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1. Реш ения за изработване на ПУП ;
2. Реш ения за одобряване на ПУП ;
3. Издадени строителни книж а;
4. Въведени в експлоатация строеж и, 

както и публичен регистър на озеленените 
площ и.

Срок: 31.12. 2013 г.
 О чакван резултат: Създаване на 
информационна система за тенденциите в 
градоустройствените процеси на 
населените м еста с цел правилно 
устройствено планиране на територията
Благоустройствените дейности на 
територията на общ ината обхващ ат:

- Водоснабдяване и канализация;
- Управление на отпадъците;
- Поддръж ка на улична мреж а, зелени 

площ и, места за отдих и спорт.
И зграж дането на съоръж ения и 

п р едо ста вян ето  н а  услуги  п о  
водоснабдяване и канализация е една от 
най-теж ките задачи за общ ините. 

Ф актическата обстановка в сферата се 
услож нява от обстоятелството, че към 
момента в голяма част от общ ините, 
вклю чително и в О бщ ина Тервел, не е 
приклю чил процеса по управление и 
организиране на дейностите по 
предоставяне на ВиК услуги. ВиК 
операторът за територията е определен, 
но не са изведени докрай стъпките за 
създаване на ВиК асоциация ( структура в 
рамките на действащ ия закон за водите, 
която извърш ва общ ественополезна 
дейност, когато в границите на 
обособената територия попадат ВиК 
съоръж ения и системи, собственост на 
държ авата и на една или няколко общ ини). 
О свен това съгласно действащ ия Закон за 
водите собствеността върху водопренос-
ните, вклю чително и уличните и 
канализационните мреж и и съоръж ения е 
общ инска, но стойността на мреж ите все 

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 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. 

Продължение от  бр.5 

П риоритет 2 : С оциално и 
икономически обосновано прилагане 
на благоустрой-ствени дейности, при 
съобразяване на зависимостта меж ду 
разходите инвестициите и социалната 
поносим ост на таксите, които 
граж даните трябва да плащ ат за 
ф ункционирането на определени 
публични съоръж ения.

Д ейностите по устройствено 
п л а н и р а н е  н а  те р и то р и ята  и  
благоустрояване са пряко свързани с 
инвестиционното проектиране и 
строителството  процес, който се 
управлява от общ ината и в който участват 
ощ е физически и ю ридически лица, 
развиващ и дейност или ж ивеещ и на 
територията на общ ината. О бщ ината няма 
общ  устройствен план, но населените 
места имат планове за регулация и реж им 
на застрояване. Нито едно от населените 
места няма подробен устройствен план. 
О бщ ите устройствени планове нямат 
инвестиционно прилож ение  т. е. въз 
основа на тях не мож е да бъде разреш ено 
строителство. Подробните устройствени 
планове определят конкретното 
предназначение и начин на устройство на 
отделните поземлени имоти. По тази 
причина инвестиционните процеси в 
О бщ ина Тервел традиционно преминават 
през процес на изменение на ПУП . За 
систематизиране на информацията по 
устройствено планиране на населените 
м еста в настоящ ата програм а за 
управление се извеж да :

Дейност 1: За всяко от населените 
места и землищ ето му да се организира 
архив на:

НЯГОЛ ТОДОРОВ С НОВА Ш АМ ПИОНСКА ТИТЛА

На 17 март 2012г. в гр. Луковит се проведе 
държ авното първенство по Крос-кънтри. Във 
възрастовата група на момчетата, родени 
през 1997/1998 година, които пробягаха 
дистанцията от 3000 метра, участваха 51 
състезатели от цялата страна. Чрез 
убедителна победа с резултат 10:08 минути, 
ш ампион на България за 2012 година стана 

НЯГОЛ ТОДОРОВ С НОВА Ш АМ ПИОНСКА ТИТЛА

Нягол Тодоров Няголов, състезател на Клуб 
по лека атлетика “Атлетик“ гр. Тервел с 
треньор Начо Петров.

