето на годишния бюджет, 
който на практика е основ-
ната база за нормалното 
развитие на населените 
места.

"Ние, като Община сме 
изправени пред предизвика-
телството да отговорим 
на вашите очаквания, да 
направим най-доброто във 
всички сектори на местно-
то управление, да подгот-
вим и изпълняваме бюджет, 
спазвайки приоритетите 
и изискванията на мест-
ната общност. Проектът 
за бюджет е балансиран 
при осъществен анализ на 
приходите за 2020 г. и раз-
чет на разходите, съгласно 
приоритетите, заложени в 
програмата за управление 
и развитие на Община Гла-
виница" - така представи 
пред общинските съветни-
ци тазгодишния бюджет на 
Общината кметът Неждет 
Джевдет на редовното 
заседание на местните 
парламентаристи.

Основните задачи за из-
пълнение през 2021 г. са 
продължаване финансовата 
стабилност на Общината; 
откритост, отчетност и 
гарантиране на обществе-
ния интерес при разходва-
нето на общинския бюджет; 
планиране и разходване на 
публичните средства за 

на стр. 2

Кметът на с.Калугерене 
Самир Осман спасява 
човек от горяща къща

"80-годишен мъж е по-
страдал при пожар в дома 
му в село Калугерене на 13 
март. Мъжът вдишал дим 
и бил откаран с линейка в 

болнично заведение за оказ-
ване на медицинска помощ. 
До произшествието се 
стигнало поради неправил-

на стр. 2
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инфраструктура и благоус-
трояване, образование, еко-
логия, култура, здравеопаз-
ване и социални дейности.

Бюджет - 2021 на Община 
Главиница максимално се 
доближава до нуждите и 
потребностите на граж-
даните от всички населени 
места и, разбира се, съо-
бразен е с финансовите й 
възможности.

Приоритетите на Общи-
ната за тази година са: фи-
нансова стабилност и дис-
циплина; оптимално използ-
ване на възможностите на 
европейското финансиране; 
насочване на инвестиции за 
благоустрояване на улич-
ната, водопроводната и 
канализационната мрежа; 
зелени площи; провеждане 
на активна социална поли-
тика, насочена към повиша-
ване качеството на живот 
и подобряване възможност-
ите за трудова реализация.

Общата рамка на бюдже-
та в приходната и разход-
ната част за 2021 г. е 13 
803 084 лева. Съпоставен 
с първоначалния бюджет 

за 2020 г. нарастването 
на разчетите е с 1 351 
202 лева.

Приходите с държавен 
характер са в размер на 
7 691 639 лв., а местните 
приходи - 6 111 445 лв.

При планиране на собст-
вените приходи е извършен 
анализ на събираемост-
та за последните години, 
отчетена е степента на 
събираемост, премахнато 
е влиянието на приходите 
с еднократен характер, 
очертани са тенденциите 
по отношение на устойчи-
востта на приходоизточ-
ниците. Общата прогнозна 
сума на данъчните и неда-
нъчните приходи е в размер 
на 2 497 682 лв., като най-
голяма част от тях са от 
приходи от управление на 
общинска собственост - 1 
549 382 лв., следвани от 
приходи от местни данъци 
и такси - 861 500 лв. и други 
общински такси и неданъч-
ни приходи - 86 800 лв. 

При финансирането на 
разходите през годината 
ще се спазват утвърдени-
те приоритети от Закона 
за държавния бюджет на 

страната.
Инвестиционната про-

грама е в размер на 4 229 
957 лв. Капиталови разходи, 

основно са насочени към 
ремонт на улична мрежа и 
подобряване на инфраструк-
турата в общината.

През настоящата годи-

на на Община Главиница 
ще работи по 20 проекти, 
като очакваните приходи 
от Европейски програми и 

фондове възлизат на 2 523 
478 лв.

Бюджетът на Община 
Главиница е балансиран, 
изпълним и съобразен с 

икономическите процеси на 
местно и държавно ниво. За 
успешното му изпълнение 
е необходимо усилията да 
се насочат към събиране 
на текущите и просроче-
ни вземания от данъци и 
такси, както и прилагане 
на стегната финансова 
политика за ефективно 
разходване на средствата 
при спазване на принципите 
на законосъобразност, це-
лесъобразност, ефикасност 
и публичност.

След приемането на бю-
джета, общинските съвет-
ници разгледаха и оста-
налите докладни записки. 
С конкретни решения са 
определени мери, пасища и 
ливади от Общински позем-
лен фонд за индивидуално и 
общо ползване за 2021-2022 
стопанска година; допълнен 
е годишният план за ползва-
не на дървесина за 2021 г., 
както и дадено съгласие за 
кандидатстване на Община 
Главиница пред ПУДООС за 
отпускане на безвъзмездна 
финансова помощ за проект 
"Реконструкция на водопро-
водната мрежа в с.Дичево.

