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П Р Е Д С Т А В Я М Е  В И
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РубРика

Година IV, 
брой 27, сряда, 

9 декември 2009 година

В началото на последния месец от годината млади 
хора от тервелското СОУ”Йордан Йовков”, членове на 
Клуб за автентичен фолклор, бяха домакини на интересна 
среща. Среща, която провокираха самите те – с желанието 
си да знаят повече за историята на народа си, със 
свежестта и дързостта на допусканията и аналогиите, 
чрез които третират важни исторически теми и личности. 
Млади хора,които са търсили информация, анализирали 
са я, разсъждавали са и са стигнали до своя хипотеза .По-
конкретно тервелските младежи правят допускане, че 
образа на Светеца Георги Победоносец  носи символиката 
от славата и делата на Кан Тервел, за когото пък не подлежи 
на съмнение,че в негова чест е изсечен в скалите каменния 
берелеф на конник.

Срещата на младите историци с трима техни „колеги” 
– Доц. Пламен Павлов, Проф. Георги Атанасов и Д-р Милен 
Врабевски бе организирана с подкрепата на Община Тервел 
и се състоя в заседателната зала на общината.

В началото на събитието учениците показаха 
изработена от тях презентация,в която са събрали  

исторически факти, догадки и поводи, които дават 
основание за аналогията, предмет на тяхната хипотеза.
Разгледани са елементи от изображенията при мадарския 
берелеф и иконите на Св.Георги.Търсени са прилики с 
известни на историята моменти от живота на Кан Тервел.
Разгледани са хипотетичните връзки между неговите 
завоевания,вярата му,личният му живот, рода му.

След като младежите представиха своите тези, 
на сцената излязоха  професионалистите.Те разказаха 
всичко,което със сигурност им е известно като безспорен 
исторически факт „за” и „против” тезата на учениците от 
Тервел. Срещата премина в интересна дискусия, от която 
младежите научиха много нови факти за проучвания и 
допускания свързани с Мадарския конник, Св.Георги и Кан 
Тервел. 

СЛЕДВА НА СТР. 2

Или: Кой казва, че младите хора днес не се вълнуват от Род, Родина и История?

Историците разказват увлекателно

ПОК АНА
За обсъждане на местната общност на проект,

който ще се финансира чрез дългосрочен общински дълг

На основание чл.15, ал.1 от Закон за общинския дълг
1. Наименование на проекта: ”Град Тервел и село Коларци – подходяща среда за 

обновяване на района на „Суха река” и оживяване на северната част на Община 
Тервел”

2. Предназначение на проекта:  Реконструкция на улични платна, тротоари, улично осветление и зелени площи, 
както следва:

2.1. Улично осветление в град Тервел – улици „Трети март”, ”Ген. Столетов”, ”Ив. Вазов”, ”Хан Аспарух” - в посока 
околовръстното към Силистра, ул.”Тича”, кв.”Изгрев” – в района на градски парк

2.2. Улично осветление в село Коларци – централна част
2.3. Улични настилки в град Тервел – улици „Искър”, ”Й. Йовков”, ”Хан Аспарух” – от пресечка с ул. ”Цар Калоян” 

до околовръстен път за Силистра, ул.”Захари Зограф” – неремонтиран участък
2.4. Тротоари в град Тервел – по ул. ”Хан Аспарух” – от пресечка с ул.”Ген.Столетов” до „Пластхим” и от пресечка с 

ул.”Цар Калоян” до околовръстен път за Силистра
2.5. Детски площадки и зелени площи – градинка между улици „Цар Калоян”,”Цар Борис Първи” и „Възраждане” 

– „Триъгълника”, детска площадка между улици „Хан Аспарух” и „Стамболийски” – „Копачката”,детска площадка 
между улици ”Ген.Столетов”, ”Захари Зограф” и „Хан Аспарух” – новата част на кв.”Изгрев”

3. Стойност на проекта: 1 439 274 лв. без ДДС - одобрени за финансиране разходи по проекта
4. Начин на финансиране и обезпечаване:
4.1. Начин на финансиране:
4.1.1. Авансово плащане от Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.чрез ДФ”Земеделие” в размер 

на 260 000 лв. от одобрените за финансиране разходи по проекта,обезпечени чрез банкова гаранция в полза на 
Разплащателна агенция към ДФ”Земеделие” в размер на 110 % от стойността на авансовото плащане и със срок на 
действие срока за изпълнение на договора с ДФ”Земеделие”, удължен с 6 месеца, т.е. 23 октомври 2012 година.

