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П Р Е Д С Т А В Я М Е  В И

Лазаровден е един от най-красивите и жизнерадостни 
пролетни празници в Добруджа. Той се празнува навсякъде 
в съботата преди Цветница. На този ден лазарките ходят 
по домовете, пеят на дете, на мома, на ерген и най-вече за 
здраве, пропъждане на болестите и на злото.

.....Ой Лазаре, Лазаре,
      тука са ни казали,
      че има мома и момък.
Я момата годете,
я момъка женете,
доде е вино червено,
и тая бистра ракия.......

Тази година за четвърти път Община Тервел проведе 
пролетния празник Лазаровден. Началото на това 
събитие бе сложено през 2006 година, няколко месеца 
след първото издание на конкурса за коледарски песни и 
обичаи. Общината, като организатор на Коледната проява, 
реши, че моминският аналог на Коледа е Лазаровден .По 
тази причина така както мъжкият пол представи чудесен 
Коледен празник в навечерието на 2005, така и момичетата 
могат да създадат Лазарски празник през пролетта 
на 2006.И така първите две издания на празниците 
бяха организирани като конкурси за представяне на 
песни,обичаи и атрибути – за Коледа и Лазровден.
Участниците свършиха огромна работа – проучиха 
обичаи,поставиха и разучиха песни и танци,изработваха 
костюми и атрибути.Следващите години конкурсното 
начало бе отменено и двата празника сега преминават 
като тематични събития,съчетаващи песни,танци и 
представяне на костюми.Участниците са деца и ученици от 
тервелските училища,детски градини,читалища.

А сега за тазгодишния Лазаровден. 
На 10 април 2009 година пред общината дойдоха 

лазарски групи от Тервел, Коларци, Божан, Безмер, 
Нова Камена, Каблешково, Жегларци и Зърнево. Всички 
деца бяха облечени в пъстри премени, с весели лица 
и жизнерадостни песни огласиха площада. А хората ,и 
особено родителите на децата се радваха от сърце, защото 

осъзнаваха, че българският дух и  българските обичаи 
никога няма да пресъхнат. Желанието на децата  да 
лазаруват  амбицира и техните ръководители да ги научат 
на лазарските песни и танци.

Общината като инициатор и организатор благодари на 
децата и ги възнагради за положения труд.

Нека пожеланията на лазарките да се сбъднат!

Радвай се, радвай
домакине.
Колко шума по гората,
толкоз здраве на таз къща.
Колко дърва на полето,
толкоз здраве на таз къща,
на таз къща чорбаджийска.

„ЗВЕЗДИЧКИТЕ” 
СА ВЕЧЕ НА „ГОЛЯМА” СЦЕНА

На 11 април Вокален квартет „Звездички” при 
Народно читалище „Димитър Дончев-Доктора” гр. Тервел, 
с ръководител Живко Колев, участва в Първия национален 
младежки фестивал на изкуствата „Цветни празници”, 

който се организира от 
Община Добрич и СОУ 
„Св. Климент Охридски”. 
Това е първото издание 
на фестивала, наследник 
на конкурса „Музикални 
надежди”. На него среща 
си дават изпълнители на 
класически, фолклорна и 
популярна музика. 

Мирослава Добрева, 
Мирослава Стоянова, 
Полина Ангелова и 

Николета Костадинова се представиха в раздела „Вокални 
групи, квартети и триа” с песните „Интернет хлапета” и 
„Ний сме радостта за всички”, с които обраха овациите на 
публиката. Това е първата проява на вокалната формация 
към читалището на фестивална сцена. Да им пожелаем в 
бъдеще повече и по- големи сцени и много награди.

В същото време върви усилена подготовка за 
годишната продукция на Вокалната студия, която ще бъде 
през месец юни. За нея младите таланти подготвят много 
изненади за публиката. Така че, не пропускайте тяхното 
шоу. 

