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ВЕСТНИК НА ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА
Уважаеми съграждани мюсюлмани,
Поднасям към всички Вас cвoитe най-cъpдeчни
пoздpaвлeния по случай големия празник
Курбан Бaйpaм!
Ценностите, които са в основата на този празник
- да бъдем добри и милосърдни, да сме търпеливи
и да прощаваме, да сме отговорни и да уважаваме
другият човек, са обединителната връзка във взаимоотношенията помежду ни и в обикновените дни като съседи, приятели, колеги!
Затова нека си подаваме ръка в трудни моменти,
да закриляме болните, възрастните и нуждаещите се,
да почитаме хляба на трапезата си и да живеем
в мир и разбирателство!
На всички Вас и Вашите близки и приятели
пожелавам здраве, да бъдат много добрите Ви
дела, усмивките на децата Ви, щастието и
берекета в домовете Ви!

Честит Курбан Байрам!

Неждет ДЖЕВДЕТ,
Кмет на Община Главиница

Уважаеми съграждани мюсюлмани,
Приемете моите поздравления по случай свещения мюсюлмански празник Курбан Байрам!
Хората имат нужда от празници на духа, за да се
съизмерят с доброто. Милосърдието, покаянието
и опрощението слизат от небето в ден като този.
Нека сиянието на този светъл празник да озари
сърцата и да донесе на Вас и Вашите близки много
здраве, благополучие, удовлетворение и
сили за бъдните дни.
Посрещнете празника с достойнство и
оптимизъм и знайте, че доброто винаги се
възнаграждава с добро!
Искрено Ви пожелавам
споделена радост,
мир и надежда!

Честит Курбан Байрам!
Месут АЛИШ,
Председател на Общински съвет - Главиница

Нова възможност открита лекарска практика
в село звенимир,
за младежка заетост
обновена е
здравната служба

на стр.2

“Нова възможност за младежка заетост” се нарича проектът финансиран от Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси“, в който
Община Главиница е активен
участник вече втора година.
Той се изпълнява от Агенцията по заетостта чрез Бюрата
по труда на територията на
цялата страна и осигурява
стаж и обучение на работното
място на младежи на възраст
до 29 години включително.
При поредния етап на про-

екта “Нова възможност за
младежка заетост” в Община
Главиница, са подписани
трудовите договори на 32
младежи, информира кметът
Неждет Джевдет.
„Със стартиране на този
проект, общата численост
на младежите, които участваха в посочената програма,
финансирана от Агенцията
по заетостта, за период от 2
години, достигна 167 лица” допълни още той.
Ограничаване на безрабо-

тицата и осигуряване на нова
заетост на освободени лица,
регистрирани в дирекция
„Бюро по труда”, останали без
работа в резултат от икономическата криза и преструктуриране на производството
е основната цел на проекта.
Така се предотвратява деквалификацията, загубата на
умения и трудови навици и
повишаване на квалификацията чрез усвояване на нова
професия и придобиване на
ключови умения.

Община Главиница с уважение и
признателност към най-възрастните жители
на стр.5-6

ОУ „Отец Паисий”, с. Стефан Караджа домакин на мобилност по НП „Иновации в действие”
От 21 до 23 юни ОУ „Отец
Паисий” в с. Стефан Караджа,
община Главиница бе домакин на
учители и ученици от партньорски училища, с които работи по
НП „Иновации в действие” - 2-ро
ОУ „Васил Левски”, гр. Костинброд, което е иновативно училище и ОУ „Христо Смирненски”,
гр. Пазарджик, неиновативно, но
прилага иновации в образователния процес.
Преди тази визита, от 30 май
до 2 юни т.г., ученици и учители
от ОУ „Отец Паисий” гостуваха
на 2-ро ОУ „Васил Левски” в Костинброд и се запознаха с тяхната
иновация и иновативни методи на
на стр. 4
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В Общински съвет - Главиница:

Решения по актуални теми
Общински съвет - Главиница проведе редовно си
юнско заседание.
Кметът на Община Главиница Неждет Джевдет
да направи предложение до
Министъра на финансите
за трансформиране на целева субсидия за капиталови разходи в трансфер
за финансиране разходите
на общината за извършване на неотложни текущи
ремонти на общински пътища, улична мрежа и на
сгради, публична общинска
собственост - това бе първото решение гласувано от
съветниците.
Постъпили заявления с искане за закупуване на имоти
в землищата на селата Калугерене, Подлес, Ножарево
и Стефан Караджа, както
и за наемане на земи от
Общинския поземлен фонд
са поводът за приетото

решение за допълнение на
Годишната програма за управление и разпореждане с
имоти - общинска собственост за 2021 г. На кмета на