В последния ден на м.март 
Общински съвет-Главиница 
проведе редовно заседание, 
на което са разгледани 

от стр. 1

РИОСВ-Русе даде предписания 
на общинските кметове за 
почистване на замърсени с 
отпадъци терени до средата на април

Екоинспекцията даде 
предписания на общинските 
кметове в срок до 16 април 
да почистят наличните 
замърсявания и нерегла-
ментирани сметища на 
територията на населени-
те места в поверените им 
общини.

Предписанията са еже-
годни и целят предотвра-
тяване и недопускане на 
замърсявания от нерегла-
ментирано изхвърлени от-
падъци в речните легла, 
дерета и прилежащите 
към тях терени, както и 
създаване на незаконни 
сметища.

Общинските кметове 
следва да уведомят кме-
товете на населените 

места, както и да упраж-
нят контрол по иденти-
фициране и почистване на 
замърсените с отпадъци 
терени.  Това им задълже-
ние е разписано в Закона за 
управление на отпадъците, 
за което носят админи-
стративно-наказателна 
отговорност, която пред-
вижда индивидуална глоба 
от 3000 до 10 000 лв.  

Предписания за почист-
ване на замърсени терени 
са изпратени и до Област-
ните пътни управления в 
Русе, Разград и Силистра. 

След средата на април 
експертите на РИОСВ-Ру-
се ще упражнят контрол 
по места за спазване на 
дадените предписания. 

Кметът на с.Калугерене Самир Осман 
спасява човек от горяща къща

но ползване на отоплителен 
уред. След сигнал, получен в 
16:05 часа, екип на Участък 
- Главиница потушил пожара 
и спасил къщата. Преди това 
изгорели мебели, битова тех-
ника и прозорец, опушили се 
и около 32 кв.м стени" - това 
сочи пресинформацията на 
ОДМВР-Силистра.

Интересният момент в 
случая е как е бил спасен 
80-годишният Исмаил Мус-
тафов от горящия дом. Мно-
го хора от селото са дошли 
пред къщата, но единствено 
Самир Осман, който е кмет 
на Калугерене, се притичва 
на помощ, успява да влезе и 
да изнесе възрастния мъж 
навън.

"Още докато отивах 
към къщата се обадих на 
тел.112, когато пристигнах 
имаше един човек, който 
хвърляше вода - разказа 
Самир Осман. - Попитах 
го къде е дядото, а той 
ми отговори, че сигурно е 
умрял. Пробвах няколко пъти 
да вляза през вратата, но 
не се получаваше - много 
пушек имаше. Тогава видях 
в коридора един нисък про-
зорец, отворих го, на колене 
влязох и видях, че дядото 

лежи в ъгъла. Беше почти 
умрял, дръпнах го полека и 
го изкарах през прозореца. 
След 2-3 минути дойдоха 
линейката и Пожарната. 
Когато му сложиха кисло-
родната маска старецът се 
съвзе малко, но имаше поне 
50% изгаряне. Облечен бе с 
шушляк, който буквално бе 
залепен за него. Линейката 
го откара в болницата в 
Силистра, после разбрах, че 
са го прехвърлили в Русе."

Това не е първият инци-
дент със самотно живеещия 
мъж. Няколко дни преди това, 
когато бе паднал и сняг, 
го намират бос по пътя за 
Главиница. Кметът отново 
го прибира в дома му. След 
последния нещастен случай - 
пожарът, въпреки оказаната 
медицинска помощ мъжът е 
починал два дни по-късно - на 
15 март, в болницата в Русе.

Човешките съдби са раз-
лични, но важното е в до-
бро или лошо хората да са 
заедно и да си помагат. 
В случая, Самир Осман е 
добрият човек, който се 
отзовава веднага на помощ. 
За тази достойна постъпка 
предстои да бъде награден 
от кмета на Община Гла-
виница.

от стр. 1

Баба Марта посети Детска градина
 "Пролет" в село Листец и пожела на 

децата много здраве, късмет и 
щастливо детство. 

на стр. 3
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На националния празник 
в град Главиница - 

памет за загиналите за свободата
Националният празник 3 

март бе отбелязан в гр. 
Главиница. Пред паметника 
на Васил Левски се събраха 
граждани, които спазвайки 
противоепидемичните мер-
ки, присъстваха на търже-
ството, което започна с 
химна на България.

С минута мълчание и па-
дане на колене те почетоха 
паметта на загиналите за 
свободата на България.

Венци и цветя бяха по-
ложени от името на Об-
щина Главиница, Общински 
съвет-Главиница, Детска 
градина "Св.Св.Кирил и Ме-
тодий", Народно читалище 
"Христо Ботев - 1940 г.", 
Център за социални услуги, 
Средно училище "Васил Лев-
ски", Политическа партия 
ГЕРБ, Пенсионерски клуб 
"Младост" и много граж-
дани.

Народно читалище „Йордан Йовков - 1946 г.“ 
съвместно с деца от ЦНСТ с. Малък Преславец 
отдадоха почит към паметта и делото на бъл-
гарския революционер и патриот Васил Левски. Те 
изработиха табло и по този начин децата научиха 
още нови факти за живота и делото на Апостола 
на Свободата. 