Пролетен Карнавал 
в ОУ “Васил Друмев” село Орляк

Пролетта при нас дойде с пристигането на 
многобройните ята щъркели, кръжащи над училището 
ни. С тях пристигна и поканата за карнавал,  приканваща 
ученици и учители да се маскират за пролетния карнавал 
на 27.03.2009г.

И започна усилената подготовка. Карнавалът кара 
хората да се усмихват. И най-вече тези, които са го 
преживели неповторимо събитие, с много шум. Това е 
един чудесен начин за забавление и изява.

Хубаво е да се измъкнеш от сивото и 
монотонно ежедневие като се облечеш 
необичайно, нетипично за всекидневния 
ти стил. Чрез него може да се пренесеш в 
друга епоха и да споделиш любопитни подробности за 
облеклото си. 
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СКЪПИ СЪГРАЖДАНИ,

Днес, в очакване за светъл Празник,
побрал в себе си радост от близостта на любими хора и очакване за хубави помисли и чувства, 

аз Ви пожелавам да имате в домовете си радост,  детска глъч, здраве и благополучие ! 
Да са благи мислите Ви,да са чисти и плодотворни делата Ви! 

Вярвайте в доброто и правете добро! Всеки живее в свой собствен свят,
Но общият ни дом – Земята ще Бъде по-приятно място за всички,

Ако го наситим с добри помисли.
Честито Възкресение Христово!

Кмет на Община Тервел – Живко Георгиев

Братът може да не ти е приятел, 
но приятелят ти е винаги брат.  

Франклин

                  МИСЪЛ НА БРОЯРубРика

весело е на карнавала в Орляк

първо поощрение за м ладите певици
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К У Л Т У Р А  И  Т Р А Д И Ц И И

О Б Я В А
Кокошката снес ла пет килограмово яйце. При нея 
изпращат репортер от мес тния вес тник.  
- Как с тана това?  
- Тайна.  
- Какви са бъдещите ви планове?  
- Да снеса шес т килограмово яйце.  
С лед това репортерът задава въпроси на петела:  
- Как с тана това?  
- Тайна!  
- Какви са с ледващите ви планове?  
- Да счупя главата на щрауса!

ВИЦ НА БРОЯ  
РубРика:

О Б Щ Е С Т В Е Н  Р Е Д  И  С И Г У Р Н О С Т
През изминалия период от 28 март  до 10 

април 2009 год. на територията обслужвана 
от Областна Дирекция „Полиция” (ОДП)-
Добрич, са регистрирани 43 криминални 
престъпления и  произшествия.  

На 01 април 2009 г. в 09,20 часа в РУ на 
МВР гр.Тервел е постъпил сигнал от жител 
на града затова, че е забелязал външното 
осветление на къщата на съседите по ул. 
”Йордан Йовков” да свети постоянно и е 
заявил, че не е виждал живущите в къщата 
през последното денонощие. Изпратения 
полицейски патрул на РУ на МВР Тервел при 
влизане в къщата установява, труповете на 
А.Д. на 62 г. и Т.Д. на 31 г., в стая на първия 
етаж в къщата. Местопроизшествието 
незабавно е посетено от дежурна следствено-
оперативна група и съдебен лекар. От 
извършения оглед не са установени видими 
улики за насилие. По първоначални данни 
се касае за задушаване от печка с твърдо 
гориво.Телата на починалите са изпратени в 
Съдебна медицина Добрич за извършване 
на аутопсия. По случая е заведено досъдебно 
производство по описа на РУ на МВР Тервел.

На 09 април 2009 г. в 19,50 часа на 
ул.”Родопи” в гр.Тервел е възникнал битов 
скандал, в резултат на който С.Я. /27/ хвърля 
камък и удря в окото Е.Ф./25/ от гр.Тервел. 
Пострадалата е откарана в Центъра за спешна 
медицинска помощ при МБАЛ гр.Добрич, 
със съмнения за сериозни наранявания в 
едното око. След организирани полицейски 
действия от служители на РУ на МВР Тервел 
е задържан извършителя на престъпното 
деяние със заповед за задържане за 24 часа. 
Разследването на причините на инцидента 
продължава. По случая е образувано 
досъдебно производство.

