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ВЕСТНИК НА ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА

Уважаеми жители на община Главиница,
Бихме искали да благодарим за усилията на
всички за постигнатите успехи през изминаващата 2021 година в една доста предизвикателна
ситуация. Работата на една Община по време
на криза е предизвикателство, което предполага максимално консолидиране на усилията на
всички нас около цели, свързани преди всичко
към предоставяне на достъпни и качествени
услуги на гражданите. Постигнатите резултати
ни дават самочувствие на хора, които не само
знаят какво искат, но имат знанията и куража
да го постигнат.
Сърдечно Ви поздравяваме с най-светлия християнски празник - Коледа и с настъпването на
Новата 2022 година. Нека добрите традиции,
които сме наследили от нашите родители, се
предават на поколенията след нас, за да възраждат силата и самочувствието на младите хора в
общината. На всички вас и вашите близки пожелаваме много здраве и лично щастие, всеотдайност, енергия и воля за реализиране на всички
добри начинания. Нека изпратим тази година
и посрещнем с много настроение и веселие една
по-здрава и по-успешна 2022 година.
Весели Коледни и Новогодишни празници!
Неждет ДЖЕВДЕТ, Кмет на Община Главиница
Месут АЛИШ, Председател на ОбС-Главиница

Проект на Община Главиница 2021-ва – поредна успешна
година
за
Община
Главиница
ще популяризира
местната памет
Месец декември е времето на равносметка за отиващата си година. Тогава
се „хвърля поглед назад”,
за да се види резултатът
от планираната и свършена
работа и… да се направят
съответните изводи.
За Община Главиница,
2021 година е поредната
успешна година, въпреки
развиващата се икономическа криза в страната.
Доказателство за това е
изпълнението на инвестиционната програма, която
бележи значителен ръст.
Над 4 млн. лева финансов
ресурс от национални и
европейски финансиращи
програми успя да привлече
Община Главиница. Кмена стр. 2

Община Главиница е с
пореден одобрен проект по
обявен прием на МИГ "Главиница - Ситово Крайдунавска
Добруджа", информира кметът Неждет Джевдет.
"Популяризиране, предаване и възраждане на различни аспекти на местната
памет" се нарича той и
се финансира по подмярка
19.2 на мярка 19 „Водено

от общностите местно
развитие” (ВОМР) на Програмата за развитие на
селските райони.
Общата стойност на
проекта е 82 хил. лв., а
одобрените за финансиране
дейности са за закупуване
на мобилна сцена, за сценични изяви, с размери 6/8
м., както и закупуване на
закрито съоръжение /тип

шатра/, с площ 144 кв. м.,
за провеждане на дейностите по проекта, които са
със състезателен характер, което ще изпълнява и
функцията на съблекалня и
гримьорна. Освен това, по
проекта предстои пресъздаване на обичаи, традиции,
на автентични народни
песни и носии, характерни
за района.
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2021-ва – поредна успешна година за Община Главиница
от стр. 1 нансира инфраструктурни проекти, включващи изграждане
на 6 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

тът Неждет Джевдет е
категоричен, че активната
работа на Общинска администрация е в основата
на успешно защитените
проекти.
Кои са тези проекти? - ще
попитате. Нека да си ги припомним:

- 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.
- Основният ремонт на НЧ
„Св. Св. Кирил и Методий-1942"
в с. Коларово, благодарение на
което се обнови неизползваната от около 40 години зала за
мероприятия, сцена, съблекалните и допълнителните поме-

щения в сградата. Проектът е
на стойност 140 000 лв.
- Строително-монтажните
работи по основния ремонт
на сватбения салон в град
Главиница, който ще придобие
напълно нов облик - за 600
000 лв.
- Основният ремонт на сградата на СУ „Васил Левски“ в
град Главиница, който включва
саниране на сградата, подмяна на дограма, подмяна на
интериорни врати, вътрешен
ремонт, подмяна на осветителни тела, подмяна на котел
и отоплителна инсталация на
стойност 1 340 000 лв.
Тук е мястото да посочим
и възможностите, които дава
на Общината, на културните
институции, училищата, неправителствени организации,
земеделски производители и
фирми, Местната инициативна група „Главиница - Ситово
Крайдунавска Добруджа” по
няколко оперативни програми.
МИГ „Главиница - Ситово
Крайдунавска Добруджа” фи-

качеството на живот, социалното включване и намаляване
на бедността и интеграция на
най-маргинализираните общности с фокус ромите в община
Главиница чрез прилагането
на интегриран подход, като се
предвижда работа с един ползвател в няколко направления
едновременно - трудова заетост, насочване към социални

