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ВЕСТНИК НА ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА

Отличена рисунка
на
Гюнел
Сезгин
от
Продължаваме ефективната село Черногор работа в полза на гражданите подарък за политици
Неждет ДЖЕВДЕТ,

Кмет на Община Главиница:

Въпреки развиващата се криза в
страната, Община Главиница
отбеляза ръст в изпълнението на
инвестиционната си програма
Отчетени са рекордни приходи
от данъчен и неданъчен характер
в края на 2021 г.
- Г-н Джевдет, как се
отразява повишаването
на цените на тока в работата на Общината?
- Всяка една община в
страната, изпитва затруднение поради драстичното
увеличение на цената на
електроенергията. Въпреки реализираната оптимизация в дейността на
уличното осветление в
общината и преминаването
към съвременни енергоспесна стр. 3

Нов автомобил за Детската
градина в град Главиница
Община Главиница
закупи автомобил
за нуждите на
Детска градина
"Св. Св. Кирил и Методий"

Общинският кмет Неждет Джевдет, в присъствието на Иванка Сярова - зам.-кмет "Социални
дейности и образование",
и Ашкън Салим - секретар на Община Главиница,
предостави ключовете и
документите за управление
на автомобила на Йълдъз
Реджеб - директор на Детска градина "Св. Св. Кирил
и Методий".
Лекотоварният автомобил е придобит с бюджетни
средства на Общината и
ще се използва за доставка
на храни в изнесените групи на детската градина по
населените места.
на стр. 6

на стр. 7

Томбола
за редовните
данъкоплатци

на стр. 8
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От Общински съвет-Главиница:

Решения по важни актуални теми
година, а общинските съветници да приемат точните
решения в полза на хората!
Кметът на общината Неждет Джевдет и председателят
на местния парламент Месут
Алиш им поднесоха подаръци
и заедно с общинските съветници дадоха своята лепта в
кутията за дарения в подкрепа на детското заведение.
В специалната кутия „Коледарски и сурвакарски дарове”

Първа сесия за
2022 година
В следобедните часове на
28 януари т.г. се проведе първото редовно заседание за
2020-ра година на Общински
съвет-Главиница. Към предварителния дневен ред бяха
включени две допълнителни
докладни записки, внесени
от кмета на общината Неждет

Джевдет.
В началото на сесията бяха
разгледани две решения, върнати от областния управител
за ново обсъждане. Едното
решение се отнася до приемането на Одитен доклад на
Сметна палата за извършен
финансов одит на годишния
финансов отчет на община
Главиница за 2020 г. Мотивите за връщането са, че било
внесено в последния момент
като допълнителна точка.
Второто решение се отнася до даденото съгласие
Община Главиница да кандидатства по Проект „Красива
България“, с проектно предложение „Преустройство на
съществуваща двуетажна
сграда (ЦДГ) в с. Дичево за
обособяване на ЦНСТ за
деца“. Според областния управител, вносителят не се е
мотивирал за причините защо
трябва да се премести ЦНСТ
от с. Малък Преславец в с. Дичево. Общинските съветници
бяха запознати и с Отворено
писмо подписано от 86 жители
на селата Малък Преславец и Зафирово, в което те
отправят апел да се запази
дейността на ЦНСТ за деца
без увреждания в с.Малък
Преславец, като за целта се

направи ремонт на съществуващата сграда. В него те
описват и недоволството си
от работата на досегашния
управител на ЦНСТ.
Кметът на Община Главиница Неждет Джевдет поясни,
че проектът е за ремонт на
сградата на бивша детска
градина в с. Дичево и преобразуването й в Център, който
ще обслужва нуждаещите се,
а не за закриване на ЦНСТ
в с.Малък Преславец. Той
информира още, че е водил
разговор с кметския наместник на селото Галина Ангелова по темата, а също и, че
управителят на ЦНСТ вече е
подал оставка.
На заседанието бяха приети
Годишния отчет за състоянието на общинската собственост
и резултатите от нейното
управление през 2021 г. Получените приходи са 1 115 хил.
лв. или с 23 хил.лв. повече
от планираните. Приета е и
нова Годишна програма за
управление и разпореждане с
имоти общинска собственост
за настоящата 2022 г.
В останалата част от заседанието, общинските съветници приеха Годишната
програма за развитие на
читалищната дейност през
2022 г., отчета за дейността
на Местната комисия за борба
срещу противообществените
прояви на малолетните и
непълнолетните през 2021 г.,
дадоха съгласие за участието
на Община Главиница като
партньор в изпълнението на
проектно предложение „Открито и отговорно управление
на публичното възлагане в
община Главиница”, а също
и за закупуването на нов колесен трактор за подпомагане
дейностите за зимно поддържане и снегопочистване на
общинските пътища.
Сесията приключи с приемане на Годишен отчет за
2021 г. за изпълнението на
Програмата за управление на
Община Главиница за мандат
2019-2023 г., който кметът
Неждет Джевдет представи.
„Втората година от мандат
2019-2023 г. на управление
на община Главиница се
оказа по-трудна и сложна от
предходната - констатира той.
- Мерките за борба с разпространението на коронавируса
значително усложниха социално-икономическия живот в
цялата страна. Тези процеси
доведоха до непредвидени
разходи и то в условията на
намаляващи приходи. През
втората половина на 2021 г.
общото повишение на цените
на стоките и услугите беше
отчетливо, след което високата инфлация стана факт.
Разбира се, тези процеси се
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телно социално приемливия
размер на таксата и позволява по-добрата събираемост
на приходите от нея.
През 2021 г. в План-сметката за разходите са планирани 538 154 лв., които се
финансират от такса „Битови
отпадъци” - 315 хил.лв. и 223
154 лв. от собствени приходи. Извозеното количество
отпадък в Депо Силистра е 1
571 тона.
План-сметката за разходите
за 2022 г. е в размер на 586
364 лв. Въпреки високите
разходи, които съпътстват
тази дейност, Общинската администрация в гр. Главиница
и през 2022 г. планува, да се

