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П Р Е Д С Т А В Я М Е  В И
На 19 октомври 2003 година 

стана въдворяването на 
новоизбрания митрополит на 
възстановената древнопросияла 
Доростолска митрополия Негово 
Високопреосвещенство митрополит 
Иларион.

По устав в Силистра е седалището 
на епархията, а в Дулово и Тервел  има 
архиерейски наместничества.

Построяването на нов църковен 
храм е събитие за града, в който се 
прави това. Не всяко поколение може 
да стане съвременник на такова 
събитие. В Тервел обаче хората имат 
щастието да дадат своя принос това 
да се случи.

От 2006 година е започнал 
градежът на храма “Св. Георги 
Победоносец”.  Средства за него са 
осигурени от дарения и субсидии 
както от общинския бюджет, така и 
от дирекция “Вероизповедания” към 
Министерския съвет.

Град Те рве л
Един от хубавите градове на Доростолска 

епархия е град Тервел. Разположен на два 
хълма, той е прекрасен обект за художестве
ната четка.

Животът в тоя град е интензивен, 
народът благочестив. Сега сред града се 
строи величествена черква. Когато забият 
камбаните за Божествена служба в него, 
ще проличи благочестието у гражданите 
му, идващи на молитва да запалят свещ и в 
прослава на Бога да попросят благодатната му 
милост за честит живот.

Да, жителите “тервелчани”, достойно но
сят името на тоя, на който градът е наречен, а 
именно  българския владетел хан Тервел.

Но кой е той?
Тервел е наследник на Аспаруха. В годината 

705 той се възползва от дворцовите раздори 
във Византия, когато император Юстиниан 
II, свален от престола, избяга при хазарския 
хаган в Херсон. От там на лодка успя да дойде 
до устието  на Дунав. Изпрати пратеници до 
Тервел за идването си, а после и сам се срещна 
с него. Тервел в разговор се съгласи да му 
съдейства и поведе 15хилядна войска. Дойде 
до Константинопол /Цариград/. През една нощ 
привържениците на Юстиниана му отвориха 
портите на града. Войските влязоха и тъй 
Юстиниан, подкрепен от, Тервел, зае престола. 
Юстиниан поиска да се отблагодари. Устроиха 
парад в тържествената дворцова зала. Тервел 
постави шита си, сложи камшика си на него и 
Юстиниан пред погледа на велможите почна 
да изсипва монети златни сребърни, докато го 
напълни. После Тервел заби на пода копието си 
право и почнаха да го отрупват с копринени и 
разни фини платове, докато се закри. Юстиниан 
наметна Тервел с златотъкана хламида и 
обеща да му даде дъщеря си за жена, като го 
награди с титла Цезар” /кесар/, давана само на 
престолонаследника на императорския трон. 

И после се обърна 
към стратезите 
си и заповяда: 
“ В и з а н т и й с к и т е 
крепости в областта 
Загоре да се отстъ
пят на Тервел”.

“Да живеят 
августейшите вла
детели”  викнаха 
присъстващите.

Тервел стана 
от трона, излезе 
на откритата в колонада тераса и приветства 
войската си: “Здравейте, храбри войни!”

“Да живееш, ювиги  хане, отвърнаха 
войскарите му мощно и екът се сля с шума 
на морските вълни. Тервел награби монети 
златни и сребърни  златни в десницата си и 
сребърни в левицата и хвърли на войниците.

Така прославен, Тервел се завърна при сво
ите си. От всичко спечелено той най  много 
се радваше на титлата “цезар” като свидетел
ство, че се признава за държавен глава...

Не след много време Юстиниан наруши 
мирния договор. Предприе поход срещу 
българите, но при Анхиало претърпя 
поражение. Върна се в Цариград, но повторно 
бе свален. Пак потърси помощ от Тервел. 
Тервел, незлобив, великодушно пак дойде до 
Цариград, но не свари Юстиниана жив; вече 
бе убит.

Настанаха мирни години. Тервел за знание 
в бъдната история поиска паметник да му се 
изгради, за да напомня българската мощ.

Призован бе каменоделец  скулптор, майс
тор голям. Тервел му обясни какво желае. 

Каменоделецът, възрадван за гласуваното 
му доверие, закръстосва из страната да търси 
подходящ камен блок и скоро на височината 
край Мадара зачука и се откри чудна гледка за 
очите: конник, яхнал кон, дръпнал е юздите. 
А под коня лъв се свил. конникът дръпнал 
вихрено юздите, а под коня копой в бяг се 
заморил. Работата привършил каменоделецът 
и заобяснява на Тервел сюжета на чудната си 
скулптура.

Той започна тъй: “Конникът си ти, ювиги 
хане; а лъвът е Византия във жалък вид, в 
копоя съм представил завистливия приятел 
 зъл прикрит. Лъвът на ромеите е погазен, 
изтощен умира, сиреч, умира неговата мощ. 
На Балканите ти си призваният първенствуваш 
вожд. Завистливият като копоя бяга със език 
навън. Дръзне ли да лай, ще дръпнеш юздите 
и  конският ритник ще го замай”.

