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В първите няколко месеца на мандата си 
Кметът на всяка общ ина трябва да представи 
пред общ ествеността своята Програма за 
управление. Това е негово задълж ение, 
налож ено от закона. Вероятно за граж даните 
щ е представлява интерес да проследят от 
страниците на вестника какви точно са 
виж данията на управляващ ите в Тервел за 
нещ ата в наш ата общ ина и как те виж дат 
своите действия, чрез които следва да влияят 
в една или друга степен върху качеството ни 
на ж ивот. Поради големия си обем документът 
щ е бъде отпечатан на части в два поредни 
броя на общ инския вестник. 

Програма
за управление на Общ ина Тервел

за срока на настоящ ия мандат на местната 
власт 

Програмата за управление се разработва в 
съответствие с чл. 44, ал.5 от Закона за 
местното самоуправление и местната 
администрация. Тя няма за цел да 
допълва или променя О бщ инския 
план за развитие (2006  2013), нито да 
бъде основа на стратегическата 
рамка за развитие на О бщ ината за 
програмен период 2014  2020г. 
Програмата за управление очертава 
основните цели и приоритети на 
управленския екип в аспекта на 
стратегическите докум енти на 
О бщ ината, поетите ангаж именти в 
предизборната платф орм а на 
избрания км ет,  както и на 
националното законодателство и 
тенденции в секторните политики за 
онези от сферите на общ ествения 
ж ивот, които в една или друга степен 
попадат в обхвата на дейност на 
българските общ ини.Програмата за 
управление не мож е да обхване 
целия спектър от дейности, които 
общ ината извърш ва, нито да очертае 
рамката на всичките й партньорства за 
периода на един мандат на местното 
самоуправление. Динамичните процеси в 
икономическата и законодателната среда в 
страната, променящ ите се тенденции в 
общ ествените нагласи и човеш ките ресурси в 
общ ината налагат нуж дата от периодична 
актуализация на управленските реш ения, 
както и определяне на нови дейности в 
контекста на утвърдените основни цели и 
приоритети за развитието на общ ината.
О сновните цели на общ инското 
управление се извеж дат от очакванията на 
граж даните към  м естната власт. 
Граж даните очакват две основни нещ а:
1. Изграж дане и поддърж ане на добра 
ж изнена среда в техните населени места; и

2. Предоставяне на качествени и 

достъпни местни публични услуги.

ПРОГРАМ А ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩ ИНА ТЕРВЕЛ ЗА
СРОКА НА НАСТОЯЩ ИЯ М АНДАТ НА М ЕСТНАТА ВЛАСТ
ПРОГРАМ А ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩ ИНА ТЕРВЕЛ ЗА

СРОКА НА НАСТОЯЩ ИЯ М АНДАТ НА М ЕСТНАТА ВЛАСТ
В аспекта на двете основни цели и 
реалностите в О бщ ина Тервел са 
формулирани и приоритетите, около които 
гравитират управленските дейности и 
реш ения. Концептуално, те могат да бъдат 
представени по следния начин:
Основна цел 1: Изграж дане и поддърж ане 
на добра ж изнена среда в общ инския 
център и селата:
П риорит ет  1 :  П одобряване на 
съст ояниет о на общ инскат а публична 
инф раст рукт ура кат о ф ункция от  
рационално управление на общ инскат а 
собст веност ;
Приорит ет  2: Социално и икономически 
о б о с н о в а н о  п р и л а г а н е  н а  
благоуст ройст вени дейност и, при 
съобразяване на зависимост т а меж ду 
разходит е за инвест ициит е и 
социалнат а поносимост  на т аксит е, 