в Депо Силистра, което ще
струва 3 млн. лв. и е за сметка
на шестте общини, които го
ползват. 330 хил.лв. от тях е
частта на Община Главиница.
Тази тема ще стои на дневен
ред през 2022 г.
Общинските съветници приеха изменение в Правилник
за организацията и дейността
на Общински съвет, неговите
комисии и взаимодействието
му с общинска администрация за мандат 2019-2023 г.,
актуализация на поименния
списък за капиталови разходи за 2021 г., продажба на
движима вещ - частна общинска собственост, проект за
Подробен устройствен план

продължи с оптимизацията на
тази дейност, като се залага
средства за придобиване на
нов сметоизвозващ камион
с капацитет на коша 22 куб.
метра и доставка на контейнери за населените места.
Това перо в плана ще доведе
до два значителни ефекта
- намаляване на разходите
за ремонт и поддръжка на
сегашната техника, които
последната година достиг-

в с.Ножарево, както и одитен
доклад на Сметна палата
за извършен финансов одит
на консолидирания годишен
финансов отчет на Общината
за 2020 г.
Положително е и решението за кандидатстване на Община Главиница с проектно
предложение в кампанията на
Проект „Красива България”.
„Преустройство на съществуваща двуетажна сграда

наха значителни стойности и
установяване на относително
постоянен график за сметоизвозване, което ще улесни и
домакинствата.
За депониране на отпадъците в Депо Силистра цената
е 18 лв. с ДДС на тон отпадък.
Отчисленията по чл.60, ал.2,
т.1 и чл.64, ал.1 от ЗУО за
2022 г. са съответно 9 лв./тон
и 95 лв./тон, а прогнозното
количество битови отпадъци
е 1500 тона.
Общинският кмет Неждет
Джевдет информира съветниците за необходимостта
от изграждане на 4-та клетка

(Целодневна детска градина)
в с. Дичево за обособяване
на Център за настаняване от
семеен тип за деца” се нарича
проектът.
Общината е получила одобрение и подкрепа от страна
на Агенцията за социално
подпомагане и от Държавната
агенция за закрила на детето
за намерението да преустрои
съществуващата сграда.
Стойността на строителномонтажните дейности е 323
400 лв. Общинският съвет
даде съгласие Община Главиница да съфинансира проекта
с 46% от стойността.

отразиха неблагоприятно и
утежняващо на различните
дейности на Община Главиница, но благодарение на
упоритата екипна работа на
администрацията и останалите ведомства към Общината,
смея да твърдя, че през 2021
г. успяхме да изпълним задачите, които си поставихме в
Програмата ми.”
Представеният отчет е систематизиран по приоритети,

200 лв. пусна Октай Шабан
- баща на едно от децата,
участник в празничното събитие.
В работната част на сесията
към дневния ред бяха включени две докладни записки.
Определянето на годишния размер на такса „Битови
отпадъци” на територията на
общината и План-сметката за
разходите по сметосъбиране,
сметоизвозване, обезвреж-

като акцентът е върху по-значимите постигнати резултати.
Те са много, но забележителен е ръстът на приходите
от местни данъци и такси.
Справката по години сочи, че
ако през 2015 г. приходите са
били 673 хил.лв., то през 2021
г. те достигат 988 хил.лв.
Неждет Джевдет посочи,
че през настоящата година
Общинската администрация
ще работи активно по разходната част. Той посочи, че
съфинансирането по различни проекти ще има нужда от
дофинансиране при този растеж на цените, а то ще дойде
от собствените приходи.

Последна сесия за
2021 година
Началото на декемврийското заседание на Общински съвет-Главиница бе поставено с
гостуване на възпитаниците
от 3-та подготвителна група
"Пролет" на ДГ "Св. Св. Кирил
и Методий" в гр. Главиница.
Празнично традиционно гостуване - с много песни и танци
за Коледа и Нова година!
Малките коледарчета/сурвакарчета пожелаха на всички
ползотворна да е 2022-ра

дане на битови отпадъци,
поддържане чистотата на
териториите за обществено
ползване за 2022 година бе
една от важните теми.
Такса „Битови отпадъци”
остава непроменена - 7 промила за жилищни имоти и
7,5 промила за нежилищни
имоти. Основният мотив за запазване размера на таксата е
да не се натоварват жителите
на общината с допълнителни
разходи при продължаваща
COVID-пандемия. В настоящата трудна икономическа
обстановка, това е действи-

м. 01/02 2022 г.
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Продължаваме ефективната работа в полза на гражданите
децентрализация и т.н.
Значителното увеличение на цената на електроенергията доведе до там, че услугата „Улично осветление“,
която обхваща всяка една улица и всяко едно домакинство
във всички населени места на община Главиница и която
осигурява комфорт и сигурност, през тъмната част на
денонощието, без въвеждане на режим на осветлението, достига дял от местните приходи на Общината, в
следните размери:

от стр. 1 тяващи LED осветителни
тела и сключване на договор за свободния пазар, рязкото покачване на цената на
електроенергията, доведе до там, разходите за улично
осветление да скочат и в община Главиница.
Наред със съседните общини, ние също въведохме
режим на уличното осветление, като временна мярка /
включване от 18:00 до 22:00 часа и от 6:00 до 7:00 часа/,
тъй като пред нас стои законовото ограничение, въве-

Реализираната през 2020 година оптимизация в дейността „Улично осветлиние“ доведе до там, Общината
да се спаси от ежегодните разходи за консумативи,
които възлизаха на около 30 хил. лева за поддръжка на
старите лампи. Успяхме с ресурс от 300 хил. лв. да закупим лампа на всеки стълб - 4 743 броя, които имат
10 години гаранция и по-малка консумация отколкото
старите луминисцентни лампи.