общината е възложено да
предприеме необходимите
действия по актуализация
на Годишната програма.
Общинските съветници

решиха също да бъде даден
под наем за срок от 10 години имот в землището на
с.Черногор.
Община Главиница е собственик на 7 броя МПС и 1
бр. селскостопанска техника, които са в недобро
техническо състояние и
се нуждаят от ремонт,
средствата за който са неоправдано високи. Директорът на ОП „Общински имоти и комунални дейности” е
внесъл в Общинската администрация предложение за
продажба на тези машини,
като независим оценител е
изготвил и пазарните оценки. На тази база Общинският съвет прие решение за
продажбата, като възложи
на кмета на Общината да
организира и проведе публичен търг с явно наддаване
за продажба на общинското
движимо имущество.

м. 06/07 2021 г.

открита лекарска практика
в с. звенимир, обновена е
здравната служба

Кандидатстването за помощи
за отопление започна
Стартира приемането
на заявления за отпускане
на целева помощ за отопление за предстоящия
зимен сезон 2021/2022 г.
Документите могат да се
подават до 31 октомври
в дирекциите „Социално
подпомагане“ (ДСП) по
настоящ адрес. Изпращането им може да стане и
чрез Системата за сигурно
електронно връчване, като
заявленията трябва да са
подписани с персонален
идентификационен код на
Националния осигурителен
институт или с квалифициран електронен подпис,
както и чрез лицензиран
пощенски оператор.
Помощта за отопление
се отпуска за периода от 1
ноември 2021 г. до 31 март
2022 г. Размерът й ще се

определи от министъра на
труда и социалната политика, след като Комисията
за енергийно и водно регулиране утвърди цената на
електроенергията за бита
от 1 юли 2021 г. С негова
заповед ще се приеме и
корекционен коефициент
на пенсиите, за да не се
допусне отпадане на пенсионери от този вид подпомагане заради повишаването
на техните доходи.
Право на помощ за отопление имат хора и семейства, чийто средномесечен
доход за предходните 6
месеца, преди месеца на
подаване на заявлението,
е по-нисък или равен на
индивидуално определена
граница за достъп съобразно възрастта, семейното
положение, здравословно-

то състояние, наличието/
липсата на съжителство
и други констатирани обстоятелства, посочи Димитрова.
За да получат помощ,
безработните в трудоспособна възраст задължително трябва да са
регистрирани в дирекциите
"Бюро по труда" най-малко
6 месеца преди подаване
на заявлението-декларация и да не са отказвали
предлаганата им работа
или включване в обучения.
Хората и семействата,
които кандидатстват,
трябва да отговарят и на
допълнителни условия за
достъп. Например: да не са
регистрирани като еднолични търговци и да не са
собственици на капитала
на търговско дружество;

да нямат вземания, влогове,
дялови участия и ценни книжа, чиято обща стойност
за отделното лице или за
всеки един от членовете на
семейството да надхвърля
500 лв., с изключение на
боновете или акциите от
масовата приватизация; да
не притежават движима и
недвижима собственост и/
или идеални части от нея,
която може да бъде източник на доходи, с изключение
на вещите, които служат
за обичайно потребление
на лицето или семейството и др.
Заявленията се обработват до 20 дни след тяхното
подаване, а в 7-дневен срок
след това дирекциите „Социално подпомагане“ издават заповед за отпускане
или отказ на помощта.

Начало на теренните проверки Старт на плащанията по
за Кампания 2021
Националната програма
по пчеларство

Поставено е началото на
теренните проверки по подадените заявления за директни плащания за Кампания
2021. Контролът стартира
с посещения на място на
декларираните площи и животни по схемите и мерките
по директни плащания.
Напомняме, че контролът
за допустимост на площите
се извършва съгласно разпоредбите на Наредба № 2 от
26.03.2018 г. за критериите за
допустимост на земеделските
площи за подпомагане по
схеми и мерки за плащане
на площ.
Част от проверките за
площи се извършват чрез
Дистанционно проучване.
За целите на този метод
се използват изображения
с много висока резолюция
(VHR). Заснемането на VHR
изображенията се извършва
всяка година от сателитни
платформи под егидата на
Изследователския център
към Европейската комисия.
Използва се платформата
СЕНТИНЕЛ, като сателит-

ните снимки са заснети през
определен период от време,
създавайки времеви серии,
които служат за проследяване на вегетативния процес.
При проверка за обвързано
подпомагане за плодове и
зеленчуци се измерва площта
на декларираните парцели
и се констатира наличието
на заявената култура. Също
така се установява и дали са
спазени минималните агротехнически мероприятия, които
да гарантират получаването
на добиви, съгласно изискванията на Наредба № 3 от
17.02.2015 г.
При проверка на животни
се проверява идентификацията и регистрацията на
животните и съответствието
с приложимото законодателство.
Проверките по кръстосано
съответствие обхващат дейностите на стопанина на територията на цялото стопанство, както и спазването на
приложимите за стопанството
законоустановени изисквания
и национални стандарти.