коит о граж данит е т рябва да плащ ат  за 
ф ункциониранет о на определени 
публични съоръж ения;
П риорит ет  3 :  О сигуряване на 
финансиране на клю чови за Общ инат а 
проект и от  средст ва от  Европейскит е 
фондове и „освобож даване“ на собст вен 
бю дж ет ен ресурс за дейност и, коит о не 
м огат  да бъдат  ф инансирани чрез 
европроект и.
Основна цел 2: Предоставяне на 
качествени и достъпни местни публични 
услуги:
Приорит ет  1: Осигуряване на добра 
мат ериална база и възмож ност и за 
извънкласни форми и занимания в 
общ инскит е образоват елни звена;
Приорит ет  2: Предлагане на дост ъпни 
социални услуги за уязвимит е групи от  

граж дани в общ инския цент ър и селат а;
П риорит ет  3 :  О сигуряване на 
възмож ност и за спорт  и ф изическа 
акт ивност , дост ъп до занимания по 
инт ереси, от дих и култ урни развлечения;
П риорит ет  4: С т рукт уриране на 
общ инскит е ангаж имент и в сферат а на 
здравеопазванет о с оглед осигуряване на 
прават а на граж данит е за равен дост ъп 
до здравна гриж а.
Н ека започнем  оттам , че съгласно 
Е вр опейската хар та за м естното 
са м о уп р а влен и е т.  н а р .  м е стн о  
самоуправление се изразява в правото и 
реалната възмож ност на граж даните и 
избраните от тях органи да реш ават 
самостоятелно всички въпроси от местно 
значение, които законът е предоставил в 
тяхната компетентност. Двата изборни органа  
Кмет и О бщ ински съвет следва да имат 

единодействие, тъй като пред тях стои 
общ а цел  добри реш ения за развитие 
на общ ината. Взаимодействието 
меж ду двата органа на местната 
власт се реализира посредством 
н о р м и те  н а  за ко н о в а та  и  
подзаконовата нормативна база, 
ур еж дащ а пр аво м о щ ията и 
отговорностите на км ета като 
едноличен орган на м естната 
изпълнителна власт и правомощ ията 
на общ инския съвет като колективен 
орган, упраж няващ  контрол върху 
р а б о та та  н а  о б щ и н с к а та  
адм инистрация в рам ките на 
определени норми от ЗМ СМ А.
В  очертаната общ а рам ка на 
м естното сам оуправление щ е 
разгледам е основните цели и 
приоритети на настоящ ата програма 
за управление на общ ината за срока 
на настоящ ия мандат. Щ е представим 
основните силни и слаби страни на 

всяка от сферите на общ ествения ж ивот и щ е 
очертаем  основните дейности, които 
програмата за управление предлага, за да 
бъдат постигнати определени резултати.
Основна цел 1: Изграж дане и поддърж ане 
на добра ж изнена среда в Общ инския 
център и селата
Приоритет 1: Подобряване на състоянието 
на общ инската публична инфраструктура 
като функция от рационалното управление 
на общ инската собственост
С ъгласно Конституцията на Република 
България О бщ ината има право на своя 
собственост, която използва в интерес на 
местната общ ност. Този базов постулат 
поставя основната характеристика на 
общ инската собственост  тя не е самоцел, 
която прави дадена общ ина да бъде в по-
изгодна позиция спрямо друга общ ина, т. е. 

ПРОЕКТ BG051PO001-4.2.05„Да направим училището
привлекателно за младите хора”

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

ПОЛЕЗНО И ИНТЕРЕСНО  ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ В С. КАБЛЕШКОВО

На 13 и 15 март в Начално училище „Христо Ботев“ в с. Каблешково, общ. Тервел се проведоха изяви, представящи 
напредъка и резултатите от провежданите с учениците от III и IV клас извънкласни занимания в клубовете „Чиста природа за 

