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ВЕСТНИК НА ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА

Неждет ДЖЕВДЕТ, Кмет на Община Главиница

Ръст в изпълнението на
инвестиционната програма,
привлечени са над 4 милиона лева
Център за социална рехабилитация
и интеграция ще бъде разкрит
в село Листец
Община Главиница отбелязва ръст в изпълнението
на инвестиционната си
програма, през 2021 година, въпреки развиващата
се криза в страната. До
този етап на текущата
година, Община Главиница,
успя да привлече над 4 млн.
лева финансов ресурс от
национални и европейски
финансиращи програми.
Този успех стана възможен,
благодарение на активната
работа на Общинска администрация в град Главиница, вследствие на което
бяха успешно защитени
редица проекти.
За тях разказва кметът
на Община Главиница Неждет ДЖЕВДЕТ:
- Да, действително ра-

Нова възможНост за младежка заетост
в общиНа ГлавиНица

на стр. 2

ботихме по изпълнението
на много проекти, с които
искаме да се подобри животът на населението на нашата община. Ще започна с
продълбочаването на около
9 км отводнителен канал
в участъка на село Малък Преславец, който е на
стойност 700 000 лв. Това
съоръжение е единствения
вариант за отвеждане на
заустваните от четирите
каскадни водоема повърхностни води, които имат
общ водосбор от около 250
дка и преминава през цялото протежение на селото.
Финализира се основният ремонт на НЧ „Св. Св.
Кирил и Методий-1942" в
с. Коларово, благодарение
на което се обнови неиз-

ползваната от около 40
години зала за мероприятия,
сцена, съблекалните и допълнителните помещения
в сградата. Предстои да
се достави специално обзавеждане, което ще придаде напълно нов облик на
залата и прилежащите й
помещения. Проектът е на
стойност 140 000 лв.
От началото на месец
август се изпълняват и
строително-монтажните
работи по основния ремонт
на сватбения салон в град
Главиница, който ще придобие напълно нов облик.
СМР включват, подмяна на
покривната конструкция,
изграждане на допълнителна зала към основнана стр. 2

Успешен финал на творческия сезон за
Школата по изобразително изкуство
и керамика в село Зафирово

на стр. 3
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Неждет ДЖЕВДЕТ, Кмет на Община Главиница

Ръст в изпълнението на
инвестиционната програма,
привлечени са над 4 милиона лева
от стр. 1 подмяна на осветителни
тела, подмяна на котел и
та, подмяна на осветление, отоплителна инсталация на
монтиране на климатична и стойност 1 340 000 лв.
вентилационна инсталация,
Предстои да стартират
изграждане на вътрешни строително-монтажните
санитарни възли, ремонт на работи по финансираните
кухненските, складовите по- от МИГ „Главиница - Ситомещения, офис помещенията во Крайдунавска Добруджа”
и други, като стойността инфраструктурни проекти,
на всичко това е 600 000 лв. включващи изграждане на 6

На ход е процедурата
за избор на изпълнител на
строително-монтажните
работи по основния ремонт
на сградата на СУ „Васил
Левски“ в град Главиница,
който включва саниране на
сградата, подмяна на дограма, подмяна на интериорни
врати, вътрешен ремонт,

мултифункционални детски
площадки в селата Звенимир,
Зебил, Стефан Караджа, Коларово, Падина и Зафирово на
стойност 180 000 лв., както
и изграждането на парк за
активни занимания и отдих
в град Главиница - за 190
000 лв. и редица други като
текущ ремонт на админи-

стративни, образователни,
здравни, културни и други
публични обекти - 280 000
лв., изграждане на детски
кът по ОП „Развитие на човешките ресурси“ - 150 000
лв.; рехабилитация на улици
по ПРСР от приема на МИГ
„Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа” - 185 000
лв. и други.

В края на месец август
приключи и асфалтирането
на улиците по населените
места в община Главиница 350 000 лв.
- Нова социална услуга
предстои да бъде разкрита, като по този начин
ще бъдат оползотворени
сградите на закрити дет-

Нова възможНост за
младежка заетост в
общиНа ГлавиНица
Проект „Нова възможност за младежка заетост” се
реализира в община
Главиница
23-ма младежи от
село Стефан Карад жа п р е д ст о и д а
започнат работа
в община Главиница по проект „Нова
възможност за младежка заетост”,
информира общин-

ският кмет Неждет
Джевдет.
През последните 2
години, на територията на всички 23
населени места в
община Главиница,
са назначени по проект „Нова възможност за младежка
заетост” над 185
лица до 29-годишна
възраст.
Общинска админи-

страция в град Главиница продължава
да набира кандидати (до 29 години), които да бъдат
включени в програмата.
П р е з н а ст о ящ и я
м е се ц, п о Н а ци оналната програма,
ще бъдат назначени
общо 69 младежи от
общината.

