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РУБРИКА_ ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ

В РЕЗЮМЕ ЗА ПРАЗНИКА НА ГРАДА,ДНИТЕ НА КУЛТУРАТА
И МАЛКИТЕ ТАНЦЬОРИ ОТ ТЕРВЕЛ - НЕЩАТА,

КОНТО ТОПЛЯТ СЪРЦАТА И ДУХА НА ТЕРВЕЛЧАНИ

-ПРАЗНИЦИТЕ -
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Усмихнатите лъчи на слънцето огряха
рано сутринта на 6 май, за да могат
тервелчани да отбележат подобаващо
празника на града, който за четвърти път
се отбелязва натазидата.

Денят започна с празничналитургия и
водосвет, отслужени от Доростолския
митрополит Амвросий и други свещеници
от Доростолска епархия. На гостите на
храма бе раздаден гергьовски курбан,
който тази година е дарение от общината
и почетния гражданин Мариян Колев.

Пролетното настроение стана още
по- ведро благодарение на участниците в
двадесетото юбилейно издание на
общинския празник на фолклора. През
годините той се утвърди като една от
емблемите на нашия град. От сцената

можем да се насладим на красотата и
многообразието на песните, музиката,
хората и обичаите, съхранени през
годините от участниците в самодейните
състави в читалищата и клубовете на
пенсионера. Този празник е създаден
специално за тях. Зада покажат на всички
жители и гости на общината своята
уникалност, която е оценена на много
фестивали и конкурси в цяла България с
призови награди. Своите тематични
песни и танци ни представиха ДФТА
„Калинка Вълчева" и още 12 групп за
изворен фолклор от читалищата в
Тервел, Зърнево, Безмер, Каблешково,
Коларци, Кладенци, Кочмар, Жегларци,
както и двата клуба на пенсионера в гр.
Тервел. Своя солова изява имаха
Исенгюл Данаилова, Джансевер
Данаилова и Гюзелджан Нихат от с
Каблешково, както иг-жа Иванка Иванова
Петрова от гр. Тервел. Всички
изпълнители получиха грамота за
участие и парична премия, осигурени от
Община Тервел.

Празничната програма завърши в
ранните вечерни часове. Зареждащ и
богат концерт изнесе пловдивският
Ансамбъл "Тракия" .Спектакытьт „Майка
България" показа на тервелчани и гости

низ от картини, музика и песни,
представяща костюмите и фолклора на
различии етнографски области. Видяхме
и тематични танци, посветени на
празника на светеца Георги, както и на
деня на българската войска. В
концертната си програма Ансамбъл
„Тракия" в Тервел участва в пълния си
състав от 60 човека.

Проявите на Гергьовден поставиха
началото на 39-тите пролетни празници
на културата. Очакват ни още хубави
мигове с програмите на Балет „Каприз"
при ОДК „Малкият принц", ДФТА „Калинка
Вълчева" и ТПГ „Добруджанска огърлица"
при НЧ „Д. Дончев -Доктора", концерт на
ГРАФА. Постановката „Избори до дупка" с
участието на обичаните от всички актьори
(нашумели напоследък от редица тв
сериали и шоу програми) Антон Радичев,
Мария Статулова, Венета Марковска
(„Столичани в повече") , Румен Угрински
(„Господари на ефира"), Иван Панайотов
(„Столичани в повече"), Милена
Атанасова, Деян Мачев - Дидо и
Станимир Гъмов („Като две капки вода").
Най- малките ще се радват на
постановката на държавен кукпен театър
„Варна" по любимата приказка на Елин
Пелин„Кривою патенце".