здрави деца“ и „Игрите в интернет и изготвяне на презентации“. Двата клуба са сформирани и 
реализират дейност с финансовата подкрепа на Проект BG051PO001-4.2.05-0001 „Училище за 
Себеутвърждаване и Подготовка към Европейски Хоризонти - УСПЕХ“, съфинансиран от Европейския 
социален фонд по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013г. В двете прояви 
децата с помощта на приложни и интерактивни средства демонстрираха усвоени нови знания за 
опазването на природата, разделното събиране на отпадъците, спецификата на всеки сезон в България, 
как да се предпазват от опасностите, които крие глобалната мрежа Интернет, как се създават 
презентации и др. 
Важно е да се отбележи, че в Началното училище в Каблешково директорът Радка Динева и 
педагогическият персонал Иванка Маринова, Искра Василева, Даниела Петрова, Гьонюл Али, 
Димитричка Торлева и Севим Хасим работят само с деца билингви от ромската и турската етнически 
общности, при които е изключително висок рискът от отпадане от училище още преди завършване на 

начален етап на обучение в IV клас. Организираните извънкласни дейности са една от възможностите за пълноценно усвояване на 
български език, както и децата в начална училищна възраст да бъдат задържани в училище. 

Р Е Г Л А М  Е Н Т
М естната комисия за борба срещ у противообщ ествените прояви на малолетните и 

непълнолетните, със съдействието на О бщ ина Тервел организира конкурс за рисунка 
"СВЯТ БЕЗ НАСИЛИЕ”, с послание на тема: "Щ АСТЛИВ ДЕН БЕЗ НАСИЛИЕ КРАЙ М ЕН”, 

при следните условия за участия:

ОБЩ ИНА ТЕРВЕЛ
М ЕСТНА КОМ ИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩ У ПРОТИВООБЩ ЕСТВЕНИТЕ

ПРОЯВИ НА М АЛОЛЕТНИТЕ  И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ
Тервел 9450, ул."Св. Св. Кирил и М етоди"№ 8, Номератор 05751/2085,

е-mail: mkbppmn_tervel@abv.bg

Авторите на отличените рисунки и послания щ е бъдат уведомени.
Награж даването на победителите в конкурса “Свят без насилие” щ е се състои в 

сградата на О бщ ината, II-ри етаж  на 30.04.2012 год. от 15:00 часа и щ е бъде 
съпроводено от излож ба на отличените творби. 

I възрастова група- I-IV клас
II възрастова грzупа  V-VIII клас
III възрастова група- IX-XII клас
Всеки автор мож е да участва в конкурса с една рисунка.
35/50 см. (без паспарту) / блок №  4

По избор /ж ивописни, графични техники и колаж и/
!!! Не се допускат рисунки, получени на електронен 
носител, възпроизведени по електронен път или 
ксерокопия;
!!! Не е препоръчително използването на флумастери;
!!! Избягвайте обемни колаж и (тип скулптура).
О рганизаторите си запазват правото да не допускат до 
участие в конкурса рисунки, които нямат необходимите 
технически и сю ж етни качества и не отговарят на темата на 
конкурса.

·Трите имена, възраст;Учебно заведение, клас;Адрес, 
телефон, e-mail за връзка;Послание по темата на конкурса.

23.04.2012год. 
Гр. Тервел, 
Ул. “Св. Св. Кирил и М етодий”, №  8
О бщ ина Тервел  стая 304, за Искра Балуш ева

Във всяка възрастова група щ е бъдат връчени по три 
предметни награди и грамоти  една първа, една втора,
една трета и две поощ рителни награди. 

Възраст на участниците

Ф ормат на рисунката

Техника и материали

Данни на детето, изписани
на гърба на рисунката

Краен срок за
изпращ ане на рисунките

Адрес, на който трябва да
изпратите ваш ите  рисунки
за участие в конкурса

Награден фонд:

Да играеш  на компю т ър е забавно

Драмат изация на приказкат а
Сливи за смет

Изработ ване макет и на дървет а на
сезонит е от  чет върт окласницит е
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общ инската собственост трябва да бъде 
разглеж дана като способ за подобряване на 
условията за ж ивот на граж даните в общ ината 
и то не в краткосрочен план. Тази особена 
характеристика на общ инската собственост я 
отличава същ ествено от собствеността на 
другите правни субекти, които не развиват 
публични услуги .  В  този см исъл 
инвестирането на общ ински средства в 
собственост, която не носи приходи, не води 
до разкриване на нови работни места или не 
подобрява нивото на предлагани публични 
услуги е признак на лош о управление на 
публичните средства. 
При физическите лица, в противовес на 
горното, инвестирането на свободни 
средства в закупуване на недвиж ими имоти 
като правило се счита за далновидно. По 
същ ата икономическа логика освобож -
даването от недвиж има собственост за 
физическите лица често е свързано с лош о 
управление на средствата и необходимост от 
погасяване на задълж ения. При общ ините 
продаж бите на определен тип имоти са 
необходимост, която гарантира реализиране 
на инвеститорски интереси, свързани със 
създаване на работни места или семеен 
бизнес и в крайна см етка води до 
подобряване на икономическите показатели 
на общ ината. Продаж бата на ж илищ ни терени 
или имоти пък е мярка за ограничаване на 
миграционните процеси и същ о е принос към 
ож ивяване на територията. Редно е да се каж е 
и че собствените средства на общ ината не 
позволяват влож ения в поддръж ка и текущ и 
ремонти на сгради и съоръж ения, които тя не 
ползва, но притеж ава. Така се стига до 
разруш аване на сграден фонд, което лиш ава 
общ ината от възмож ности за рационално 
разпореж дане със собствеността ? и създава 
опасност за граж даните. О тчитайки горните 
особени характеристики на общ инската 
собственост, Законодателят е регламен-
тирал, че приходите от продаж ба на общ инска 
собственост могат да се ползват единствено 
за финансиране на изграж дане, основен и 
текущ  ремонт на социална и техническа 
инфраструктура, както и за погасяване на 
ползвани заеми за финансиране на проекти 
на социалната и техническата инфраструк-
тура. С оглед на гореизлож еното конкретните 
ангаж именти на общ ината в сферата на 
управлението на общ инската собственост 
през мандат 2011  2015 г. се конкретизират по 
следния начин: 
Дейност 1: Създаване на главен регистър 
за публична общ инска собственост.
Срок: 30 септември 2012 г.
О чакван резултат: Систематизиране на 
инф орм ацията за видовете публична 
общ инска собственост, местонахож дението и 
състоянието й с цел пълноценен анализ и 
извеж дане на правилни управленски 
реш ения за стопанисване на публичната 
собственост.  
Дейност 2: Създаване на главен регистър 
за частна общ инска собственост.
Срок:30 септември 2012 г.
О чакван резултат: Систематизиране на 
информацията за видовете частна  общ инска 
собственост, м естонахож дението и 
състоянието й с цел пълноценен анализ и 
извеж дане на правилни управленски 
реш ения за стопанисване и разпореж дане с 
частната общ инска собственост с оглед 
подобряване на условията за ж ивот и 
качеството на публичните услуги в общ ината.  
Дейност 3: Създаване на публичен 
регистър за разпоредителни сделки с 
имоти   общ инска  собственост.
Срок: 31 декември 2012 г.
О чакван р езултат: С ъздаване на 