ДФ „Земеделие“ започна
изплащането на финансовата помощ по Националната
програма по пчеларство
(НПП) за прием 2021 г. От
старта на приема за плащания по програмата до
момента са приети близо
200 заявления.
Пчеларите, изпълнили договорите си, могат да
подават заявления за плащане до 15 август 2021 г.
в областните дирекции на
ДФ „Земеделие“.
Подадените заявления за
плащане подлежат както
на административни проверки, така и на проверки
на място за изпълнението
на дейностите по договора.
Припомняме, че кандидатите по Пчеларската програма трябва да са извършили
одобрените им разходи в
периода от 1 август на предходната финансова година

(2020 г.) до 31 юли (2021 г.)
на финансовата година, за
която са кандидатствали.
За всяка от посочените
в договора дейности от
мерките на НПП може да
бъде подадено отделно заявление за плащане. Важно
изискване е кандидатът да
има валидна регистрация
като земеделски стопанин
в регистъра на земеделските стопани на МЗХГ, да е
подал актуална информация за пчелините и броя
на пчелните семейства в
регистъра на пчелините
воден от БАБХ, да няма
задължения към държавния
бюджет, да не е осъждан.
Припомняме, че по Националната програма по
пчеларство за 2021 г. са
одобрени 1 952 кандидати
за подпомагане, като заявената финансова помощ
е в размер на 8 052 644 лв.

Нова лекарска практика е открита в села
Звенимир. Тя се помещава в обновената Здравна служба, в която ще
практикуват д-р Милен
Бобчев и фелдшер Митхат Юмер. На организираното събитие,
кметът на Община Главиница Неждет Джевдет
преряза лентата, като
пожела ползотворна работа на медицинските
лица.
Функционирането на
този здравен пункт ще
обезпечи здравните нужди както на жителите

на село Звенимир, така и
на село Зарица и съседните населени места.
Със съдействието на
Община Главиница и помощта на местното
ръководство на село
Звенимир, начело с кмета г-жа Тезджан Юмер,
работниците на Об щинското предприятие
"ОИКД" - град Главиница,
обновиха и освежиха материално-техническата
база, като по този начин
са създадени необходимите условия за работа
на медицинските специалисти.
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В село Зафирово вече има зъболекар
Кметът на община Главиница
Неждет Джевдет, зам.-кметът Сузан Акиф и кметът на сд.Зафирово
Мирослав Сали посетиха новооткрития стоматологичен кабинет в
село Зафирово. Той се намира в
Здравния пункт на селото и в него
вече работи д-р Йозлем Халил.
Денталната практика в кабинета на д-р Халил е оборудвана
с модерна медицинска техника.
Тя приема пациенти всеки работен ден от 09:00 до 17:30 ч.,
работи също и с НЗОК.
Д-р Йозлем Халил е на 27 г.,
несемейна, родена и живее в село
Калугерене. Завършва средното си
образование в СУ „Васил Левски“,
гр. Главиница, след това следва
висше образование в Медицински
университет гр. Варна, специалност „Дентална медицина“. След
завършването на своето обучение,
тя решава да се завърне в родната
си община Главиница, за да практикува професията си.
На д-р Йозлем Халил бяха
връчени Поздравителен адрес
и цветя с пожелание за здраве,
късмет и успешна кариера.

В общините Главиница и Ситово с
най-висока цена на наем/аренда
През 2020 г. средната
цена на наем/аренда на
един декар ниви в област
Силистра е 69 лв., което
нарежда областта на
първо място в страната
непосредствено пред
областите Разград (63
лв./дка) и Добрич (60
лв./дка). В сравнение с
2019 г. средната цена
на наем/аренда на един
декар ниви в областта
намалява с 12.7%.
През 2020 г. най-висока
е цената за наем/аренда на един декар ниви в
общините Главиница и
Ситово - по 77 лева за
един декар. Най-голямо
намаление на цената
на наема/арендата на
един декар ниви спрямо предходната година
има в общините Дулово (19.0%) и Алфатар
(18.9%).
Средната цена за
наем/аренда на 1 декар
постоянно затревена
площ през 2020 г. в област Силистра е 20 лв.,
и е с 62.3% по-ниска
спрямо предходната година.