Тервел се усмихна приветливо, поздрави 
майсторкаменоделеца и щедро го дари.

И така, трябва да се знае и това, че Тервел 

с ореол на святост у 
нас се изобразяваше 
в ония времена  
“Светеца Тервелин” 
 защитавал от 
н а ш е с т в е н и ц и 
Черноморието ни ...

Ей затуй чест 
е за жителите на 
град Тервел, че 
градът носи името 
на тоя знаменит 
б ъ л г а р с к и 

владетел.
Доростолский Митрополит Иларион

ОТНОВО ЗА ГРАДЕЖА НА ЦЪРКВАТА
Макар, че сградата е още в етап на 

груб строеж, тя вече  внушава онова 
чувство на величие, което  изпитва всеки 
християнин,когато застане пред вратите 
на храма.Когато влезеш във вътрешното 
пространство на строежа и погледнеш 
нагоре към купола се чувстваш някак малък 
,прашинка пред величието на този храм на 
духа и вярата.Още не малко време ще мине 
преди да можем да чуем звъна на камбаните 
и да влезем в новия храм,за да запалим 
свещ,но  ходът на времето положително  ще 
ни изведе до края на начинанието.

Тъй като не всеки може да бъде 
съвременник на такова събитие като градеж 
на нов църковен храм,предлагаме на нашите 
съграждани няколко любопитни факти и 
цифри,свързани със строежа:

*найвисоката му част е почти 21 метра.
*камбанарията има диаметър 5.90 м , а 

купола – 6.50 м.
*широчината на храма е 13.80 м, а 

дължината на сградата – 2829 м.
*преди дни беше договорена изработката 

на църковните камбани.Те ще бъдат три.Най
голямата ще тежи 120 кг и ще има диаметър 72 
см, средната ще е 90 килограмова с диаметър 
61 см, а наймалката ще е 60 кг, с диаметър 
от 48 см. Камбаните ще се закрепят на вече 
излятата в камбанарията стоманобетонна 
греда.

следва на стр. 2
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3 МАРТ - 
НАЦИОНАЛЕН ПРАЗНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ОБЩИНА ТЕРВЕЛ
ВИ КАНИ

НА ТЪРЖЕСТВЕН КОНЦЕРТ
С УЧАСТИЕТО НА ФОЛКЛОРНИ СЪСТАВИ ПРИ 
ЧИТАЛИЩЕ „ДИМИТЪР ДОНЧЕВ” гр. ТЕРВЕЛ

ЗАПОВЯДАЙТЕ !
на 27.02.2009 год.         от 18:00 часа
в зрителната зала на Читалището 

Любовта е единственото 
богатство, което не намалява, 

когато го раздаваме.

Рикарда Хух

                  МИСЪЛ НА БРОЯРубРика
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О  Б  Я  В  А  
О Т   О Б Щ И Н А  Т Е Р В Е Л

На основание чл.4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда 
У  В  Е  Д  О  М  Я  В  А  М  Е

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение “Подобряване на средата на 
живот в гр.Тервел и селата от общината”, с обекти както следва : 

О Б Щ И Н А  Т Е Р В Е Л  –  2 0 0 8  Г О Д И Н А  В  Ц И Ф Р И
ПРОДЪЛЖ АВА ОТ ПРЕДНИЯ БРОЙ

През 2008 год. Комисията продължи 
дейността по Общинската програма за 
превенция на насилието между учениците 
(20072010). Целта на настоящата програма е да 
определи общинските приоритети в областта 
на превенция на насилието между учениците. 
Всички набелязани мероприятия в програмата 
се реализират чрез доброто партньорство 
между Секретаря на МКБППМН, Директор Д „СП” 
и Инспектор Детска педагогическа стая, като 
по този начин се цели създаването на условия 
за ограничаване на насилието и агресията 
сред учениците, постепенно подобряване на 
благосъстоянието на децата и включването 
им в живота на обществото като пълноценни 
граждани. 

През м. февруари за четвърта поредна 
година се отбеляза празника на влюбените 
по понетрадиционен начин „Любов ?влез 
в час”. Участници в семинара бяха учениците 
от СОУ „Й. Йовков” и ПГТО „Д. Михайлов” общо 
26, на възраст 14 15 години. Интерактивното 
обучение засегна важни теми, относно борбата 
с ХИВ/ СПИН, начините за контрацепция, 
видовете половопреносими заболявания и 
рисковото сексуално здраве. Децата научиха 
повече за сексуалното и физическо насилие и 
последвалите чувства у пострадалия. 

През м. март за втора поредна година се 
проведе мероприятието „Отворени врати” на 
МКБППМН с 40 деца с разгледани и образувани 
Възпитателни дела от МК и преминали, заведени 
или водени на отчет в ДПС. Обучението целеше 
да се повиши институционалната правна и 
гражданска отговорност и грамотност на 
децата. 

Отново през м. март Комисията реализира 
и обучителен семинар на тема „Етническа 

толерантност” с 27 ученика от ХІ клас при ПГТО 
„Д. Михайлов” гр. Тервел. В интерактивното 
обучение се наблегна на етническото 
многообразие на света и неговата значимост; 
формираната чувствителност у децата към 
различията между хората и нагласите им 
към толерантно отношение чрез приемане на 
различията помежду ни. 