информационна база за проследяване на 
тенденциите в разпоредителните сделки с 
общ инска собственост с цел достоверно 
планиране и реализиране на инвестиционни и 
други присъщ и инициативи на общ ината.
Дейност 4: Създаване на Стратегия за 
управление на общ инската собственост за 
срока на мандата с еж егодни планове към 
нея.
Срок: До приемането на Бю дж ет 2012 г. за 
Стратегията и регулярно, за целия срок на 
мандата  за еж егодните планове.
Очакван резултат: Надеж дно планиране на 
дейностите, финансирани от общ инския 
бю дж ет.
Дейност 5: Процедиране на наруш ени 
терени за рекултивация и възстановяване 
на начин на   трайно ползване и 
пром отирането им  като терени за 
продаж ба или учредяване на право за 
ползване/строеж  с цел реализиране на 
инвестиционни намерения на  територията 
на общ ината.
За 2012 г. да се процедира за възстановяване 
на начин на трайно ползване им от, 
представляващ  бивш е торищ е на краве-
комплекс с площ  81  дка, находящ  се в 
землищ ето на гр. Тервел. За имота има 
изготвен и одобрен от РИО СВ технически 
проект за рекултивация.
Срок: 30 август 2012 г.
Очакван резултат: О сигуряване на 
възмож ност за извличане на приходи и 
ползи за общ ината от разпореж дане с 
терени, който представляват наруш ени 
територии.
Дейност 6: Изготвяне на горскостопански и 
годиш ен план за ползване на дървесина в 
горски територии, собственост на Общ ина 
Тервел и възлагане на дейности по наредба 
за условията и реда за възлагане 
изпълнението на дейности в горските 
територии държ авна и общ инска 
собственост и за ползването на дървесина 
и недървесни горски продукти .  
Предприемане на мерки за стопанисване 
на горски територии  общ инска 
собственост.
Срок: 31 октомври 2012 г . за стартиране на 
дейността и регулярно за срока на мандата
О чакван резултат: Увеличаване на 
приходите на общ ината чрез правилно 
управление на нов вид собственост и нова за 
общ ината стопанска дейност
Дейност 7: Създаване на регистър на 
лозовите масиви в общ ински поземлени 
имоти (ПИ), които се отглеж дат от граж дани 
при заплащ ане на годиш ен наем  за 
ползването на земята. Предприемане на 
мерки за промяна на начина на трайно 
ползване на изоставените площ и и внасяне 
на информация в Общ ински съвет Тервел 
за предприем ане на последващ и 
разпоредителни сделки с цел ефективно 
управление на свободните общ ински ПИ, за 
които е преустановено ползването им като 
лозя.
Срок: 30 септември 2012 г. за създаване на 
регистъра и внасяне на информация в 
О бщ ински съвет
Очакван резултат: Правилен анализ на 
състоянието и ползването на определен вид 
общ инска собственост с цел вземане на 
д о б р о  уп р а вле н ско  р е ш е н и е  за  
целесъобразно за общ ината разпореж дане с 
нея
Дейност 8: Въвеж дане на м ерки за 
енергийна ефективност в общ ински сгради, 
в които се предлагат публични услуги  
лечебни заведения, образователни звена, 
кметства, читалищ а, социални звена.

О сновен дял в обема на оперативните 
разходи на звената предлагащ и публични 

услуги има разходът за енергоносители. 
Ангаж ирането на голям обем средства за 
реж ийни разходи се дълж и на неоптимизи-
рания сграден фонд. С малки изклю чения 
(напр. О ДК) всички общ ински звена се 
пом ещ ават в сгради, строени преди 
десетилетия и разчетени да бъдат ползвани от 
десетки пъти повече потребители и с по-
голяма интензивност на ползване.Тази 
тенденция води до неефективно разходване 
на публичен ресурс за ограничено 
предлагане на публични услуги.
 Изпълняваните през годините мерки за 
енергийна ефективност водят до намаляване 
на разходите за функциониране на сградите, 
но определено мож е да се твърди, че 
общ ината има нуж да от значителен обем 
средства, за да оптимизира изградени 
отоплителни, ВиК и ел. инсталации, както и да 
обособи ползваеми части в общ ия обем на 
сградите, с които разполага.Не е маловаж ен и 
фактът, че за неизползваемите части на 
общ инските сгради се разходват средства за 
поддръж ка на конструктивните им елементи, 
което допълнително натоварва общ инския 
бю дж ет с нееф ективни разходи. Към  
настоящ ия м ом ент са изпълнени 
енергоефективни дейности по ограж дащ ите 
елементи на сградите - подмяна на дограми, 
топлоизолация на фасади . В основната си 
част са обновени горивните инсталации.Не е 
работено по въвеж дане на енергоспестяващ о 
осветление и много ограничено са прилагани 
дейности по топлоизолиране на покривни и 
подови конструкции (само за сградата на 
СО У).
Срок:Текущ о, за целия срок на мандата
Очакван резултат: Ефективно разходване 
на публичния ресурс и осигуряване на 
възмож ности за подобряване на качеството 
на предлаганите публични услуги за сметка 
на освободен ресурс от спестяване на 
енергия
Дейност 9: Подобряване на състоянието на 
общ инските пътищ а.