4.1.2.Междинно и окончателно плащане в общ размер до 1 179 274 лв., осигурени чрез дългосрочен кредит, с 
падеж за погасяване след възстановяване на одобрените разходи по проекта от ДФ”Земеделие”

4.2. Начин на обезпечаване: Залог на общински вземания в съответствие със Закон за общинския бюджет, 
Закон за общинския дълг, Закон за Държавния Бюджет на Република България за 2010 г., Закон за задълженията и 
договорите и други приложими към проблема нормативни актове

5. Място и дата за провежданото обсъждане от местната общност: 16 декември 2009 г., от 17:00 часа в заседателна 
зала на Община Тервел, втори етаж

В с лучай,че же лаят  гражданите могат предварите лно да се запознаят с работния проект 
за изпълнение на обектите, който ще бъде предоставен за разг ле ждане всеки работен ден от 8:0 0 

до 17:0 0 часа в стая 108 на Община Терве л

ПОК АНА
За обсъждане на местната общност на проект,

който ще се финансира чрез дългосрочен общински дълг

На основание чл.15, ал.1 от Закон за общинския дълг

1. Наименование на проекта: ”Подобряване на средата на живот в гр. Тервел и 
селата от Общината”

2. Предназначение на проекта :Реконструкция на улични платна,тротоари и улично 
осветление,както следва:

2.1. Улично осветление в с.Нова Камена-  главни участъци от  уличната мрежа
2.2. Улично осветление в с.Кочмар – главни участъци от  уличната мрежа
2.3. Улични настилки в гр.Тервел – улици „Хр.Смирненски”,”Г.Бенковски”,”Цар Калоян” – от пресечка с 

ул. ”Хан Аспарух” до завод „Хан Тервел”,ул.”Климент Охридски” – от пресечка с ул.’Цар Калоян” до ул.”Хан 
Аспарух”,ул.”Васил Левски” – от пресечка с ул.”Трети март” до ул.”Хр.Смирненски”,ул.’Бистрица”,ул.”Оборище”

2.4.Тротоари в гр.Тервел – по ул.”Цар Калоян” – от пресечка с ул.”Хан Аспарух” до  завод „Хан Тервел”
3. Стойност на проекта: 1 576 290 лв. без ДДС - одобрени за финансиране разходи по проекта
4. Начин на финансиране и обезпечаване:
4.1. Начин на финансиране:
4.1.1. Авансово плащане от Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.чрез ДФ”Земеделие” 

в размер на 270 000 лв. от одобрените за финансиране разходи по проекта,обезпечени чрез банкова гаранция в 
полза на Разплащателна агенция към ДФ”Земеделие” в размер на 110 % от стойността на авансовото плащане 
и със срок на действие срока за изпълнение на договора с ДФ”Земеделие”,удължен с 6 месеца, т.е. 23 октомври 
2012 година.

4.1.2.Междинно и окончателно плащане в общ размер на 1 306 290 лв.,осигурени чрез 
дългосрочен кредит ,с падеж за погасяване след възстановяване на одобрените разходи по проекта от 
ДФ”Земеделие”

4.2.Начин на обезпечаване: Залог на общински вземания

5. Място и дата за провежданото обсъждане от местната общност:
16 декември 2009 г., от 17:30 часа в заседателна зала на Община Тервел, втори етаж

В с лучай,че же лаят  гражданите могат предварите лно да се запознаят с работния проект за 
изпълнение на обектите,който ще бъде предоставен за разг ле ждане всеки работен ден от 8:0 0 

до 17:0 0 часа в стая 108 на Община Терве л
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СЛЕДВА ОТ СТР. 1
А  гостите, както е видно от техните кратки визитки са хора,на които може да се доверим в областта на средновековната история на нашите земи, както и на 

познанието за християнството,неговата символика и история по същите тези наши земи.
Учениците от  Клуба и техните две ръководителки – педагожките Росица Стратиева и Стойка Жекова получиха адмирациите на гостите,за това,че са успели да 

проучат и съберат информация за интересна и важна  тема, свързана с българската история, за това,че са  намерили атрактивна форма-компютърна презентация 
- чрез която да синтезират и визуализират своята хипотеза.