На 27 април в гр. Велико Търново
се проведе II Национален танцов
конкурс за детско-юношески
фолклорни ансамбли и танцови
състави "Нашите малки, големи
танцьори". Във форума участваха 22
фолклорни ансамбъла от цяла
България .
Задачата на професионалното жури с
председател - Никола Колев,
хореограф и членове: Благовеста
Калчева, асистент в Академия за
музикално, танцово и изобразително
изкуство - Пловдив и Румян Занев,
главен худ, ръководител на капанския
ансамбъл, бе да оценят съставите по
шестобалната система

ДЕЦАТА ОТ АНСАМБЪЛА

Децата се конкурираха по танцови
умения втри възрастови групи -до 11г.,
от 12до 16 г. и над 16 г. Класиралите се
получиха плакети и грамоти.

Като най-добри в първа възрастова
трупа журито определи изпълнителите

на ДФТА "Калинка Вълчева" от гр.
Тервел. Ансамбълът се представи с
танците „Варненски танц" хореография
проф. Петър Ангелов и „Български
ритми" хореография Стефан
Желязков. Втори се класираха
танцьорите от ТФ при детски
фолклорен ансамбъл "Габровче", гр.
Габрово, трето място спечели ДЮФА
"Българче", ВеликоТърново.

Председателят на журито пожела
"На добър час!" на малките танцьори и
техните ръководители и изрази
надежда догодина да има повече
награди, повечеусмивки и повечедеца,
конто да танцуват, защото без тях няма
да имаизкуство.
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Последен час - отрит урок на дванадесетокласниците
по Свят и личност в СОУ "Йордан Йовков"

На 08.05.2014 год. 6 СОУ Йордан
ЙоВкоВ,, се проВеде последният час на
дванадесетокласниците по СВят и
личност. В началото Стойка Жекоба-
глабен учител, обясни пред гостите,
учениците и учителите, присъстбали на
открития урок, че целта на събитието е
абитуриентите да защитят сбоите
проекти, които да са реализуеми В
рамките на оператибните програми.
ДВадесет и дбамата ученика от 12 клас
бяха разпределени 6 5 екипа, като
учениците 6 тях- подбрани по Жребий.
Екипите бяха предбарително
разработили 5 проекта. Същността им
накраткоеследната:

I проект - "ИзграЖдане и
обноВяВане на кътоВе за игра В ЦДГ 1-
Ви юни" гр. Тербел. Учениците бяха
Включили 6 дейностите монтиране на
пързалки и люлки, обноВяВане на
пясьчниците, подмяна на плочки с ноВи,
частично озеленябане и монта>к на
подходяща гумена настилка за
приземябане на децата от пьрзапките и
люлките. Срокът на изпълнение 4
месеца, а стойността на проектното
предложение - 27 128,90 лб. В проекта
аргументирано бяха изтькнати
конкретните цели, задачите, график за
работа, необходими строителни ресурси
ифинансоби средства по предлоЖението.
ГоспоЖа СтойкаЖекоВа допълни, че този
проект е разработен като част от
проектно предложение, което Вече се
изпълняба 6 ЦДГ.

И проект-"ОсигуряВане на
достъпна среда за пациенти и
осВеЖаВане на кабинети на лични
лекари". Четиричленният екип беше
предбидил изграЖдане на 4 броя
амбулатории за 4 практики на лични
лекари В град ТерВел. Приблизителната
плоид на помещенията , ВключВаща

кабинети и манипулационни, намиращи се
6 топла Връзка, е 120 кб.м. Дейностите
ВключВат осВеЖаВане на санитарния
Възел, постабяне на ноВи ПВЦ прозорци,
Врати, подоби настилки, облицобане на
стени с фаянсоби плочки.
ПродьлЖителността на проекта е 3
месеца,аобщата сума-23 427, 81 лб.

Ill проект-"ИзграЖдане на кът за
отдих и детска спортна площадка В с.
Безмер, общ. ТерВел". Проектното
предложение е предвидено за
реализиране Върху определен парцел
общинска земя, подходящ за този обект.
Сумата от 9975, 36 лВ. е общата
стойност на проекта. Дейностите
ВключВат почистбане на парцела,
избозбане на отпадьците,
подготбителните работи по
озеленябане на част от терена,
закупубане на детски пясък и изграЖдане
на пясьчници, монтаЖ на детски и
спортни съоръЖения за игра.

