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                      ПРЕ Д С ТА ВЯ М Е  ВИ

Ув а ж ае м и ч ит ат е ли ,

В е с т н ик „Терв е л”  в е че  може т е  д а  п р оче т е т е  и  н а  а д р е с:
www.ter vel .bg

В с айт а  н а  о бщи н ат а  ,  п ри  и з по л з в а не  н а   оп ци я  „ в е с т н ик”  о т  г л ав но ме н ю ,
ще н а мерит е  в с ич к и бр о ев е  н а  в е с т н ик а  о т  н ач а ло т о  н а  20 07  г.

И з по л з в айт е  в ъ з мож но с т т а  д а  б ъ де т е  и нф орм ир а н и 
з а  с ъ бит и ят а  В ъв  В а ш ат а  о бщи н а!

Н А  П Р А З Н И К  -  Н А  Л И Ч Е Н  Д Е Н  Н А  Г Е Р Г Ь О В Д Е Н
Народното творчество. 
Ние, добруджанци го носим в душата си - като вътрешен трепет, като глас на кръвта, като извечно начало. Бликва 

неочаквано в сърцата ни, когато веселият спектър на народните носии осени очите ни, когато неудържимият ритъм 
на народните танци разиграе нозете ни, когато дивните мелодии на народните песни повикват желанието ни тихо да 
пригласяме. Има някаква магическа сила в тези багри, звуци, движения. Те винаги разпалват  родолюбиви  пориви в 
гърдите ни, опияняват ни от нашенската хубост и повдигат чувството на гордост, че сме българи.

И защо ли е така?  Защото в народното творчество е отразен духът на народа, неговата нравствена чистота 
и естетика.  Всяко създадено от народа творение е съкровение, радост или тъга. То се е предавало от поколение на 
поколение като завет  и крие онази тайна на естетическото удоволствие от неговото създаване.

Ние не бихме разбрали идеалите на нашите предци, тяхната духовна същност ако не познавахме обичаите, песните, 
преданията, които са ги съпътствали  в живота им през вековете.

Традиционните носители на фолклора един по един си отиват от този свят и ние, сегашното поколение сме длъжни 
да съхраним за следващите поколения богатството на този  “феномен”- българския фолклор.

Именно, за да съхраним богатият и красив добруджански фолклор  по инициатива на Община Тервел  през 1992 година 
на Шести май - Гергьовден  за първи път се проведе Общински празник на фолклора. Този празник  е едно продължение 
на  местните и окръжни фестивали на народното творчество, които се провеждаха в недалечното минало. Другата цел, 
която си постави общината бе да се стимулират групите за фолклор и се даде възможност да се изявяват на сцената 
в общинския център. В голяма част от селищата нямаше фолклорни групи или от дълги години бяха преустановили 
дейността си. През първата година на провеждането участваха 7-8 групи. Но тяхната изява и отзивите, които имаше след 
това пред другите читалища стимулира още много родолюбиви и талантливи хора от града и селата и те сформираха 
свои групи. В следващите години  вече се изявяваха по над 15 състава и почти толкова индивидуални изпълнители. 
Групите се представяха най-вече с български фолклор-песни, танци и музикални изпълнения. В последните 3 години пак 
по инициатива на общинското ръководство се съдейства да се изградят и групи за турски и ромски фолклор.От 2005 г. 

те имат своето достойно присъствие на Празника на фолклора. Тази година ще гледаме и изявата на групата за турски 
фолклор и обичаи към читалището в с.Безмер. Костюмите и подготовката на децата са факт , след като читалищната 
секретарка в селото получи одобрение и финансиране на проект за дейността си по Общинската програма “Училището 

и читалището – естествена и безопасно място за децата”. 
Така този празник вече има своята 15 годишна история. Изявяваха се групи от Тервел, Коларци, Безмер, Нова Камена, Каблешково, Кочмар, Жегларци, 

Орляк, Зърнево, П.Груево, Божан, Честименско, участват и най-изявените народни певци от общината Кольо Кавръков, Цанка Йончева, Димка Великова, 
баба Злата от с.Жегларци, Драгна Желева от с.Н.Камена, децата от с.Каблешково и децата от Школата по народно пеене към читалището в Тервел.

Как се провежда празника? На открита сцена в центъра на града  или пред общината, облечени в пъстри носии, характерни за етнографската област, 
групите се представят с репертоар- песни, танци и мелодии, които са се пeли на Гегьовден. Водещите, облечени в добруджански носии започват с предварително 
подготвени слова: Наред с богатия концерт, на който се наслаждават тервелчани на площада са спуснати гергьовки люлки. Както повелява традицията мало 
и голямо се люлее за здраве  и се тегли на кантар.Така този ден става всеобщ празник на хората от общината. На сцената се смесва красотата на типичните 
фолклорни костюми, песни и танци на трите общности-българи, турци и роми. Площадът се огласява  от детски смях, от радостта на възрастните,а накрая 
се извиват кръшни добруджанки хора. 
И зрители и изпълнители заиграват от 
сърце.