Не е без значение и фактът,че младежите бяха поканени от Д-р Милен Врабевски да участват в конкурс на тема ,свързваща България с Европа и Европейските 
ценности. А стимулът за това ? Той е много привлекателен за младите историци от Тервел – участие на отличените участници  в семинар в гр. Варна  и  „практически 
поглед” на Европейските модели и ценности чрез посещение в Страсбург.

Или:  Кой казва, че младите хора днес не се вълнуват от Род,  Родина и История?

З А  К А Н  Т Е Р В Е Л ,  М А Д А Р С К И Я  К О Н Н И К  И  М Л А Д И Т Е  Х О Р А  В  Г Р А Д  Т Е Р В Е Л

ОБЩЕС ТВЕН РЕД И СИГ УРНОС ТРубРика:

 През изминалия период от 21 ноември до 4 декември 2009 год. на 
територията обслужвана от Областна Дирекция „Полиция” (ОДП)-Добрич, са 
регистрирани 36 криминални престъпления и  произшествия.  

В резултат на проведени оперативно-издирвателни мероприятия, от 
служители на РУ на МВР Тервел са установени две лица, извършили кражба 
от магазин за хранителни стоки в с. Кладенци, общ. Тервел, на 20 ноември т.г. 
Това са лицата О.М. /19/ и Ш.М. /16/, и двамата от с.Градница, общ.Тервел. Част 
от хранителните продукти, обект на престъплението са открити и върнати на 
собственика. Работата по досъдебното производство продължава.

На 24 ноември т.г. около 08,00 часа във РУ на МВР Тервел е получено 
съобщение, за това, че неизвестен извършител е проникнал в частен дом в 
с.Безмер, община Тервел и е извършил кражба на 14 броя домашни птици. 
Работи се по случая в условията на досъдебно производство.

На 01 декември т.г. около обяд, неизвестен извършител е проникнал в 
частен дом в с.Орляк, община Тервел и е извършил кражба на сумата от 120 
лева. По случая е образувано досъдебно производство. 

През изминалите дни на територията обслужвана от ОД „Полиция” - 
Добрич са регистрирани 32 пътно - транспортни произшествия, като пет от тях 

са причинени от неправоспособни водачи, управлявали след употребата на 
алкохол. Двама граждани са пострадали, а един е загинал. 

Водач в нетрезво състояние е допуснал катастрофа в гр.Тервел. На 26 ноември 
около 20,55 часа, лек автомобил “Фолксваген Пасат”, силистренска регистрация, 
управляван от Р.Д. 24-годишен от гр.Тервел, се е блъснал в ограда на частен 
дом по ул.”Гео Милев” в гр.Тервел. След последвалата рутинна проверка е 
констатирано, че Р.Д. е управлявал с 2,25 промила алкохолна концентрация. В 
резултат на катастрофата по автомобила и оградата са нанесени значителни 
материални щети.  Водачът е задържан за срок от 24 часа в полицейското 
управление в гр.Тервел. Срещу него е образувано досъдебно производство.

Поделенията на ОД „Пожарна безопасност и спасяване” - Добрич участвали 
в гасенето на 11 пожара с причинени материални щети и 5 пожара без нанесени 
сериозни щети; пострадал е един гражданин, без опасност за живота.

Техническа неизправност е причинила възникването на пожар в лек 
автомобил “Форд Ескорт”, силистренска регистрация в гр.Тервел. Инцидентът 
е възникнал на 30.11.2009 год. в 13,20 часа. Огънят е унищожил целия 
автомобил.

АБОНАМЕНТ `2010 
„СТАН ПРЕС” град Тервел стартира абонаментната си кампания за 

вестници, списания и специализирани издания по каталог на фирма „МЕДИКА ПРЕС” - Добрич за 2010 год. 
За абониралите се клиенти БЕЗПЛАТЕН КАЛЕНДАР.

Не чакайте последния срок.
Обадете се на 0894 426 818 или 0896 672 184 и куриерите ни ще Ви абонират на място 

или в офиса на фирмата – гр. Тервел, ул. „Хан Аспарух” № 28 /до аптеката и музея/. 