- В последно време се установява като актуална тема
въвеждането на фотоволтаични улични лампи. Какви са
Вашите наблюдения по тази тема?
- Наблюденията ми са, че единични Общини са въвели
и то частично този вид осветление. Примерно, Община
Кайнарджа има монтирани 500 бр. фотоволтаични лампи,
които са на стойност 2 млн. лева, Община Алфатар имат
одобрен проект на стойност за 1 млн. и 160 хил. лева за
монтиране на 341 бр. фотоволтаични лампи, което води
до извода, че една лампа възлиза на 3500-4000 лева - доставка на метален стълб, монтаж, фотоволтаичен панел,
акумулатор, лампа и др. /разходът на енергоспестяваща
фотоволтаична лампа е около 50-60 лв. на брой/.
Внедряването на фотоволтаични улични лампи на територията на община Главиница би означавало:
- финансов ресурс от 16 млн. лева за да се монтира
на всички 4737 стълба;
- финансов ресурс от 8 млн. лева за да се монтира
фотоволтаична лампа през стълб /2368 бр./;
- град Главиница - 2 млн. лева за всеки стълб /477 бр./ и
1 млн. лева за фотоволтаична лампа, през стълб /239 бр./;
Абстрахирайки се от факта, дали средствата са
от европейско, национално или общинско финансиране,
стигаме до извода, че с 16 млн. лева може в рамките
на 40 години да се изплаща разхода на ел. енергия за

дено от правителството, до приемането на националния
бюджет, Общините да харчат една дванадесета от
бюджета за миналата година.
Като сравнение бих посочил, че през месец декември
2021 година, сметката за изразходвана електрическа
енергия за улично осветление е 47 497 лева, а за същия
месец през 2020 г. е 11 389 лева.
Отново ще кажа, че въвеждането на режим е не само
заради високата цена на тока, а и поради липсата на
национален бюджет и ограничението да се изразходва
една дванадесета от бюджета за 2021 година. Допълнителен мотив на Общините за въвеждане на режим е
стремежът до приемане на общинските бюджети да се
запазят установените бюджетни рамки и на останалите
бюджетни дейности, в противен случай следва да се
пренасочат бюджетни средства от останалите сектори в сектор „Улично осветление”. Бюджетният процес,
освен финансови средства е и законодателен процес,
който съдържа норми за поведение и административнонаказателна част.
Този проблем ще повдигне сериозен дебат за разговори,
относно статута на българската община, нуждата от
промяна на българското законодателство, финансова

За сравнение бих споделил само, че друга общинска
бюджетна услуга, като „Сметопочистване, сметоизвозване и депониране“, която заема дял около 20% от
разходната част на местните приходи в Общината се
издържа от приходите от такса „Битови отпадъци”,
които са разрешени по ЗМДТ и възлизат на около 350
хил. лева на година.
Разликата между двете дейности произтича от възможността Общините да имат правото да събират
такса „Битови отпадъци” от данъкоплатците, която се
явява в приход на Общините и посреща разхода в тази
дейност, но нямат право да събират такса за улично
осветление.
Увеличението на стойността на електроенергията,
концентрира внимание върху няколко важни въпроса:
- защо Общините, училищата, детските градини, читалищата, религиозните обекти и уличното осветление
се третират като небитови /промишлени абонати?
- не може ли да се намали ставката на ДДС за електоенергия на Общините, училищата, детските градини,
читалищата и религиозните обекти и други сектори,
които са юридически лица, но не реализират търговски
дейности?

улично осветление в община Главиница и 200 години по
старите цени. Стигаме и до заключението, че ефектът
на фотоволтаичното осветление би се породил само
с външно финансиране, т.к. само за седемте общини
в област Силистра, биха били необходими минимум 95
млн. лева. Наред с ефективността на осветлението,
следва да се има предвид и техническата надеждност
и гаранционния срок на фотоволтаичния панел, лампа и
най-вече на акумулатора.
Много от общините в страната, поради високите
цени на електроенергията, въвеждат режим на уличното осветление, като временна мярка и търсят начин
да подменят старите улични осветителни тела с нови
енергоспестяващи LED или фотоволтаични. Наред с
това, всички сме в очакване правителството или КЕВР
да предприемат действия - финансово подпомагане на
общините, прехвърляне на общините в списъка на битовите клиенти или да се обособи трета група - публични
клиенти.
Приоритетите, които ние залагаме за община Главиница, са ефективно участие при усвояване на средства
от Националния план за възстановаване и развитие:
- монтаж на фотоволтаични панели за електроенергия

№

1
2
3

Разход за
Процентно
Собствените
приходи за електроенергията съотношение на
за улично
разхода от
една година
осветление
прихода
2020
2 400 000
80 000
3.2 %
2021
2 600 000
140 000
5.4 %
2022
2 600 000
398 000
15.3 %

Бюджетна
година
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Продължаваме ефективната работа в полза на гражданите
образуват общ водосбор от около 185 дка или обем от
около 225 000 куб. метра вода.
Друг обект, който приключихме през изминалата година, е основният ремонт на сградата на НЧ "Св. Св.
Кирил и Методий - 1942" в село Коларово, благодарение
на което се обнови неизползваната от около 40 години
зала за мероприятия, сцена, съблекалните и допълнителните помещения в сградата. В рамките на настоящата
година, предстои да се реализира проект, чрез който
ще се достави специално обзавеждане и оборудване за
помещенията на читалището и ще се изгради Туристически център.
Успешно завършихме и асфалтирането и ремонтирането на улици по населените места - Долно Ряхово,
Зафирово, Дичево, Суходол, Косара, Калугерене, Листец,
Звенимир и Зарица, които са на обща стойност около
350 хил. лева.
Както всяка година и през 2021-ва реализирахме ремонтни дейности по административни, културни, здравни, образователни и други обекти в общината. Такива
ремонти имаше в Богданци, Стефан Караджа, Ножарево,
Падина, Зебил и Главиница, на обща стойност около 280
000 лв.
№

Наименование на обекта

1

Продълбочаване на 9000 метра отводнителен
канал
Основен ремонт на ДСП /сватбен салон/

2
3
4
5
6

от стр. 3 на покривите на „Домашен
социален патронаж“ в гр.
Главиница, Детска градина „Св.Св. Кирил и Методий“ в
гр. Главиница и Общинска администрация - Главиница;
- изготвянето на енергиен доклад за възлагане на
проект, който да включва монтиране на фотоволтаични
инсталации за осветление.
- Община Главиница е една от активните общини
в област Силистра по отношение на работата по
различни проекти през отминалата 2021 г. Кои бяха
най-важните проекти?
- Удовлетворен съм, че изводът е такъв, защото
Община Главиница отбеляза ръст в изпълнението на
инвестиционната си програма за 2021 година, въпреки
развиващата се криза в страната. Успяхме да привлечем над 4 млн. лева финансов ресурс от национални и
европейски финансиращи програми. Този успех стана
възможен, благодарение на активната работа на екипа,