 И тази година на Шести май-
Гергьовден на площада през общината 
от 15:00 часа каним всички граждани 
и гости на Тервел  да се веселим, да 
отворим сърцата си за доброто, за 
здраве и благодат на стопаните.

Р А З П Р О С Т Р А Н Я В А   С Е   Б Е З П Л А Т Н О

О Б Щ И Н С К И  П Р А З Н И К  Н А  Ф О Л К Л О Р А
РуБРИКА
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За умът и умните хора

  „Умният човек не вярва на всичко което чуе, не казва всичко което 
знае и не харчи всичко, което има.”   

     Индийска поговорка

                  МИСЪЛ НА БРОЯРуБРИкА

Днеска е светъл личен ден
личен ден, личен Гергьовден.
Рано е слънце огряло
Огряло и засияло.
Рано камбани забили
Гергьовден са възхвалили.
Рано са птици запели
Гергьовски агънца заблели
Стопани ниви обходили,
радостна вест са донесли.
Всички са жита братили
братили и вретенили.
Гергьовски люлки спуснали
мало и голямо излязло
за здраве да се люлее.
Сред село кантар турили
всички минават,теглят се
и си теглото запомнят
до следващия Гергьовден.
Да ни е честит Гергьовден.
Надежда храним голяма 
Да ни се множи имота
Да ни е сладък живота.
Да ни е честит Гергьовден!
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И С Т О Р И Я Т А  Н А  Т Е Р В Е Л  И  Т Е Р В Е Л С к И Я  к Р А й
К Ъ Р В А В АТА   Б Р А З Д А   Н А   Д О Б Р у Д Ж А

 Радостин Мирков

Продължение от предходния брой:

КЪМ БИВОЛАРИ

Никога няма да забравя един потресаващ случай от лагерната “кухня”: Един ден дадоха на мене да сипвам 
храната-един черпак боб, два картофа - чиста помия. Гледам, застанал пред мен първи братовчед, чичовия 
син, Атанас. Изблещен, блед като смъртник, шепне: „Аз съм, Радославе, братовчед ти Атанас. Умирам от глад! 
Сипи ми повечко братко, и аз да се наям веднъж като човек!” Дожаля ми, просълзих се, а в гърлото ми буца 
заседнала. Не можех да продумам. Реших първо да му сложа пет - шест картофа, след което да ги закрия с 
боба. За нещастие, надзирателят ме наблюдавал. Нахвърли се връз мене с псувни, ругатни, и бие ли, бие.

Не помня какво е станало след това. Когато дойдох в съзнание, тавата ме болеше, и чувах нашите да 
викат:”Уби момчето за два картофа бе! Остави човека да се наяде поне веднъж...!” Това още повече нажежи 
обстановката. Войниците не търпяха да им се отговаря.

Бяхме лишени от храна, и с бой разпратени по бордеите. Бяхме вече привикнали. Не за първи път 
заспивахме гладни. Така се простих с кухнята. От следващият ден бях изпратен на най-тежката работа, - 
строежа на пътища. Никога, за момент дори, не съжалих за постъпката си, защото исках да помогна на Атанас. 
Не защото ми беше братовчед, за всеки бих го направил. Научен съм от родителите си да помагам, без да се 
жаля. В гърдите ми бие честно сърце, а не румънска лоена топка. От краткото си пребиваване по прехраната 
и друго съм запомнил. Знаех по колко човека дневно умираха - по останалите порции се познаваше. Преядох 
веднъж, по принуда, не от добро. Носехме с двете каруците хляб за лагера, от този - черния. Аз бях във втората 
каруца сам. Чупех си от всички хлябове по-малко, за да не личи. Пътя по който минавахме, беше черен, през 
полето, с дупки. При едно друсване на каруцата, в ръката ми остана голямо парче. Ами сега Какво да правя? 
Да го хвърля, - зад мене войник на кон, да го скрия - ще го намерят. Проверяваха ни щателно. Открият ли 
“кражбата”, ще застрелят. Единственият ми избор, беше да го изям. Не беше много ~ един нормално хранещ 
се, но за мене - гладния, беше прекалено. Нямах избор, изядох го. Получих силни болки, едва не умрях до 
другия ден. Дядо Стоян ми даде отвара от някакви треви, та се оправих. Това ми беше пресищането за две 
години. От нашите, така починаха двама. Работиха в кухнята. Въпреки предупрежденията на другите, наяли 
се до насита с боб, и до сутринта издъхнаха. Гладът е жестоко нещо, но за нас в лагера, и преяждането беше 
смърт.