Нягол печели за трета поредна година 
дистанция в това състезание. През 2010г. е 
първи на 2000 метра, а през 2011  първи на 3000 
метра, когато резултатът му е 11:55 минути.

Следва на ст раница 2

На 6 април лю бителите на вечните български 
традиции могат да станат свидетели на Лазарския 
празник, организиран от О бщ ина Тервел. 
 О т 14.30 ч. площ адът пред Читалищ е “Димитър 
Дончев-Доктора“ щ е бъде огласен от лазарски песни, 
танци и наричания. Ж ителите и гостите на Тервел могат 
да се насладят на пъстрите носии и автентични лазарски 
изпълнения на групите от целодневните детски градини, 
читалищ ата и училищ ата в общ ината.  

Всяка група щ е получи грамота за участие и паричка 
за благополучие и берекет, осигурени от О бщ ина Тервел.

ЛАЗАР ТИ ИДЕ,
ЛАЗАР ТИ Ш ЕТА

- М реж ата от детски заведения е 
подчертано неоптимизирана. В 80 % от тях 
средната месечна посещ аемост на 
групите е на нива по-ниски от нормативно 
определените. Ш естнадесетте детски 
градини се посещ ават от средномесечен 
брой от 450 деца. Това води до състояние 
на неефективност на услугата и до превес 
на социалния й характер пред 
икономическата логика на предлагането 
й.

Д ейност 1: П одобряване на 
състоянието на сградния ф онд на 
общ инските училищ а

Възмож ностите за това са две: Да се 
реализират основни рем онти чрез 
Национална програма за подобряване на 
м атериалната база на училищ ата, 
администрирана от М О М Н или да се 
разчитат средства за рем онти в 
общ инския и училищ ните бю дж ети. В 
първия случай е необходимо осигуряване 
на 50 % съфинансиране. През м. февруари 
2012 г.О бщ ината организира работна 
срещ а с директорите на училищ а, на която 
бе предлож ено училищ ата да се 
ангаж ират  с  еж егодно разчитане на 
средства в бю дж етите си, които при 
съответно участие на общ ината, да 
ф орм ират сум ата, необходим а за 
съфинансиране на проекти за училищ ата.

Срок:Текущ , за срока на мандата
О чакван резултат:П одобряване на 

условията за работа в общ инските 
училищ а:

Д ейност 2: Разш иряване на 
възм ож ностите за ангаж иране на 
вниманието на учениците с интересни 
за тях занимания и прояви  в и извън 
училищ ето.
Практиката сочи, че учениците, които са 
натрупали много пропуски в хода на 
учебния процес губят мотивация да 

постигат каквито и да е образователни 
цели. С ъщ ите деца обаче им ат 
полож ително отнош ение към колективни 
игри, занимания с конкурсен характер и 
такива, които водят до опознаване с 
ученици от други населени места. Не 
рядко този тип занятия повиш ава и 
интереса на родителската общ ност към 
учебно-възпитателния процес. В тази 
връзка учебните звена следва да усвояват 
всички възмож ности за финансиране на 
извънкласни дейности, а общ ината да 
координира и ангаж ира възмож ности за 
изява на учениците в общ ински прояви.

Срок:Текущ , за срока на мандата
О чакван резултат: Повиш аване на 

м отивацията на подрастващ ите за 
участие в учебно-възпитателния процес:

Д ейност 3 : П ровеж дане на 
ц е л е н а с о ч е н а  п о л и ти к а  з а  
образователна интеграция на деца от 
м алцинственствен произход чрез 
утвърдени ф орм и на извънкласни 
дейности и изяви.