с който работя и служителите в Общинска администрация - Главиница.
Един от основните обекти на миналата и настоящата
година е дългоочакваният основен ремонт на сградата
на „Домашен социален патронаж“ или известен още
като „Патронаж“, който стартира в края на миналата
година и се очаква да приключи в края на месец май тази
година. Проектът предвижда доста новости в обекта подмяна на покривна конструкция, изграждане на малка
зала, подмяна на осветление, монтиране на климатична
и вентилационна инсталация, изграждане на вътрешни
санитарни възли, ремонт на кухненските, складовите
помещения и офис помещенията и други. Предвижда се
двете зали да придобият коренно различен интериор.
През изминалата година финализирахме и един жизненоважен за жителите на село Малък Преславец проект,
а именно продълбочаването на открития канал за повърхностни води, който е с дължина около 9000 метра и
е единствен вариант за отвеждане на заустваните от
петте каскадни водоема повърхностни води към блатото
в Малък Преславец. Заустваната вода преминава през
цялото протежение на село Малък Преславец и създава
риск от наводняване на къщите и стопанствата на живеещите в селото. Друга опасност, която е относима
към обекта, е каскадният характер на водоемите, които

Ремонт на административни, културни и
други публични сгради
Изграждане на детски кът на работното място
по ОП „Развитие на човешките ресурси“
Основен ремонт и обзавеждане на културния
дом на НЧ „Св.Св. Кирил и Методий - 1942"
по МИГ
Енергийна ефективност на сградата на СУ
„Васил Левски“

Населено
място
М. Преславец

Стойност, Изпълнение
в лв.
700 000
2021

Главиница

600 000

2022

-

280 000

2021

Главиница

150 000

2021

Коларово

140 000

2021

Главиница

1 314 000

2022

7

Вътрешен ремонт и оборудване на
физкултурен салон в СОУ „Васил Левски“ –
по МИГ

Главиница

198 000

2022

8

Асфалтиране на улици по населените места

-

350 000

2021

9

Изграждане на мултифункционални детски
площадки – по МИГ

Коларово
Зафирово
Падина
Ст. Караджа
Звенимир
Зебил
Главиница

180 000

2022

190 000

2022

Листец

185 000
35 000

2022
2022

10 Изграждане на парк за активни занимания и
отдих – по МИГ
11 Рехабилитация на улици по ПРСР – по МИГ
12 Освежаване, обзавеждане и оборудване на
Център за соц. рехабилитация и интеграция

4 287 000

Предстои да се обяви процедура 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 на
помещенията, подмяна на осветителни тела, подмяна
на котел и отоплителна инсталация и други.
- Какво е състоянието на събираемостта на местните данъци и такси? Какви мерки предприемате, ако
има нередовни платци?
- В края на 2021 година отчетохме рекордни приходи
за Община Главиница от данъчен и неданъчен характер,
което стана възможно благодарение на добрата работа на екипа, общинската и кметските администрации,
правилната секторна реформа и отговорната позиция
на жителите на общината. Трябва да отбележа, че
увеличението е факт, без да се увеличават стойностите на местните данъци и такси, както и наемите на
недвижимите имоти.
Ръстът в събираемостта на местни данъци и такси
се дължи на различната данъчна политика, която въведохме още през предходния мандат. Един интересен

факт, който мога да споделя е, че данъчната политика
в община Главиница преди 2016 година е била от типа:
„който желае плаща, който не желае не плаща”. Последното е продиктувано от факта, че преди 2016 година, не
е образувано нито едно производство за принудително
изпълнение срещу данъчнозадължени лица. Данъчна политика само на гише, води до там, че огромни задължения
за местни такси и данъци остават несъбрани и в последствие се погасяват по давност. Задължения, попаднали в
хипотезата на погасителната давност, губят правото
на принудително събиране.
Разбира се, този успех не се дължи само на служителите от отдел „Местни данъци и такси“, огромна роля
имат и нашите специалисти „Административно и финансово обслужване“ по Кметствата, както и кметовете
и кметските наместници, които получиха пълен достъп
до програмата за събиране на МДТ.

№

година

Данъчна

Приходи
от
местни данъци и такси,
в лв
663 000

1

2014

2

2015

673 000

3

2016

719 000

4

2017

962 000

5

2018

831 000

6

2019

823 000

7

2020

825 000

8

2021

987 000

Наред с това, служителите ангажирани със събиране
на МДТ, ежедневно поставят темата за налозите, които
са инструмент за реализирането на добро управление.
Комбинирането на високите местни приходи с достатъчното външно финансиране, води до устойчивост на
реализираните дейности и възможност за увеличаване
на качеството им.
Винаги съм бил благодарен на всички съвестни жители
на община Главиница, тъй като това, което успяваме
да създадем е благодарение на техните отговорни
действия.
На фона на отличната събираемост, друг един разчет
обаче дава знак, че достигането на максимума от възможните приходи, създава задоволство от работата, но
поставя и лимит на разходната част в бюджета, т.к.
поради публичния характер на дейността, Общината
не може да генерира други приходи, освен посочените
в закона.
- Какви приоритети залага Общинското ръководство през настоящата 2022 година?
- Наред с всички останали ангажименти, които са на
дневен ред, аз и моят екип, определяме здравеопазването,
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от стр. 4 социалните дейности и образованието, като основни
приоритети в управлението на община Главиница през
настоящата 2022 година.
Социалните и здравните услуги се очертават като
едни от най-значимите в малките населени места, т.к.
преобладава възрастното население и ежегодно расте
нуждата от здравни и социални грижи.
Най-голямата социална
услуга в община Главиница е „Домашен социален
патронаж“ /ДСП/, чиято
дейност има много добри
отзиви от страна на 450те потребители от 23-те
населени места. Всеки работен ден, персоналът на
ДСП успява да приготви
и достави сготвена храна
на потребителите на „Топъл обяд“, които са около
250 на брой и получават
безплатна храна - първо и
второ ястие, хляб и десерт.
Срокът на програмата е
до 30.06.2022 г., но имайки
предвид приетите приоритети от страна на правителството, очертава се
да бъде удължен до края на
настоящата година. Наред
с безплатната храна, ДСП
приготвя храна и за близо