Много бой ядяхме в “кухнята” от капрала Петреску. Все кусури намираше. Обвиняваше ни, че ядем 
скрито боб, че крадем картофи, че готвим мръсна храна за войниците и началниците. А за тях приготвяхме 
по-специална храна, та дори и месо имаше. Къде ти, ще хитруваш! Наблюдаваха ни трима надзиратели. 
Войниците ядяха и прибираха храна, а после обвиняваха нас за липсите. Къде ще се оплачеш? Жив ще те 
одерат изедниците! Сол не ни даваха. Който си носеше каменна бучка, ще я пусне с парцалче в чорбата, или я 
ближе като добитък, а после си я прибира за друг път. Това си патих за краткия си престой в “кухнята”.

Сега ще се опитам кратко да пресъздам един ден, от новата ми работа - строежа на пътища. Вдигат ни 
по тъмно. Строй и проверка. Храна - по една купичка мамулен буламач. Под строй, след десетина километра 
пристигахме на обекта, Разпределяха ни на групи.

Едни подкопаваха големи баири, други извозваха пръст и камъни с колички, някой трошаха камъни на 
чакъл, други го настилаха, трети отъпкваха с ръчни каменни валяци и т.н. На обяд почивка около половин час, 
и пак работа до тъмно. Тежък непосилен труд! Много хора умряха на тези обекти! Кой се провинил, друг не 
издържал, трети норма не изпълнил,... работи нощем, да навакса.

Няма да забравя какво видяха очите ми през един такъв, работен ден: Петнайсетина човека подкопаваха 
стръмен склон. Струга се отгоре, и тонове пръст ги затрупа живи под земята. Развикахме се да помогнем. Че 
като ни запердашиха войниците,... бой и работа! Преглъщаш сълзите, и продължаваш. Нямаш право да се 
обаждаш, или да помагаш на някой, който е паднал от умора. Щяха да те пребият без обяснения.

- Работете, не се туткайте! Ще работите, докато пукнете, мръсни варвари! - Крещеше като побесняло куче 
най-гадният подофицер Йонеску.

Същият,лично с кървавите си ръце беше убил поне стотина, че и повече.Това според него, щяло да го 
издигне, щели да го забележат. Щял да стане голям началник и да получи голяма награда. Войниците, за да 
му угодят, ставаха все по-свирепи, и ни превръщаха в жалки, човешки подобия. [Ръцете кървяха, краката и 
телата целите в рани, и отгоре на това..., бият ли, бият..., налагат колкото могат. Ближехме рани и стискахме 
зъби. Никога не ще забравя, как на косъм отървах кожата си! В един мрачен работен ден, реших да изхитрувам. 
Бях се уморил и опитах да спестя малко сили. Върху количката която бутах, сложих три големи камъка, а вътре 
- празна. Но отгоре от хребета, ме забелязал един войник. Развика се:

- Хей, мръсник с мръсник! Ще хитруваш куче, недно! Убийте го! Другите войници само това и чакаха. 
Нахвърлиха се отгоре ми, и всеки удря с каквото може. Другарите разбраха, че няма да оцелея, събраха се и се 
развикаха. Тогава Йонеску кресна:

- Разпръснете се! Връщайте се всички по местата си! - и стреля във въздуха.
                                           продължава в следващия брой

В Е С Т И  О Т  С Т Р А Н А Т А ,  О Б Л А С Т Т А  И  ч у ж Б И Н АРуБРИКА:

РуБРИКА:

По-важните новини през изминалата седмица на 
територията на Областта:
1. Договор за обмяна на опит в областта на образованието между 
Община Балчик и град Хагфорс, Швеция, е подписан при посещението 
на делегация от Белия град в скандинавския район. Балчик и Хагфорс 
са побратимени от 2 години. Осемчленна делегация начело с кмета 
Красимир Михайлов бе в шведския град от 20 до 24 април. Подписан 
е договор за намерения, с който от Хагфорс ще кандидатстват за 
финансиране по европейската програма “Леонардо да Винчи”. Община 
Балчик също ще търси източници на средства. Партньорството на двата 
града предвижда обмяна на опит в сферата на образование и подготовка 
на кадри на гимназиално ниво в три области -ресторантьорство и 
хотелиерство, строителство и чуждоезиково обучение. Реализацията на 
проекта ще е в следващите две години.
2. На работна срещу между зам.-областния управител Михаил Стоев 
и представители от областната администрация на Констанца е било 
обсъдено разкриването на трансграничен път Добрич - Баняса. В резултат 
на срещата е била изготвена и декларация, която ще бъде подписана на 
следваща среща от областния управител на област Добрич, префекта на 
област Констанца и кметовете на общини от двете съседни държави, 
като в документа се изразява желание за реализиране на ефективно 
сътрудничество за развитие на местните общности и активизиране на 
връзките между хората, бизнеса и институциите.