През изминалите дни на територията 
обслужвана от ОД „Полиция”- Добрич 
са регистрирани 25 пътно-транспортни 
произшествия, шестима граждани са ранени 

Поделенията на ОД „Пожарна безопасност 
и спасяване”-Добрич са участвали в гасенето 
на 42 пожара и 2 аварийно-спасителни 
дейности, евакуиран е един гражданин, на 
когото е оказана ефективна специализирана 
медицинска помощ. 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е :
Областна дирекция на МВР – Добрич 

съобщава, че е обявен прием за курсанти, 
студенти и докторанти в Академия на МВР 
за учебната 2009/2010 год. Кандидатите 
за курсанти, живеещи на територията, 
обслужвана от ОД на МВР – Добрич, следва 
да подадат документи по образец в сградата 
на ОД на МВР – Добрич /гр. Добрич, ул. 
«Максим Горки » № 12/, в срок от 09.04.2009 
год. до 27.05.т.г., всеки работен ден от 14.00 
до 17.00 ч. За допълнителна информация: 
Интернет-страницата на Академията на МВР. 

Областна дирекция на МВР Добрич 
предупреждава жителите на града, особено 
тези в пенсионна възраст, че се забелязва 
повишаване на опасността те да бъдат 
подведени и измамени чрез несъществуващи 
печалби от лотарии и томболи, организирани 
по различни поводи с привидно благородни 
намерения. Използвайки името на компании 
и благотворителни инициативи, измамници 
се опитват да измъкнат пари от доверчивите 
възрастни хора. 

Полицията предупреждава, че 

телефонните измамниците са много 
изобретателни, те обикновено търсят 
своите жертви сред възрастните хора, често 
сменят сценариите. Те обикновено използват 
схеми свързани с внасяне на гаранция, във 
връзка с възникнало пътно-транспортно 
произшествие или някакъв друг инцидент 
на близък човек;  закупуване на ваучери; 
изгодна сделка и други.

 Полицията съветва гражданите, ако 
им бъде отправена подобна “оферта”, да не 
се доверяват само на телефонно обаждане. 
За да се уверят в самоличността на своя 
познат, да настояват за лична среща, да 
питат за имена и събития, които лицето би 
трябвало да знае, да търсят обратна връзка 
с него, да се свържат с други общи познати и 
роднини. В никакъв случай да не приемат да 
правят разплащания в други градове. Да не 
споделят каквато и да било конфиденциална 
информация за себе си, за свои близки или 
за документи без да бъде установена със 
сигурност самоличността на обаждащия се.

 Не се доверявайте, не давайте пари 
на непознати хора и при всяко съмнение, 
търсете помощ от полицията на телефони 
166 или 112.

РуБРикА:

Има много празници в българския 
календар – официални, религиозни и 
свързани с българските обичаи и традиции.

Когато говорим за култура и  традиция 
в Тервел, със самочувствие можем да 
напишем за Празниците на културата, 
които вече 34 години се провеждат по 
инициатива и финансиране от Община 
Тервел. Ежегодните културни прояви в 
програмата  дават възможност гражданите 
му да се радват, наслаждават и възхищават 
на професионалното изкуство в България 
– на срещите с известни артисти и  
спектакли на драматични театри от Варна, 
Шумен, Разград, Русе, София Търговище; 
на прекрасни концерти и присъствието на 
популярни изпълнители; детски спектакли; 
на най-добрите в България ансамбли и много 
други. 

И през 2009 година Програмата на 
празниците на културата е съобразена с 
желанията на хората от града и общината.