жавна делегирана дейност. Съгласно натуралните и стойностни показатели за прилагането
на стандартите в делегираните
от държавата дейности за 2021
г., натуралният показател на
услугата "Асистентска подкрепа" за община Главиница е 54
потребители и 18 асистенти, а
общият размер на средствата
е 215 190 лв.
Медицински пункт бе открит
в село Дичево. Той се намира
в помещенията на старата
Здравна служба, която не е използвана повече от 15 години.
ремонт на административни, и здравни услуги, образование
Ремонтните дейности са
образователни, здравни, кул- и увеличаване на броя на
реализирани от работници на
турни и други публични обекти успешно интегрираните в обОбщина Главиница, Общинско
- 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.
Реализацията на младите
хора в населените места на

общината е една от целите
на общинското ръководство.
Проект „Нова възможност за
младежка заетост” осигурява
работа на лица до 29-годишна възраст. През последните
две години, на територията
на всички 23 населени места
в община Главиница, по този
проект, са назначени над 185
лица.
Община Главиница работи
по проект насочен към наймаргинализираните общности
"Социално приобщаване на
уязвимите, етническите и маргинализираните групи в община Главиница, чрез социалнотрудова и здравна интеграция"
се нарича той и се финансиран
по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“
2014-2020 г., чрез Водено от
общностите местно развитие,
по процедура чрез подбор на
проекти на МИГ „ГлавиницаСитово Крайдунавска Добруджа“ - „Социално-трудова и
здравна интеграция”.
Основна цел е повишаване

разователната система деца
и ученици на ползвателите от
маргинализирани общности,
включително роми.
„Асистентската подкрепа“
се новата специализирана социална услуга, която включва
ежедневна почасова подкрепа/
помощ в домашна среда на
деца и лица с трайни увреждания и на лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност
за самообслужване. Тя се
предоставя от лица назначени на длъжност „Социален
асистент“.
В Главиница, Общинският
съвет прие на първото си заседание за настоящата година
решение за създаването на
тази социална услуга като дър-

Здравните служби в селата
Черногор и Стефан Караджа
включително и стоматологичните кабинети. А на следващ
етап, догодина - селата в северната част на общината, до
р. Дунав”.
Стартира основният ремонт
на сградата на „Домашен социален патронаж” в град Главиница, като стойността на
инвестицията е 650 хил. лв.
Така се създават по-добри
условия в кухнята на ДСП,
в която се приготвя храна
на около 300 потребителите,
включени в "Трапезария" и "Топъл обяд". Освен това се повишава капацитетът на местата,
модернизират се и условията
за провеждане на различни по
вид тържества.
И още една добра новина 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. Основната дейност на услугата ще
се реализира в сградата на
закритата през лятото Детска градина в селото, 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.

предприятие „ОИКД“ - гр. Главиница и на Кметство Дичево,
които обновиха и освежиха материално-техническата база,
за да създадат необходимите
условия за работа на специалистите.
„Във време на пандемия
става ясно, че човешкият живот
е безценен, а наш приоритет
е да осигурим за населението
равен достъп до здравни услуги - категоричен е общинският
кмет Неждет Джевдет. - Преди
с. Дичево, открихме Здравни пунктове в селата Сокол
и Зафирово. Ремонтите са
осъществени със средства от
Общината.
Предстои да се обновят



Състезание "Най добър четец" бе
проведено в навечерието на Коледа
и Нова година в залата на НЧ "Христо Ботев - 1940 г." в град Главиница.
То бе организирано от културната
институция съвместно със СУ "Васил Левски" и в него взеха участие
по трима представители от втори,
трети и четвърти клас. Учениците
четоха непознат текст – басня и
бяха оценявани от жури председателствано от Емел Мехмед - учител
по БЕЛ, в чийто състав членове
са Димитричка Петрова - начален
учител и Наталия Денева - библиотекар в читалището.
Победителите в състезанието
получиха грамоти и награди, осигурени от читалището.
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С внимание към хората с увреждания Наградиха участниците в конкурса
"На Коледа стават чудеса”

Община Главиница и МКБППМН
за поредна година организират
конкурс за изработване на коледни
картички на тема „На Коледа стават
чудеса”, по случай предстоящите
Коледни и Новогодишни празници.
Главната цел на конкурса беше
да накара всяко дете, изработвайки своятa коледна картичка, да се
докосне до коледните празници,
до доброто и справедливото, до
магията на святата Коледна нощ.
Стотици деца и ученици взеха
участие с прекрасните изработени
от тях картички с топли пожелания.
Картичките, както всяка година, ще