През 2020 г. средната
цена на сделките с ниви
в област Силистра достига 1 452 лв. за един
декар, което нарежда
областта на второ място в страната непосредствено след област
Добрич (2 001 лв./дка) и
преди област Разград (1
168 лв./дка). В сравнение
с 2019 г. средната цена
на един декар ниви в
областта се увеличава
с 3.7%.
През 2020 г. най-висока
е цената на сделките с
ниви в община Силистра
- 1 605 лв. за един декар.
Най-голямо увеличение
на цената на един декар
ниви спрямо предходната
година е отчетено в община Кайнарджа (19.7%.).
В общините Ситово и
Тутракан има намаление
на цената на сделките
със земеделска земя съответно с 18.7% и 2.1%.
През 2020 г. в област
Силистра няма сключени сделки за постоянно
затревени площи (естествени и изкуствени
ливади, мери и пасища).

Предстои вътрешно обзавеждане
и оборудване на детските градини
в гр. Главиница и с. Богданци
за спалните, занималните,
съблекалните и методическите кабинети в двете
сгради.
Настоящата доставка се
реализира, след извършените ремонтни дейности,
които включваха подобряване на енергийната ефективност - изграждане на

Община Главиница реализира и последната позиция
от договор № 527/11.03.2021
г. с предмет „Обзавеждане
и оборудване на сградите
на ЦДГ „Св. Св. Кирил и

Община Главиница,
Област Силистра

Обява
Община Главиница обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под
наем за срок от 10 (десет) години на следния имот - публична общинска собственост: поземлен имот с идентификатор 81075.8.520 по кадастралната карта на с.
Черногор, находящ се в местността „Около гората“ с начин на трайно ползване
„За друг вид водно течение, водна площ, съоръжение“ (язовир) и площ 21.975 дка.
Публичният търг ще се проведе на 13.08.2021 г. /петък/ в 11:00 ч. в Заседателната зала на IV етаж в административната сграда на Община Главиница, ул.
“Витоша“ № 44.
Тръжна документация се получава всеки работен ден от Информационния център
на Община Главиница в срок до16:00 часа на 12.08.2021 г., след представяне на
документ за платена цена. Цената не се възстановява и следва да се внесе на
касата на Община Главиница или по банков път по сметка на Община Главиница,
а именно: IBAN: BG 12 CECB 9790 84 4783 5600, BIC: CECB BG SF, код вид плащане
- 447000, при „Централна кооперативна банка“ - Клон - гр. Главиница.
Подаването на заявленията за участие в търга се извършва всеки работен ден в
Информационният център на Община Главиница, в срок до16,00 часа на 12.08.2021 г.
Повторен търг при необходимост да се проведе на 20.08.2021 г. /петък/ от
11:00 часа на същото място и при същите условия. Определям срок за внасяне на
депозита за участие и закупуване на тръжна документация, оглед на обекта и
подаване на заявления за участие до 16:00 часа на 19.08.2021 г.
Справки на тел.: 086-36-21-28

отоплителна инсталация,
осветление, подмяна на дограма, монтаж на изолация
и други дейности по двата
обекта.
Следва монтаж и въвеждане в експлоатация на доставените уреди и мебели,
през лятната ваканция.

Методий“, град Главиница
и село Богданци, община Главиница", информира
кметът Неждет Джевдет.
Проектът се финансира
от Държавен фонд "Земеделие”.
Фирмата изпълнител
достави кухненско и офис
оборудване, обзавеждане

Община Главиница,
Област Силистра

Съобщение
Уважаеми земеделски стопани,
Напомняме ви, че от собствениците на земеделски земи се изисква всяка година
до 31 юли да подадат лично или чрез пълномощник в Общинската служба по земеделие по местонахождение на имота декларация по образец, в която се посочват
формата на стопанисване и начинът на трайно ползване на земите (чл.37б, ал.1 и2
от ЗСПЗЗ). Изискването е свързано с процедурата за създаване и разпределение
на масиви за ползване на земеделски земи. Неизпълнението на това условие може
да доведе до разпределяне на имотите ви като т.нар „бели петна”.
В същия срок ползвателите могат да подадат в Общинската служба по земеделие
заявление за участие в споразумение по чл.37в от ЗСПЗЗ, с приложен към заявлението опис на имоти за включване в масиви за ползване, съгласно регистрираните
в Общинската служба по земеделие договори и/или документи за собственост
(чл.37б, ал.3 от ЗСПЗЗ). В случай, че собствениците и ползвателите не желаят
имотите им или някои от тях да се включват в масиви за ползване, те изрично
посочват това в декларацията или заявлението.
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Бална вечер за седмокласниците
организира Община Главиница
Изпращане на седмокласниците от всички училища на територията на община Главиница