През м. април май е проведена анкета 
„Ставали ли сте жертва на насилие ?” сред 420 
деца ученици от училищата в Община Тервел. 
Обобщаването на данните от анкетата  показва, 
че 40 % от попълнилите анкетата смятат, че 
насилието спада към доброто; 81 % от децата 
– ученици от ІV до VІІІ клас не са били никога 
наказвани от родителите си; 44 % от децата 
са склонни към насилие, ако техен съученик 
или приятел ги подиграе или нагруби. Едва 
33 % от анкетираните младежи признават, че 
упражняват насилие към животни; 52 % пък 
смятат, че родителите им нямат право да ги 
бият и само 21 % споделят, че това могат да го 
правят учителите в училище. 

Тревожен е факта, че 63 % от подрастващите 
не осъзнават факта, че обидата и подигравката 
са също вид насилие. Значителен процент 
61 на сто от подрастващите обичат да гледат 
предавания и филми с насилие. А едва 39 % от 
родителите забраняват на децата си да гледат 
тези филми и предания с жестокости. 45 % от 
децата признават, че са склонни към агресия 
и не успяват да се овладеят в емоционално 
натоварени ситуации.  

Малко поразлично изглеждат обобщените 
резултати от проведената анкета на тема: 
„Ставали ли сте жертва на насилие ?” сред 
ученици от ІХ до ХІІ клас от гр. Тервел. 

86 % от анкетираните смятат, че най
разпространеният вид насилие е сексуалното 
блудство и изнасилване; 49 % от анкетираните 

отговорят, че не са упражнявали никога насилие; 
22 % споделят, че обект на тяхното насилие 
са техните братя и сестри; а по 18 % посочват 
родителите и учителите; най агресивни са 
децата към своите съученици и приятели – 42 
% от тях са посочили този отговор. 

51 % от децата споделят, че са ставали 
обект на насилие вербално или физическо. По 
30 % от децата са отговорили, че при опасност 
ще потърсят помощ от своите родители и 
приятели; висок е и процентът на доверие 
към служителите на реда от РПУ 18 %; 16 % 
пък посочват, че ще потърсят помощ и ще 
споделят с преподавателите си в училище. 24 
% от анкетираните безрезервно ще помогнат 
на жертвата, ако станат свидетели на агресивно 
поведение и насилие; 48 % ще помогнат, при 
условие, че познават жертвата и няма опасност 
за живота им, а 28 % отказват да окажат помощ 
от страх да не пострадат. 60 % от анкетираните 
ученици гледат филми и предавания с насилие; 
55 % имат свои познати, които са станали обект 
на насилие и агресия; 50 % смятат, че насилието 
в днешно време е приемлив начин на общуване. 
На въпроса „Защо човек упражнява насилие?” 
30 % отговарят, че насилника насилва заради 
негативното си отношение към потърпевшия; 
25 % отговорят „заради физическото си 
превъзходство”; 19 % „под влиянието на 
алкохол”, 26 % от анкетираните посочват „по 
други лични причини”.  

СОУ „Й. Йовков” през м. май стана домакин 
на поредното обучение, реализирано от 
МКБППМН на тема „Противопоставяне при 
конфликт”. Участници в обучението бяха 18 
деца от VІІ и VІІІ клас. Децата бяха запознати 
с моделите на конструктивно поведение при 
конфликт; целеше се формиране на умение за 
противопоставяне в конфликтна ситуация при 
общуване. 

Отново в рамките на същата програма се 
целеше и насърчаване на заетостта по интереси 
във времето свободно от учебни занимания 
популяризирани и представени бяха основните 
дейности на Общинска ваканционна програма 
„Наше лято” сред деца, ученици, родители и 
педагогически кадри. 

През изминалата година са проведени 
поредица срещиразговори с деца на тема 
„Стоп на агресията!” от Секретаря на МК и 
Инспектор ДПС. От м. октомври до м. декември 
2008 год. са обхванати: 80 деца учащи в ОУ „Д
р Петър Берон” с. Коларци, 160 ученика от ОУ 
„Васил Друмев” с. Орляк, 60 деца от ОУ „Паисий 
Хилендарски” с. Безмер и около 200 деца от 
начален курс в СОУ „Йордан Йовков” гр. Тервел. 
Работата на специалистите ще продължи до 
пълно обхващане на учащите в Община Тервел. 

През м. декември МКБППМН организира 
конкурс на тема „НЕ  на насилието” за рисунка 
и колаж за деца от 12 до 18 години. Отличените 
рисунки и колажи ще бъдат публикувани във 
вк „Тервел” в рубриката „Младите автори на 
обществената промяна” .

 През м. декември МКБППМН организира 
и интерактивно обучение, по повод 
Международния ден за борба с ХИВ/ СПИН с 34 
деца ученици от ІХ и Х клас на СОУ „Й. Йовков” и 
ПГТО „Д. Михайлов” гр. Тервел. 