През последните няколко години в 
О бщ ина Тервел се утвърди практиката да 
се толерират дейности в образователните 
звена, които създават устойчиви модели 
на образователна интеграция. Използват 
се рационално всички възм ож ни 
източници за финансиране  общ ински 
бю дж ет, национални програми на М О М Н , 
проекти по О перативна програм а 
"Развитие на човеш ките ресурси”, 
средства от Ц О И Д УЕМ  (Ц ентър за 
образователна интеграция на деца и 
ученици от етнически малцинства). 
О собено постоянна в това отнош ение е 
работата на О У "В.Друмев” с.О рляк и ЦДГ 
"Здравец” гр.Тервел. О бективната оценка 
на процеса изисква да се спомене, че 
нерядко общ ествеността реагира 
консервативно по отнош ение на 
начинанията, фокусирани върху работата 

с деца и м ладеж и от етнически 
малцинства. Числата обаче категорично 
показват, че броят на децата от 
малцинствен произход, които спират да 
посещ ават училищ е преди да завърш ат 
основно образование намалява всяка 
година. В този аспект , креативноста на 
педагозите в работата им по привличане и 
задърж ане на децата в училищ е е 
същ ествен ф актор за нивото на 
грам отност и общ а култура, която 
усвояват излизащ ите от училищ ето 
ученици. Бъдещ ите възмож ности за 
проф есионална квалиф икация и 
реализация на трудовия пазар на 
граж даните от етнически малцинства 
зависят в голяма степен от нивото на 
въздействието върху тях на учебно-
възпитателния процес, в който са 
участвали като ученици.

Срок:Текущ , за срока на мандата
О чакван резултат:Н амаляване на 

броя на отпадналите от училищ е ученици:

Д ейност 4: П одобряване на 
м атериалната база на детските 
заведения в общ ината
Хроничният недостиг на средства за 
издръж ка води до лош о състояние на 
площ адките за игра в детските градини, 
както и на липса на обновяване на 
дидактичните пособия и материалите за 
работа с деца. Следва да се предприемат 
дейности за поетапна подм яна на 
съоръж ения за игра,както и на 
обогатяване и обновяване на средствата 
за игрови занятия за децата.
Срок: Текущ , за срока на мандата
О чакван резултат: П одобряване на 
качеството на услугата "О тглеж дане на 
дете от 3 до 7 годиш на възраст в детска 
градина”.

Продължава в следващ ия брой
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ощ е е част от капитала на ВиК оператора. 
Трудност в инвестиционния процес, 
свързан с В иК  инф раструктурата 
представлява и обемът на инвестицията. 
Водопреносната мреж а в цялата общ ина е 
над 40 годиш на, водозагубите надхвърлят 
62%, канализационна мреж а има само в 
общ инския център. Тези особености, 
които не са по-различни от общ ото 
състояние на ВиК мреж ите в страната 
определят невъзмож ност за финансиране 
със собствени средства на инвестиции 
във ВиК инфраструктура.ВиК мреж и на 
населени места с над 10 000е.ж . (Тервел) и 
от 2 000 до 10 000 е. ж . (О рляк) се 
финансират чрез проекти по О ПО С . ВиК 
инфраструктура на населени места до 2 
000 е. ж . се финансират по мярка 321 на 
ПРСР. О граниченията в броя на проектите 
( по 1 за мярка в ПРСР ), както и липсата на 
финансов капацитет за обслуж ване на 
повече от 1 проект по О ПО С отлага 
рехабилитацията на водопреносната 
мреж а в част от населените места за 
програмен период 2014  2020 г.

П рез 2012 г. щ е бъдат избрани 
изпълнители за рехабилитация на главен 
водопровод в с.Каблеш ково, както и за 
рехабилитация на 10,34 км водопроводна 
мреж а в гр.Тервел, доизграж дане на 12 км 
канализационна мреж а в гр.Тервел, 
доизграж дане на П С О В  Тервел. 
О бщ ината разполага с работни проекти за 
рехабилитация на главни водопроводи в 
селата Безмер и Бож ан и има готовност да 
кандидатства при следващ о обявяване на 
прием на заявления по ПРСР. С оглед на 
гореизлож еното О бщ ината групира 
ангаж иментите си по стопанисването на 
ВиК инфраструктурата си в:

Дейност 2: Рехабилитация на 
водопреносната и канализационната 
мреж а в Общ ината в етапи:

1.1. Рехабилитация на главни 
водопроводни клонове в селата 
Каблеш ково, Безмер и Бож ан
Срок: 31 август 2013 г. за с.Каблеш ково, 
31.10.2015 г. за селата Безмер и Бож ан

О чакван резултат:Н амаляване на 
водозагубите при експлоатация на 
водопреносната мреж а в селата от 
О бщ ината, подобряване на услугата 
"водоподаване” в селата

1.2. Доизграж дане на водния цикъл на 
О бщ инския център.

Срок: 31.08.2014 г.

О чакван резултат: Създаване на добра 
ж изнена среда и предотвратяване на 
зам ърсявания от отпадни води в 
общ инския център

1.3. Подготовка на работни проекти за 
рехабилитация на главни водопроводи в 
селата от общ ината с цел конкуренто-
способност за кандидатстване по ПРСР 
през планов период 2014  2020 г. 

Срок: 31.12.2013 г.
О чакван резултат: Н аврем енно 

усвояване на средства от европейските 
фондове за ВиК инфраструктура през 
втори планов период и постигане на добри 

тем по ве за р ехабилитация на 
водопреносната мреж а в селата.

Проектите с екологична насоченост, 
засягащ и основни дейности и 
ангаж им енти на общ ините не се 
изчерпват с инвестициите за осигуряване 
на водоснабдяване, отвеж дане и 
пречистване на отпадни води. Същ ествен 
момент представляват и инвестициите в 
инф раструктура и съоръж ения за 
управление на отпадъците. По отнош ение 
на О бщ ина Тервел към момента е в сила 
следното: 

- О рганизирано сметосъбиране има 
само в общ инския център. Не се извърш ва 
сепариране на отпадъците. Разделно 
см етосъбиране не се прилага ,  
рециклиране и оползотворяване на 
битови, биоразградими и строителни 
отпадъци не са въведени. Дейностите по 
събирането и извозването на отпадъците 
е организирано в О тдел "Чистота“  звено 
към О бщ инска администрация. О бщ ината 
е партньор в проект за изграж дане на 
Регионално депо за ТБО  в с.Стож ер. В 
рамките на проекта в землищ ето на 
гр.Тервел щ е се изгради претоварна 
станция за общ ини Тервел и Никола 
Козлево.  Тук е мястото да се разясни, че 
логиката на проектите с екологична 
насоченост е базирана на принципа 
"Замърсителят плащ а“. В този аспект 
трябва да се знае, че пречистването на 
отпадните води и оползотворяването на 
битовите отпадъци са ресурсоемки 
процеси, които неизбеж но предизвикват 
увеличаване на таксите, които 
населението плащ а за тези благоустрой-
ствени услуги. За всички е ясно, че което и 
да е населено място щ е има по-добра 
ж изнена среда, ако разполага с нова ВиК 
инфраструктура, пречиствателна станция 
разчетена по отнош ение на капацитет и 
технология с броя на ж ителите, както и 
организирано и разделно сметосъбиране. 
Доколко обаче целесъобразността на 
услугите обосновава социалната 
поносимост на таксите за ползването им? 
Дали правилно е отчетена демографската 
и икономическата обстановка в селата? 
Това са въпроси, които тепърва щ е 
поставят пред общ ините проблеми и 
варианти за реш енията им . Въпреки 
очевидните дисбаланси в сферата на 
пречистването на водите и управлението 
на отпадъците, управленския подход по 
отнош ение на наш ата общ ина предлага 
поетапно обхващ ане на населените места 
в общ ината в система за организирано 
сметосъбиране и отсрочване във времето 
на инвестициите в пречистването на 
битови води в селата. В рамките на 
настоящ ия м андат работата по 
Управление на отпадъците в общ ината е 
организирана в :

Дейност 3: Изграж дане на система 
з а  с ъ б и р а н е ,  и з в о з в а н е  и  
о по лзо тво р яване на би то ви ,  
строителни и биоразградими отпадъци 
чрез:
        3.1. Създаване на услуга " 
О р ганизирано см етосъбиране“,  
обхващ ащ а 93% от населението в 
общ ината.