Събитието се проведе в
залата на НЧ „Христо Ботев - 1940 г.” в гр.Главиница
в присъствието на много
родители, учители, ученици и представители на

Община Главиница. Иванка
Сярова, зам.-кмет ,,Социални дейности и образование”
поздрави завършващите
седмокласници, а на отличниците връчи поименни

пакети, грамоти и цветя.
Кметът на Община Главиница Неждет Джевдет
е главният инициатор и
организатор на Балната
вечер за всички седмоклас-

ОУ „Отец Паисий”, с. Стефан Караджа домакин на мобилност по НП „Иновации в действие”
с ресор „Социални дейности и
образование” г-жа Иванка Сярова
поздрави участниците в мобилността и им поднесе подаръци от
името на кмета на Община Главиница - г-н Неждет Джевдет. Специални подаръци бяха поднесени
за кметовете на гр. Костинброд и
гр. Пазарджик и за директорите на
партниращите училища.
По време на мобилността се
проведоха много и разнообразни
дейности, в които се включиха
всички партньори. Участниците
представиха презентации за
своите иновации, училища и
родни места.
Дейностите от мобилността по
НП „Иновации в действие” бяха
наблюдавани от г-жа Ивелина
от стр. 1 и представянето на иновациите, Петрова, старши експерт в РУО
присъстваха представители на - Силистра, която даде отлична
преподаване.
оценка за събитието.
При посрещането на гостите Община Главиница. Зам.-кметът

ници. В цветно украсения
салон „Малкият принц” в гр.
Главиница учениците бяха
заедно с техните класни
ръководители и директорите на СУ „Васил Левски”
- гр. Главиница, ОбУ „Иван
Вазов” - с. Зафирово, ОУ
„Св. Св. Кирил и Методий”
- с. Сокол, ОУ „Отец Паисий” - с. Стефан Караджа и
представители от Общинска администрация.
За доброто настроение
на всички присъстващи бе
осигурена музика, подаръци
и официална вечеря.
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Община Главиница с уважение и признателност
към най-възрастните жители

На 6 юли най-възрастната жителка на село
Калугерене, община Главиница - г-жа Кадрие Рушид Асан, празнува своя
83-ти рожден ден.
Баба Кадрие е родена,
израсла и омъжена в село
Калугерене, има 67-годишен семеен живот с дядо
Хюсеин. Те имат един
син, две внучки и четири
правнуци. Работила е
дълги години в местното

ТКЗС, като полевъдка и
тъкачка в цех към завод
"Добруджа" в село Ножарево, а след това е била
домакинка в местната
детска градина. Радва се
на добро здраве, живее
със съпруга си и върши
сама своята домакинска
и градинарска работа.
Г-н Неждет Джевдет
- Кмет на Община Главиница, заедно с г-жа Иванка Сярова - зам.-кмет

Своя 89-ти рожден ден празнува най-възрастната жителка на село Падина, община Главиница
- г-жа Халиме Юмер Мехмед.
Баба Халиме е родена в с. Заград, като през
1948 г. са се преселили да живеят в с. Падина
заедно със своя съпруг. Има син и дъщеря, 4
внуци, 5 правнука и 1 праправнук, отгледала ги е
сама. Работила е дълги години като готвачка в
местното училище и в местното ТКЗС. Споделя,
че е активна читателка на в. „Устрем”.
Г-жа Халиме е жизнерадостна, общителна и
гостоприемна домакиня, радва се на добро здраве,
живее сама, грижи се за цветята и градинката си.
Г-жа Иванка Сярова, зам.-кмет на Община Главиница и г-жа Гюлсевер Асанова, спец. „Култура и
здравеопазване“ заедно с кмета на с. Падина г-н
Кенан Ибрям уважиха празника на рожденичката
и й поднесоха цвете, торта и Поздравителен
адрес от името на Кмета на Община Главиница
г-н Неждет Джевдет.
На г-жа Мехмед пожелаваме здраве и достойни,
и спокойни старини!

„Социални дейности и
образование“, г-н Самир
Осман - кмет на село
Калугерене и г-жа Неше
Ниази - внучка на рожденичката, посетиха и
уважиха празника на баба
Кадрие, като й поднесоха
цветя, торта и Поздравителен адрес от Община Главиница. Пожелаха й
дълголетие, да се радва
на добро здраве, внуци и
правнуци.