 О бщ ина Тервел стопанисва 68 км 
общ инска пътна мреж а. През 2012 г. се избира 
изпълнител за рехабилитация на 3 участъка от 
О ПМ  с общ а дълж ина 14,4 км. Проектът се 
ф инансира по П РС Р. П одготвени са 
технически проекти за рехабилитация на ощ е 
6 участъка с общ а дълж ина 19 600 км. 
О бщ ината има готовност да внесе проектите 
при следващ  прием на документи за 
кандидатстване. Състоянието на по-голямата 
част от О ПМ  е лош о, необходимостта от 
рехабилитация е явна. О бемът от средства, 
който е необходим за основен ремонт на 
мреж ата представлява сума, която не мож е 
да бъде осигурена от общ инския бю дж ет . 
Тези дейности могат да бъдат ресурсно 
обезпечени само чрез поредица от проекти по 
ПРСР  начинания, които са трудоемки, 
отнемат дълъг период от време и значителен 
експертен капацитет.
       Срокове за рехабилитация на общ инска 
ПМ : 
· 31 август 2013 за първи етап на 
рехабилитация -  14,4 км. от О ПМ , 

· до 31.10.2015 г. за втори етап на 

рехабилитация на 19,6 км. от О ПМ .

· Д о 31.12.2013 г. за подготовка на 

технически проекти за основен ремонт на 

участъци от О П М , за които щ е се 

кандидатства през програмен период 2014-

2020 г.
      Очакван резултат:Добра транспортна 
достъпност на населените места в общ ината.

Продълж ава в следващ ия брой

СВЕТОВЕН ДЕН НА СОЦИАЛНАТА РАБОТА
На 20 март, отбелязваме Световния ден 

на социалната работа. Всеки трети вторник на 
месец март се дава почит и уваж ение към 
една непопулярна професия в България. 
Професия, която често бива омаловаж авана и 
дори пренебрегвана. Социалният работник е 
този, който еж едневно се сблъсква с 
трагедията и мъката на хората. Той е този, 
който трябва да работи за спазването на 
човеш ките права.  
През месец март се фокусираме върху 
приноса на социалните работници в 
общ еството. Световният ден на социалната 
работа е част от непрекъснатия диалог как да 
бъде обърнато внимание на социалните 
условия по целия свят. 

П рофесията на социалния работник не 
попада сред най-атрактивните. Не е високо 
заплатена, пък и общ уването с хора, които 
поради здравословни или други проблеми не 
могат да се справят сами с ж ивота си, често е 
голямо изпитание. Социалният работник 
застава наравно с полицая при операции и 
издирвания,  защ итава правата на децата 
пред съда,  разплита конфликти и е посредник 
сред враж дуващ и съседи, родители или дори 
цели общ ности. Социалният работник работи 
в най-голямата бедност и мизерия с хората, 
които ж ивеят в институции, затворите, 
махали, отдалечени села и често е обект на 
агресия и враж дебност.
 Социалната работа в разнообразните си 

форми е насочена към многобройните и 
слож ни взаимодействия меж ду хората и 
тяхната среда, към разреш аване на проблеми 
и постигане на промяна. 
Скъпи колеги социални работници, уваж аеми 
лекари, учители, полицаи и всички вие които 
работите с хората на България, днес всъщ ност 
е С ветовния ден на всички помагащ и 
професии, в които работим за благоден-
ствието на човека. Да си пож елаем да сме 
здрави, да им ам е повече поводи за 
удовлетворение от работата си и да се 
подкрепяме все така, защ ото заедно мож ем 
повече.