По традиция откриването на празниците 
е винаги с театрална постановка.  За 
първи път наш гост ще бъде Драматичен 
театър Търговище с две постановки 
– комедията “Шест целувки” с участието 
на Николай Урумов  и детския спектакъл 

“Необикновените истории на Мистър Хепи”.
Следващата проява е провеждането 

на Петия по ред конкурс за изпълнители на 
традиционна добруджанска песен “Калинка 
Вълчева” на 08 май 2009 година. Гост и член на 
журито на конкурса ще бъде странджанската 
народна певица Калинка Згурова. Двете 
народни певици Калинка Вълчева и Калинка 
Згурова  в същия ден вечерта от 19.00 часа  
в залата на читалището ще изнесат концерт. 
Паралелно  с конкурса  на 08 май от 15.00 
часа пред читалището ще се проведе и 
Общинския празник на фолклора с участието 
на самодейни групи и изпълнители от цялата 
община.

Следващите два концерта ще зарадват 
особено много тервелската публика. На 15 
май от 18.30 часа в залата на читалището 
ще гостуват младата формация на Стефан 
Диомов “5-те сезона”, които в последните 
години станаха много популярни.

Кулминацията и завършекът на  
празниците ще бъде спектакълът на 
Нешка Робева “Бежанци”, който ще се 
състои на 21 май от 18.30 часа  също в 
залата на читалището. Нейният последен 
спектакъл „Бежанци” представя съдбата на 
емигрантите като използва комбинация от 

аржентинско танго, балкански, арменски и 
еврейски ритми. На сцената се пресъздава 
ресторант в Буенос Айрес, в който мъжете, 
под влиянието на алкохол, са в прегръдките 
на красиви и евтини жени, мъже, водени 
от Съдбата, които преминават всякакви 
граници и времето и се завръщат в родните  
Балкани. Там турци и арменци са приятели 
отново, евреите се веселят буйно, сърбите 
в спомените си се връщат в Шумадия, а 
българите отиват на сватбата на едно момиче, 
което е изоставено от любимия си. И така, 
докато Съдбата не ги връща обратно към 
реалността. Танците са невероятни. Танго, 
изиграно от мъж и жена и игриво поднесено 
от двама мъже, фолклорни комбинации от 
мъже и жени; силата на мъжете е видяна в 
бавните и бързи движения, допълвани от 
леките стъпки на жените. Нежни балетни 
движения се сливат с това и всичко на фона 
на музиката от гореспоменатите страни. 
Силните удари на тъпана, звуци на гайда и 
други балкански инструменти се 
чуват често. Звучат Право и Дайчово 
хоро и танцьорите умело показват 
комбинация от стъпки на фона на 
музика, която служи за съпровод 
на “Женски шопски танц”. Чудесни 

мелодии на Аржентинско танго, арменска 
и еврейска музика се сливат перфектно, а 
костюмите са невероятни. 

По време на Празниците на културата 
в Тервел   ще бъде открита една интересна 
и стойностна фото изложба “Кан Тервел.
Свети крал Тривелий. Дипломатът. Светецът 
войн. Спасителят на Европа.”  Уточнената 
към момента дата е  14 май .Изложбата ще 
остане собственост на нашия град и ще може 
да се види от всички граждани на община 
Тервел. Тя ще бъде разположена в залата на 
картинната галерия на градския музей.

Уважаеми съграждани, организаторите- 
Община Тервел и Народно читалище”Димитър 
Дончев” Ви каним най - учтиво да посетите 
проявите, които Ви предлагаме ,да се 
насладите на прекрасното, да се откъснете 
от ежедневието, да се почувствате по-
възвишени, по-одухотворени.