На 8 юни т.г. найвъзрастната жителка
на с. Бащино - г-жа
Селвет Абдула Алиш,
празнува своя 90-годишен юбилей.
Баба Селвет е родена
и израсла в с. Падина,
омъжена в с. Бащино.
Има 3 деца, 2 внуци и
2 правнуци. Работила
е дълги години като
полевъдка в местното
ТКЗС. Радва се на добро здраве, обслужва
се сама, живее с двамата си синове, които
й помагат в ежедневието.
Г-жа Иванка Сярова,
зам.-кмет на Община
Главиница и г-жа Гюлсевер Асанова, спец.
„Култура и здравеопазване“ заедно с кметицата на с. Бащино
г-жа Найле Хайрулла
уважиха празника на
рожденичката и й поднесоха цвете, торта
и Поздравителен адрес
от името на Кмета на
Община Главиница г-н
Неждет Джевдет.
На г-жа Алиш пожелаваме дълголетие, да се
радва на добро здраве,
деца и внуци!
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Община Главиница с уважение и признателност
към най-възрастните жители
Най-възрастният мъж
в село Ножарево, община
Главиница - г-н Раиф Салим Ахмед, празнува своя
83-ти рожден ден.
Дядо Раиф е роден,
израснал и създал семейство в село Ножарево. Преди 8 години губи
съпругата си. Има три
дъщери, четири внука и
шест правнуци. Работил
е дълги години в местното ТКЗС като дояч,
а след това в цех към
завод „Добруджа“, откъдето се е пенсионирал.
Дядо Раиф е жизнерадостен и контактен,
споделя важни моменти
и мъдрости от житейския си път, грижи се за
домашните си любимци,
живее с внука си.
Г-жа Иванка Сярова
- зам.-кмет „Социални
дейности и образование“
в Община Главиница, заедно със г-жа Гюлсевер
Асанова - спец. „Култура и здравеопазване“,
г-н Джюнейт Мюмюн На г-н Ахмед пожелавакмет на село Ножарево и и уважиха празника на торта и Поздравителен
ме
много здраве, достойрожденика,
като
му
подадрес
от
Община
Глаг-жа Лейля Наимова - ст.
ни и спокойни старини!
спец. „АФО“, посетиха несоха кошница с цветя, виница.

Местността "Дере кулак"
вече е почистена

Приключи ежемесечната дейност по хигиенизирането в местността „Дере кулак”,
информират от Кметство Звенимир. Боядисани са масите и
пейките, окопани са
формираните цветни
градинки, засадени са
нови цветя, окосени
са тревните площи и
е извършено пръскане.
Всички тези дейности са извършени
от работници назна-

чени по програми към
Кметствата, на които кметът на с. Звенимир Тезджан Юмер
благодари. Това са
работници от селата Звенимир, Зарица,
Зебил, Вълкан и Листец.
„Благодарим и на ЗК
”Айват-93”, село Звенимир за закупените
бои, с които ни помогнаха много”, добави
г-жа Юмер.
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Огнян Маладжиков
е новият съдия в
Районен съд - Тутракан
„Изключително съм доволен, че ще правораздавам
в съд повече от вековна
история и да уверя обществеността, че ще се старая
и ще издигам авторитета
на съдебната власт пред
местната общност - сподели още съдия Маладжиков.
– Хората от тази част на
България имат нужда от
не по-малко правораздаване
- качествено и бързо, колкото останалите области
в страната”.
„Ние сме изключително
удовлетворени от кадровото решаване на проблема
на съда с назначаването
на съдия Маладжиков - каза
председателя на Район-

Съдия Огнян Маладжиков заедно с председателя на Районен съд -. Тутракан
Георги Георгиев и съдия Спас Стефанов

областните центрове.
Районен съд Тутракан е
сочен като пример от авторите на Модел 4, че по
натовареност е на второ
място след Софийския районен съд, а в същото време
бе в списъка за закриване.

Поклон пред
белите ангели от
МБАЛ-Тутракан

Съдия Огнян Маладжиков

Съдийската колегия на
Висшия съдебен съвет назначи Огнян Маладжиков на
длъжност „съдия“ в Районен
съд - Тутракан, считано от
2 юли 2021 г.
Така Районният съд в
крайдунавския град вече е с
увеличен съдийски състав,
което ще се отрази положително на работата му.
Огнян Маладжиков официално встъпи в длъжност
на церемония по полагане
на клетва, подписване на
клетвен лист и акт за
встъпване в длъжност.
На нея присъстваха председателят на Районен съд
- Тутракан Георги Георгиев,
съдия Спас Стефанов и служители, които поздравиха
новия съдия.
Огнян Маладжиков е
37-годишен, родом от Плевен. Завършил е специалност „Право“ в Русенски Университет „Ангел
Кънчев“ с отличен успех,
работил е последовател-

но като юрисконсулт в
търговско предприятие и
младши съдия в Окръжен
съд - Силистра. Завършил
е също Националния институт на правосъдието,
отново с отличен успех,
а понастоящем е задочен
докторант по гражданско и
семейно право в Русенския
университет.
„Благодарение на това,
че Висшият съдебен съвет
чу призива ни да се открие
щатна длъжност в Тутраканския районен съд, който
е високо натоварен, аз вече
съм съдия тук” - каза Огнян
Маладжиков.
Колегията на Висшия съдебен съвет му е възложила
да довърши започнатите
с негово участие наказателни дела в Окръжен
съд - Силистра, на които
е даден ход на съдебното
следствие, както и да се
изготвят съдебните актове по обявените за решаване дела.