IV проект-"ОбноВяВане на
осВетителните тела В класните стаи
и коридорите на СОУ Йордан ЙоВкоВ,,
гр. ТерВел". Учениците са обосновали
предлоЖениетосис факта, че наличните
осбетителни тела не са подменяни от

1970 год. и са неефектибни от гледна
точка наикономиятанаелектричестбо и
прекомерното отделяне на СОг
Дейността е предвидена за реализация (3
рамките на 2 седмици през които ще се
подменят 700 лампи. Общата стойност
напроектае32882лб.

V проект-"Историческаучилищна
сбирка". Проектното предложение
предВиЖда осьВременябане чрез
тематично оформление на стая 207 на
СОУ Йордан ЙоВкоВ,, гр. ТерВел като
историческа училищна сбирка. ОсВен
осВеЖаВане на кабинета, се предВиЖда
монтаЖ на Витрини, където ще се
поставят експонати, отнесени към
исторически събития, личности и
обикнобени хора от ДреВността,
Среднобекобието, ВъзраЖдането и
Сьбременната история, от историята
на ДобрудЖа, ТерВел и училището.
Сбирката ще се използба В някои от
часобете по история, час на класа и др.
Проектът ще се реапизира 6 рамките на
6 месеца, а щесе използба и обогатяба 30
години. Общатастойност на проектае 9
921, 94 лб. За този проект екипът е
получил_и одобрението на директора на
СОУ Й.ЙоВкоВ,,госпоЖа Галина ВълчеВа.

Под ръкоВодстбото на сбоята
учителка Стойка ЖекоВа
дванадесетокласниците показахаумения
за генериране на идеи, аргументиране и
планирането на дейности, които да са
прилоЖими за услоВията на малкия град,
какъВто е ТерВел, и селата от общината.
В края на часа, госпоЖаЖекоВа поЖела на
Всички дбанадесетокласници успех като
бьдещи студенти. У гостите и
присьстбащите ученици не останаха
съмнения, че заВършбаидите ученици от
СОУ Й.ЙоВкоВ,, могат да работят В екип
и заедно да постигат добри резултати-
нещотака нуЖно на България.

Резултати от конкурса за рисунка "Избирам да съм независим"

На 29.04.2014 год. В Община ТерВел бе
подредена и omkpuma излоЖба под наслоВ
"Избирам да съм независим" и бе сложено
началото на кампанията, посВетена на
борбатасъс заВисимостите. Насъбитието
присъстВаха малките худоЖници, техни
учители и гости. Водещата Гергана
ГеоргиеВа- обществен Възпитател към
МКБППМН, прибетстВа присъстВащите с
добре дошли и ги информира за целта на
проведения конкурс. Рисунки предстабиха
ученици от IV до XII клас от СОУ "Йордан
ЙоВкоВ", ПГТО Дочо Михайлов", ОУ "Паисий
Хилендарски" с. Безмер и ОУ "Д-р Петър

Берон" с. Коларци. Жури В състаб: Николай
МариноВ - худоЖник, специалист по
ГраЖданска защита при Община ТерВел,
Виолета ЯнкоВа- ръкоВодител на Школата
по изобразително и прилоЖно изкустбо при
ОДК "Малкия принц", Емилия КолеВа-
педагог, естет, заВършила профилирана
паралелка по изобразително изкустбо,
оцени предстабените тВорби и излъчи
победителите В дВете Възрастоби групи.