 Срок:31.12.2012 г.
О чакван резултат: подобряване на 

средата за ж ивот в селата от общ ината,  
закриване на нереглам ентираните  
сметищ а  и усвояване на ползи за 
общ ината от промененото ползване на 
наруш ените територии, които тези 
сметищ а представляват

3.2. И зграж дане на претоварна 
станция към Регионално депо за ТБО  за 
регион Добрич  дейности по подготовка на 
строителните процеси, възлагане/избор 
на изпълнител, осигуряване на масово 
ф ун кц и о н и р а н е ,  в ъ в е ж д а н е  в  
експлоатация, уреж дане на финансови 
взаимоотнош ения с общ ините  партньори 
по проекта/.

Срок:31.12.2014 г.
О чакван резултат:Създаване на по-

добра ж изнена среда в населените места 
в общ ината, в съчетание с ефективно 
р азхо дване на ср едствата за 
сметосъбиране и сметоизвозване в 
общ ината

3.3. О рганизиране на разделно 
см ето събир ане пр и о сигур ена 
максимално икономична за общ ината 
възмож ност и граж даните ? за ползване 
на услугата ( напр. безвъзм ездно 
ползване на съдове за разделно 
сметосъбиране и липса на такса за 
извозване на отпадъците, в съчетание с 
въвеж дане на стимули за населението и 
фирмите, които осигуряват голям обем 
разделно събрани отпадъци)
 Срок: до 31.12.2014 г.

О чакван резултат: Да се мотивират 
граж даните да събират отпадъците за 
рециклиране и оползотворяване като по 
този начин щ е се намалят количествата на 
депонираните отпадъци и щ е се удълж и 
срока за експлоатация на депото и 
претоварната станция.

3.4. Промотиране на подходящ  терен 
за изграж дане на инсталации за 
оползотворяване на биоразградими 
отпадъци.

Икономическият профил на общ ина 
Тервел  голям дял на земеделието в общ ия 
о б е м  д е й н о с ти  в  о б щ и н а та ,  
функциониращ а пречиствателна станция  
предполага генериране на не малки 
количества биоразградими отпадъци. В 
тази връзка, както и с оглед на валидната 
през последните няколко години 
тенденция в световен м ащ аб за 
оползотворяване на биоразградими 
отпадъци за производство на енергия или 
като суровина за различни производства, 
О бщ ина Тервел следва да идентифицира 
общ ински терен , който да е подходящ  за 
промотиране с цел привличане на 
потенциален инвеститор за изграж дане 
на инсталация за оползотворяване на 
биоразградими отпадъци.

 Срок за определяне на подходящ  
общ ински тер ен и дейност по 
промотиране: 31.08.2012 г.
О чакван резултат:С ъздаване на 
предпоставка за намаляване на размера 
на отчислението за такса "депониране”, 
което да създава иконом ическа 
м отивация в общ ината за оползо-
творяване на биоразградимите отпадъци.

3.5. Д ейности по закриване и 
следексплоатационни гриж и за депата.

Към настоящ ия момент в общ ината 
има 27 нерегламентирани сметищ а  4 в 
с.О рляк , по 2 и 1 в останалите села. 
Изготвен и одобрен от РИО СВ е план за 
рекултивация . Дейностите обаче могат да 
стартират, след  като започне 
организираното см етосъбиране по 
селата, като най-ефективен процес мож е 
да се очаква след въвеж дане в 
експлоатация на регионалното депо за 
ТБО  и претоварната станция в гр.Тервел.