Подписавне на клетвен лист

ния съд в Тутракан Георги
Георгиев. - По този начин
вече може да се постигне
качествено и бързо правораздаване и да се избегне
забавянето на делата през
последните 2-3 години,
породено от кадровата
необезпеченост.”
Припомняме, че с решение
на Висшия съдебен съвет
за избор на Модел 4 за
оптимизация на съдебната
карта и реорганизация на
съдилищата в България се
предвиждаше закриване на
множество районни съдилища в страната, едно, от
които бе Районен съд - Тутракан и превръщането им
в териториални поделения
към районните съдилища в

Затова увеличаването на
съдебния състав сега е
положителен резултат от
протестите на адвокати,
съдии и граждани против
прилагането на тази реформа. Със становище против
Модел 4 излезе и Общински
съвет - Тутракан, което
бе изпратено до Висшия
съдебен съвет и Министерство на правосъдието,
подкрепено от гражданите
на двете общини - Тутракан и Главиница, с подписка.
Районен съд Тутракан е
създаден преди 143 години
- през далечната 1878 година! Ще позволим ли да бъде
закрит? - се питахме преди
месец време. Не позволихме!

Новият председател на Окръжен съд Силистра встъпи в длъжност
Новоизбраният
председател на Окръжния съд в Силистра официално встъпи
в длъжност. На кратката церемония ръководителят на Варненския апелативен
съд Ванухи Аракелян
приветства Пламен
Неделчев в общността на председателите на съдилища в
апелативния район с
думите: „Пожелавам
Ви успех, защото вяр-

вам, че успехът на
председателя означава успех за съда“.
Поздравления отправиха и ръководителите на Търговското, Гражданското и
Наказателното отделения в Апелативния
съд: Анета Братанова, Милен Славов и
Янко Янков. Те увериха съдия Неделчев,
че може да разчита
на подкрепата им. На
свой ред той им бла-

годари за опората,
която и досега Силистренският окръжен
съд и той лично са
получавали от висшестоящия съд.
Пламен Неделчев
беше избран единодушно от Висшия съдебен съвет на 29
юни. Припомняме, че
той е завършил Право
в Технически университет - Варна. Има
27 години юридически
стаж. Започва съ-

дийската си кариера
като съдия по вписванията в Районен
съд-Дулово, по-късно
става негов председател. От 2008
година правораздава
в Окръжен съд – Силистра, а от 2012
година е и негов заместник-председател.
Съдия Неделчев е
женен, има двама
сина.

„Поклон пред белите ангели от Ммногопрофилната
болница за активно лечение
-Тутракан” - това е посвещението на кмета на с. Черногор,
община Главиница - Йозджан Юмеров, който дари на
COVID-отделението в тутраканската болница два апарата
за мерене на кръвно налягане
и два електронни термометъра в знак на благодарност за
професионалната грижа към
пациентите.
В Поздравителния адрес
на Йозджан Юмеров се казва: „Благодарим на екипа от
медици към специализира-

ното отделение за лечение
на пациенти с COVID - 19 към
МБАЛ-Тутракан за проявения
висок професионализъм и
всеотдайни усилия!
Благодарим Ви за грижите,
за добрите думи, за безсънните нощи, за куража, който
давате на всички пациенти,
които благодарение на Вас
имат късмет отново да видят
своите близки.
Бъдете все така силни и
отдадени на своята мисия в
живота, а именно да бдите
за здравето на всички нас и
да помагате от сърце и душа.
Бъдете здрави!”

устрем
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От НЧ "Св.Св.Кирил и Методий - 1947 г.”, с.Коларово информират:

Малките художници - Талантливите танцьори
с награди!
на "Сцена под липите”

Възпитаниците на Лорета Станева от Школата
по изобразително и приложно изкуство към НЧ
„Св.Св. Кирил и Методий”
в с. Коларово участваха в
Национален конкурс „Ветеринарният лекар - лечител
на човечеството”. Негови

организатори са Министерство на образованието и науката, Национален
дворец на децата и НПГВМ
"Иван Павлов" - гр.Стара
Загора.
Рисунките на Мирел Юксел, Севги Севгин, Реван
Бахтияр, Нелин Наил, Ра-

дослава Теодорова, Мелиса
Фатме, Хаял Орхан, Мелих
Мюджелит и Николай Теодоров са отличени със
Сертификати, а ръководството на Читалището
ги поздравява, като им
пожелава творческо вдъхновение.