Предстои провеждане на „кръгла маса” по 
проблемите на детската престъпност с членове 
на МКБППМН. Ще бъдат обсъдени броят 
разгледани възпитателни дела, наложени 
възпитателни мерки и съотношение на брой 
извършени прояви и извършители през 
последните две години. 

Край на материала

М И Т Р О П О Л И Т  И Л А Р И О Н  З А  Т Е Р В Е Л  И  Н О В И Я  Ц Ъ Р К О В Е Н  Х Р А М               РубРика:

продължава от стр. 1
*Два железни кръста,всеки един от които 

с височина 1.60 метра ще бъдат монтирани 
на купола и камбанарията.След като бъдат 
монтирани кръстовете,ще се положи и медната 
ламарина върху двете сфери – на купола и 
камбанарията.Ламарината е вече закупена от 
фирматаизпълнител на строежа.

*Паралелно с кръстовете, от вътрешната 
страна на купола ще бъде монтирано и 

съоръжението, на което в последствие ще се 
окачи църковния полилей.Полилеят ще бъде с 
диаметър 1.20 м , с три пръстена, на които се 
поставят общо 60 електрически крушки.Освен 
централния голям полилей в залата ще има 
по – малък полилей от същия вид и стенни 
аплици.

*Общината и църковното настоятелство 
предприеха поредица от действия за 
осигуряване на финансиране от Републиканския 
бюджет – внесени са проект и мотивирано 

искане пред Дирекция „Вероизповедания” при 
МС, разчетени са средства за съфинансиране 
на строежа в общинския бюджет за 2009 г.

*Изчисленията сочат, че за да се завърши 
строежа на храма от сегашното си състояние 
до измазването отвън и вътре ,са необходими 
още около 330 000 лв. с  ДДС.

*Входът на храма се изменя от 
първоначалния проект и стълбището ще бъде 
заменено от подход,който да осигурява удобен 
достъп за възрастни и трудно придвижващи се 

хора – от тротоара до храмовата врата.
*Проучват се възможностите за 

изработване на дограма,която в максимална 
степен да съответства на традиционния за 
църковните храмове екстериор и в същото 
време да предлага качеството на модерните 
технологии.

Нека си пожелаем успех в начинанията, 
свързани с новия храм и скорошно завършване 
на започнатото !

1.Реконструкция на улично платно и тротоарна настилка на улица”Цар Калоян” в гр.Тервел;
2.Реконструкция на улично платно на улица „Александър Стамболийски” в гр.Тервел;
3. Реконструкция на улично платно на улица „Климент Охридски” в гр.Тервел;
4.Реконструкция на улично платно на улица „Георги Бенковски” в гр.Тервел;
5.Реконструкция на улично платно на улица „Бистрица” в гр.Тервел;

6. Реконструкция на улично платно на улица „Васил Левски” в гр.Тервел;
7. Реконструкция на улично платно на улица „Христо Смирненски” в гр.Тервел;
8. Реконструкция на улично платно на улица „Оборище” в гр.Тервел;
9.Основен ремонт на улично осветление в с.Кочмар
10.Основен ремонт на улично осветление в с.Нова Камена

Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в Община Тервел или в РИОСВ  Варна, ул. “Ян Палах” №4.

С л а д к о  д а р е н и е  з а  м а л ч у г а н и т е  о т  д е т с к и т е  г р а д и н и
Фирма “Чипита” АД  България направи 

дарение за всички детски градини в Община 
Тервел. На всяко дете, което се обучава в ЦДГ се 
падат по 14 кроасана. Така ще се разнообрази 

следобедната  закуска на децата.
В своето благодарствено писмо до 

Генералния директор на фирмата господин 
Стаматис Теодоропулос, кметът на общината 

инж. Живко Георгиев написа: “ От мое име, 
от името на децата на Община Тервел Ви 
благодарим, че в това трудно време сте 
успели да съхраните добротата и щедростта, 

готовността да помагате”.
Уверени сме, че и децата от Община Тервел 

ще намерят начин да засвидетелстват своята 
благодарност.
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О Б Щ И Н С К И   В Е С Т ИРубРика:
ОБЩИНАТА ВНЕСЕ В ОБЩИНСКИЯ 

СЪВЕТ ПРОЕКТА НА БЮДЖЕТ 2009
Това стана на 20 февруари т.г.Предстои да 

се обяви дата за заседанието,на което той ще 
бъде разгледан.Новите моменти и акцентите 
в него са следните:

*всички средства от Централния бюджет 
се предоставят на общините в размер 
от 90%.Останалите 10% са резерв,който 
Държавата не предоставя към момента.Тези 
10 % общините ще получат при изпълняване 
на определени условия ,касаещи 
макроикономическата рамка за страната.Така 
за Община Тервел от приходите за делегирани 
от държавата дейности / общообразователни 
училища,читалища,трудови възнаграждения 
на персонал в детски градини и общинска 
администрация,МКБППМН ,здравни кабинети 
в училища и детски градини и др./ са в размер 
на 5 149 584 лв. От тях 514 960 лв. ще бъдат 
заделени в резерв и няма да се предоставят 
на общината.