ски градини. Каква е тази
услуга?
- В началото на 2022 г. в
село Листец ще се разкрие
Център за социална рехабилитация и интеграция за
60 потребители, който ще
е изцяло на издръжка от
общинския бюджет. Това решение се прие от Общински
съвет - Главиница по мое
предложение.
Основната дейност на
услугата ще се реализира в
сградата на закритата през
лятото детска градина в
село Листец, като едновременно с това ще се обслужва
и филиал, който ще се помещава в бившата детска
градина на село Звенемир.
Създаването на този Център е не само стъпка към
предоставянето на социални
услуги на населението от
селата Зарица, Звенимир,
Вълкан, Зебил, Листец и
Подлес, но и възможност
за разкриване на 6 работни
места и създаването на
възможности за подобряване качеството на живот,
чрез включване в социалната услуга на рехабилитационни услуги, подкрепа
на всеки потребител за
развитие на адаптивни,
битови и социални умения
и пълноценно включване в
общността, насърчаване на
потребителите за развитие
на личностните качества и
стимулиране на позитивно
мислене качествено общуване, постоянна и качествена
грижа на лица и деца и техните семейства.
Предоставянето на такава социална услуга се налага,
както заради тенденцията
към застаряване на населението, така и от големия
брой хора, които остават
извън обхвата на съществуващите социални програми.
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Успешен финал на творческия сезон за
Школата по изобразително изкуство
и керамика в село Зафирово
П

риключи един успешен
творчески сезон за децата
от Школата при НЧ „Христо Ботев - 1901 г.” в с.Зафирово
с ръководител г-жа Лорета Ста-

нева. През творческия сезон от 1
декември 2020 г. до 31 октомври
2021 г. участваха следните деца:
Преслав Михайлов, Кристияна
Димитрова, Сибел Севдалинова,
Петя Станева, Емилия Демирова,
Денис Демиров, Джанан Али,
Севджан Изет, Елени Куцуки,
Семра Севдалинова и Преслава
Костадинова.
Децата участваха с картички,
картини и керамика в различни

конкурси и извоюваха следните бразието от замърсяване”,
призови места:
гр.Поморие
• I Национален конкурс за
ГРАМОТИ за всички участници
детско творческо “Коледна от школата
• НК „Малките нашенци”, гр.
звезда”, с.Белица с подкрепата

но Община Тутракан
ПОХВАЛЕН ЛИСТ за всички
участници от школата
• НК „Магията на кукеровден”
2021 г., гр. Бургас
ГРАМОТИ за всички участници
от школата
• I НК „Пролетна палитра”, с.
Волуяк, обл. София
ГРАМОТИ за всички участници
от школата
• НК „Опазвам биоразноо-

Казанлък
II място – Емилия Демирова –
медал и диплом
III място – Преслав Михайлов
– медал и диплом
III място – Семра Акиф - медал
и диплом
ДИПЛОМ за г-жа Лорета Станева за активно участие
• Онлайн конкурс „Лазаровден”, с. Дълбоки, обл. Ст. Загора
ГРАМОТИ за всички участници

от школата
• НК „Поздравителна картичка – писано яйце, шарено”,
с.Одринци, общ. Добричка
ГРАМОТИ за всички участници
от школата
• Международен конкурс за
детски рисунки „Великден в моите очи, с. Николово, обл. Русе
II място – Петя Станева – грамота и предметна награда
• XIV НК “Под дъгата на детството”, гр. Сандански
I място – Кристияна Димитрова
– медал и грамота
ГРАМОТА за отлично представяне на децата от школата
• НК „Щърко шарен, добре
си ни дошъл”, с. Самуилово,
обл.Сливен
I място – Преслав Михайлов
- грамота и предметна награда
ГРАМОТА за Лорета Станева –
ръководител на школата
• НК „Планетата земя – безценен дар”, гр. Силистра
III място – Преслав Михайлов
– медал, грамота и предметна
награда
• НК „Детство мое”, гр. Перник
III място – Петя Станева – грамота и парична награда
• XXII НК „За хляба наш…”, гр.
Благоевград