200 потребители, които
сами си заплащат храната,
т.к. не отговарят на изискванията на Програмата.
Освен ДСП, в община
Главиница се предоставят
и други социални услуги,
които са делегирани от
държавата, като:
- „Център за настаняване от семеен тип“ в село
Малък Преславец, който
е от резидентен тип и
предоставя среда за деца
/от 3 до 18 год. /, лишени
от родителски грижи. Капацитетът на центъра е
15 деца;
- „Център за социална
рехабилитация и интеграция“ в село Сокол, който е
с капацитет за 60 лица и
предоставя услуги свързани
с рехабилитация и социална
интеграция на лица с увреждания;
- „Комплекс за социални
услуги за лица с психични
разстройства и за пълнолетни лица с умствена
изостаналост“.
Наред с наличните социални услуги, усилено работим в
посока разкриване на допълнителни социални услуги и в
останалите населени места на общината. Продължават
подготвителните дейности за разкриване на общинска
услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция“
в село Листец и филиал в село Звенимир, който Център
ще обслужва шестте населени места - Подлес, Листец,
Вълкан, Зебил, Звенимир и Зарица.
Друга стъпка, която предприехме е да подготвим и
входираме проект в обявения прием на Проект „Красива
България“, за основен ремонт на сградата на бившата
детска градина в село Дичево и преобразуването й в
Център за социални услуги.
За да можем да вземем адекватни решения и допълним
пропуските на държавната политика в областта на

С цел подобряване на условията в амбулаторните
пунктове, реализирахме текущи ремонти, обзавеждане
и оборудване в селата Звенимир, Листец, Стефан Караджа и Дичево. През настоящата година ще заложим
средства за ремонт на Здравната служба в село Черногор, Последното създаде възможност от разкриване на
нови медицински пунктове по населените места и във
всеки пункт да има най-малко по два пъти в седмицата
присъствие на медицинско лице.
№

Здравен пункт

Лекар

Медицински персонал
акушер Татяна Христова
мед. Сестра Мария Великова

1

гр. Главиница

д-р Светлан Христов

2

с. Сокол

д-р Светлан Христов

фелдшер Ерма Хаджиева

3

с. Дичево

д-р Светлан Христов

фелдшер Ерма Хаджиева

4

с. Зафирово

д-р Светлан Христов

5

с. Звенимир

д-р Милен Бобчев

6

с. Листец

д-р Милен Бобчев

фелдшер Митхат Талят

7

с. Черногор

д-р Калинка Милкова

фелдшер Халил Кемал

8

с. Стефан Караджа

д-р Калинка Милкова

акушер Руска Драганчева

д-р Румяна Тодорова

фелдшер Ерма Хаджиева
фелдшер Митхат Талят

Първичната дентална помощ в община Главиница към
момента се осигурява от 4-ма стоматолози, които предоставят услуги в общо 6 стоматологични кабинета.

№

здравеопазването, посетихме всички всички медицински
лица, работещи на територията на община Главиница.
Целта на посещенията беше да поздравим медицинските лица, които с всички сили и средства се борят
в тези трудни пандемични времена, за да съхранят
здравето и живота на хората, и да се извърши оглед
на материалната база, техническата обезпеченост и
текущите проблеми на медицинските пунктове, в които
се провеждат амбулаторните практики, както и да се
запознаем с нуждите на медицинските лица и хората по
населените места.
Оказва се, че основният проблем на здравеопазването,
както в община Главиница, така и на останалите малки
общини в страната, продължава да е недостатъчният
брой медицински лица, съобразно нуждите на населението
от медицински грижи.
Във всичките 23 населени места в община Главиница
са регистрирани 3 на брой практики на лични лекари,
които се реализират от д-р Светлан Христов, д-р Милен
Бобчев и д-р Калинка Милкова.
С цел създаване на равен достъп на жителите до
медицинско обслужавене, както и необходимостта да
се осигури достъп и на здравно неосигурени и социално
слаби лица до здравни грижи, привлякохме фелдшер Ерма
Хаджиева, фелдшер Митхат Талят и фелдшер Халил Кемалов, които подпомагат практиката на личните лекари
д-р Светлан Христов и д-р Милен Бобчев и съответно д-р
Калинка Милкова в медицинските пунктове в с. Звенимир,
с. Листец, с. Сокол, с. Дичево, с. Зафирово и с. Черногор.

Стоматолог

1

д-р Кенан Рахим

2
3
4

д-р Неше Заид
д-р Йозлем Халил
д-р Венера Кацарска

Стоматологичен кабинет
град Главиница
село Звенимир
село Стефан Караджа
град Главиница
село Зафирово
село Сокол

При провеждане на срещите с медицинските лица,
се оформи идеята да се предприемат първи стъпки за
начертаване на Здравна карта на община Главиница,
която да дава актуална информация за предимствата и
недостатъците на здравното обслужване в общината,
а това са:
- тенденции за намаляване на населението, раждаемост, смъртност, нива на естествен прираст на
населението, нива на трудоспособна възраст, ниво на
постоянно живеещо население в общината;
- здравно неосигуреното население, ниво на населението с избран личен лекар;
- ниво на населението с решения от ТЕЛК или НЕЛК и
с чужда помощ;
- структура на заболеваемостта на населението,
необходимост от рехабилитация и други.
Определянето на здравеопазването като един от
основните приоритети на управлението на община Главиница, наред с образованието и социалните дейности,
налага необходимостта да се създаде аналитична база
от данни, която да дава възможност да се вземат адекватни действия при вземане на решения.
Слабият икономически растеж води до влошаване на
здравния статус на населението - хората не разполагат
с необходимите средства за навременно лечение, а държавата не успява да задели адекватен размер финансов
ресурс, за да отговори на нарастващите здравни потребности. Причините за тази негативна тенденция са
намаляващото и застаряващо население, демографският
срив, липсата на инвестиции и на ефективни държавни
демографски политики.
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Община Главиница
планира придобиване
на специализирани и
високопроходими МПС
С цел подобряване на
качеството на предоставяните услуги от
Общинско предприятие
„Общински имоти и
комунални дейности“
и други звена на територията на общината,
Общинска администрация - Главиница, предложи на Общински съвет
- Главиница да подкрепи
предложение за придобиване на:
- нов специализиран
камион за сметоизвозване, с максимална
товароносимост 22
кубични метра. Целта е
да се въведе устойчив