Пчеларите могат 
да реализират 

проектите си чрез кредит
Пчеларите със склю-

чени договори по Нацио-
налната програма по пче-
ларство (НПП) от приема 
за 2021 г. могат да кан-
дидатстват за кредити 
от Държавен фонд „Зе-
меделие”. Заявления за 
кредитиране се приемат 
до 30 юни 2021 г.  в об-
ластните дирекции на 
Държавен фонд „Земеде-
лие“ по постоянен адрес 
на физическото лице и по 
адрес на регистрация на 
юридическото лице.

Възможността за кре-
дитиране позволява на 
пчеларите да получат 
предварително финансов 
ресурс за реализиране на 
одобрените им проекти 
по мерки А, Б, В и Д от 
НПП – за закупуване на 
нови кошери, отводки, 
пчелни майки, ветеринар-
но-медицински препара-
ти, както и за закупуване 
на пчеларско оборудване 
и прикачен инвентар за 
подвижно пчеларство.

 През 2021 г., за пър-
ви път кредитите ще 
се предоставят с още 
по-нисък годишен лих-
вен процент в размер 

на 2,5%. Те се отпус-
кат пряко от ДФ „Зе-
меделие“ и покриват до 
95% от полагащата се 
безвъзмездна финансова 
помощ по мерки А, Б, В 
и Д от НПП, а остана-
лата част се осигурява 
от кандидатите. Кре-
дитът и дължимата по 
него лихва се погасяват 
еднократно, чрез прих-
ващане на стойността 
му от одобрената фи-
нансова помощ, която 
пчеларят ще получи по 
Пчеларската програма. 
Отпускането на креди-
та се осъществява по 
облекчен ред, като от 
кредитополучателите 
се изисква издаване на 
запис на заповед в полза 
на ДФ „Земеделие“, без 
обременяващи процедури 
по учредяване на ипотеки 
върху недвижими имоти 
и/или залози върху дви-
жимо имущество.

За улеснение на стопа-
ните, цялата информация 
за условията за канди-
датстване по схемата 
за кредитиране е качена 
на интернет страница-
та на ДФ „Земеделие”.

Приет е Бюджет - 2021!
девет докладни записки, 
внесени от кмета на об-
щината Неждет Джевдет.

Приети са Годишен до-
клад за наблюдение на из-
пълнението на Общинския 
план за развитие на община 
Главиница за 2020 г., от-
чет за  изпълнението на 
Програмата за управление 
на отпадъците, план за ин-
тегрирано развитие на Об-
щина Главиница за периода 
2021-2027 г., както и нова 
Наредба №21 за обема на 
животновъдната дейност и 
местата за отглеждане на 
селскостопански животни 
на територията на Община 
Главиница.

Положителни са реше-

нията и по три разпоре-
дителни сделки с имоти 
общинска собственост в 
селата Зебил, Ножарево и 
Звенемир.

Зам.-кметът Иванка Ся-
рова информира съвет-
ниците за предстояща-
та реализация на проект 
"Патронажна грижа + в 
община Главиница" и необ-
ходимостта от решение за 
самостоятелно изпълнение 
на социалната услуга. Про-
ектът ще даде възможност 
да се обгрижват безплатно 
55 потребители в рамките 
на 2 часа дневно за период 
от една година от обучен 
екип от медицински специ-
алист, психолог и домашни 
санитари. Проектът стар-
тира на 1 април.

от стр. 2

808 произшествия 
отчитат пожарникарите 

в Силистренско 
През изтеклата 2020 

г. поделенията на Регио-
нална дирекция „Пожарна 
безопасност и защита на 
населението“ в област 
Силистра участваха в 
ликвидирането на 808 
произшествия, което е 
67,67 бр. произшествия 
на 10 000 жители, инфор-
мират от институцията. 
Съпоставено към усред-
нените данни за същия пе-
риод през 2015 - 2019 г. – 
803,4 бр., този показател 
бележи леко увеличение. 
Разпределено по РСПБЗН 
данните за произшестви-
ята са следните: РСПБ-
ЗН - Силистра - 398 бр., 
РСПБЗН - Дулово - 160 бр., 
РСПБЗН - Тутракан - 120 
бр.,  УПБЗН - Главиница - 
66 бр. и УПБЗН - Кайнар-
джа - 64 бр.

Интензивността на 
повикване е средно 2,21 
за цялата служба, като 
за РСПБЗН - Силистра е 
1,09, РСПБЗН - Дулово - 
0,44, РСПБЗН - Тутракан 
- 0,33, УПБЗН - Главиница 
- 0,18  и УПБЗН - Кайнар-
джа - 0,17. Този показател 
запазва стойността си 
спрямо средната интен-
зивност на повикванията 
за периода 2015 -2019 г., 
който е 2,202.

Разпределението по ви-
дове на произшествията 
е следното – пожари с 
материални загуби: Си-
листра - 53 бр., Дулово 
- 31 бр., Тутракан - 20 
бр., Главиница - 12 бр., 
Кайнарджа - 16 бр., а слу-
чаите с извършвана гаси-
телна дейност на пожари 
в сухи треви и пожари без 
материални щети са: Си-
листра - 204 бр., Дулово 
- 103 бр., Тутракан - 73 
бр., Главиница - 50 бр., 
Кайнарджа - 43 бр.