По-важните новини през изминалата седмица на 
територията на Страната:
1. До края на следващата година ще бъде удължен срокът на действие 
на програмата за отпускане на субсидирани кредити. Програмата за 
кредитиране на енергийната ефективност в дома (REECL), финансирана 
от еврофондовете. Програмата ще продължи да действа до края на 
2008 година, съобщи Борис Петков от фирма Nexant, която е официален 
консултант на REECL за България. Най-вероятно официално удължаването 
на срока ще бъде обявено в най-скоро време. Банките и другите 
институции, ангажирани с програмата имат нагласата за продължаване 
на работата по REECL. До сега по нея са отпуснати кредити за близо 18,7 
млн. лв., което е по-малко от една пета от осигурените 100 млн. лв. До 
момента на кредитополучателите са върнати около 3 млн. лв. Средно на 
един взет кредит са върнати по 16 процента от сумата му. 30-35 процента 
от отпуснатите заеми за енергийна ефективност на дома са в София.
2. С 10 на сто средно ще поскъпнат лекарствата ако всяко прахче, блистер 
или ампула влязат в отделна опаковка. Разделянето на илачите в малки 
кутийки ще отнеме много време на производителите и задължително ще 
оскъпи продуктите. Другият начин е да се направи нова наредба, която 

да регламентира продажбата на  много скъпите лекарства в различни 
от оригиналните им опаковки. Новата наредба трябва да влезе в сила 
до 13 юли. Тогава изтича законовият тримесечен срок в който да бъде 
изготвена. Дотогава обаче, много хора ще останат без лечение, защото 
нямат пари за цели опаковки. Затова и пациентите, и фармацевтите, 
които не искат да отказват лекарства на болни и бедни хора, настояват 
за гратисен период. Забраната за продажба на лекарства на парче не е 
нова, но от скоро се вдигнаха глобите за нейното неспазване и аптекарите 
се принудиха да я следват по-стриктно. Те вече съветват болните да се 
събират на групи и да си купуват една опаковка, която после да поделят. 
Така вместо да мисли за болката си, пациентът трябва да търси другари 
по съдба и унизително да споделя финансовите си възможности с 
аптекаря. Предишният закон също забраняваше продажбата поединично 
на лекарствата, тъй като освен липса на упътване, и срокът на годност 
се проследява по-трудно. След влизането ни в ЕС обаче проверките 
зачестиха и аптекарите се принудиха да спазват наредбата. Глобите 
са между 1500 и 3000 лева, в зависимост от това дали нарушението се 
прави за първи път или не.
3. Ден след като стана ясно, че шефът на “Булгартабак” Христо Лачев ще 
бъде отстранен от поста си, управляващи и опозиция бяха категорични, 
че и министърът на икономиката и енергетиката Румен Овчаров си 
отива. Червени депутати коментираха, че раздялата с Овчаров е добър 
стратегически ход, свързан с бъдещето на партията. Според социалистите 
евровотът щял да покаже политическия ресурс на основните играчи. И 
най-вече на ГЕРБ. Още на 3 май  независимият депутат и член на ГЕРБ 
Лъчезар Иванов започна да събира подписи за отстраняването на Румен 
Овчаров. 30 народни представители подкрепиха искането.
4. На 80 въпроса по четири различни учебни предмета ще трябва да 
отговорят по време на националното препитване четвъртокласниците 
от всички български училища. Това обяви министърът на образованието 
и науката Даниел Вълчев. Проверката на знанията започва на 14 май 
и ще завърши на 18 май. Предметите са български език и литература, 
математика, човекът и обществото и човекът и природата. При всяко 
препитване децата ще трябва да отговорят на 20 въпроса. Учениците 
няма да получават оценки, а събраните данни ще бъдат важни за 
измерване на работата на учителските колективи, обясниха от МОН. В 
случая се провежда стандартно национално измерване на наученото от 
учениците до 4 клас.
5. ПроКредит Банк увеличи лимитите на всички бизнес кредити, без 
обезпечение от 20 000 на 50 000 лв., съобщиха от трезора. В рамките 
на  24 часа експертите на банката, ще разглеждат молбите на  всички  
кредитоискатели, с опит в своя бранш, не по-малък от три месеца. Целево 
разработените кредитни продукти се предоставят основно на малките 

и средни фирми, работещи в сферата на производството, търговията и 
услугите. Технологията за отпускането им позволява гъвкаво решение и 
определяне на удобни схеми за обслужване и погасяване на кредита. За 
клиентите с добра кредитна история, трезорът гарантира одобрение за 
бизнес кредитиране без изискване за посещение от страна на банката и 
без предоставяне на допълнителна документация. 