Срок:31.12.2014 г.
О чакван резултат:Намаляване броя 

на наруш ените територии в общ ината 
Дейност 4:  Текущ а поддръж ка на 

улична мреж а, зелени площ и, места за 
отдих и спорт

О бщ ина Тервел има сравнително 
плътна улична мреж а, която обхващ а 
всички населени места. В голяма част от 
селата , както и по някои  улици в 
общ инския център не са изграж дани 
тротоарни платна.Не всички улици в града 
и селата са ограничени с бордю ри. 
Уличните платна в селата са в 
изклю чително лош о състояние,  
необходимо е да се извърш и основен 
ремонт на пътната настилка. О коло 10 % от 
улиците в селата никога не са имали 
асфалтова настилка, а трош енокаменната 
им основа е силно деформирана и не 
мож е да бъде ползвана като основа за 
рехабилитация на улицата. Н е са 
спазвани застроителните граници на 
урегулираните имоти и са наруш ени 
отстоянията на строеж ите от границите, 
респ. от уличното платно. През мандат 
2007  2011 са извърш ени  основни ремонти   
на 17 улици в гр.Тервел , няколко главни 
тротоарни участъка , както и на улично 
осветление в общ инския център и 3 села. 
През настоящ ия мандат предстои да бъде 
внесен последен съгласно лимитирана 
сум а за усво яване пр о ект за 
благоустройствени дейности по ПРСР и да 
се подготвят проекти за програмен 
период 2014  2020 г.
 Срок :

-  за внасяне на проект за 
рехабилитиране на пътна настилка в 
населени места от общ ината  20 май 2012 г.

- за подготовка на технически проекти 
за рехабилитация на улична мреж а през 
планов период 2014-2020 г.  31.12.2013 г.

О чакван резултат:подобряване на 
средата на ж ивот в населените места в 
общ ината

Основна цел 2: Предоставяне на 
качествени и достъпни м естни 
публични услуги:

Приоритет 1: Осигуряване на добра 
материална база и възмож ности за 
извънкласни форми и занимания в 
общ инските образователни звена;

В О бщ ина Тервел работят 7 общ ински 
и едно държ авно училищ е. О т общ инските 
училищ а едно е начално, едно  средно 
общ ообразователно и пет  основни.Три от 
училищ ата са средищ ни. През последните 
десет години еж егодно броят на учениците 
нам алява с около 1,3 % спрям о 
предходната година. В някои населени 
места се наблю дава увеличение на броя 
на децата. През последните три години 
най-голямо намаление на броя ученици се 
наблю дава в с.Зърнево и в гр.Тервел.В 
момента в общ инските училищ а учат 1482 
ученика от първи до дванадесети клас и 28 
деца в подготвителни класове. Безплатни 
закуски за децата в начален етап на 
обучение се осигуряват във всички 
училищ а. О бедно хранене е организирано 
в училищ ата в Тервел, Нова Камена, 
О рляк, Коларци, Каблеш ково. В О рляк , 
Нова Камена и Каблеш ково храната се 
приготвя на място, а в Тервел и Коларци 
се ползва готова храна ( кетъринг) , 
доставяна еж едневно от ф ирм и в 
гр.Добрич. В седемте училищ а са заети 
142 бр. педагогически персонал и 40,5 бр. 
непедагогически персонал. В Тервел и 
О рляк ползват нещ атен персонал по 
програми за заетост. В училищ ата има 
общ о 27 полуинтернатни групи. Групите за 
свободноизбираема подготовка са малко. 
Н е се предлагат достатъчно и 
разнообразни извънкласни форми. В 
отделни периоди от време се организират 
занятия по интереси, които се финансират 
от М О М Н , в случаите, когато училищ ето е 
подало заявка за участие в съответен 
проект или инициатива. През предходния 
мандат е реализиран общ ински проект за 
меж дуучилищ ни извънкласни дейности, 
чрез който бяха ангаж ирани 630 деца от 
общ ината и бе разш ирена дейността на 
Детския Ф олклорен ансамбъл и Балет 
"Каприз”. Проектът представи успеш ен 
модел за работа с голям брой деца от 
общ ината .П о традиция  спортни и 
младеж ки дейности с участието на повече 
от едно училищ е се организират само от 
общ ината. Най- голям брой инициативи за 
извънкласни форми са финансирани и 
изпълнени в училищ ето в с. О рляк. 
О граничени по вид са и инициативите на 
О бщ инския детски комплекс. О рганизира 
се еж егодно общ инска ваканционна 

