
 Êìåòà íà Îáùèíàòà Æèâêî Ãåîðãèåâ 
ïîäïèñà íà 26 þëè â Ñîôèÿ ñïîðàçóìåíèå 
çà ôèíàíñèðàíå íà îáùèíñêè ïðîåêò çà 
åíåðãèéíà åôåêòèâíîñò íà ñòîéíîñò 300 
000 ëâ. Ñðåäñòâàòà çà çà ðåàëèçèðàíå íà 
åíåðãîåôåêòèâíè ìåðêè â åäíà îò íàé-
ãîëåìèòå îáùåñòâåíè ñãðàäè â îáùèíàòà 
- òàçè íà òåðâåëñêîòî ÷èòàëèùå. Òî èìà 
ðàçãúíàòà çàñòðîåíà ïëîù îò 2891 êâ. ì. è 
å ïîñòðîåíî ïðåç äàëå÷íàòà 1969 ãîäèíà. 
Âå÷å 43 ãîäèíè â íåãî ïî ðàçëè÷íè ïîâîäè 
ñå ñðåùàò õîðàòà îò âñè÷êè íàñåëåíè 
ìåñòà â îáùèíàòà è ìíîãî òåõíè ãîñòè . Äî 
2005 ãîäèíà íå ñà èçâúðøâàíè íèêàêâè 
îñíîâíè ðåìîíòè. Ïðåç 2006 ã. áåøå 
âúçñòàíîâåíà âúíøíàòà ìàçèëêà è 
âåðòèêàëíàòà ïëàíèðîâêà íà ñãðàäàòà. 
Ïîåòàïíî ñå ïîäìåíè ÷àñò îò äîãðàìàòà â 
ïîìåùåíèÿòà, â êîèòî ñå ðàáîòè ñ 
äåöà.Ïðåç 2010 ã. áå âúçñòàíîâåíà è 
îáíîâåíà íåðàáîòåùàòà îòîïëèòåëíà 
èíñòàëàöèÿ è ñå èçîëèðà ïîäïîêðèâíîòî 
ïðîñòðàíñòâî íàä ñöåíàòà. Â íà÷àëîòî íà 

ìåñåö àâãóñò ò.ã. çàïî÷âà èçïúëíåíèåòî 
íà ïðîåêò ïî Ïðîãðàìà çà ðàçâèòèå íà 
ñåëñêèòå ðàéîíè,  ÷ðåç êîéòî ñå 
îáíîâÿâàò çðèòåëíàòà çàëà è ôîàéåòî. 

Ï ð î å ê ò ú ò  ô è í à í ñ è ð à í  î ò  Ô î í ä  
„Êîçëîäóé” , êîéòî ùå ñå èçïúëíÿâà ïðåç 
ïðîëåòòà íà 2013 ã.  ùå îñèãóðè 
è ç ï ú ë í å í è å ò î  í à  5  
åíåðãîåôåêòèâíè ìåðêè, êîèòî 
ùå ïîäîáðÿò óñëîâèÿòà â 
ñãðàäàòà è ùå äîâåäàò äî 
ñïåñòÿâàíå íà åíåðãèÿ è 
ïóáëè÷íè ñðåäñòâà. Ùå áúäå 
òîïëîèçîëèðàíà òàâàíñêàòà 
ïëî÷à íà ñãðàäàòà ñ 11 ñì. 
ïîêðèòèå îò ïîëèîðåòàí, ñëåä 
êîåòî ùå ñå ïîëîæè öèìåíòîâî-
ïÿñú÷íà çàìàçêà, çàùèòåíà îò 
êàó÷óêîâà ìåìáðàíà. Ùå ñå 
òîïëîèçîëèðàò ôàñàäíèòå 
ñòåíè è ùå ñå èçìàæàò ñúñ 
ñòðóêòóðíà ìàçèëêà. Ùå ñå 

òîïëîèçîëèðà ïîäà íàä ñóòåðåíà, ùå ñå 
ïîäìåíè äîãðàìà, òàì êúäåòî âñå-îùå íå 
å ñìåíåíà è ùå ñå îáíîâè ÷àñò îò 
îñâåòëåíèåòî íà ñãðàäàòà.

 Ôîíä'Êîçëîäóé” îäîáðè ïðîåêòè íà 66 
áúëãàðñêè îáùèíè çà èíâåñòèöèè â ñãðàäè 
è óëè÷íî îñâåòëåíèå.

������ �� ���. 225 години народна власт - 25 години цирк. (Светлинен надпис над 
купола на цирка);

При директора се влиза само по голяма нужда! (Надпис на 
вратата на директорски кабинет);

Да не оставим нито един пациент да умре без лекарска помощ! 
(Лозунг от социалистическа болница) ;

На партията - вярност, на народа - чиста вода. (Надпис в служба 
"Водоснабдяване и канализация");

Човекът е главна фигура в животновъдството. (Лозунг от 
животновъдна ферма);

Всеки кооператор - свиня! Всеки комунист - две! (Животновъдна 
кампания)

Повече камъни за народа. (Надпис в каменна кариера);

Студенти, икономисвайте отпадъците! Те са за вас. (Лозунг в 
студентски стол)



Стипендия за целия период на обучение на студент , записан в специалност ' Клиничен лаборант” - 
бакалавърска степен в акредитирано висше учебно заведение.

Стипендията, в размер на 250 лв.,  ще се изплаща ежемесечно на стипендианта до неговото 
дипломиране. Сумата подлежи на индексиране с обявения годишен индекс на инфлация.

Стипендиантът ще подпише с Община Тервел договор, с който се задължава да работи като 
клиничен лаборант в „Медицински Център - Тервел” за срок от четири години след 

дипломирането си.

За стипендията могат да кандидатстват всички, които са приети да учат в специалността 
„Клиничен лаборант” през учебната 2012/2013 г.

В случай на липса на кандидати от Община Тервел, ще се разглеждат и документи на кандидати от 
други общини.

При наличие на повече от един кандидат, Общината ще одобри този от тях, който има най-висок 
бал от класирането по специалността.

Повече информация, както и одобрения от Общински съвет Тервел проект на договор за кандидат-
стипендианта, можете да получите в Община Тервел.

Лица за контакти: Дияна Илиева - Зам.Кмет;
Севдалина Колева - Директор Дирекция „Образование,култура,младежки дейности и ритуали”

Тел: 05751 / 20 70 - Централа