Излизанията на лъжливи 
повиквания общо за реги-
она са 29 бр.

При произшествия е 
загинал 1 гражданин, по-
страдалите са 5. 

От разпределението на 
произшествията по ос-
новни отрасли е видно, че 
най-много са произшест-
вията в „Жилищно-кому-

налното стопанство” 
- 59,09 % от общия брой. 
На второ място по отра-
сли са произшествията в 
„Транспорт, складиране и 
пощи“ и „Селско и рибно 
стопанство“ с по 12,12 
% и на трето място в 
„Горско стопанство“ – 
4.55%. Останалите 12,12 
% се разпределят в отра-
слите „Водопровод, кана-
лизация и сметосъбира-
не”, „Енергетика”и  др. 
Данните, съпоставени 
към предходни години 
бележат тенденция за 
устойчивост.

От разпределението 
на произшествията по 
причина на възникване е 
видно, че най-много са 
произшествията предиз-
викани от „небрежност 
при боравене с открит 
огън” - 38 бр. или 28,79 %, 
„късо съединение” - 27 бр. 
или  20,45 %  и др.

През изтеклия период 
служителите от ДПК са 
извършили 32 комплексни 
проверки, 255 контролни 
проверки и 648 тематич-
ни проверки. Връчени са 
65 бр. разпореждания и 
204 бр. констативни про-
токола. Издадени са 23 
бр. становища за съот-
ветствие с изискванията 
на правилата и нормите 
за пожарна безопасност 
на обекти в експлоата-
ция. 

За констатираните 268 
бр. нарушения от всич-
ки извършени проверки 
са предписани 241 бр. 
мероприятия в разпоре-
дителни документи, а за 
останалите за съставени 
АУАН или приложени ПАМ. 

Извършени са 128 бр. 
контролни проверки за 
изпълнението на предпи-
саните мероприятия.

За изтеклата година 
са съставени 38 акта за 
установяване на адми-
нистративни нарушения, 
от които 16 бр. при екс-
плоатация на обекти, 22 
бр. са съставените АУАН 
във връзка с жътвени 
кампании. Издадени са 37 
бр. наказателни постано-
вления.
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Читалището в село Черногор 

с одобрен проект
- Популяризиране на фолклорното и културно-историческото 

наследство в село Черногор е основната цел

- Ще бъде отпечатана и книгата "Черногор - историческа 

памет за роден край"

Читалището като кул-
турна институция отделя 
особено внимание за лю-
бителското художестве-
но творчество, с цел да 
съхрани уникалността на 
българските и турските 
традиции, богатството 
на песенното творчество 
и ритъма на танците.

Усилията на читалищно-
то ръководство винаги са 
били насочени към опазва-
нето на културно - исто-
рическото наследство на 
черногорци. В тази връзка 
проектът предвижда и от-
печатване на книгата „Чер-
ногор - историческа памет 
за роден край“, от която 
подрастващите, жителите 

и гостите на Черногор ще 
могат да почерпят от духа 
на миналото и затвърдят 
народностното си само-
съзнание.

Основната цел на про-
ектното предложение е 
развитие, утвърждаване и 
популяризиране на фолклор-
ното и културно-истори-
ческото наследство в с. 
Черногор, чрез възраждане, 
популяризиране и създаване 
на приемственост между 
поколенията и различните 
етноси на различни аспе-
кти от културното наслед-
ство (местния фолклор). 
Целта ще бъде постиг-
ната чрез осигуряване на 
условия за обогатяване на 
културно-историческото 
наследство, като бъде 

отпечатана книгата „Чер-
ногор - историческа памет 
за роден край“, както и 
развитие на народното 
творчество, като бъдат 
закупени народни носии 

за българския и турския 
фолклорни състави към НЧ 
"Янко Забунов-1957".

Проектът подпомага из-
пълнението на Специфична 
цел 3 към Приоритет 2 на 
СВОМР на МИГ Главини-
ца-Ситово Крайдунавска 
Добруджа, като допринася 
за постигането и на Специ-
фична цел 1 по Приоритет 
3, тъй като ще допринесе 
за оживление, по-добро ка-
чество на живот и нов тип 
социални взаимодействия 
на територията, както и 
за укрепване на селските 
общности като уникален со-

циален, природен и културен 
актив в населените места 
от територията на МИГ.

Стойността на проекта 
е 14 833 лева.

С мартеница гигант 
посрещнаха Баба 
Марта в Главиница

Мартеницата е изработена в НЧ 
„Христо Ботев - 1940 г.”, гр. Гла-
виница със съдействието на Мария 
Вълкова, информира секретарят 
на читалището Диана Карачорова. 
Основата на мартеницата е от 
фибран, а височината й - 120 см.

Мартеницата е ръчно изработе-
на, съчетаваща традиционни ма-
териали - бяла и червена прежда. 
Цветовете имат строго определен 
смисъл: червеното - кръв, живот; 

бялото - чистота и щастие.
Подковата е древен и може би, 

най-известният талисман, носещ в 
дома ни късмет, успех, богатство, 
изпълнение на заветно желание, 
съхраняване на здравето.