По-важните новини през изминалата седмица  от чужбина:
1. Европейският съд ще осъди България заради неизпълнението на 52  
европейски директиви, за които държавата ни е поела ангажимент. 
Европейската комисия е изпратила двумесечно предупреждение, 
което изтича на 20 юни. В противен случай Брюксел ще се обърне към 
Европейския съд в Люксембург, който може да осъди страната ни да 
плати големи глоби.  
2. Втората по големина компания за кредитни карти в света Mastercard 
отчете рекордна печалба за първото тримесечие основно заради 
благоприятните валутни курсове и силното си представяне в чужбина. За 
първите три месеца на годината Mastercard регистрира печалба в размер 
на 214,9 млн. долара или 1,57 долара на акция в сравнение със 126,7 млн. 
долара или 94 цента на акция преди година. Приходите от продажби 
са нараснали с 24 на сто до 915,1 млн. долара от 738,5 млн. долара през 
първото тримесечие на миналата година. 
3. Столицата на хазарта Лас Вегас търси наши медицински сестри. Те обаче 
няма да работят в лъскавите казина, а в онкоболница в покрайнините на 
града. За сметка на това заплатата е доста привлекателна - 50 хиляди 
долара годишно. Това прави средно по $4200 на месец. Изискванията 
обаче са доста високи. Кандидатките трябва да издържат изпита TOEFL, 
за да докажат, че знаят английски. Преминалите успешно ще бъдат 
закарани в Германия, където ще държат специален изпит по медицина. 
Само одобрените на него ще заминат за Щатите. Подаването на документи 
вече е започнало, но първите одобрени ще заминат за Америка чак след 
година. Толкова време отнема цялата процедура по кандидатстването, 
обясни Иглика Бойчева от GMBG Consult, посредническата агенция, 
която набира кандидатите. Разходите по заминаването са около 2800 
долара. Освен таксите за изпитите и документите в цената се включват 
и самолетните билети. 
4. Израелските ВВС са закупили на Луната парцел от 500 000 кв. м. Сделката 
е сключена с компанията Crazy Shop, представител на американския 
бизнесмен Денис Хоуп, който от 1980 г. продава лунни парцели. Трудно е 
да се повярва, че израелските ВВС наистина възнамеряват да създадат 
база на Луната в близките години, но е възможно да искат да си запазят 
тази възможност, коментира генералният директор на компанията 
Даниел Ярон.

В Е С Т И  О Т  С Т Р А Н А Т А ,  О Б Л А С Т Т А  И  ч у ж Б И Н АРуБРИКА: В Е С Т И  О Т  С Т Р А Н А Т А ,  О Б Л А С Т Т А  И  ч у ж Б И Н АРуБРИКА: В Е С Т И  О Т  С Т Р А Н А Т А ,  О Б Л А С Т Т А  И  ч у ж Б И Н АРуБРИКА: В Е С Т И  О Т  С Т Р А Н А Т А ,  О Б Л А С Т Т А  И  ч у ж Б И Н АРуБРИКА:



�Година II,  брой 19, сряда, 09 май 2007 г.     ТЕРВЕЛ 

ДЕ ТСКИЯТ  Ф О ЛК ЛОРЕН  АНС А МБЪ Л  НА  ТЕРВЕ Л  С ЪБРА  МНОГО  АП ЛОДИС МЕНТИ 
В   ОБЩИНА  ГЕН.ТОШЕВО

В средата на м.април Община Тервел и Община Ген.Тошево се споразумяха да осъществят обмен на детски 
самодейни формации от двете общини. Първото гостуване на разменни начала бе на детския фолклорен 
ансамбъл „Калинка Вълчева” на 1-ви май в град Ген.Тошево. Едва ли има човек в нашата община , който да не 
е гледал перфектните като изпълнение и хореография танци на децата от ансамбъла. Младата художествена 
ръководителка Нели Динкова и нейният екип неведнъж са печелили сърцата и аплодисментите на тервелчани 
. Трудно е да се изброят и множеството престижни награди на ансамбъла на национални фолклорни форуми. 
Той е ценност за града и общината. Всички – община , читалище , бизнес , общественост го подкрепят, обичат 
и се гордеят с него. На 1-ви май нашите деца представиха своя програма в гр.Ген.Тошево. Възхищението на 
домакините и благодарността им бяха безгранични. Благодарност към децата и тяхната ръководителка 
изказва и кметският екип на Община Тервел. Гордеем се с тях и с постиженията им. 

Културният обмен между двете общини ще продължи с гостуване на формация „Бялата лястовица” от 
гр.Ген.Тошево в Тервел. Предстои да се уточни времето за гостуването.

ЗА РЕМОНТА НА ОБЩИНСКИТЕ ПЪТИЩА
На 4 май се проведе заседание на комисията за избор на изпълнител на ремонта на няколко участъка от 

общинските пътища в Тервел. Процедурата е открита и обявена в Държавен вестник. Тя се провежда съгласно 
разпоредбите на Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки , в сила от 01.07.2006 г. Постъпи една 
оферта , която бе разгледана и оценена.Офертата отговаря на всички законови и поставени от възложителя 
Община Тервел изисквания.Участъците , които ще се ремонтират са определени от Общински съвет Тервел , с 
негово решение от 1.03.2007 г. Те са : Каблешково – Нова Камена , Кладенци – Главанци , Кочмар – Нова Камена 
и Божан – Поп Груево. Средствата за ремонта са 181 300 лв.На 29 май ще се проведе и процедура за избор на 
изпълнител за ремонта на пет от улиците в Тервел.