*Стандартът за издръжка на един 
ученик в общинско училище е 1409 лв. , а 
на 6 годишно дете в подготвителен клас 
– 900 лв.Сумите също се предоставят в 
размер 90%.За първа година се въвежда 
стандарт за извънучилищни дейности – по 
15 лв. за ученик.Със сумата се подпомага 
издръжката на звената за извънучилищна 
дейност – в нашия случай ОДК”Малкият 
Принц”.Средствата са много необходими за 
общината, за да подпомогнат издръжката 
на това звено,което миналата година бе 
съхранено при  сътресенията на реформата в 
средното образование .

*издръжката на здравните кабинети в 
училища и детски градини за първа година 
се формира също по стандарт на брой дете/
ученик – 10 лв. за ученик / дете в училище 
и 139 лв. за дете в детска градина.Такова 
е и положението за бюджета на детската 
ясла – целогодишната издръжка на едно 
дете там се остойностява от държавата на 
2417 лв.Общината ще получи 90% от сумите.
По предварителни разчети те ще покрият 
разходите за заплати и осигурителни 
вноски.Издръжката на изброените здравни 
заведения ще се осигурява от собствени 
общински приходи.

*капиталовите разходи от целева 
субсидия са в размер на 505 100 лв. От тях 
общината ще получи 90% , или 454 590 
лв.Планират се капиталови разходи и за 
сметка на собствените приходи на общината.
Техният размер е 384 049 лв. Тридесет обекта 
или дейности по проектиране ще бъдат 
финансирани с тези средства.

*Общината планира средства , с 
които ще плаща 15% при пътуването на 
педагогическия персонал.Държавата поема 
останалите 85%.Общината ще дофинансира 
и пътуването на учениците,когато се ползват 
фирмипревозвачи.Планирани са и суми 
за поевтиняване на столовото хранене на 

учениците – по 0.50 лв. на ден.
*заплатите на общинските съветници се 

осигуряват от собствени приходи / данъци,так
си,наеми,продажби/.Планираният им размер 
е 98 277 лв.Други 14 551 лв. са предвидени за 
издръжката на общинския съвет.

*за култура тази година ще се разходват 
почти двойно поголям обем от средства, в 
сравнение с предходните години.Причината 
за това е, че тази година ще мине под знака на 
предстоящата 50годишнина от обявяването 
на Тервел за град.В тази връзка ще се 
финансират прояви,които ще съпътстват 
годишнината.За дейностите по културния 
календар са разчетени общо 84 000 лв.

*За спортни прояви, организирани от 
общината и МКБППМН се заделят 10 500 лв.

*спортните клубове ще получат общо 
106 250 лв.Найголям дял в тази сума 
има ФК”Септември – 98” Тервел – 84 520 
лв.,следван от Клуб „Атлетик” – 7 000 лв.Три 
футболни клуба в селата Жегларци,Зърнево и 
Орляк ще получат по 5 000 лв.

*общия размер на общинския бюджет 
е 8 485 132 лв. В сумата е включен и 
задължителният 10%ов резерв за 
държавните дейности.При съставянето на 
бюджета не се планират и сумите,които 
постъпват като следствие на финансирани 
общински проекти или други приходи със 
случаен характер.

ЩЕ СЕ ОБСЪЖДА ФОРМУЛАТА ЗА 
РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА 

ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА
Това ще стане тази седмица на работна 

среща между директорите на училищата 
и представители на общината.Бюджетната 
2008 година завърши без съществени 
финансови проблеми за училищата в община 
Тервел.Пет от общо 7те училища реализираха 
икономии,които ще ползват през 2009 година.
Две от училищата приключиха годината 
с незначителен обем на неразплатени 
разходи – последна за годината доставка на 
горива.За 2008 година училищата получиха 
средства по основен компонент от 80 % и три 
допълнителни компонента с обща тежест от 
20 %.Заделен бе резерв от 5 %.

За тази година общината ще предложи на 
директорите изменена формула,съобразена 
с новите моменти при съставянето на 
държавния и общинските бюджети.

• няма да се предвижда компонент за 
резерв за нерегулярни разходи, тъй като 
училищата ще получат 90 % от субсидиите си 
, така както и общините.

• Основния компонент при разпределянето 
ще бъде с тежест от 90%, вместо 
миналогодишните 80 %

• Тежестта на въведените през миналата 
година добавки за училища в селата и 
за средищни училища в селата ще бъде 

намалена от 6 и 9 % за 2008 година на 3 и 4 % 
за 2009 година. 

• Предлага се въвеждане на нова добавка 
за столово хранене.Тя касае двете средищни 
училища, в които се организира такова 
хранене – СОУ Тервел и ОУ в с.Нова Камена.

Трите добавки с обща тежест от 10 % 
отразяват общинската политика за:

*задържане на децата в училище и по
добро усвояване на учебния материал чрез 
осигуряване на условия за целодневно 
пребиваване в средищните училища.По 
този начин се създават условия за попълно 
обхващане на децата от ромски произход от 
селата в съседство със средищно училище 
в село Нова Камена. Добавката за столово 
хранене дава възможност да се осигурят 
трудовите възнаграждения на персонала 
в столовете в СОУ и ОУ Нова Камена  и да се 
направи не голямо увеличение на сумата за 
1 храноден при запазване на досегашното 
ниво на дела,който осигуряват общината и 
родителите – по 0.50 лв в храноден от 1.00 
лв.