На Първи март мартеницата 
бе поставена пред сградата на 
Община Главиница с пожелание 
към жителите на града за здраве 
и късмет, мир, благополучие и 
берекет.

НЧ „Освобождение - 1940 г.“, 
село Сокол участва в конкурса 
„Мартеница гигант“. Гигантската 
Мартеница бе разположена на 
площ от 4 кв. м. Идеята и изра-
ботването на тази нетрадиционна 
мартеница е дело на читалищните 
служители Лиляна Ганева - биб-
лиотекар, и Дончо Дончев - чита-
лищен секретар. Експонатите са 
изработени за рекордните 3 дни - с 
вложени много средства, усилен 
труд и умения.

Мартеницата бе част от из-
ложбата в сградата на Община 
Главиница.

Конкурс с това съдържание бе 
проведен освен в Община Главини-
ца и на областно ниво в Силистра. 
В дигитален раздел „Композиции“ 
на областния конкурс мартеницата 
гигант на соколското читалище 
е с първа награда заедно с НЧ 
„Бачо Киро“ - с. Искра, община 
Ситово и НЧ „Христо Ботев“ - град 
Главиница.

Читалището в с. Сокол подготви 
композиция за „Баба Марта“

Първокласниците от с.Сокол с 
изява в читалищната библиотека

Вече всички първок-
ласници от Основно 
училище „Св. Св. Кирил 
и Методий” в село Со-
кол могат да четат и 
затова посетиха биб-
лиотеката на Народно 
читалище "Освобожде-

ние" водени от своята 
класна - учителката 
Емине Осман.
Читалищната библи-

отека е много модерна 
и богата - нейното 
съкровище от знания 
вече надвишава 12 

хиляди тома литера-
тура.
Новите й най-малки 

читатели бяха посрещ-
нати много любезно 
от дългогодишната и 
опитна библиотекар-
ка Николина Колева, 

читалищния секретар 
Дончо Дончев, секре-
таря на Кметство 
Сокол - Вася Кирова, и 
други гости.
За тази вълнуваща 

среща с книгата, пър-
вокласниците се бяха 
подготвили отлично. 
Преди да започне сами-
ят ритуал с книгата, 
те декламираха сти-
хове за буквите и пяха 
песнички за тях, а в 
края на своята програ-
ма изиграха българско 
народно хоро заедно с 
всички присъстващи.
Децата прочетоха 

Молбата на книгата и 
обещаха пред всички, 
че ще пазят книгите 
си. Домакините от 
Читалището подариха 
на малките читате-
ли скромни подаръци, 
включително и по една 
детска книжка. Пър-
вокласниците получиха 
от библиотекарката 
брошури с правила как 
да пазят книгите си и 
с какво още може да 
се занимават в биб-
лиотеката. Сърцата 
им биеха неудържимо, 
защото предстоеше 
най-важният момент - 
да получат новите си 
Читанки...

от стр. 1
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Висок интерес регистрира 
Конкурсът за изработване 

на „Мартеница-гигант“ 

В конкурса "Мартеница - 
гигант" организиран от Об-
щина Главиница се включиха 
общо 16 народни читалища, 
като тази година има и 
участник от съседната 
община Тутракан. Това е 
кръжокът „Работливко“ при 
НЧ „Светлина-1941 г.“ от с. 
Преславци.

Всички участници в кон-

курса за “Мартеница-ги-
гант” получиха Грамота 
и предметна награда от 
името на кмета на Об-
щина Главиница - Неждет 
Джевдет.

Мартениците радват 
със своите големи разме-
ри и оригиналност, като 
отговарят на българската 
народна традиция, красо-

та и сръчност, техника, и 
използвани материали. Те 
оформиха и празничната 
първомартенска изложба, 
която бе разположена пред 
и в сградата на Община 
Главиница.

"Благодарим на всички 
участници за активното 
включване и оригиналните 
творби!" - казват органи-
заторите на интересната 
проява.

мартеницата - 
като символ на 
здраве, дълъг живот, 
плодородие и изобилие

Децата от ДГ „Св. Св. Ки-
рил и Методий“, гр. Главини-
ца и изнесените групи към 
нея изработиха прекрасни 
мартеници за Общинската 
изложба „Най-добри израбо-
тени мартеници“.

Изложбата има за цел 
да провокира интерес сред 
децата от населените мес-
та в община Главиница да 
се запознаят с красотата 

и символиката на марте-
ниците, да формира у тях 
естетическо мислене.

И още - насърчаване 
творческите способности 
и фантазията на децата 
при изработката на мар-
теници, обогатяване на 
знанията им за българската 
мартеница, за начина на 
изработването й, за пър-
вомартенската обредност.

Отличени рисунки на млади творци от с.Коларово 

Поради епидемичната 
обстановка в страната, 
Децата от Школата по 
изобразително и приложно 
изкуство при НЧ "Св. Св 
Кирил и Методий - 1942", 
с.Коларово с ръководител 
Лорета Станева работят 
индивидуално по домовете 
си и с изработените ри-

сунки участват в различни 
Национални конкурси в 
страната ни, които се про-
веждат онлайн.