НАЕСЕН ЩЕ ИМАМЕ ОЩЕ ЕДНА ДЕТСКА ГРуПА В ЦДГ „ПЪРВИ ЮНИ „ В ТЕРВЕЛ
През изминалата седмица общинското ръководство анализира данните за броя на децата в детските 

градини през следващата учебна година. Очаква се по-голям брой деца в сравнение с предходните три години 
за ЦДГ „Първи юни „ гр.Тервел , ЦДГ „Светулка” с.Коларци , ЦДГ”Детелина „ с.Жегларци и ЦДГ „Слънчице” 
с.Орляк. По- големия брой деца в Тервел и тези няколко села е факт , който радва и обнадеждава.Като цяло 
обаче броят на децата в доучилищна възраст в общината се запазва на нивото от предходните три години , 
тъй като намаляват децата в други села  - Божан , Зърнево, Безмер.Устойчива тенденция бележи този брой в 
Каблешково , Градница , Нова Камена , Сърнец , Балик, Честименско , Поп Груево.

Анализът на показателя „брой деца на възраст за детска градина” , сравнен с показателя „средна 
посещаемост” за предходните години показва ясно , че е наложително да се разкрие нова , четвърта група 
в ЦДГ „Първи юни „ гр.Тервел. Там към момента се очертава подготвителна група от 19 шестгодишни деца 
и още 58 деца на възраст от 3 до 5 години. Затова , съобразявайки се с нуждите на родителите , кметският 
екип реши да предложи на общински съвет Тервел да вземе решение за осигуряване на сума за ремонт на 
четвъртата занималня и прилежащите към нея санитарни помещения и за завишаване на броя на персонала 
на детското заведение. Това ще стане възможно , тъй като общината бе рефинансирана от кредитиращата я 
HVB Bank Bioshim София със сума , която ще намали задължението на общината към нея. Сумата не е голяма , 
но ще позволи на общинското ръководство да осигури още една група за малчуганите.Припомняме , че преди 
няколко месеца общината кандидатства пред СИФ София с проект за цялостно обновяване и саниране на това 
детско заведение. В инвестиционната програма на фонда за 2007 г. обаче бе включен проекта за изграждане на 
старческия дом и проекта за създаване на извънкласен център в с. Нова Камена. Разбира се , че не е възможно 
всички проекти на общината да бъдат одобрени наведнъж. Затова ще изчакаме последващо заседание на УС 
на фонда, а дотогава ще трябва да се справим сами.Надяваме се , че след откриването на нова детска група , 
условията в градината ще се подобрят .

ПО – ГОЛЯМА ЧАСТ ОТ ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ В ОБЩИНАТА ВЕЧЕ ИМАТ ОДОБРЕНИ  НАССР ПЛАНОВЕ
В продължение на няколко месеца директорките на детските градини в общината имаха опасения , че няма 

да могат да се справят с изискванията на  Закона за храните за въвеждане на система за безопасността на храните 

в детските заведения / т.нар. НАССР план./  Задачата наистина бе доста сложна. Съдействие за разрешаване 
на проблема им оказаха общинското ръководство и ръководството на РИОКОЗ Добрич. Благодарение на 
желанието на кметския екип да съдейства и на професионалната намеса  на Д-р Светла Ангелова /началник 
на РИОКОЗ/ и нейния екип , бе организирано обучение за всички директори на детски градини , детска ясла 
, двата училищни стола и домашен социален патронаж.Обучението се състоя в РИОКОЗ Добрич на 24 април 
т.г.То бе безспорно много полезно. На 4 май инспектори на РИОКОЗ обходиха детските градини в Честименско 
, Каблешково , Нова Камена и Градница и одобриха плановете. Такова одобрение имат и детските градини в 
другите населени места. Към момента не е готов  само планът на   ЦДГ с.Зърнево.

ЗА ЧЕТВЪРТА ПОРЕДНА ГОДИНА – КРОС „ХАН ТЕРВЕЛ”
Спортен клуб „Атлетик” гр.Тервел с ръководител Начо Петров и Община Тервел започнаха подготовка за 

провеждане на традиционния за града крос. Определена е датата 19 май. Мястото е градски стадион Тервел. 
Оповестена е наредбата за кроса . Състезателите ще са разпределени в 5 възрастови групи – момчета и 
момичета. Най малките участници ще бъдат 11 годишни , а най-големите – 19. Наградният фонд се осигурява 
от спортния клуб и общината . Атлетическият крос е дългогодишна традиция за града , която бе прекратена в 
периода 1990 – 2003 г. От 2004 г. до сега той се провежда всяка година.