III място – Преслав Михайлов
- плакет и грамота
Поощрение – Джанан Али –
грамота
• НК „Звъзди обсипатъ сводътъ небесенъ”, гр. София
ГРАМОТИ за всички участници
от школата
• НК „Ветеринарният лекар
– лечител на човечеството”,
гр.Стара Загора
III място – Преслав Михайлов
– плакет и сертификат
III място – Джанан Али – плакет
и сертификат
СЕРТИФИКАТИ за всички участници от школата
• XIII НК “Мадарски конник
– символ на историческото
минало и европейско бъдеще
на България”, гр. Шумен
Поощрение – Преслав Михайлов – грамота
• НК „Шарено петле” гр. Средец
ГРАМОТИ за всички участници
от школата
• Международна детска изложба-конкурс „Децата рисуват

цветята, морето, света…”, гр.
Поморие
III място – Денис Демиров –
медал и грамота
Поощрение – Сибел Севдалинова – грамота
Поощрение – Джанан Али –
грамота
ГРАМОТИ и за всички участници от школата
По случай 1-ви ноември - Денят
на народни будители, ръководството при НЧ „Христо Ботев 1901 г.” в с. Зафирово, подари на
всички деца и ръководителката по
един медал, портфолио с всички
грамоти и отличия през сезона и
сърдечно Благодари на децата от
Школата и тяхната ръководителка
г-жа Лорета Станева за успехите
през този творчески сезон и им
пожелава здраве, щастливо детство и много успехи занапред във
всяко начинание.
Марияна ЛАЗАРОВА,
Секретар
на НЧ „Христо Ботев 1901 "г.”, с. Зафирово

Партньорски изнесени приемни на на
Областен информационен център-Силистра
Приключи съвместната инициатива на Областен Информационен център - Силистра
и Регионален експертно-консултантски и информационен
център „Читалища“ - Силистра (РЕКИЦ) в общините от
област Силистра. Експертите
посетиха малки населени
места и под формата на изнесени приемни запознаха местните жители с възможностите,
които предоставят европейските фондове. Такава среща
бе проведена и в с. Зафирово.
Заинтересованите посетители получиха информация за
дейността и услугите, предоставяни от ОИЦ-Силистра, както и информационни
материали с добри практики
от вече изпълнени проекти.
Информационната кампания
е по повод 10 години от създаването на ОИЦ-Силистра и
бе проведена в началото на
ноември във всички общини
на Силистренска област.
Експертите от ОИЦ-Силистра продължават да предоставят актуална и навременна
информация на всички заинтересовани посетители на
място в офиса си в Силистра:
Областен информационен
център – Силистра: ул. „Симеон Велики“ №49, сграда
на Художествената галерия,

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

вход към Кукления театър,
тел. 086 822 012.
Областен информационен
център – Силистра е част
от националната мрежа от
информационни центрове
за популяризиране на Eвро-

пейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ),
регламентирана от Закона
за управление на средствата
от ЕСИФ. Центърът функционира в рамките на проект на Община Силистра,

финансиран по Оперативна
програма „Добро управление”
2014-2020 г., съфинансирана
от Европейския съюз чрез
Европейския социален фонд.
На снимката: Приемна на
ОИЦ в с.Зафирово

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

Броя подготви: Калина ГРЪНЧАРОВА
Печат: “КОВАЧЕВ ПРЕС” - гр. СИЛИСТРА
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ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ - ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 - 2020 г.