Националният конкурс 
за рисунка на кукерски 
игри "Магията на Кукеров-
ден - Да прогоним злото, 
да бъдем по-добри!" се 
организира от Сдружение 

"Усмивка" при НЧ "Св. Св. 
Кирил и Методий - 1985 г.", 
гр. Бургас.

Гр а м от и  з а  с в о ет о 
участие получиха деца-
та Сердар Севгин, Сев-
ги Севгин,Реван, Бахти-
яр, Гюрай Юксел, Мелих 
Мюджелит, Семих Нурай, 
Елиф Юксел, Хаял Орхан, 

Иляйда Ердан, Радосла-
ва Тодорова, Мирел Юк-
сел, Сечил Турхан, Севил 
Турхан, Жаклин Бейнур, 
Мелиса Фатме, Николай 
Тодоров, Нелин Наил и 
Сезен Севдим.

Като поздравяват за но-
вия успех децата и тяхната 
ръководителка, от Чита-
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Изграден е парапет на стълбището на Кметство 
Звенимир. Дейностите са извършени от работници-
те на Общинско предприятие „ОИКД”, гр. Главиница.

Така достъпът до помещенията в сградата вече 
е улеснен за по-възрастното население или хора с 

увреждания.

В село Зарица вече има 
Здравен кабинет

В село Зарица беше открит Здравен кабинет, в кой-
то медицинските услуги ще бъдат предоставяни от 
фелдшер Митхат Юмер. 

"Огромни благодарности на кмета на Община Гла-
виница - Неждет Джевдет, и на кмета на село Зари-
ца - Зейфула Ибрям, които със всеки изминал ден се 
доказват и карат хората да се гордеят с направения 
избор" - категорични са хората от с.Зарица. 

От 8 април животновъдите могат да кандидатстват по Мярка 14 от ПРСР 
От 8 април до 14 май 2021 г. 

животновъдите могат да кан-
дидатстват за подпомагане по 
мярка 14 „Хуманно отношение 
към животните“ от ПРСР 2014-
2020 г. Съгласно Заповед на 
изпълнителния директор на ДФ 
„Земеделие“ – РА, заявления за 
подпомагане ще се приемат в 
областните дирекции на фонда 
по местонахождение на живо-
тновъдния обект.

Стопаните следва предвари-
телно да си запазят час за пода-
ване на документите. Часовете 
ще се записват по телефон или 
електронна поща на съответни-
те областни дирекции, в които 
ще се подават заявленията за 
плащане. Промяната се прави 
във връзка с наложените проти-
воепидемични мерки, свързани 
с разпространение на COVID-19 
на територията на Република 
България. Запазването на ча-
сове се предприема с цел оси-
гуряване на условия, щадящи 
здравето на бенефициентите, 

както и осигуряване на тяхното 
удобство. 

В рамките на обявения при-
ем, земеделските стопани, 
поели през 2017 г. доброволни 
петгодишни ангажименти, могат 
да увеличават броя на животни-
те, одобрени за подпомагане с 
първото заявление, както и да 
заявяват нова дейност или по 
мярката, без да поемат нов 
ангажимент. Животновъдите, 
които кандидатстват за първи 
път през настоящия прием не 
поемат многогодишен ангажи-
мент.

Стопаните предварително 
следва да актуализират да-
нните за отглежданите от тях 
животни в Системата за иден-
тификация и регистрация на 
животните на БАБХ (чл. 30, ал. 
2, т. 3 от ЗПЗП). Актуализаци-
ята включва както мястото на 
отглеждане на животните, така 
и капацитета на обекта. За 
дребните преживни животни се 
изисква изрично да е посочено 

и тяхното предназначение.
Всички постоянни животно-

въдни обекти (ЖО), в които 
се отглеждат едри и дребни 
преживни животни, трябва да 
бъдат регистрирани (чл. 137 от 
Закона за ветеринарномеди-
цинската дейност). За провер-
ка на изискването, стопаните 
следва да предоставят копия 
на издадените удостоверения 
при подаване на заявленията 
за плащане по мярката. В тази 
връзка е необходимо за вре-
менните животновъдни обек-
ти, регистрирани на името на 
кандидата, в поле „Вид обект“ 
в системата на БАБХ да бъде 
изрично посочено „пасище“, за 
да не се изисква предоставяне-
то на удостоверение по реда на 
чл. 137 от Закона за ветеринар-
номедицинската дейност.

За животни от вид телета/
малачета е необходимо пре-
доставяне и на съответните 
кантарни бележки във връзка с 
определянето на съответната 

категория за всяко животно. В 
случай, че не бъде предоставе-
на кантарна бележка животното 
ще се счита за теле/малаче от 
категория „над 220 кг.”

Кандидатите, които желаят да 
актуализират своите данни или 
заявяват нови животновъдни 
обекти (ЖО) трябва да предос-
тавят становище, предвари-
телно издадено от БАБХ, във 
връзка с доказване на наличие 
на достатъчно осигурена сво-
бодна площ в животновъдния 
обект. Изискването е по образец 
и е част от критериите за допус-
тимост по Мярка 14.