Класиранетое,kakmoследба:

IВъзрастоВагрупа / IV-VIIклас/;

I място- СеВги Нихат VII клас, ОУ "Д-р
ПетърБерон"с. Коларци;

IIмясто- СезелЗейнелФебзиеВа- IV клас,
ОУ "ПаисийХилендарски" с. Безмер;

II място- Умут Лебент Руфи IV3 клас,
СОУ "Йордан ЙоВкоВ"гр.Тербел;

III място- ИВет СтояноВа Желязкоба- Vе
клас,СОУ"Йордан ЙоВкоВ" гр.Тербел;

IIВъзрастоВагрупа /VIII- XII клас /
I място - Радостина ГеоргиеВа

НиколоВа VIII клас, СОУ "Йордан ЙоВкоВ";

I място - Красимир РусеВ- VIII клас, ОУ
"Д-р ПетърБерон"с. Коларци;

II място - Николета Костадиноба
КолеВа- VIII6, СОУ "Йордан ЙоВкоВ" гр.ТерВел;

III място- Сечкин Сезгин- VIII клас, ОУ
"Д-р ПетърБерон",с. Коларци;

Поощрителна награда ГюлтенАйдън-
VIII клас,ОУ "Д-р ПетърБерон",с. Коларци.

Кпасираните и останалите участници
В конкурса получиха от Община ТерВел
награди, дипломи и грамоти. На Всеки беше
Връчена брошура Избирам да съм
независим,,, издаденаот МКБППМН.

Организирането натази излоЖба беше
част от мероприятията от кампания,
посВетена на борбата със заВисимостите.
Предстоят още дбе събития, които касаят
тази тема. През месец юни ще се проВеде
Волейболен турнир под наслоВ Спорт
срещу зависимости,,, а също и семинар на
тема Наркотиците и опасността от
тях„.

МКБППМН благодари на Всички
участници 6 конкурса и техните учители!
Информация и снимки от проведения
конкурс моЖете да Видите на страницата
на фейсбук на Комисията-
facebook.com/mkbppmn.tervel.
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ОБЩИНА ТЕРВЕЛ
Тервел- 9450, ул."Св.Св.Кирил и Методий"ÿ 8 , Номератор 05751/2070,2075, Факс 2391, e-mail: tervel 2000@ yahoo, com

РЕШЕНИЕ
ÿ211/24.04.2014 г.

На основание чл.73,ал.1,2,3 и 4 от
ЗОП, чл.44, ал.1 от ЗМСМА и протоколи с
номера 1/15.04.2014г. и 2/23.04.2014 г. от
работата на комисията, назначена с заповед
ÿ 188 от 15.04.2014 г. за провеждане на
открита процедура с предмет:
„Рехабилитация на улично осветление
с.Орляк", открита с Решение ÿ 113 от
10.03.2014 г., публикувано обявление в
регистъра на обществените поръчки на
10.03.2014г.,

ОБЯ ВЯ ВАМ:
I. Класирането на участниците

съгласно обявения критерий „най-ниска
цена за изпълнение на поръчката" в
следнияред:

1.Първо място: Участник „Пандора"
ЕООД.гр.Варна, предложил обща цена за
изпълнение на поръчката -6843,70лв;

2.Второ място: Участник „Ковас"
ЕООД, гр.София, предложил обща цена за
изпълнение на поръчката - 10805,72лв.

II. Участник, класиран на първо
място и определен за изпълнител на

поръчката:
„Пандора" ЕООД - гр.Варна.

III.Участници, конто саотстранени:
Нямаотстранениучастници.

Настоящото Решение да се изпрати
на всички участници в процедурата в
тридневен срок от издаването му.

Решението подлежи на обжалване
пред Комисията за защита на конкуренцията в
10-дневен срокот получаването му.

КМЕТ НА ОБЩИНА ТЕРВЕЛ:
Инж.Живко Георгиев

РЕШЕНИЕ
ÿ 213/25.04.2014 г.