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК !!!

В момента О бщ ина Тервел подготвя 
аф иш а за предстоящ ите през м ай 
традиционни пролетни дни на културата. Тази 
година предстои тридесет и седмото издание 
на празниците. Планира се началото да се 
постави на 6 май  Гергьовден и Ден на град 
Тервел. Проявите за този ден са няколко  
празнична света литургия, от 10,00 часа на 
площ ада пред читалищ ето щ е се проведе 
традиционния празник на фолклора с 
участието на самодейни състави от общ ината. 
В 16,00 часа щ е се състои официалното 
откриване на м айските празници със 
съвм естен концерт на ансам бъла на 
Н ационалното училищ е за ф олклорни 
изкуства "Ф илип Кутев“ гр. Котел и ДФ ТА 
"Калинка Вълчева“ гр. Тервел. На 9 май от 
18,00 часа ж ителите на общ ина Тервел щ е 
могат да видят най-новата постановка на 
трупата на Н еш ка Робева "С рещ а в 
"С пом енът“. Н а 11 м ай  ден на С в. 

ПРЕДСТОЯЩ О  ПРОЛЕТНИ ПРАЗНИЦИ НА КУЛТУРАТА`2012
Равноапостоли Кирил и М етодий в църковния 
календар щ е отбележ им 150-тата годиш нина 
на уникалната икона, която се съхранява в 
малката църква в Тервел "Св. Димитър“. 
Планира се в часовете преди обяд да се 
проведе литийно ш ествие в града, а следобед 
щ е се наградят участниците в общ ински 
конкурс за ученическо творчество, посветен 
на ж ивота и делото на двамата братя. 
П редстои регламентът за него да бъде 
оповестен пред учениците. В часовете преди 
обед на 15 май ПГТО  "Дочо М ихайлов“, на 18 
май СО У "Йордан Йовков“ със специално 
подготвени програм и щ е изпратят 
зрелостниците от випуск 2012г. На 24 май от 
10,00 часа пред сградата на О бщ ината щ е се 
състои празнично ш ествие по случай деня на 
славянската писм еност и българската 
култура. Вечерта пък е запазена за бала на 
абитуриентите. В момента се уточняват датата 
и часа за постановката "Ж енитба“ от Н . В. 

Гогол, с която щ е гостуват Театрално- 
продуцентски център "Й ордан Й овков“  
Д обрич и театрална сцена " С ава 
Доброплодни“  Силистра. Реж исьор на 
спектакъла е Павел Павлов. О чакваме на 
тервелска сцена да видим лю бимците на цяла 
България М ария Статулова и Николай Урумов. 
В останалите роли щ е се въплътят Лю бов 
Н иколова, Ем а Георгиева, К расим ир 
Демирев, Георги Калчев, Валери М арков, 
Валентин Андреев  - Рафе, Татяна Христова и 
Владимир Трендафилов. Както всяка година, 
входът за проявите в Пролетните празници на 
културата, с изклю чение на спектакъла на 
Неш ка Робева, щ е е свободен. Постъпленията 
от това представление щ е бъдат внесени в 
общ ински фонд за финансиране изявите на 
деца с изявени дарби от общ ината. 
Средствата за майския празничен афиш  са 
осигурени от културния календар на О бщ ина 
Тервел.