график на сметоизвозването по населените
места, който да дава
надеждност за дата
и часови интервал на
обслужването.
- нов колесен трактор за подобряване
на дейността на Общинско предприятие
„Общински имоти и
комунални дейности“
и в частност зимното
поддържане на общинските пътища и населените места;
- придобиване на
специализиран камион
самосвал с устройство за опесъчаване /

песъкар/ и снегорино
гребло, което ще създаде възможност да се
замени стария камион
марка „ГАЗ“ и стария
песъкар, който е закупен преди 7 години;
- нов високопроходим
/4х4/ лек автомобил,
който ще е предназначен за нуждите на Полицейски участък - град
Главиница;
- нов високопроходим
/4х4/ лек автомобил,
който ще е предназначен за нуждите на
отдел „Управление и
стопанисване на общински гори“.

Нов автомобил за Детската
градина в град Главиница
Община Главиница
закупи автомобил
за нуждите на
Детска градина
"Св. Св. Кирил и Методий"
от стр. 1 здравословна и балансирана храна.”
„Искам да благодаря на
230 са възпитаниците
кмета Неждет Джевдет и на ДГ „Св.Св.Кирил и Меобщинското ръководство тодий” от 2 до 7-годишна
за тяхното внимание и възраст, като четири грузагриженост за децата пи - „Мечо пух”, „Шарено
- сподели Йълдъз Реджеб, петле” „Слънчице” и „Продиректор на детското за- лет” са в гр.Главиница,
ведение. - Автомобилът е а останалите седем - в
със специално оборудване различни населени места:
за превозване на храна. "Кокиче“ в с. Зебил, "Васил
Кухнята-майка е в Детска- Левски“ в с. Зафирово,
та градина в гр. Главиница "Роза“ и "Калинка" в с.
и сега вече ще може за Богданци, "Щастливо детдецата от всички групи да ство“ в с. Суходол, „Мир“ в
има еднакво меню. Целта с. Калугерене и "Първи юни"
ни е всички да са еднакво в с. Ст. Караджа.
обгрижени, да получават

На вниманието на лицата
подлежащи на облагане
с патентен данък
Отдел „Местни данъци и такси” на Община
Главиница напомня на
лицата, които до 31
януари на текущата
година са подали декларация и в същия срок
са заплатили пълния
размер на патентния
данък, определен съгласно декларираните
обстоятелства, ползват отстъпка 5 на
сто.

Данъкът може да се
плати и на четири
равни вноски – до 31
януари, 30 април, до
31 юли и до 31 октомври 2022 г., но в този
случай отстъпка не се
ползва.
При неподаване на декларация по чл.61н, ал.1
в срок, на виновните
лица се налага административна санкция
- глоба.

Удължава се до 31 март 2022 г.
разходването на неусвоените към
31 декември 2021 г. целеви
разходи на общините
Със свое постановление
правителството предлага до 31 март 2022 г. да
бъде продължено действието на разпоредби от
Постановление № 408 на
Министерския съвет от
2020 г. за изпълнението
на държавния бюджет
на Република България
за 2021 г. (обн., ДВ, бр.
1 от 2021 г.; изм. бр. 13
и 16 от 2021 г.) и други
актове на Министерския
съвет. Така ще се позволи
разходването за същата
цел на неусвоените към 31
декември 2021 г. средства
по бюджетите на общините от предоставени
трансфери за други целеви
разходи през 2018 г., 2019
г. и 2020 г. на основание
актове на Министерския
съвет за обекти, за които към 1 януари 2022 г.
има обявена процедура по
Закона за обществените
поръчки и тя не е прекра-

тена, или изпълнението
на дейностите и разплащанията за обектите не
са приключили, като при
остатък той се възстановява в държавния бюджет
в срок до един месец от
приключването на разплащанията.
В обхвата на постановлението попадат и неусвоените към 31 декември 2021 г. средства по
бюджетите на общините
от трансфера за зимно
поддържане и снегопочистване на общинските
пътища, постъпили през
2018 г., 2019 г. и 2020 г.,
като те ще могат да се
разходват за дейностите
по зимно поддържане и
снегопочистване на общинските пътища.
За предложения проект
на акт не са необходими
допълнителни разходи/
трансфери/други плащания от държавния бюджет.

Местни данъци и такси - 2022

Събирането на
местни данъци
и такси за 2022
година в Община
Главиница стартира на 26 януари 2022 година,
като внасянето
се извършва на

касите в:
- отдел "Местни
данъци и такси" на
Община Главиница
в град Главиница,
улица "Витоша" 44,
ет.1;
- Кметствата
и Кметските наместничества по
населените места.
Же ла ещи те да
ползват отстъпка
от 5% върху размера на дължимия
данък, следва да
внесат еднократно пълния размер
на дължимите да-

нъци и такси до 3
май 2022 г.
Данъкът върху
недвижимите имоти, такса „Битови
отпадъци” и данък
върху превозните
средства може да
се плати и на две
равни вноски:
- първа вноска - до
30 юни 2022 г.;
- втора вноска
- до 31 октомври
2022 г.,
но в този случай
отстъпка не се
ползва.
Данъчно задълже-

ните лица могат
да заплатят дължимите данъци и
такси по един от
следните начини:
- на каса и чрез
ПОС-терминал в
сградата на Общината или изнесени
каси по населени
места на община
Главиница;
- чрез банков превод по сметка на
Община Главиница;
- в офиси на
EasyPay;
- чрез пощенски
запис.

м. 01/02 2022 г.