Наоснование чл. 73, ал.1,2,3и4 от ЗОП
, чл. 44 , ал. 2 от ЗМСМА и Протоколи с номера
1 от 08.04.2014 г., 1-1 от 16.04.2014, 2 от
16.04.2014 г. и 3 от 23.04.2014 г. от работата на
Комисията, назначена със Заповед на Кмета
на Община Тервел N 179 / 08.04.2014 г. за
разглеждане и оценка на офертите в
обществена поръчка с предмет : "Строителни
работи за амбулатории на лични лекари в

болнична сграда вгр.Тервел"
открита с Решение номер 590547 от

10.03.2014 г., публикувано обявление в
регистъра на обществените поръчки на
10.03.2014г.

ОБЯВЯВАМ:
I.Класирането на участниците

съгласно обявения критерий „най-ниска
цена за изпълнение на поръчката " в
следнияред:

Първо място: Участник „ИСА" ООД
гр.Добрич , предложил средна аритметична
ценаза изпълнение на поръчката от46,97 лв.

Второ място: Участник ЕТ
„ГАЗСТРОЙ - ДАНИЕЛА ПЕТРОВА" - гр.Нови
Пазар, предложил средна аритметична цена
за изпълнение на поръчкатаот47,57лв.

Трето място: Участник "Астрой- БГ"
ЕООД гр.Асеновград, предложил средна
аритметична ценаза изпълнение на поръчката
от47,96 лв.

Четвърто място: Участник "Проект -
Строй" ЕООД гр.Шумен , предложил средна
аритметична ценаза изпълнение на поръчката

от 68,40 лв.

II. Участник, класиран на първо
място и определен за изпълнител на
поръчката:

„ИСА" ООД гр.Добрич;

III .Участници, конто са отстранени:
Нямаотстранениучастници.

Настоящото Решение да се изпрати
на всички участници в процедурата в
тридневенсрок от издаването му.

Решението подлежи на обжалване
пред Комисията за защита на конкуренцията в
10-дневен срокот получаването му.

КМЕТ НАОБЩИНА ТЕРВЕЛ:
Инж.Живко Георгиев

СЪОБЩЕНИЕ
Община Тервел обяви обществена

поръчка с предмет: „Доставка на машини,
оборудване и транспортни средства за ПСО
Тервел, вкл. такива, изискващи монтажни работи
". Поръчката се възлага в изпълнение надоговор
ÿDIR-5112122-C011 от 14.12.2012 г., сключен с
ОПОС 2007-2013 г. за финансиране на проект
Изграждане на регионална система за
управление наотпадъците врегионДобрич"

Инвестицията вкпючва Доставка на
стационарна преса- 1 бр., пресконтейнери - 5 бр.
итоварен автомобил- 1бр.

Пълния набор от документи за
поръчката са достъпни за ползване на
електронната страница на Възложителя, Раздел
„Профил накупувача"-www.tervel.bg.

Прогнозната стойност на поръчката е
258184,00 лв.безДДС.

Минимални изисквания към
икономическите и финансови възможности
научастниците:

1. Участникът следва да е реализирал
оборот от дейност, сходна с предмета на
поръчкатаобщо за последните3 (три)счетоводно
приключени години в размер не по-малко от 250
000лв. (двеста и петдесет хиляди лева) безДДС .

Под оборот от дейност, сходна с
предмета на поръчка, следва да се разбира
оборот, реализиранврезултат на доставка на
всякакъв вид едрогабаритна строителна
техника, в това число да е извършена доставка
напонеединтоваренавтомобил;

Минимални изисквания към

техническите възможностинаучастниците:
1. През последните три години (считано

до крайния срок за подаване на оферти)
участникът да е изпълнил не по-малко от 1 /един/
договор с предмет, сходен с предмета на
поръчката.

Поддоговори предмет,сходен предмет с
предмета на поръчка, следва да се разбира
доставка на всякакъв вид едрогабаритна
строителна техника, в това число да е извършена
доставка напонеединтоварен автомобил;

2. Участникът да разполага със
сервизна база, осигуряваща техническа
възможност за извършване на обслужване и
ремонт на машините, оборудването и
транспортните средства . Участникът може да
използва ресурсите на други физически или
юридически лица при изпълнение на поръчката,
при условие, че докаже, че ще има на свое
разположениетези ресурси.