ВОЕНЕН ОТДЕЛ – ОБЩИНА ТЕРВЕЛ ОБЯВЯВАТ, 
че има вакантни длъжности за кадрови войници за 

заемане чрез конкурс.
Кандидатите трябва да отговарят на следните условия:
- да имат завършено средно или по-високо образование;
- да не са по-възрастни от 32 години;
- да не са осъждани;
- да няма образувано срещу тях наказателно производство;

- да няма друго гражданство освен българското;
- да не са освобождавани от военна служба поради наложено 
дисциплинарно наказание;
Желаещите могат да се информират от списъците, които се 
намират при Бюрото по труда или телефони: за Военен отдел – 058 
/ 605 303, 604 205, за Регионален военен сектор – 058/ 664 764.
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О Б Щ И Н С К А 
П Р О Г Р А М А

О  Б  Щ  И  Н  А   Т  Е  Р  В  Е  Л
ОБЩИНСКА ПРОГРАМА

ЗА ЧЕСТВАНЕ НА 50 – ГОДИШНИНАТА ОТ ОБЯВЯВАНЕТО НА ТЕРВЕ Л ЗА ГРАД 
2009 – 2010 ГОДИНА 

ПАРТНЬОРИ: ОБЩИНА, ЧИТА ЛИЩА, УЧИЛИЩА, ОДК И ДЪРЖАВЕН АРХИВ ДОБРИЧ

Дата
място ПРОЯВА Организатори 

и отговорник
М.май
музея

Изложба на картини на 
тервелски художници

Общината

М.май
музея

Изложба от документи, 
снимки, археологически 

находки, свързани с Тервел

Общината

М.май
Посаждане на дърво/всяко 

у-ще по 50 бр. 
“Природата Ви приветства”

ДЛС,директори на 
училища, кметства

М.май
Поднасяне на венци пред 

паметниците на загиналите 
във войните

Кметове,клуб”Съхрани 
българското”

М.май

Урок по родолюбие”Кан Тервел 
и неговото управление” 
и среща с проф.Божидар 

Димитров

Община,училища,ОДК

М.юни
Залата на 

читалище-
Тервел

Провеждане на конкурс “Мис 
Тервел” община

М.юни
Стадиона 

Крос “Хан Тервел” Клуб”Атлетик”
Директори на училища

До 15 юни
2009 год

Провеждане на Клуб”Дъга”- 
визитна картичка на град 

Тервел

Община

М.юли-
август

2009 год.

Програма “Наше лято”
Конкурс “Красотата на моя 

роден край” – снимки, 
рисунки, колажи.

Община, ОДК

07.09.2009 г.
залата на 
общината

Среща с доц.Жеко Попов 
и представяне на книгата 

“Добруджа: Окупирана.
Освободена. Отнета. 

1913-1918 год.” 

Община читалище-
Тервел

15 
септември-

15 октомври
2009 год.

Обявяване на конкурс за 
написване на стихотворение, 
есе, разказ, презентация “Кан 

Тервел и неговото управление”

Община

М.септември
2009 год.

Заключителен етап на 
конкурса “Красотата на моя 

роден край”

Общината, ОДК, 
училища

М.септември 
2009 год.
в парка

Честване Деня на град Тервел Община

М.октомври
Залата на 
общината

Общински рецитал “Гордея се! 
Ти носиш името на Хан” 

ОДК, директори на 
училища, чит. Секретари

М.октомври
Училища

читалища

Ученическа конференция”Моят 
роден град, моето родно 
село”с изложби във всяко 

училище,читалище

Кметове, директори на 
училища, чит.секретари

М.ноември
2009 год.

Литературни часове “Град 
Тервел и неговите хора”- в 
поетични творби, срещи с 

творци, писали за Тервел и 
тервелския край

Кметове, 
директори на училища, 

чит. Секретари

М.декември
2009 год.

Изложба “Гордея се с теб, мой 
роден град”- документални 
снимки, юбилейни издания, 
макети на сгради и събития, 

свързани с града

ОДК, 
директори на училища, 

чит. Секретари

М.декември
2009 год.