НАКРАТКО ЗА ИНФРАСТРуКТуРНИТЕ ПРОЕКТИ НА ОБЩИНАТА
Продължава работата по проект „Възраждане на бизнесзона Североизток” гр.Тервел. Проектът се финансира 

по Програма ФАР на МРРБ. На 2 май започна изграждането на нова канализация зад фирма „Дека” ООД по Лот 
1 на проекта.Предстои и асфалтиране на улицата , паралелна на сградата на фирмата. Напредна работата по 
полагане на нови тротоари на улица „Явор” в зоната. Изцяло асфалтирана и с нова канализация е улицата , която 
води до двора на бившия кравекомплекс , сега местообитание на няколко фирми с различен предмет на дейност.
Тя се възстанови по Лот 2 на проекта.Ново е уличното осветление на улици „Явор” и „Захари Зограф”. Предстои 

още работа по осветлението и частично асфалтиране 
в стопанския двор на кравекомплекса.Ще има нови 
тротоари и на улица „Захари Зограф”.Проектът трябва 
да приключи на 30 юни т.г. След броени дни ще е 
готов работният проект на дома за стари хора. Той 
предвижда построяване на пристройка от 240 кв.м. 
към съществуващата сграда на бившата ЦДГ в с.Полк.
Савово.Пристройката ще подслони 14 домуващи в 
стаи по двама и по един .Още 11 възрастни хора ще 
бъдат настанени в основната сграда в стаи с по две 
легла. Всички стаи са със самостоятелни санитарни 
възли.Пак в основната сграда ще се помещават 
две помещения за отдих и занимания, трапезария  

, медицински кабинет и кабинет за управителя. Двете сгради / 
съществуващата и новата / ще се свързват с топла връзка и ще имат 
излаз към двора. В сутерена ще се обособят котелно помещение 
, складове и помещения за персонала. След като бъде изготвен и 
одобрен от компетентните инстанции , проектът ще се внесе в СИФ 
и ще се подпише споразумение за финансиране. Следват тръжна 
процедура за избор на строителна фирма и започване на ремонта.

Продължава работата по проекта за изграждане 
на квалификационен център в сградата на бившето 
общежитие в гр.Тервел. Предстои представяне на тръжните 
документи за строителство за одобрение в ИА ФАР МТСП.

Готова е плочата над сутерена на църковния храм 
в Тервел. Тя бе изпълнена от „Монолит” АД Добрич. 
Предстои да започне градежа на стените на храма. Тази 
година общината осигури 75 000 лв. за начинанието.

О Б щ И Н С к И  В Е С Т ИРуБРИКА:

О Б щ Е С Т В Е Н  Р Е Д  И  С И Г у Р Н О С ТРуБРИКА:
През изминалия период от 28 април до 4 май 2007 год., включващ четирите почивни дни, на 

територията обслужвана от Областна Дирекция „Полиция” (ОДП)-Добрич, са регистрирани 20 криминални 
престъпления и произшествия.

На 27.04.2007 г. в РПУ Тервел е получено съобщение за извършена взломна кражба от офис на 
фирма, намиращ се в гр. Тервел на сумата от 2 800 лв. По случая се работи в условията на досъдебно 
производство.

През изминалите дни на територията обслужвана от ОД „Полиция”- Добрич са регистрирани 4 пътно-
транспортни произшествия с един убит и четирима пострадали граждани и  24 пътно-транспортни 
произшествия с нанесени материални щети. 

На 28.04.2007 г., около 20:50 часа в РПУ Тервел е получено съобщение за възникнала катастрофа по 
пътя от с.Кочмар- гр. Тервел. От извършеният оглед е установено, че лек автомобил “Опел Астра” се е 
преобърнал извън пътното платно. В резултата на катастрофата са пострадали, возещите се на задната 
седалка 65-годишен мъж и 61-годишна жена, които са настанени в МБАЛ-гр. Добрич, с фрактури, но без 
опасност за живота. По случая е образувано досъдебно производство.

На 29.04.2007 год., около 03:35 часа, автопатрул на РПУ Тервел е спрял за проверка 44-годишен водач 
на лек автомобил марка “БМВ”, като при извършената проверка е констатирано наличие на 2.29 промила 
алкохол в издишвания от водача въздух.

Поделенията на ОД„ПБЗН”- Добрич са участвали в гасенето на 11 пожара с нанесени материални щети. 

Водата в големи количества вреди

Не е необходимо човек да е лекар, за да е запознат с проблемите, които могат да възникнат при обезводняване на 
организма. Оказва се обаче, че да се пият големи количества вода, също не е от полза. 

Учени доказаха, че мита според, който може да смъкнете някое и друго килце чрез пиене на големи количества 
течности не е верен. Водата не съдържа калории, но и не притъпява чувството за глад. Дори като балон да напълните 
стомаха си с вода, организмът ви няма да бъде излъган и да реши, че е сит. Най- добре е да си похапнете някаква 
храна, която съдържа голямо количество вода. Тогава наистина ще сте заситени. Диетолозите са категорични, че 
чиния с пилешка супа прогонва по-добре чувството за глад, отколкото сандвич със същото количество пилешко 
месо и чаша вода, макар на практика да съдържат почти едно и също. Почти всички знаем за класическия 
принцип в медицината, според който дневно човешкото тяло се нуждае средно от около два литра течности.  
Оказва се, че и това е една от широко разпространените заблуди на съвременния човек. Според 

учените, чрез потенето и при други физиологични процеси, на ден се отделят само около един литър 
течности. При нормални условия това количество се набавя чрез храната, която дневно поемаме.  
Наливането с два пъти повече вода от реалните нужди на организма може да доведе до натоварването на бъбреците и 
общ дискомфорт. 