3. Участникът следва да е официален
вносител или да е оторизиран от
производителите и/или официалните
вносители/дистрибутори за територията на
РБългария да извършва гаранционно сервизно
обслужване на машините, оборудването и
транспортните средства, предмет на договора за
доставка.

4.Участникът да предложи за
изпълнение на поръчката нови и неупотребявани
машини/съоръжения/оборудване.

5. Участникът трябва да разполага с
мобилна техника със сервизни функции,

предназначена за отремонтиране на предмета на
поръчката на място в претоварната станция . Под
мобилна техника със сервизни функции следва
да се разбира разполагаемост с най-малко 1
товарен автомобил и/или 1 бр. автомобил тип
фургон и/или 1бр. пикап и/или 1бр. друго сходно
наизброенитетриМПС.

Участникът можеда използва ресурсите
на други физически или юридически лица при
изпълнение на поръчката, при условие, че
докаже, че ще има на свое разположение тези
ресурси.

Когато Участникът е обединение, което
не е юридическо лице, изискванията за
технически възможности се отнасят за
обединението като цяло.при съобразяване с
норматаначл.25, ал.8от ЗОП.

Когато Участникът предвижда участие
на подизпълнители, изискванията за технически
възможности къмтях се прилагат съобразно вида
идела натяхното участие.

Участникът ще бъде отстранен от
участие в процедурата за възлагане на
настоящата обществена поръчка, ако не
отговарянакоетоида е от горните изисквания.

Документацията се предоставя на
участниците безплатно, всеки работен ден до 2
юни 2014 г., включително. Оферти се подават до
17:00часа на 9 юни2014 г.Публичнотозаседание
за отварянето на оферите щесе състои на 10 юни
2014 г., в 15:00 часа в стая 209 на Община
Тервел.Уникален номер на поръчката в Регистър
наОбществените поръчки00110-2014-0013.



ТЕрЙЕ/L Година IX, брой 11 вторник, 13 май 2014г.

ЕВРОПЕИСКИ СЪЮЗ

Европейскифонд
за регионално развитие

Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013
www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!
Проектът се финансира от Европейский фонд за регионално развитие

и от държавния бюджет на Република България

WI

ДОСТАВЕНА Е ЛИНЕЙКАТА ПО ПРОЕКТ
"ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ НА МБАП ТЕРВЕЛ В
МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР"

Приключи изпълнението на
последната по времеви график на проекта
инвестиционна дейност - доставка на линейка
за медицинския център в Тервел. Стойността
на автомобила е 77950,00 лв. без ДДС.
Линейката е оборудвана с климатик в
отделението за пациента и друг в отделението
за водача,дефибрилатор, аспиратор, чанта за
спешни случаи, шкаф за материали и
консумативи, кислородна бутилка. Има
носилка с механична система за сваляне и
качване на болния имястоза медицинско лице
или придружител. Двигателят е с дизелово
гориво, с висока норма за екологичност ,
съответстваща на стандарта ЕВРО 5. Новият
автомобил е с маркаФолксваген.

До този момент медицинският център
в Тервел не разполагаше със собствена
линейка. Населението се обслужва от
линейките на местния център за спешна
медицинска помощ. Автомобилът иде
допринесе за разширяване на обхвата от
услугите, конто предлага преструктурираното
лечебно заведение. Целта е да се облекчи
достъпа до здравеопазване на възрастни и
самотноживеещи хора от общинския център и
селата.

Междувременно приключиха
строителните работи в медицинския център,
както и доставката на новото медицинско
оборудване. Разширен е обхватът на
медицинските услуги и специалистите, конто
работятв центъра.