По случай Международния ден
на хората с увреждания - 3 Декември, г-н Неждет Джевдет - Кмет
на Община Главиница, поздрави
потребителите на социалните услуги. Заместник-кметът с ресор
„Социални дейности и образова-

ние“ - Иванка Сярова, и представители от Общинска администрация
посетиха Центъра за социална
рехабилитация и интеграция в село
Сокол. Потребителите от Центъра
получиха Поздравителен адрес,
торта и цвете.
В поздравителния адрес се казва:
„Скъпи приятели, по случай Международния ден на хората с увреждания, най-сърдечно поздравявам от
мое име и от името на Общинска
администрация - гр. Главиница,
всички лица в неравностойно положение.
Този ден се отбелязва, за да
напомнят хората с увреждания за
себе си. Да напомнят, че ги има,
че са част от обществото и трябва
да заемат с право своето достойно
място в него.
Съдбата по странен начин докосва всеки от нас. Едни поставя
в неравностойно положение и
отношението ни към тях е белег за
цивилизованост, която измерваме с
толерантност, с любов, и разбиране

Уверявам ви, че Община Главиница ще продължи да работи
в посока осигуряване на един
по-добър и по-пълноценен живот,
и винаги можете да разчитате на
нашата подкрепа.
Използвам случая да благодаря
на ръководството и персонала на
„Център за социална рехабилитация
и интеграция“ – с. Сокол, община
Главиница, и на всички останали
институции, които са в подкрепа на
лицата в неравностойно положение.
Пожелавам ви да бъдете здрави,
щастливи и много обичани. Винаги
следвайте мечтите си със същата
смелост и упоритост, с която правите всяко нещо, в което вярвате.”
Всички останали потребители от
община Главиница, които ползват
социални услуги получиха картичка с лично послание, календар и
лакомства от името на общинския
кмет. Той им пожела здраве, достоен живот, делници изпълнени с
много доброта, топлина, приятелства и успехи.

изнесена група „Кокиче“, с.Зебил
към ДГ „Св. Св. Кирил и Методий“,
гр. Главиница;
II място – Ердем Метин от група
„Мечо пух“ на ДГ „Св. Св. Кирил и
Методий“, гр. Главиница;
III място – Радослава Георгиева
от изнесена група „Васил Левски“,
с. Зафирово към ДГ „Св. Св. Кирил
и Методий“, гр. Главиница.
Поощрителна награда:
Седа Гинкова от изнесена група
„Роза“, с. Богданци към ДГ „Св. Св.
Кирил и Методий“, гр. Главиница.
Втора възрастова група 1-4
клас:

Главиница;
II място – Анъл Абедин от II
клас на СУ „Васил Левски“, гр.
Главиница;
II място – Арда Тахир от II клас на
СУ „Васил Левски“, гр. Главиница;
III място – Елисса Миленова от
I клас на СУ „Васил Левски“, гр.
Главиница;
III място – Есер Зафер от I
клас на СУ „Васил Левски“, гр.
Главиница.
Поощрителни награди:
Дерин Мустафа от I клас на СУ
„Васил Левски“, гр. Главиница;
Ирем Ридван от I клас на СУ
„Васил Левски“, гр. Главиница.
За най-красиво пожелание Сонер Юсеин от 4 клас на ОУ "Отец
Паисий", с. Стефан Караджа
Трета възрастова група 5-7
клас:
I място Туче Салим от VII клас на
СУ „Васил Левски“, гр. Главиница;
II място Синем Рамадан от VII
клас на СУ „Васил Левски“, гр.
Главиница;
III място Никол Николова от V
клас на СУ „Васил Левски“, гр.
Главиница;
Поощрителна награда:
Денис Манолов от VI клас на ОУ
„Отец Паисий“, с. Стефан Караджа.
Четвърта възрастова група
8-12 клас:
I място Неслишах Илиева от
XII клас на СУ „Васил Левски“, гр.
Главиница;

„Ангел Каралийчев - творецът на вълшебни светове

„Ангел Каралийчев - творецът на вълшебни светове”
се нарича инициативата на
библиотеката в Народно читалище „Христо Ботев - 1940

г.” в гр.Главиница, организирана на 14 декември, когато
се навършиха 49 години от
смъртта на големия български
писател.

В инициативата се включиха ученици от СУ "Васил
Левски" в града, които получиха информация за живота
и творчеството на писателя.
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