*добавките за училища в селата и 
средищни такива в селата отразяват 
неблагоприятните демографски тенденции за 
застаряване на населението извън общинския 
център и следващото от това намаляване на 
броя на децата в местните училища. В същото 
време издръжката на материалната база 
и осигуряването на учебния план налагат 
в училищата по селата да се извършват 
разходи,които имат много поголям дял в 
общия обем разходи, в сравнение със СОУ,в 
което са концентрирани голям брой ученици 
от закрити училища по селата и в резултат на 
това финансовият аспект на образованието 
там сочи много повисока ефективност на 
разходите.

ИНВЕСТИЦИИ В ОБЩИНСКА 
ИНФРАСТРУК ТУРА И УСЛУГИ
Ще станат факт през идния строителен 

сезон, в случай,че бъдат одобрени внесените 
през последните три месеца на предходната 
и първите два месеца на настоящата година 
проекти.Последният внесен такъв е за 
доизграждане ,обзавеждане и оборудване 
на дома за стари хора в с.Полк.Савово.
Изграждането на това социално заведение 
започна през м.октомври 2007 година 
със средства от Социалноинвестиционния 
фонд.Завършен е грубия строеж и част от 
довършителните работи и обектът е замразен.
Сега общината кандидатства пред Проект 
„Красива България” за доизграждането 
на дома,обзавеждането и оборудването 
му.Възможност за това дава извънредна 
мярка на Проект”Красива България” за 
спешно подпомагане на социални домове.
Предложението на община Тервел е на обща 
стойност 380 465 лв.Строителните дейности 
възлизат на 335 531.21 лв. , а обзавеждането 

и оборудването на 31 617.60лв. Други 13 316.19 
лв. са предвидени за квалификационен курс 
на 10 до 12 безработни мъже от общината, 
които ще бъдат преквалифицирани в 
строителна специалност и ще бъдат наети 
при изпълнение на обектите от общинската 
антикризисна програма за 2009 година .На 
други 10 безработни мъже предстои да 
бъдат квалифицирани като армировчици 
и кофражисти по договорения вече за 
изпълнение по Проект „Красива България” 
обект за изграждане на достъпна среда на 
обществено значими обекти и възстановяване 
на фонтаните в Тервел.

Съфинансирането, което общината 
осигурява за проекта за дома за стари хора 
е 80 000 лева и представлява 21 % от общия 
бюджет на проекта и 21.78 % от бюджета за 
строителство,обзавеждане и оборудване.

В случай на одобрение ще последва избор 
на изпълнител на СМР и на такъв за доставка 
на обзавеждането и оборудването. След 
приключване на изпълнението домът ще 
разполага с общо 13 стаи за домуващи стари 
хора.Дест от тях са за по двама обитатели,две 
са самостоятелни и една е за трима домуващи.
Стаите са разпределени в два корпуса.Освен 
тези помещения в дома ще функционират 
още медицински кабинет,трапезария с 
разливна,кабинет на управителя, стая за 
занимания по интереси, перално помещение, 
склад, котелно, битова стая и две стаи за 
почивка на персонала.За двора са предвидени 
дейности по благоустрояване – беседка,пейк
и,затревяване.Двата корпуса на сградата са 
свързани помежду си отвътре посредством 
топла връзка, а отвън чрез покрита тераса.

До края на м.април предстои да бъдат 
внесени и два проекта по Програмата за 
развитие на селските райони – един за 
рехабилитация на общинския път за с.Полк.
Савово и един за благоустрояване на Тервел 
/ улици,тротоари/ и основен ремонт на 
уличното осветление в две общински села.

В края на миналата година са внесени още 
три проекта по Програмата за развитие на 
селските райони , а в началото на 2009 година 
– един по Програмата за Околна среда.

Очакваме още резултат от разглеждането 
и на два проекта,които не съдържат 
строителни дейности – един за създаване 
на местна инициативна група по Програмата 
за развитие на селските райони и един за 
развиване на нови форми на извънкласни 
дейности и обогатяване на съществуващи 
такива по Оперативна Програма „Човешки 
ресурси”.

Общината и църковното настоятелство 
полагат и големи усилия за осигуряване 
на средства, с които да завършат градежа 
на църковния храм в Тервел.В момента 
интензивно се работи по куполите и 
камбанарията.Предстои облицоването с 
подготвена за целта медна ламарина. 