МИГ "ГЛАВИНИЦА - СИТОВО КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА"
ОБЯВА
за прием на проектни предложения към Стратегията за водено от общностите местно развитие за територията
на МИГ "Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа"
Сдружение „Местна инициативна група "Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа” открива процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.545
по Мярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти “
Програма: ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 - 2020 г.
Мярка: 19 ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ
Основна цел на мярката е: Модернизиране на преработващи предприятия с цел производство на качествени местни храни и продукти, създаване на работни места и стимулиране
на предприятията да подобрят ефективността и конкурентоспособността си; насърчаване
на пазарните взаимодействия между земеделските производители и преработвaтелите на
земеделска продукция на територията на МИГ. Процедурата за безвъзмездна финансова
помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския земеделски фонд за развитие
на селските райони.
- Наименование на мярката от Стратегията за ВОМР:
„МИГ Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа” - Мярка 4.2. „Инвестиции в преработка/
маркетинг на селскостопански продукти “
- Допустими кандидати по Мярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“:
1. Регистрирани земеделски стопани, съгласно Наредба № 3 от 1999 г., чийто минимален
стандартен производствен обем на земеделското им стопанство е по-голям от левовата равностойност на 8000 евро.
2. Признати групи или организации на производители или такива, одобрени за финансова
помощ по мярка 9. "Учредяване на групи и организации на производители" от ПРСР 2014 - 2020 г.
3. Еднолични търговци и юридически лица, различни от кандидатите по т. 1 и 2.
- Кандидатите трябва да са регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите
и да имат седалище на територията на община Главиница или община Ситово, или съответно
постоянен адрес за физическите лица на територията на община Главиница или община Ситово
- Проекти, представени от кандидати, неотговарящи на тези условия ще бъдат отхвърлени
като недопустими по стратегията за ВОМР на „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа”
- Дейности, допустими за финансиране:
Допустими са само дейности на територията на МИГ, които водят до подобряване на
цялостната дейност на предприятието чрез:
1. внедряване на нови и/или модернизиране на наличните мощности и подобряване на
използването им, и/или
2. внедряване на нови продукти, процеси и технологии, и/или
3. намаляване на себестойността на произвежданата продукция, и/или
4. постигане на съответствие с нововъведени стандарти на ЕС, и/или
5. подобряване на сътрудничеството с производителите на суровини, и/или
6. опазване на околната среда, включително намаляване на вредните емисии и отпадъци,
и/или
7. подобряване на енергийната ефективност в предприятията, и/или
8. подобряване на безопасността и хигиенните условия на производство и труд, и/или
9. подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост, и/или
10. подобряване на възможностите за производство на биологични храни чрез преработка
на първични земеделски биологични продукти.
Дейностите по проекта са допустими, ако са извършени след подаване на заявлението за
подпомагане, независимо дали всички свързани с тях плащания са направени.
- Допустими разходи:
Финансова помощ се предоставя за извършване на инвестиции в следните избрани производствени сектори, свързани с преработката/маркетинга на селскостопански продукти:
1. мляко и млечни продукти, включително яйца от птици, с изключение на производство,
преработка и/или маркетинг на продукти, наподобяващи/заместващи мляко и млечни продукти;
2. месо и месни продукти;
3. плодове и зеленчуци, включително гъби;
4. пчелен мед и пчелни продукти с изключение на производство, преработка и/или маркетинг
на продукти, наподобяващи/заместващи пчелен мед и пчелни продукти;
5. зърнени, мелничарски и нишестени продукти с изключение на производство, преработка
и/или маркетинг на хляб и тестени изделия;
6. растителни и животински масла и мазнини с изключение на производство, преработка и/
или маркетинг на маслиново масло;
7. технически и медицински култури, включително маслодайна роза, билки и памук, с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на тютюн и тютюневи изделия, захар
и сладкарски изделия;
8. готови храни за селскостопански животни (фуражи);
9. гроздова мъст, вино и оцет.
10. Разходи, свързани с извършване на инвестиции и за производство на енергия чрез
преработка на първична и вторична биомаса от растителни и животински продукти с изключение на биомаса от рибни продукти при спазване на изискванията по чл. 26 и при условие,
че енергията ще се използва за собствено потребление, свързано с дейностите, попадащи в
някои от секторите по т. 1 до т.9.
11. Общи разходи за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери
и консултантски услуги, консултации за екологична и икономическа устойчивост на проекти,
проучвания за техническа осъществимост на проекта, извършени както в процеса на подготовка на проекта преди подаване на заявлението за подпомагане, така и по време на неговото
изпълнение, които не могат да надхвърлят 12 на сто от общия размер на допустимите разходи
по проект, включени в т. 10.
Разходите свързани с консултации (разработване на бизнес план, включващ предпроектни
изследвания и маркетингови стратегии или попълване на анализ разходи-ползи (финансов
анализ), извършване на предпроектни проучвания и окомплектоване на пакета документи, и
консултантските услуги, свързани с изпълнението, и отчитане на дейностите по проекта до
изплащане на помощта) не следва да надхвърлят 5 на сто от допустимите разходи.
Разходите по т. 11 са допустими, ако са извършени не по-рано от 1 януари 2014 г., независимо
дали всички свързани с тях плащания са направени.
Дейностите и разходите по проекта, с изключение на разходите по т. 11, са допустими, ако са
извършени след подаване на заявлението за подпомагане, независимо дали всички свързани
с тях плащания са направени.