 “Славим тебе, млада Бога”-
специална програма-песни и 
ритуали от Тервелския край, 

свързани с Коледа

Община, читалища

М.януари 
2010 год.

читалища

Празнични концерти на групи 
за автентичен фолклор към 

читалищата и групите от 
читалище”Д.Дончев”-Тервел 
/ ДФТА и школата по народно 

пеене/

Кметове, чит.секретари, 
община

М.януари 
2010 год.

Сцена 
читалище 

Тервел

Тържествена сесия-
оповестяване химн на 

Тервел, обявяване на почетни 
граждани и вписване в 

почетната книга на града

Председател на 
Общинския съвет

М.януари
2010 год.
залата на 
читалище 

Тервел

Тържествен концерт-
спектакъл, посветен на 50 
годишния юбилей на град 

Тервел, с участието на наши 
народни певци и ДФТА”

Община, читалище 
– Тервел

В  П О М О Щ  
Н А  Р А Б О Т О Д А Т Е Л И Т Е
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и з д а н и е  н а  О б щ и н а  Т е р в е л

П Р О Л Е Т ,   Д Е Ц А ,   М Л А Д О С Т ,   Т Р А Д И Ц И И ,   П Р А З Н И Ц И …
Л А З А Р О В Д Е Н  В  Т Е Р В Е Л С К О

следва от страница 1

Ако имаше повече такива празници всички 
ние щяхме да сме малко по-щастливи и много 
по усмихнати.  В  ОУ  “Васил Друмев” с. Орляк 
вече две десетилетия това събитие се превърна в  
традиция.

На 27.03.2009г., за един ден училището се 
превърна в приказна страна.Началото беше 
поставено с Негово величество Кукера, който с 
лудешкият си танц прогони зимата и всичките 
злини. Дядото от приказката „Дядо и ряпа”с цялото 
си домочадие побърза да засее ряпата. Пролетните 
принцеси, феи и русалки сякаш си бяха устроили 
сбирка при нас, а заедно с  техните неизменни 

придружители -щъркела, кълвача, бухала и  
калинките, цветята ги следваха постоянно. За 
да спасят ПРОЛЕТТА от злия Спайдърмен, от 
Граф Дракула,от Дяволицата, от лошите призраци 
и от двете баби Яги, бяха пристигнали Зоро, 
Принцесата войн Зина, Батман, духчето 
Каспър и Пипи Дългото Чорапче. Пипи, пазеше 
красивите дами и не направи опит да повдигне 
големия слон,  воден от Рaджу.

Двама индианци потвърдиха, че и при тях се 

устройват такива забави, но бяха раздразнени 
от журито и фотографа, че не са маскирани 
и насочиха стрелите си срещу тях.Пъстрият 
приказен свят се допълваше от пирати, 
Червени шапчици, малката кибритопродавач
ка, Алиса от страната на чудесата, Крокодила 
Гена и Чебурашка и веселата рибарка. От смях 
се заливаше Чарли Чаплин гледайки малкият 
Палячо.

Кой ли не присъства при нас даже 
останки от трудовата армия, се криеха под 
невидимите самолети. Гледачката предрече на 
Директорката, че ще има много деца и много 
пари, но се оказа, че предсказанието се отнася за 
училището а не е лично. На карнавала присъстваха 

танцьорки от различни страни, които се носеха 
под звуците на оркестър “Веселие”, а песни  
изпяха Преслава и Веселин Маринов. Даже 
две стари баба бяха там с внучките си, а една 
от тях се престраши и заигра страхотна сал-
са - музиката която звучеше по времето на 
целия карнавал.За да има ред и дисциплина 
на празника имаше две мини копия една 
малка директорка и една русокоса учителка. 
За да няма пострадали Червеният кръст беше 
изпратил две медицински сестри, на които им 
помагаше малък робот.