програма "Наш е лято”, като дейностите се 
изпълняват от О ДК. Средната брутна 
заплата за 2011 г. за общ инските училищ а 
е 662, 08 лв. ( педагогически и 
непедагогически персонал). 92,8 % от 
бю дж етите на училищ ата , получени по 
единен разходен стандарт са разходвани 
за заплати и осигурителни вноски на 
персонала.

М атериалната база на училищ ата е в 
задоволително състояние. Във всички 
училищ а през последните няколко години 
са изпълнявани енергоефективни мерки  
предимно със средства от общ инския 
бю дж ет. Най-голям обем средства от 
собствения си бю дж ет за текущ а 
поддръж ка на сградата през последните 
три години е разходвало училищ ето в 
с.К оларци. В  лош о състояние са 
физкултурните салони на училищ ата в 
Безмер, Коларци, Нова Камена.Липсва 
физкултурен салон в училищ ето в с.О рляк.

Детските градини са 16. Три от тях се 
нам ират в общ инския център, а 
останалите  в селата. М атериалната база 
е в задоволително състояние. Във всички 
детски заведения са реализирани 
енергоефективни мерки. Средствата за 
текущ а издръж ка на дейността са 
подчертано недостатъчни. Причините за 
това са няколко:

- Таксите за посещ аване на детска 
градина се поддърж ат на по-ниски нива от 
средните за страната. Това се прави 
съвсем целенасочено  за да бъдат 
обхванати в детските заведения 
възм ож но най-голям  брой деца в 
доучилищ на възраст. Това обаче води до 
състояние, при което общ инският бю дж ет 
става основен източник на средства за 
оперативна издръж ка на детските 
заведения и не могат да се разчитат 
допълнителни средства за подобряване 
на състоянието на сградния фонд, 
площ адките за игра, обогатяването на 
набора от дидактични пособия и 
оборудване. В О бщ ина Тервел освен 
всички останали разходи за издръж ка, 
общ ината дофинансира и 46 % от 
разходите за хранителни продукти . В 
м асовия случай в практиката на 
общ ините,както и в контекста на Закона 
за местните данъци и такси, сумата , 
разходвана от общ ината за хранителни 
продукти следва да се покрива от 
заплащ аната от родителите такса.В наш ия 
случай общ ината оценява социалния 
характер на услугата и отделя значителна 
част от своя ресурс, за да я направи 
достъпна за граж даните.

Тервелски районен съд с влязло в сила протоколно определение № 2, постановено на 16.03.2012 год. по НОХД 
№ 37/ 2012 год., ОСЪЖДА на ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ СЛАВИ САЛИМ НЕАЗИ, роден на 23.07.1991 год. в 
гр. Добрич, български гражданин от ромски етнически произход, неграмотен, неженен, осъждан, безработен, 
живущ в гр. Тервел, обл. Добрич, ул. „Суха река“, № 6. 

СЛАВИ СЕЛИМ НЕАЗИ Е ПРИЗНАТ ЗА ВИНОВЕН в това, че за периода м. февруари  м. април 2011 год., 
КАТО ПЪЛНОЛЕТНО ЛИЦЕ, БЕЗ ДА Е СКЛЮЧИЛ ГРАЖДАНСКИ БРАК, ЗАЖИВЯЛ НА СЪПРУЖЕСКИ 
НАЧАЛА С ЛИЦЕ ОТ ЖЕНСКИ ПОЛ, НЕНАВЪРШИЛО 16-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ. 

ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ
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