Уважаеми с ъграждани,

 имам удоволствието да Ви поканя на 31 декември – 00:30 часа на площада пред Общината.

Да изпием заедно по чаша хубаво вино, да дадем лептата си по съхранение на традицията, да посрещнем 

заедно 2010 година, в която ще отбележим 50- годишен юбилей на град Тервел. 

Заповядайте на площада пред общината, където под светлините на елхата и празничната украса на града 

ще изиграем незабравимите добруджански хора. 

       и н ж .  Жи в ко  Ге о рг и е в
       К м е т  н а  О б щ и н а  Те рв е л
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АНТИ СПИН КАМПАНИЯ В ОУ - С. ОРЛЯК, СОУ И ПГТО – ГР. ТЕРВЕЛ
В ОУ „Васил Друмев” с. Орляк, СОУ „Йордан Йовков” и ПГТО „Дочо Михайлов” Местната комисия за борба с противообществените 

прояви на малолетните и непълнолетните, съвместно с ОДК „Малкият принц” гр. Тервел проведе превантивна и информационна АНТИ 
СПИН кампания под мотото: “Живей и за другите”.

Модулите се водиха от обществените възпитатели към МКБППМН – Дамянка Иванова, Пенка Стратиева и Стоянка Георгиева. 
И в трите училища, деца на възраст от 14 до 18 – години изгледаха филмите „Бъди в час” и „Ти гониш” - филм за приятелството и 

ХИВ/СПИН.
Проектът “Ти гониш” на Николай Мутафчиев и студентите от НАТФИЗ е спечелил наградата на UNFPA в конкурс за късометражно кино 

на социално значима за младите хора тема. Основната цел е да се представят проблемите, свързани с рисковите сексуални поведения 
на младите хора по начин, по който те самите ги преживяват.

България е на едно от първите места в Европа по брой на ранните нежелани бременности и аборти сред млади момичета, в същото 
време нивото на образованост по отношение на полово предаваните болести и ХИВ/СПИН е все още много ниско.

ХИВ - инфекцията днес се определя като пандемия, тъй като практически няма страна в света без случаи на ХИВ. България все още се числи към страните с ниско 
разпространение. До средата на месец ноември 2001 г. официално в Министерство на здравеопазването са регистрирани общо 353 ХИВ серопозитивни лица, като 96 от тях 
са заболели от СПИН. Само от началото на 2000 г. броят на новооткритите заразени с ХИВ лица е 34, от които 25 мъже, 8 жени и 1 анонимен. Средната възраст на заразените 
мъже е 32 години, а на заразените жени - 30 години. 79 % от серопозитивните лица са на възраст от 18 до 35 години. От началото на 1999 г. у нас е въведена съвременна 
антиретровирусна терапия. Но въпреки това темпът на нарастване на новозаразените, остава почти постоянен след 1994 г. - 25-32 души годишно, с тенденция към леко 
увеличаване.

На всички деца са раздадени материали, любезно предоставени ни от РИОКОЗ – Добрич. А за най-активните и дейни участници, МКБППМН при Община Тервел подари 
свои тениски с надпис “Не - на зависимостите”.

В ОУ „Васил Друмев” с. Орляк г-жа Емилия Райкова - преподавател по биология, ще даде по-подробни разяснения за проблема ХИВ и СПИН на учениците през седмицата, 
посветена на АНТИ СПИН кампанията „Живей и за другите”.

Превантивната дейност в СОУ и ПГТО - гр. Тервел ще продължи на 10.12.2009 год. (четвъртък). МКБППМН за пореден път ще стане домакин на обучение с лектори 
Севдалина Колева и Васил Кожухаров, специалисти от РИОКОЗ - Добрич.

В обучителния модул - “Превенция на ХИВ/СПИН” ще бъдат обхванати 20 деца: преминали през МКБППМН и Детска педагогическа стая, деца с проблемно поведение 
от двете училища на територията на град Тервел и живущи в общежитието.

В рамките на Общинската програма за превенция на насилието между учениците се проведоха 
обучения в СОУ „Й. Йовков” и ПГТО „Д. Михайлов” от Обществените възпитатели към МКБППМН – Пенка 
Стратиева и Стоянка Георгиева. 

През м. Ноември Обществения възпитател Пенка Стратиева, съвместно с Пр. Добрева- Педагогич. 
съветник проведе беседа с единадесетокласниците от СОУ на тема „Разбиране за агресията”. Обхванати 
бяха общо 20 ученика. 