Кой ли не беше на карнавала, кой ли 
не усети пролетното настроение? Само ти 
читателю, но затова толкова подробно ти 
разказвах всичко. Това показва, че на децата 
от ОУ “Васил Друмев” с. Орляк, наред със 
сериозните задачи в училище умеят и да се 

веселят и забавляват. Пак те поздравиха всички 
тервелчани,които се чувстват съпричастни с 
Празника на ромите – 8 април.В читалището 
в Тервел те представиха поредния си концерт 
– спектакъл.

НАГРАДА ЗА ОДК

 На 20 март в Националния дворец 
на децата гр. София, в присъствието на много 

официални гости, родители и деца бяха обявени 
и наградени победителите в Първият национален 
конкурс  на кулинарни рисунки „Рецептите на 
баба”.

 Сред победителите бе и Стелиана 
Руменова Ташкова от школата по изобразително и 
приложно изкуство към ОДК „Малкият принц” гр. 
Тервел.

 С отличените творби от Конкурса ще се 
организира пътуваща изложба, която стартира от 
гр. Пазарджик и преминава през цяла България, 
стигайки до гр. Добрич на 23 май. 

М а л к и т е  л а з а р к и  с а  н а й - н е т ъ р п е л и в и

Цветя, кошнички, пъс три премени на Лазаровден

рис унката на Стелиана

За вас работници и служители
Агенция по заетостта

Дирекция “Регионална служба по заетостта” – ВАРНА
ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА” - ТЕРВЕЛ

Телефон за информация: 05751 2146
Уведомява работниците и служителите 

и работодателите, че във връзка с  
ПМС № 44 от 19.02. 2009г. /Обн. в ДВ. бр. 16 от 27.02.2009г./ за 
определяне на условията и реда за изплащане на компенсации 
на работници и служители, за които е установено непълно 
работно време в икономическите сектори „Индустрия” и „Услуги” 
разполага с финансови средства. 

За изплащане на компенсации в размер до 120 лв. могат да 
кандидатстват работници и служители, за които е установено 
непълно работно време от работодатели, които работодатели:

1. са местни физически или юридически лица, както и 

чуждестранни юридически лица, които осъществяват стопанска 
дейност в Република България;

2. имат преобладаващ брой наети работници и служители в 
икономическите дейности В, С, d, Е, F, G, h, I и J от Класификацията 
на икономическите дейности – (КИД-2008 г.);

3. са установили непълно работно време за период не по-
кратък от 2 месеца и за най-малко 5 на сто от списъчния състав 
на  персонала, към момента на кандидатстване;

4. нямат изискуеми и неизплатени данъчни задължения 
и/или задължения за осигурителни вноски, събирани от 
Националната агенция за приходите;

5. не са обявени в несъстоятелност или не се намират в 
производство по несъстоятелност или ликвидация;

6. нямат наложени санкции или глоби по чл. 415, ал. 
2 от Кодекса на труда през последните 6 месеца преди 
кандидатстването на техни работници и служители.

Работниците и служителите, желаещи да получават 
компенсации за установено непълно работно време, следва да 
попълнят и предоставят на работодателя декларации по образец 
/Приложение № 1 към Постановлението/. Работодателите 
представят комплект документи, описани в чл. 5, ал. 2 на 
Постановлението.

Срокът за представяне в Дирекция “Бюро по труда” Тервел 
на декларациите на работниците и служителите и документите от 
работодателите е до 29.04.2009г.

Допълнителна информация за необходимите документи 
на работодателите, процедурата за оценяване от Съветите 
за сътрудничество към Дирекции “Бюро по труда” и 
класиране от Комисиите по заетост към областните съвети 
за развитие на кандидатстващите работници и служители и 
работодатели, може да се получи в Дирекция “Бюро по труда” 
Тервел, както и на електронната страница на Агенцията по 
заетостта –www.az.government.bg, телефон за информация:  
02/9 80 87 19; 05751 2146