Подробните изисквания и 
наборът документи за плащане 
по мярката са разписани в На-
редба № 4 от 8 август 2017 г. за 
прилагане на мярка 14 „Хуман-
но отношение към животните“ 
от ПРСР 2014 – 2020 г. Допълни-
телна информация и образци на 
изискуемите документи за учас-
тие са публикувани на интернет 
страницата на ДФ „Земеделие“

Читалището в Сокол с колекция от 
раквизити и експонати за обичаи

"Голямата мартеница" 
- композиция, спечелила 
конкурса "Мартеници ги-
гант" на РЕКИЦ Читалища 
- Силистра и награда от 
Областна администрация 
Силистра, попълни колек-
цията от многобройни, 
реквизити и експонати, 
които грижливо се съх-
раняват на сцената и 
помещенията в НЧ "Осво-
бождение" в с.Сокол, което 
миналата година навърши 
80 години, информират в 
сайта на РЕКИЦ. 

Тук са изложени рекви-
зити от пресъздаване на 
десетки народни обичаи 
и празници: "Гергьовден" 
с Гергьовската люлка под 
нацъфтелия цвят по дърве-
тата, заедно с гергьовско 
агне; "Жътва" със сенчес-
то дърво, под което е за-
вързана люлка за малкото 
дете, и чуруликащи птиче-
та - също; бъкел за вода; 
сърп, паламарка и житен 
сноп, по който са накаца-
ли врабчета; "Великден" с 

великденска софра и ог-
нище с котле; чекрънджа, 
наречена още въртяжка, на 
която са се въртели моми 
и ергени - бъдещи годеник 
и годеница; "Бабинден", 
"Бъдни вечер", "Белянка", 
"Коледа" с манекени - ко-
ледар и мома, стопанка с 
кравай, венци и пачи крак 
за ергена, когото тя ха-
ресва; "Цветница" и "Лаза-
ровден" с чешмата, където 
момите ще си хвърлят 
венчетата...

И още: "Молебен за дъжд" 
- един характерен обичай 
за селския бит и култура, 
който и до днес се прак-
тикува от хора с различни 
вероизповедания, упова-
вайки се на това, че Бог 
е един за всички... С този 
обичай соколското читали-
ще участва в Първия етап 
на пилотната програма на 
ЮНЕСКО - "Живи човешки 
съкровища - България – 
2008" и спечели "Сертифи-
кат" за своето участие на 
национално равнище.

Община Главиница 
Област Силистра

Заповед
№ РД-01-250/31.03.2021 г. 

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното само-
управление 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-01-197/31.03.2021 
г. на министъра на здравеопазването 

Н А Р Е Ж Д А М: 
Считано от 01.04.2021 г. до 30.04.2021 г., на територията 

на община Главиница въвеждам следните временни проти-
воепидемични мерки: 

1. В ДГ „Св. Св. Кирил и Методий”, гр.Главиница и фи-
лиалите към нея, считано от 06.04.2021 г. се допускат 
присъствени занятия на децата. 

2. На всички пазари посетителите да спазват физическа 
дистанция от най - малко 1,5 м. помежду си, при спазване 
на еднопосочно движение. Работещите, клиенти и посети-
тели на пазара са длъжни да носят защитна маска за лице, 
покриващи носа и устата. 

3. Всички звена към Община Главиница /кметства, ДСП, ОП 
„ОИ и КД”, читалища/ да изготвят инструкции за противо-
епидемични мерки за сградата и помещенията в условията 
на извънредна епидемична обстановка, съгласно Заповед 
№ РД01-51/26.01.2021г. на министъра на здравеопазването. 
Да извършват ежедневна дезинфекция на работни и общи 
помещения в сградите. 

4. Във всички социални услуги на територията на Община 
Главиница се допускат външни лица по преценка на управи-
теля, при спазване на въведените противоепидемични мерки 
и представяне на декларация от посетителя, че не е в контакт 
със заразно болни, няма признаци на остро респираторно 
заболяване и ще спазва въведените противоепидемични 
мерки на територията на институцията. Ограничението не се 
отнася за контролни органи, осъществяващи дейността си. 

5. В сградата на Общинска администрация гр.Главиница, 
обслужването на граждани да се извършва на първия етаж. 

6. На всички служители, работници и посетители в Общин-
ска администрация и звената към нея /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. 

7. ОП „ОИ и КД” гр. Главиница да извършва периодична 
дезинфекция на публичните места в гр. Главиница. 

8. Преустановявам провеждането на приемен ден с 
граждани. 

9. Дейностите, които не са преустановени или забранени 
с настоящата заповед, се изпълняват съгласно Заповед № 
РД-01-197/31.03.2021 г. на министъра на здравеопазването, 
при спазване на всички противоепидемични мерки, въведе-
ни със Заповед № РД-01-51/26.01.2021 г. на министъра на 
здравеопазването. 