В Е С Т  О Т  С Т Р А Н А Т А
Приемът на документи за подпомагане 

по субсидията за произведено и продадено 
качествено краве, биволско, овче и козе 
мляко за януари започна, съобщиха от 
Държавен фонд “Земеделие”. Срокът за 
подаване на заявленията изтича на 27 
февруари. Подпомагането е 20 ст. за литър 

качествено краве и козе мляко и 25 ст. за 
литър качествено биволско и овче мляко. 
Млекопроизводителите ще могат да 
кандидатстват за безвъзмездната помощ 
до 20 число всеки месец до изчерпване на 
разпределения финансов лимит. Субсидия 
за произведено и продадено качествено 

краве мляко се предоставя на  земеделски 
производители, които са категоризирани 
като първа група млекодобивни стопанства. 
Количеството краве мляко, което се субсидира, 
не може да надхвърля индивидуалната 
млечна квота на производителя. Субсидия 
за козе мляко могат да ползват земеделски 

производители, които притежават наймалко 
20 броя кози. Горната граница за дневна 
млечност от биволица е до 12 литра, от овца 
 до 1,5 литра и от коза  до 3 литра.
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ТЕРВЕЛ

и з д а н и е  н а  О б щ и н а  Т е р в е л

М И Л А  М О Я ,  Б А Б О !
Ден на баба. Така децата и техните благородни 

учителки нарекоха 4 февруари 2009 год. На 
този ден те гостуваха на “бабите” от Клуба на 
пенсионера “Целомъдрие” в Тервел. Залата на 
клуба беше пълна. С трепет очакваха малките 
дечица, подредили  лакомства за почерпка. 
И те пристигнаха весели, засмени, облечени в 
носийки и  костюми на животни.

Започна спектакъла. Заредиха се песнички, 

стихотворения за милата баба, за обичта, която 
раздават на своите внуци, за обичта на внуците 
към бабите “колко много ги обичат”. Стиховете, 
подготвени от учителките бяха такива, че всяко 
дете отправяше думички за своите две баби , 
които се грижат, обичат, разказват приказки, 
прощават пакостите им и много, много други 
неща.

Последва представянето на приказките 
“Дядовата ръкавичка”. Оживяха героите – малка 
мишчица Гризана, Зайобайо  средногорски, 
Кума Лиса, Кумчо Вълчо и Мецана. 

На сцената се появи атрактивната “фатална” 
баба  на фона на песента на Петя Буюклиева “Баба 
ми е фаталната жена”. Прекрасното изпълнение 
на малката Ина в ролята на бабата предизвика 
спонтанни аплодисменти и много смях.  

Една след друга се меняха картините. 

Започна представянето на приказката “Сливи 
за смет” – героите: дядото, бабата, сина, снахата  
и внуците, които имат неотложни ангажименти 
и не могат да помогнат на дядото да обере 
сливата и работното момиче, което не оставя 
смет в къщата и е избрана за снаха.

Всичко това е представено от талантливите 
деца –Ина, Иван, АнаМария, Габриела, Ивет, 
Дани и Гошо, Камер, Деница, Николай, Емре, 
Ерай, Мирослава и Виктория и учителките 
Стоянка Денева и Севал Адем

В края на спектакъла децата се заловиха на 
хорото. Колко радост донесоха тези мили деца 
на бабите, колко умиление и сълзи на щастие в 
очите им. Ето  защо те всеотдайно и с голяма обич 
отглеждат своите любими внуци, приучават  ги 
да бъдат трудолюбиви,  да уважават и обичат 
родителите си, да бъдат много послушни и 

ученолюбиви.
Председателката на  клуба благодари за 

чудесното представяне на децата, за труда, 
който са положили учителките, за голямата 
радост и топлите думи от децата.  

Т Р И Ф О Н  З А Р Е З А Н  В  С Е Л О  К Л А Д Е Н Ц И
В студения, но приятен Ден на влюбените 

– 14 февруари, Клубът за автентичен 
фолклор при СОУ”Йордан Йовков” гостува в 
добруджанското село Кладенци. Посрещнаха 
ни с пита хляб и шарена сол, с бъклица вино и 
закичиха главите ни с лозови венци – всичко 
според традицията.

Заведоха ни накрая на селото, където са 
лозята. Избраха за зарязване лозето на най
добрия стопанин, нарочен за Трифон Зарезан. 
Лозето му е с обичайните за нашия край 
сортове грозде – бяла липа, ноха, червена 
пръчка. От половин декар всяка година той 
налива по 800 литра вино. Прави бяло и 
червено вино.

Притеснен от многото детски очи, 
вторачени в него, Димитър Василев се 
прекръсти и по стар обичай избра голям чукан 
и отряза по пръчка в четирите посоки на 
света. Преля три пъти чукана с червено вино 
и благослови: “Нека е хаирлия и тази година! 
От лоза по шиник грозде, от кютюк по бакър 

вино!” После отпи от 
бъклицата и почерпи 
всички присъстващи.

На Трифон Зарезан 
се пие само червено 
вино. Затова и 
досегашният “цар” на 
виното бе приготвил 
за трапезата туба 
от 10 литра, с която 
почерпи всички. А работливата му стопанка бе 
приготвила варен пуяк, туршия и мезета. На 
връх празника “царицата” приготвила пита с 
пара. Раздаде на всеки от мъжете и у когото се 
падна парата, той стана “цар” за следващата 
година. Късметът този път озари стопанина 
Драгни Николов Петков. Да е жив и здрав, да 
налее добро вино, да посреща драги гости!