Темата бе избрана заради все по-честите прояви на агресия от ученици на различни възрасти. Децата 
бяха запознати с дефинициите за гняв, фрустрация и агресия, с видовете гняв и агресия, с различните 
ситуации, провокиращи прояви на агресия. Изяснено бе, че е необходимо човек да знае всичко това, 
за да може да контролира реакциите и поведението си и да не допуска агресия. Предоставени бяха на 
децата предварително размножени списъци с мисли за справяне с агресията. В края на срещата бе 
предложена на учениците кратка анонимна анкета, подготвена от педагогическия съветник на СОУ.

В ПГТО „Д. Михайлов” обществения възпитател – Стоянка Георгиева проведе две 
обучения на тема „Видове зависимости” с ученици от ІХ и Х клас. Обхванати бяха общо 
40 ученика. На срещата бяха разисквани презентации за свойствата на алкохола и 
влиянието му върху здравето, вида на веществата в цигарения дим и въздействието 
им върху човешкия организъм.

С участието на учениците се дискутираха проблемите: ”Защо пушат младите 
хора”, „Какви са последиците от тютюнопушенето”, ”Що е алкохол и алкохолизъм”, 
„Как алкохолът влияе върху човешките органи”, „Алкохол и шофиране”, „Социални 
последици от алкохолизма”, „План за отказване от цигарите и алкохола”. В края на 
срещата учениците изготвиха проекти за плакати „Не на цигарите”.

МКБППМН изказва благодарност на ръководствата на СОУ „Йордан Йовков” и ПГТО 
„Дочо Михайлов” за оказаното съдействие при организиране на информационните 
кампании: „Благодарим Ви, във Ваше лице ние винаги сме намирали добър партньор в 
провеждането на съвместни инициативи, в полза на децата на Община Тервел.”

П Р О Д ъ Л ж А В А  Д Е й Н О С Т ТА  Н А  М К Б П П М Н  П О  О Б Щ И Н С К АТА  П Р О Г РА М А  З А 
П Р Е ВЕ Н ц И Я  Н А  Н АС И Л И Е Т О  М Е ж Д У  У ч Е Н И ц И Т Е

КъМ БАНКЕРИТЕ: Поздрав на патерица ...
Из библията (на банките): 
Ако имаш две ризи, дай едната на заем срещу лихва. 
После вдигни лихвата.
После си искай парите веднага.
Ближният естествено не може да плати, е- вземаш си пак ризата, но на друга по-ниска 
цена. 
Ближният ти остава длъжник и продължава да ти дава пари.
Ти естествено си му сърдит и го обвиняш за това стечение на обстоятелствата.
Със спечелените пари си купуваш трета риза и си плащаш куверта за празника на 
банкера, за да се отърсиш от преживения стрес.

Амин
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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

Коя е Виктория Пенева, едно момиче, което е родено и учи в Тервел, което е на 

11 години и пее великолепно. За това, че пее великолепно дял има нейният вокален 

педагог Стефка Василева, която също е свързана с града ни. 2009 година , която вече 

си отива е изпълнена с награди за Виктория. Последната награда на Вики е първо 

място на Международния фестивал в гр.Кумпана, област Констанца – Румъния, 

който се проведе на 27-28 ноември 2009 година. Пред публиката на румънския 

фестивал тя е изпълнила песента от филма „Титаник”.

Всяка нейна песен е рожба на самородния и талант. Удоволствие е да слушаш 

силата на гласа и, който те кара да се замислиш какво можеш да направиш за 

другите, да изживееш катарзиса на душата си. Дано Вики никога не загуби своя хъс 

да работи над таланта си и да печели нови и нови престижни награди.

ВИК ТОРИЯ  ПЕНЕВА  –  МОМИчЕ ТО,  КОЕ ТО  ИМ А  УС ЕЩ АНЕ ТО,  чЕ  МОж Е

Община Тервел и Основно училище „Васил Друмев” с.Орляк с подкрепата на 
Общински Детски Комплекс „Малкият принц” в Тервел продължават изпълнението 
на Проект „Различни под едно небе”.