Всички дейности по проекта се
финансират чрез Договор за безвъзмездна

СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,
Обръщаме Ви внимание, че датата на която
ще се играе театралната постановка "Избори
до дупка" на Бранислав Нушич е променена.
Новата дата е 31 май 2014 г. Часът и мястото
остават непроменени - читалището в Тервел,
от 18:30 часа. Входът е свободен за всички
любители на театъра. Очакват Ви забавни

минути с добре познатите Ви от екрана лица.
Очакваме Ви!

ОБЩИНА ТЕРВЕЛ

финансова помощ BG161РО001/4.1-
05/2011/009 по Оперативна програма
"Регионално развитие2007-2013".

"Този документ е създаден в рамките
на проект „Престурктуриране на МБАЛ-
гр. Тервел в Медицински център", който
се осъществява с финансовата подкрепа
на Оперативна програма Регионално
развитие"2007-2013 г.,съфинансирана от

Европейския съюз чрез Европейския фонд
за регионално развитие. Цялата
отговорност за съдържанието на
публикацията се носи от Община Тервел
ипри никакви обстоятелства не може да
се счита, че този документ отразява
официалното становище на Европейския
съюз иУправляващияорган."

ПРАЗНИЦИ НА КУЛТУРАТА

ТЕРВЕЛ'2014
06 май ДЕН НА ГРАД ТЕРВЕЛ
09,00 часа ПРАЗНИЧНА ЛИТУРГИЯ И ВОДОСВЕТ

Храм "Св. Вмчк Георги Победоносец"

11,00 часа ОБЩИНСКИ ПРАЗНИК НА ФОЛКЛОРА
пред Читалището XX ЮБИЛЕЙНО ИЗДАНИЕ

18,30 часа "МАЙКА БЪЛГАРИЯ"
градски площад СПЕКТАКЪЛ НА ФА "ТРАКИЯ" ГР. ПЛОВДИВ

09 май "КРЪГОВРАТ"
18,00 часа КОНЦЕРТ НА БАЛЕТ "КАПРИЗ" при ОДК "Малкият принц"

в Читалището ВХОД 2,00 лв.

15/16 май КОНЦЕРТ НА ДФТА "КАЛИНКА
18,30 часа ВЪЛЧЕВА" при НЧ "Д. Дончев-Доктора'
в Читалището ВХОД 3,00 лв.

Ч&З&аЙ "ХИТЪР ПЕТЬР И БОГДАНА

10,00 часа В НАШЕ СЕЛО НА МЕГДАНА"
пред Читалището ПРАЗНИК НА ПРИКАЗКИТЕ НА ЦДГ "ЗДРАВЕЦ"

29 май
19,00 часа

градски площад

31 май
18,30 часа

в Читалището

03 юни
10,30 часа

в Читалището

13 ЮНИ i

19,00 часа

в Читалището

КОНЦЕРТ НА ГРАФА

"ИЗБОРИ ДО ДУПКА" от Бр. Нушич
СПЕКТАКЪЛ НА ТЕАТЬР "ИСКРИ И СЕЗОНИ"

ВХОД СВОБОДЕН

"КРИВОТО ПАТЕНЦЕ"
ПОСТАНОВКА НА КУКЛЕН ТЕАТЬР ВАРНА

ВХОД СВОБОДЕН

КОНЦЕРТ НА ТПГ "ДОБРУДЖАНСКА

ОГЪРЛИЦА" при НЧ "Д. Дончев-Доктора"
ВХОД 2,00 лв.

терйе/L
ИЗДАНИЕ НА ОБЩИНА ТЕРВЕЛ

ИЗДАВА: ОБЩИНА ТЕРВЕЛ; РЕДАКЦИОНЕН ЕКИП: ДИЯНА ИЛИЕВА,
СЕВДАЛИНА КОЛЕВА, ИСКРА БАЛУШЕВА.

ОФОРМЛЕНИЕ И ПЕЧАТ: Зона АртПРИНТ, тел. 058 604448, e-mail: office@artprint-bg.com, www.artprint-bg.com

ОБЩИНА ТЕРВЕЛ

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР
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