С резитбата на лозята се поставя началото 
на кърската работа. Стоян Жеков празнува 
Трифон Зарезан в с. Кладенци от 1947 година. 
Разказва, че преди хората са празнували на 

полето, сред лозята. 
Там задължително се 
ходи с кон и каруца, 
носи се бъчва с вино. 
Когато отидеш с пълна 
бъчва през пролетта, 
с голям берекет ще се 
върнеш през есента.

Днес нашите 
стопани празнуваха 

в селския клуб, за да посрещнат и гостят нас, 
младите “лозари”. Трапезата благослови 
досегашния “цар” Димитър Василев. За 
доброто настроение на всички се грижеше 
найвече кмета на селото Янко Радев, който е 
и председател на читалището. Той с умиление 
си спомня за миналите години, когато в село 
Кладенци са живели 700 души. Днес жителите 
са едва 180, а 50тина от тях избраха да 
споделят празника с нас.

Кметът на селото се радва на всеки празник, 
който вдъхва живот и сили на кладенчани. 

Заедно с Калинка Паскова, Снежана Станчева, 
Боряна Кирякова, Гинка Йорданова и други е 
възстановена читалищната дейност, чества 
се и патронния празник на читалището, което 
носи името на Йордан Йовков.

Няма никакво съвпадение–и хората от 
село Кладенци, и ние, младите фолклористи 
от СОУ ”Йордан Йовков” Тервел, еднакво 
носим в сърцата си обичта към Добруджа, 
към нейните стопани, към празниците, които 
ни правят преди всичко Човеци! 

„ У ч И Л И Щ Е Т О -  ж Е Л А Н А  Т Е Р И Т О Р И Я  Н А  У ч Е Н И К А ”

Общинският етап на националната 
конференция „Училището желана територия 
на ученика” се проведе на 19 февруари от 
14:00 часа в заседателната зала на общината. 
В национален мащаб конференцията се 
провежда за четвърти път, а за втори път се 
организира в община Тервел. 

В общинския етап взеха участие 31 
учители и 7 ученика от всички училища в 
общината. Подготвени бяха 13 доклада в 
различни направления: „Провеждане деня 

на ученическото самоуправление” 2 доклада 
представени от ОУ „Д р Петър Берон” с. 
Коларци от Русанка Енева; СОУ „Йордан 
Йовков” от Пролетина Добрева и Силвия 
Спасова; „Организиране дейности, свързани с 
подобряване материално техническата база и 
естетизиране на училищна среда” 3 доклада 
ПГТО „Дочо Михайлов”, изготвен от Стоянка 
Георгиева и представен от Димитрина Влаева  
и учениците Михаела, Димитър, Младен и ОУ 
„Др Петър Берон”, изработен от 9 учители; 
представен от Ради Кралев и ОУ „Васил Друмев” 
с. Орляк от Дамянка Петрова, представен от 
Галина Христова. По направлението „Празници 
и тържества на 
талантите” бяха 
подготвени 2 
доклада ОУ „Христо 
Ботев” с. Зърнево от 
колектив, представен 
от гжа Бахар Емин; и 
ОУ „Др Петър Берон” 
представен от Галя 
Маркова.

Наймного доклади бяха представени 
в направление „Организирани училищни 
художествени изложби, дни на фолклора, на 
българското слово, театрални представления, 
ученически концерти” 4 доклада; ОУ „В. 
Друмев” с. Орляк Емилия Райкова и Таня 
Вълчева; НУ „В. Левски” с. Каблешково Радка 
Динева; ОУ „П. Хилендарски” с. Безмер 
Розалия Атанасова; СОУ „Й. Йовков” Стойка 
Жекова, Росица Стратиева. 

В направление „Участие на изявените 
ученици в олимпиади, конкурси, регионални, 
национални и международни състезания” бе 
представен 1 доклад от Румяна Никова, учител 

в СОУ „Й. Йовков” на 
тема „Състезанията по 
история и философия 
като извънкласна 
стратегия за развитие 
на мотивация за 
учене”.

По направление 
„Работата на 
ученически екипи по 

информационни технологии за представяне 
на мултимедийни презентации” се представи 
1 доклад от ОУ „Отец Паисий” с. Нова Камена; 
изнесоха го учениците Айгюл Сафет и Марияна 
Тодорова, под ръководството на учителя 
Йорданка Петрова. 

Журито в състав: председател Кунка 
Дапкова и членове Росица Пенева и Севдалина 
Колева определиха за участие в Областната 
конференция  докладите на Емилия Райкова и 
Таня Вълчева от ОУ „Васил Друмев” с. Орляк; 
на Русанка Енева от ОУ „Др Петър Берон” с. 
Коларци; на Румяна Никова от СОУ „Йордан 
Йовков” гр. Тервел и на Стоянка Георгиева от 
ПГТО „Дочо Михайлов” гр. Тервел.

Препоръката на журито бе написаните 
доклади да се размножат, да се оформят в 
папки и заедно с мултимедийните продукти 
да ги има във всяко училище в общината. 

Областният кръг на конференцията 
„Училището желана територия на ученика” 
ще се проведе на 15 19 март в Гърция.

Да пожелаем на нашите учители успех в 
представянето им. 