Разходите за закупуване на земя, сгради и други недвижими имоти - недвижима собственост,
са допустими за финансиране до размера на данъчната им оценка, валидна към датата на
подаване на заявлението за подпомагане. В случай че към датата на придобиването данъчната
оценка е с по-ниска стойност, допустими за финансиране са разходи до този размер.
Закупуването чрез финансов лизинг на активите е допустимо, при условие че ползвателят на
помощта стане собственик на съответния актив не по-късно от датата на подаване на заявката
за междинно или окончателно плащане за същия актив.
- Период на прием и място за подаване на проектни предложения:
Настоящата процедура е с няколко крайни срока за кандидатстване:
Първи период на прием: от 20.10.2021 г. - до 17:30 часа на 29.11.2021 г.
Удължен първи период на прием - до 17:30 часа на 14.02.2022 г.
Втори период на прием: от 28.02.2022 г. - до 17:30 часа на 04.04.2022 г.
/При наличие на остатъчен финансов ресурс/
Място на подаване на проектните предложения: Подаването на проектно предложение
по настоящата процедура се извършва по изцяло електронен път чрез Информационната
система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН
2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула
„Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.
- Бюджет на приема
Общият финансов ресурс по процедурата е 206 000,00 лева.
- Минимален и максимален размер на финансовата помощ, предоставяна за проект:
Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е 9 779,00 лева
Максималната стойност на общите допустими разходи за един проект е 391 160,00 лева
Минималния размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект е 4889,50 лева
Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект е 117 348.00 лева.
Интензитет на финансовата помощ: До 50% от допустимите разходи в зависимост от кандидата и проекта.
Разликата между пълния размер на одобрените разходи и размера на финансовата помощ
се осигурява от кандидата, като участието на кандидата може да бъде само в парична форма.
- Критерии за подбор на проектните предложения и тяхната тежест:

№ Критерии за избор

Точки

1

Проектът насърчава кооперирането и интеграцията между земеделските 30
производители и предприятия от хранително – преработвателната
промишленост на територията на МИГ

2

3

Проектът е за инвестиции в активи за съхранение, преработка, пакетиране, 15
охлаждане, замразяване и сушене на продукти, произвеждани на
територията на МИГ
10
Проектът е свързан с внедряване на иновации

4

Проектът е за преработка на биологични продукти

5

С проекта се въвеждат нови процеси и технологии, целящи опазването на 10
околната среда.

6

Проектът насърчава заетостта чрез разкриването на - минимум 1 ново 30
работно място и запазване на съществуващи работни места
Общо

5

100

- Ранкиране при липса на финансов ресурс:
В случай, че две или повече проектни предложения имат еднакви общи крайни оценки,
проектите ще бъдат подреждани в низходящ ред, и ще се дава предимство на проекта/ите,
получил по-висока оценка/и по следния критерий:
- Крайна оценка по критерий 6: „Проектът насърчава заетостта чрез разкриването на –
минимум 1 ново работно място и запазване на съществуващи работни места” – предимство
получава кандидат, който е предложил разкриването на повече работни места
- Лице/а за контакт и място за достъп до подробна информация:
За контакти:
Данка Милчева – Изпълнителен директор на МИГ „Главиница-Ситово Крайдунавска
Добруджа”;
Информация и консултации по процедурата може да получите всеки работен ден от
9:00 до 17:00 часа в офиса на МИГ „Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа” на адрес:
гр.Главиница, ул.“Дунав" № 13 А, тел.: 088 445 9599
Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка
с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни
предложения. Допълнителни въпроси могат да се задават само по електронната поща, посочена по-долу, като ясно се посочва наименованието на процедурата за подбор на проекти:
Адрес на електронна поща: mig_glavinitsa_sitovo@abv.bg
Пълният пакет документи за кандидатстване са публикувани на следните интернет адреси:
- на сайта на сдружение МИГ „Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа“: https://www.
mig.glavinitsa-sitovo.org/bg/
- на сайта на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от
Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН 2020) в модула за електронно
кандидатстване: http://eumis2020.government.bg/
- Начин за подаване на проектни предложения:
Подаването на проектно предложение по настоящата процедура се извършва по изцяло
електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) в модула за електронно кандидатстване:
http://eumis2020.government.bg/