10. Контрол за изпълнението на мерките в настоящата 
заповед по населените места да се извършва от РУ „Поли-
ция” 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 общест-
вено предназначение, търговски, административни и други 
обекти, които предоставят услуги на гражданите. 

11. При неспазване на противоепидемичните мерки в 
настоящата заповед, кметовете и кметските наместници да 
издадат акт за установяване на административно нарушение 
/АУАН/. 

12. Настоящата заповед отменя моя Заповед № РД-01-173 
от 19.03.2021 г. Заповедта влиза в сила от 01.04.2021 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 изпъл-

нение. 
3. Центровете, предоставящи на социални услуги за све-

дение и изпълнение. 
4. Общинските предприятия за сведение и изпълнение. 
5. Домашен социален патронаж за сведение и изпълнение. 
6. Читалища за сведение и изпълнение. 
7. РЗИ гр. Силистра за сведение. 
8. Областния управител на област Силистра за сведение. 
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 г-жа 
Иванка Сярова - зам.-кмет „Социални дейности и образова-
ние”, началника на РУ „Полиция”, гр. Тутракан и кметовете 
и кметските наместници по населените места. Заповедта 
подлежи на обжалване в едномесечен срок от публикува-
нето й на интернет страницата на община Главиница, пред 
съответния съд по реда на Административно-процесуалния 
кодекс. 

Неждет ДЖЕВДЕТ,
Кмет на община Главиница
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Кулинарните традиции на 
с.Черногор представени в 

конкурс „Баница и баклави"

В село Черногор се прове-
де кулинарен конкурс „Бани-
ца и баклави" - традиционни 
ястия за местното населе-
ние. Баницата е символ на 
домашния уют и семейното 
събиране на трапезата. Тя 
е нещо повече от ястие, 
тя е традиция, короната 
на българската национална 
кухня. А баклавата е символ 
на богатство и празнич-
ност още от древността, 
чак до началото на ХХ век 
си остава луксозен десерт. 
И до днес казват: „Не съм 
толкова богат, че да ям 
всеки ден баклава."

В състезанието се вклю-
чиха 16 дами и един мъж 
- кметът на селото - Йоз-
джан Юмеров. Той изненада 
всички ни със своите ку-
линарни умения и участва 
наравно с жените, и то 
в двата раздела „Баници“ 
и „Баклави“. Организатор 
на проявата бе НЧ „Янко 
Забунов - 1957".

Оценяващите в двата 
етапа - за външен вид и вку-
сови качества, бяха самите 
участници, които се за-
трудниха при излъчването 
на победителите, защото 
всички се бяха постарали да 

демонстрират най-доброто 
от своите възможности в 
кулинарията, още повече че 
предварително се запази 
тайната кой в коя катего-
рия участва. 

Освен традиционна ба-
ница със сирене видяхме и 
баница с месо, вита баница, 
тиквеник, баница с картофи 
и сирене. А баклавите изне-
надаха със своята красива 
подреденост, в най-неве-
роятни форми и плисета. 
Всеки успя да опита от 
сладките изкушения и се 
увери, че те, освен че бяха 

до една различни на вкус, 
нямаха нищо общо с бани-
ците и баклавите, пред-
лагани в сладкарниците и 
магазините. 

Първа награда за външен 
вид и вкусови качества 
получиха баницата на Ма-
рийка Иванова и турската 
баклава приготвена от 
Гюлназ Сали. Дадени бяха и 
две поощрителни награди 
на Атче Селимова и Нермин 
Акиф, които бяха на крачка 
от победителите. При-
зьорите бяха наградени от 
секретаря на читалището 
Марияна Нацова, но и за 

всички останали участници 
имаше грамоти за участие 
и малък подарък за спомен 
от апетитния конкурс. 

За добрата идея в дните 
преди женския празник 8 
март да се създаде раз-
нообразие в ежедневието 
на жените от селото и 
предпразнично настроение, 
кметът на селото Йозджан 
Юмеров дари 100 лева на 
Читалището, с пожелание 
за още едно такова подобно 
мероприятие.

Марияна НАЦОВА,
Секретар на 

НЧ „Янко Забунов-1957"

Обичаят кукери и кукер-
ските игри, са част от оби-
чаите запазени, съхранени 
и изпълнявани и до сега в с. 
Малък Преславец, информи-
рат от местното Народно 
читалище "Йордан Йовков".

По стара традиция ку-
кери ходят из селото от 
Местни заговезни до Сир-
ни заговезни. Кукувете /
кукери/ се обличат със 
смесица от мъжки и женски 
дрехи слагат на главата 
страшни маски, окачат по 
себе си звънци и хлопки, 
носят мечове, тояги и бич 
със завързан в края цървул, 
за да изплашат и прогонят 

безплодната зима, злите 
духове и орисници, та да 
дойде пролетта и да е 
плодородна настъпващата 
стопанска година.

И тази година спазихме 
традицията в с. Малък 
Преславец на Сирни заго-
везни - 14 март, спазвай-
ки противоепидемичните 
заповеди, пресъздадохме 
обичая „хамкане“ и про-
гонихме злото и лошият 
коронавирус.

Кукери гониха 
злите духове в 
сeло Малък 
Преславец