Започна работа школа по приложно изкуство и керамика в с.Нова Камена.
Заниманията се водят в две от работните зали на център за извънкласни дейности 
в читалището на селото.Този център бе изграден през 2007-2008 година чрез 
реализиране на общински проект,финансиран от Социалноинвестиционния фонд.
Тогава читалищната сграда,която беше с множество разрушения и деформации, бе 
преустроена,основно ремонтирана и върната към нов живот.Отново със средства 
по проекта бяха закупени мебели и оборудване за оформяне на три направления за 
работа с деца в центъра.Така се стигна до момента, в който готовата и оборудвана 
сграда очакваше своите обитатели.Затова при кандидатстването на Общината 
по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Да направим 
училището привлекателно за младите хора” по Оперативна програма „Развитие на 
човешките ресурси” бе предвидена дейност,която да включва формиране на школа 
за работа с деца към изградения център.По този начин новият проект допълни 
резултата от вече приключения такъв и през есента на 
тази година новите помещения се изпълниха с детска 
глъч.Сформирани са две групи от деца,всяка от които 
включва по 20 ученика от средищното училище в 
с.Нова Камена.Децата са групирани според възрастта 
си – едната група са ученици от трети до пети клас, а 
втората – от шести до осми клас.Занятията се водят 
два пъти седмично за всяка група, в следобедните 
часове,когато малчуганите трябва да се забавляват 
и да почиват след учебните часове.За откриването и 
развиването на уменията на децата да пресъздават 
картини от въображението си посредством 
различни техники на приложните изкуства се грижи 
професионален педагог от гр.Тервел, квалифициран 

паралелно в две направления-приложни изкуства и керамика и работа с деца с 
поведенчески проблеми или такива в семейната среда.

Паралелно с работата на школата в с.Нова Камена продължават и 
делата по останалите проектни дейности : шият се вече носиите на танцовия 
ансамбъл,изработват се цървулите и обувките,които допълват носиите.Правят се 
два женски костюма от две етнографски области,допълнени с аксесоари – везани 
колани с пафти,кърпи за главата на танцьрките.Допълват се елементи от мъжки 
носии – ризи и елеци.Работят се още ботуши и палки /батони/ за новосъздадена 
формация за мажоретни танци.В началото на м.декември започва и закупуването 
на платове за учиване на сценичните костюми на Балет „Каприз” и състава за ромски 
танци в ОУ”В.Друмев” с.Орляк.

До края на м.декември ще бъде разработен и оповестен и регламента за 
провеждане на общински конкурс”Тервел в детските очи”.Конкурсът ще включва 
изява на младите хора в няколко направления – литературна творба,компютърна 
презентация,символи и знаци,свързани с града и рисунка или изображение чрез 
различни художествени техники.

Паралелно с това през зимните месеци се работи 
по поставянето на нови танци и направа на всички 
сценични облекла и аксесоари на ансамбъла,балета 
и състава за ромски танци.Всички дейности в това 
отношение се финансират по проекта и кулминацията 
им ще бъде представянето на един нов за общината 
танцов празник,наречен  „Под едно небе”. Той ще 
зарадва гражданите на Тервел и общината на 6-ти 
май,Гергьовден.

Освен дейностите ,насочени към творческите 
заложби на учениците от Тервелските 
училища,организаторите на проекта подготвят и 
пролетни спортни прояви – лекоатлетически крос 
„Хан Тервел” и междуучилищен футболен турнир.

П Р О Е К Т  „ Р А З Л И ч Н И  П О Д  Е Д Н О  Н Е Б Е ”

ПРОЕКТ „РАЗЛИЧНИ ПОД ЕДНО НЕБЕ”
Оперативна програма”Развитие на Човешките ресурси’ 2007-2013

‘Инвестираме във вашето бъдеще”
ПРОЕКТЪТ СЕ ФИНАНСИРА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД И НАЦИОНАЛНИЯ БЮДЖЕТ ПО ДОГОВОР BG051PO001.4.2-03/632/18.09.2009 г

О Б Щ И Н А  Т Е Р В Е Л
Тервел – 9450, ул.”Св.Св.Кирил и Методий” № 8 , Номератор 05751 / 2070,2075, Факс 2391, e-mail: tervel 2000@ yahoo. com

„Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Община Тервел носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като 
официална позиция на Европейския съюз или  Дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” на Министерство на образованието,младежта и науката.” 