Отличена рисунка на Гюнел
Сезгин от село Черногор подарък за политици

Ето така нарисува младата художничка Гюнел Сезгин
отличената конкурсна рисунка
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Рисунката на Гюнел
Сезгин от с.Черногор,
община Главиница, отличена в Трети философско-исторически конкурс
„България и Македония
- близките далечни“, организиран от СУ „Вела
Благоева“ гр. Велико
Търново, с координатори
д-р Ердинч Илхан и Ангел
Янчев, директор на училището, проведен под
патронажа на българския евродепутат Илхан
Кючюк, постоянен докладчик на Европейския
парламент за Република
Северна Македония, достигна и крайният адресат, информира Марияна
Нацова - секретар на НЧ
„Янко Забунов - 1957 г. ”
в с. Черногор.
„Копия от рисунката
на нашето момиче бяха
подарени на вицепремиера на Северна Македония Артан Груби, на
посланикът на България
в Скопие Ангел Ангелов,
на евродепутата Ил-

Вицепремиерът на Северна Македония Артан Груби с рисунката на Гюнел Сезгин

хан Кючюк и на Бурбуке
Имери, директор на ОУ
„Исмаил Кемали“ Чаир от
Антоанета Палангурска,
заместник-директор на
СУ „Емилиян Станев“ Велико Търново” - допълни
още Нацова.
„Днес е доказателство
за съвместния път, по
който поемаме с Република България за поголяма перспектива за
развитие във всяка сфера на социалния живот и
за по-добро опознаване“ -

коментира Артан Груби.
Евродепутатът Илхан
Кючюк, след участие в
конференцията „Граждански принос за изграждане
на доверие, единство
и съюз“, организирана
съвместно с „Обнови
Европа“ и Американския
университет в Скопие,
посети и ООУ „Исмаил
Кемали“ в Чаир с цел
сътрудничество между училищата в двете
страни, в присъствието
на зам. министър-пред-

седател и министър на
политическата система
и междуобщностните
отношения Артан Груби и Висар Ганиу, кмет
на Чаир. Пред медиите
бяха представени и резултатите от конкурса
за есета „България и
Македония - близките
далечни“. Илхан Кючюк:
„Двете държави могат
да бъдат пример на Балканите за партньорство
по европейски стандарти“.

Катя Кръстева е новият „Психологически аспекти
областен управител на политическата власт“

В Областна администрация
Силистра бе проведен ритуал
по посрещане на новоназначения областен управител
Катя Кръстева, която встъпи
в длъжност като представител на държавната власт за
област Силистра. В присъствието на народния представител Стоян Георгиев (ПП
"Продължаваме промяната")
и на Божидар Александров –
областен координатор на партията, заместник-областният
управител Минчо Йорданов
връчи на г-жа Кръстева печата на институцията.
В церемонията участваха
главният секретар Стилиян
Стойчев, както още Тодор
Динков, директор на дирекция „Административен контрол, регионално развитие
и държавна собственост“, и
Димитър Георгиев, изпълняващ длъжността директор на
дирекция „Административноправно обслужване, финанси
и управление на собствеността“, главен юрисконсулт
в Областна администрация.

Г-жа Кръстева проведе и
първата си работна среща
със служителите от Областна администрация, като в
нея участва и досегашният
областен управител Ели Тодорова. Тя пожела успех на
приемника на поста, отбелязвайки теми, по които продължава работата в Областна
администрация: проблемите
с коронавируса на областно
ниво, на транспортната инфраструктура и др. Споделен бе и опит в работата на
Областна администрация по
време на служебните правителства.
Катя Кръстева отправи
своите послания в унисон с
визията на управляващата
коалиция в момента: за работа по посока на нулева толерантност към корупцията за
възвръщане на доверието на
гражданите към институциите; стимулиране на иновации
с цел очертаване на път към
икономика с висока добавена
стойност и др.
Фокус и проактивност са

предвидени в сферата на
регионалната политика (вкл.
в актуалната ситуация с коронавируса), като за целта
предстоят серия от срещи с
представители на местните
власти, на неправителствения сектор и в зоната на
браншовите съюзи. Развитие
търпи въпросът по отношение на дигитализацията и
премахването на хартиени
носители на информация за
сметка на стимулиране използването на съвременните
технологии.
Обект на внимание ще бъде
и международното сътрудничество – работа с дипломатическите мисии на различни страни за подпомагане
на експортно-ориентирания
регионален бизнес. Новият
областен управител ще продължи и непосредствената
си работа с медиите не само
за отразяване на работата в
Областна администрация и
участието на областния управител на различни форуми, а
и за извеждане в публичното
пространство на проблеми и
приоритети, характерни за
област Силистра.
Областният управител
Катя Тодорова Кръстева
е родена на 2.09.1962 г. в
град Силистра. Завършила е средно образование
в ПГ „Климент Охридски“ и
ВПИ – Шумен – специалност
„Начална училищна педагогика“. Работила е в ЕСПУ
със спортен профил „Юрий
Гагарин“ – град Силистра и
в ОУ „Иван Вазов“ – град Силистра. В периода 1999-2019
г. е на свободна практика. От
2019 г. до назначаването й за
областен управител е кметски наместник на село Майор
Ценович, община Силистра.
Омъжена, с две деца – син и
дъщеря.

Д-р Ердинч Илхан връчва на секретаря на читалището в
с.Черногор Марияна Нацова своята първа книга

„Психологически аспекти на политическата
власт“ се нарича книгата на д-р Ердинч Илхан,
която той дари на НЧ
„Янко Забунов - 1957“, с.
Черногор. Това е неговата първа книга. В нея
той акцентира върху
народопсихологическите особености на българина, на отношението му към властта и
властимащите, както и
мотивацията за включване в управлението.
Ценностите и моралът
в политиката са друг
аспект, който съвсем
естествено и закономерно е представен в
монографията. Книгата
е подходящо четиво за
граждани, бъдещи и настоящи политици.
Д-р Ердинч Илхан,
който е родом от
с.Черногор, е психологконсултант, хоноруван
преподавател във Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и
Методий“ и Психолог в
СУ "Вела Благоева".
„Безкрайно сме благодарни за дарението
- каза секретарят на
читалището Марияна
Нацова. - Радваме се
на неговите успехи,
но също и на това,
че не забравя родното
си село. Преди време
той направи също дарение - книги за деца
и възрастни, защото
неговото послание е:
"Никой друг не можеш да
научиш, можеш само да
му помогнеш да намери
знанието в себе си."
Ердинч, не спирай да ръсиш доброто и успявай!”
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Томбола за редовните
данъкоплатци
Община Главиница запази стойността на местните
данъци и такси и като жест към своите
данъкоплатци организира томбола