на Националния фолклорен
фестивал „Сцена под липите”.
Със своите изпълнения те завоюваха второ
място и бяха наградени
с Грамота за отлично
представяне и принос в
популяризирането на българския фолклор.
„От все сърце благодарим на ръководителката
на групата Пенка Димитрова и на всички дечица
и им пожелаваме успехите
да ги следват навсякъде!”
- доволни от поредния успех са и от Читалищното
ръководство.
Посетителите на фестивала присъстваха на
чаена церемония с дегустация на медовина, имаха
възможност да разгледат
пчеларско изложение, детски работни ателиета и
анимации.

Партньорска информационна
кампания гостува в гр. Главиница

Приключи съвместната информационна инициатива на
Областен Информационен
център – Силистра, Национална служба за съвети в
земеделието (НССЗ) офис
Силистра и Регионален експертно-консултантски и информационен център „Читалища“ – Силистра (РЕКИЦ).
В рамките на 3 седмици бяха
проведени Изнесени приемни
в малки населени места във
всички общини от област Силистра на тема „Европейските
фондове – добри практики и
предстоящи възможности“.
Над 100 местни посетители
получиха безплатен и улеснен
достъп до информация за
актуалните възможности при
кандидатстване с проекти за
2021 г., както и до информационни материали с добри
практики от вече изпълнени
проекти.
Най-голям интерес бе регистриран към предстоящите

подмерки по Програмата за
развитие на селските райони
(ПРСР) 2014-2020 г. – 6.1
„Създаване на стопанства на
млади фермери“ и 6.3 „Стартова помощ за развитието на
малки стопанства“, планирани
да бъдат отворени през септември тази година. На откритите щандове бяха отправени
запитвания за условията за
кандидатстване и за размера
на финансовата помощ. С по
25 000 евро ще бъдат подкрепени младите земеделски
стопани за създаване и развитие на стопанства, а малките
земеделски стопанства ще
бъдат финансирани с по 15
000 евро. Припомняме, че
експертите от НССЗ предоставят подробна информация
по тези мерки, консултират
земеделските стопани за възможностите и необходимите
документи, както и изготвят
безплатни проекти на потенциалните кандидати.

По-големите земеделските
производители активно се
интересуваха от отворената
за кандидатстване подмярка
4.1 „Инвестиции в земеделски
стопанства“ от Програма за
развитие на селските райони
2014-2020 г. Подмярката има
за цел да повиши конкурентоспособността на земеделието чрез инвестиции за
внедряване на нови продукти,
процеси и технологии в земеделските стопанства, както и
за обновяване на производството. В рамките на предвидените дейности ще се насърчава въвеждането на нови
технологии в производството
и модернизация на физическия капитал. Приоритетни са
проекти в секторите „Плодове
и зеленчуци“, „Животновъдство“ и „Етеричномаслени и
медицински култури“. До края
на годината е предвидено
да бъде отворен и прием по
Подмярка 4.2 „Инвестиции
в преработка/маркетинг на
селскостопански продукти“.
Експертите в информационните центрове продължават
да предоставят актуална и
навременна информация на
всички заинтересовани посетители на място в офисите си
в Силистра:
Областен информационен
център – Силистра: ул. „Симеон Велики“ №49, сграда
на Художествената галерия,
вход към Кукления театър,
тел. 086 822 012;
Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ)
офис Силистра: ул. “Хр.
Смирненски” № 2, ет 1, ст. 11
и 11А, тел. 086 820 306.

В средата на юни в
Лесопарк „Липник” се проведе фестивалът „Фолклорна сцена под липите”,
организиран от Община
Русе, Кметство с. Николово и НЧ „Пробуда-1991 г.“.
Празникът за любителите
на българския фолклор
се провежда в красива
местност край Русе сред
зеленина, езера с водни
лилии и атракции.
В „Сцена под липите” се
включиха танцови състави, певчески колективи,
индивидуални изпълнители
и оркестри от цялата
страна. Събитието има
конкурсен характер.
Талантливите самодейци от Детска фолклорна
група „Коларовче” при НЧ
„Св. Св. Кирил и Методий
- 1947 г.”, с. Коларово,
община Главиница участваха в седмото издание
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