В началото на март във връзка с чл. 23, 
ал.1 от Закона за народните читалищ а се 
проведе работна срещ а на секретарите на 
читалищ ата в общ ина Тервел. О сновна 
тема на разговорите бе разпределяне на 
субсидията меж ду културните институции 
през бю дж етната 2012г. Тя е определена 
като общ  размер, съответстващ  на 
п р о и з в е д е н и е то  о т б р о я  н а  
субсидираните 29 бройки и единния 
разходен стандарт за издръж ка на едно 
читалищ е, определен в Закона за 
държ авния бю дж ет на Република 
България за 2012 г. в размер на 5776 лв. 
В началото на срещ ата бе представен 
анализ за дейността на читалищ ата през 
2011г. по отнош ение на групите за 
лю бителско худож ествено творчество, 
библиотечно и инф ор м ационно 
обслуж ване на населението, работа с 
местните общ ности, целесъобразността 
на разходите. О тчете се задоволителна 
худож ествено-творческа дейност на 
читалищ ата в Каблеш ково, Кочмар, 
Ж егларци, Зърнево, Безм ер, Н ова 
Камена, Коларци. В тези читалищ а 
продълж ават да работят както със 
самодейните  групи от възрастни, така и с 
деца, въвеж дат нови форми за изява и за 
организиране на социалния ж ивот на 
хората от селата, вклю чват се във всички 

ЗА Ф ИНАНСИРАНЕТО НА ЧИТАЛИЩ АТА ПРЕЗ 2012 ГОДИНА
общ ински празници и конкурси, участват 
в национални и меж дународни фолклорни 
форуми, оползотворяват възмож ности за 
допълващ а субсидия на М инистерството 
на културата в подкрепа на читалищ ната 
дейност. През 2011г. със средства от 
допълващ а субсидия в Тервел, Безмер, 
Каблеш ково са закупени аудио-визуална 
и сценична озвучителна техника, а в 
Зърнево и Кочмар са закупени нови книги 
за библиотеките им.  Не така стои 
въпросът с читалищ ата в Бож ан, 
К ладенци, О рляк, П оп Груево и 
Честименско, които разчитат основно на 
детските градини за организиране на 
м естни прояви и ням ат собствени 
инициативи. След направения анализ, бе 
извърш ено разпределение на субсидия в 
общ  разм ер 167 504лв. м еж ду 29 
субсидирани бройки за издръж ка на 13-те 
читалищ а. Направеното разпределение е 
съобразено с необходимите средства за 
трудови възнаграж дения и осигурителни 
вноски през 2011г. на всички читалищ ни 
служ ители, както и с новите осигурителни 
прагове през 2012г., а така същ о и с 
препоръките на М еханизъм  за 
разпределение на субсидията на 
читалищ ата, утвърден от М инистерството 
на културата. В него е посочено 
изискването при разпределението да се 

вземат предвид за всяко читалищ е броя 
състави за лю бителско худож ествено 
творчество, библиотечния ф онд, 
културния календар, участията в 
общ ински, национални и меж дународни 
ф естивали и конкурси, работата с 
местните общ ности и др. О тчетена е 
необходим остта от редуциране на 
разходите за издръж ка на допълнителния 
оф ис, който досега осигуряваш е 
счетоводното обслуж ване на читалищ ата 
в селата. За 2012 г. е предприета мярка за 
оптимизиране на административното и 
счетоводното обслуж ване на читалищ ата 
чрез рационално ползване на капацитета 
на читалищ ето в общ инския център.Така 
счетоводният офис на читалищ ата става 
един и се мести в читалищ ето в Тервел. 
Т о ва  во д и  д о  увели чен и е н а  
субсидираните бройки за читалищ ето в 
Тервел за сметка на тези в селата. 
М ярката е рационална и  поради 
увеличения обем на работа на съставите в 
Читалищ ето в общ инския център и на 
ДФ ТА "Калинка Вълчева“, който през 
2011г. за трети път защ ити титлата 
представителен ансамбъл за страната. По 
тази причина  са необходим и 
допълнителни средства за издръж ката му 
постановки, костю ми, пътувания и участия 
зад граница.