По повод Деня на родилната помощ, зам.-кметът на
Община Главиница Иванка
Сярова и представители на
НЧ "Христо Ботев - 1940“ и на
Пенсионерски клуб „Младост“
посетиха АГ-отделението в
МБАЛ - Тутракан, кабинета
на личния лекар д-р Светлан
Христов и Центъра за спешна
медицинска помощ в град

Главиница, като им честитиха
празника.
„Уважаеми акушер-гинеколози, медицински сестри и
здравни работници, от името
на Общинска администрация
град Главиница, Ви честитим
празника, с благодарност към
вашия труд, вашата вяра и
любов към новия живот!
Изказваме благодарност и

към нашите майки и баби, за
неуморния труд, който полагат за нашите деца!
Бъдете здрави и все така
милосърдни!”
И още - пожеланията са да
са все така всеотдайни и да
работят усилено в името на
това, да се случва най-великото чудо - раждането на
новия живот!

Една интересна идея е на
път да реализира Общинската администрация в гр. Главиница. Те са организатори
на томбола, в която могат да
участват всички физически и
юридически лица, внасящи
местни данъци и такси през
настоящата година.
„Постъпленията от местни
данъци и такси през 2021 година възлизат на рекордна за
целия период събираемост,
за което искам да благодаря
на всички данъкоплатци и
служители, ангажирани с
тази дейност - информира
кметът на Община Главиница Неждет Джевдет. - Това е
добър повод, тази година да
организираме провеждането
на томбола за лицата, които
са заплатили всички видове
данъци и такси към Общината
за 2022 г., както и за предходните години”.
Въпреки тежката година,
през която доминираше пандемия от COVID-19, икономическа несигурност и
политическа криза, Община
Главиница отчита, че гражданите са внесли своите задължения по Закона за местните
данъци и такси през 2021
година, които са в размер на
988 хил.лв., научаваме още
от г-н Джевдет.
Наградният фонд на томболата включва пет предметни награди - Мотофреза с
ремарке, Смарт телевизор,
Готварска печка, Микровълнова фурна и Кафемашина,
а печелившите лица, ще се

определят чрез жребий, който
ще се проведе в присъствието на нотариус.
Организаторите са определили и условията за участие в
провеждането на томболата.
А те са следните:
1. Право на участие имат
всички физически и юридически лица, заплатили в срок
до 31.10.2022 г. всички видове
данъци и такси за 2022 г., нямат просрочени задължения
за местни данъци и такси към
Община Главиница, за настоящата и предходни години;
2. За да участват в томболата, лицата следва да попълнят талон с номер и дата
на квитанцията, за внесени
задължения, трите имена и
телефонен номер за връзка;
2.1. За лицата, платили
данъците в сградата на общината или в изнесените каси по
населени места (кметства и
наместничествата), талоните
се получават на място и попълнени се пускат в подготвена за целта запечатана кутия;
2.2. Лицата, платили в офиси на EasyPay, чрез банков
превод и чрез пощенски запис
може да участват, като попълнят и изпратят на e-mail:
mdt@glavinitsa.bg талон, който може да бъде изтеглен от
сайта на община Главиница.
Получените по е-mail талони
ще бъдат поставени в кутията
за томболата след извършена проверка от длъжностно
лице;
3. Всяко едно данъчно задължено лице има право да

участва в томболата еднократно;
4. Печелившите талони ще
се изтеглят на 10.11.2022 г. в
сградата на община Главиница от назначена комисия,
в присъствието на нотариус;
5. Печелившите участници
се уведомяват от организатора на посочения в талона
телефон за връзка, за начина
на получаване на наградата.
Участникът спечелил награда, с когото организаторът
не успее да се свърже на
посочения от него телефон
за връзка, губи правото си
да получи наградата, като същата се връчва на резервен
печеливш участник;
6. Крайният срок за получаване на наградите от
печелившите данъкоплатци
е 25.11.2022 г. Наградите ще
се връчват лично на печелившите лица;
7. Ако спечелилият награда
не се яви до крайния срок, тя
се връчва на резервен печеливш участник;
8. В томболата не могат да
участват служители на отдел
„Местни данъци и такси“ при
Община Главиница и лицата,
ангажирани със събирането
на местни данъци и такси в
изнесените каси по населените места /кметства и кметските наместничества/;
Допълнителна информация гражданите може да се
получи на телефона на отдел
"МДТ" в Общинска администрация град Главиница:
08636/2152.
И тази година УС на НЧ „Христо Ботев-1954 г.” , село Зебил
спазиха традицията - те посетиха
един от най-добрите Ин витро
центрове в България - Медицински център „Св. Иван Рилски” в
Тутракан и поздравиха неговия
управител д-р Любомир Бойчев,
акушерката Иванка Радкова и
всички работещи там.
Читалищните дейци посетиха
и тутраканската болница и връчиха своите подаръци и поздравления на акушер-гинеколозите.
„По случай 21 януари - Бабинден, отправяме сърдечни
поздрави към Вашия екип, с
пожелания за здраве, щастие,
доброта и все така да сбъдвате
мечтите на бъдещите родители!
За тях и семействата им Вие си
оставате най-обичаните лекари
и акушерки, с лица на майки и
баби, които поемат в ръцете си
проплакалите им деца. Бъдете
благословени за труда си, който
е свещен и който дарява любов,
уют във всеки дом!” - е тяхното
поздравление.

Честит Бабинден на акушерката
Фатме Юдаим от с. Зебил, с удоволствие казват от УС на НЧ "Христо
Ботев-1954"!
Няма по-важна и благородна кауза
от тази да помагаш да се роди живот.
Акушерката подава ръка на всяка
нова чиста душичка, която започва
своя земен път. Тя напътства и подкрепя родилката, за да бъде мисията
й успешна. Ето защо заслужава
нейният живот да бъде изпълнен с
любов, признателност и уважение,
защото работата й е наистина забележителна.

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

тел.: (08636) 20 40, 22 84, 22 64
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