Друг от митовете, който е широко разпространен е, че чувството за жажда контролира достатъчно потреблението 
на вода. И той напоследък също е развенчана със замах. За съжаление това не винаги е вярно. При излагане на висока 
температура, силно слънце, голямо физическо натоварване може да се достигне до обезводняване на организма и това 
да доведе до драстични резултати. Точно ударното обезводняване (дехидратиране) при атлетите-маратонци създава 
много повече проблеми от физическото усилие или натоварване на сърцето. 

Мит е също, че можем да утолим жаждата си с помощта на чай или кафе. В много от случаите тези напитки действат 
диуретично (пикочогонно). И всъщност след употребата им се стартира към WC-помещението, и в тялото остава по-
малко вода отпреди и жаждата се увеличава. 

                                                                                                     www. rozali.bg 
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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

С  В Ъ З Х И щ Е Н И Е  И  Б Л А Г О Д А Р Н О С Т -  З А  А Н С А М Б Ъ Л  “ Б Ъ Л Г А Р Е ”
Подготвени от предварителната реклама за откриването на Празниците на културата, тервелчани 

очакваха с нетърпение спектакъла на Ансамбъл “Българе”- “България през вековете”. Те знаеха, че 
ги очаквма нещо хубаво, защото имаха прекрасни впечатления от първото им гостуване. И залата  в 
читалището беше препълнена.

Както повелява  традицията на Празниците, обръщение към гражданите и гостите от името на 
Кмета на общината  отправи г-жа Дияна Илиева- заместник кмет. Тя припомни поставеното начало 
през 1975 година и акцентира върху значимостта , ценността и символиката на Празниците за 
обществеността.

В залата настъпи пълна тишина. Прозвуча музика и от мрака на сцената изникнаха образите на  
кан Кубрат - владетелят на българите и Виргилий - пророкът. И започнаха провиденията на Виргилий 
за съдбата на българите през вековете.

Първо предсказание: На сцената се пресъздаде битката между българи и ромеи и създаването на 
българската държава на тази земя, отредена ни от “бога”.

Второ предсказание: Величието на България  при царуването на цар Симеон Велики.
Трето предсказание: Падението на България по време на османското робство, героизма и 

саможертвата по време на Априлското въстание, възвестено от пукота на черешовото топче и 

безграничната мъка и страдание, достигнало до самоубийство на Кочо и семейството му за честта 
българска.

Четвърто предсказание: Победата на руските солдати и българските опълченци и радостта от 
победата и Свободата.

И всичко това на фона на разтърсваща музика и впечатляващи светлинни ефекти. А актьорската 
игра бе несравнима. Всички зрители в залата, като че ли се бяха “слели” в спектакъла. Настроението 
се сменяше непрекъснато- чувство на гордост от величието и възхода на България през вековете, 
мъка и страдание от робството се виждаше в просълзените им очи и радост от постигнатата свобода, 
изразена чрез бурните аплодисменти.

Накрая танцьорите представиха  закачлив танц от войнишкия живот и уволнението. Концертът 
завърши с красивите ритми на българските народни танци, в които се включи и публиката.

Тази вечер беше един грандиозен празник, едно тържество, което тервелчани дори и в най-
смелите си представи не можеха да очакват. За това ще се говори дълго и с възхищение. Всичко 
това се осъществи по инициатива на Община Тервел и най-вече на Кмета на общината г-н Живко 
Георгиев.  

   Тервелчани заслужават това !

През тази година Министерство на образованието и науката в сътрудничество с  представителството на 
Европейската комисия  в България лансира за трета поредна година инициативата на ЕК и Европейската училищна 
мрежа  „Пролет в Европа” 2007. Насърчава се участие в този проект посредством различни форми, като изложби, 
конкурси за рисунка, викторини, представления, презентации, дискусии и други. От началото на тази година 
във връзка с приемането на България в Европейския съюз  такива мероприятия се провеждат и в СОУ „Йордан 
Йовков” гр.Тервел. Част от поредицата е и „Празник на руския език”, който се проведе на 3 май. Той е посветен на 
взаимодействието на ЕС с държавите извън него и в частност на културното многообразие в обединена Европа и 
Русия.

Празникът беше подготвен от учителите по руски език в СОУ  - Тервел – Стоянка Цанкова, Джанан Ахмед и Виолета 
Желязкова, под ръководството на дългогодишна преподавателка г-жа Пенка Стратиева. Разнообразната програма 
по своеобразен начин представи на вниманието  на зрителите информация за една от най-големите държави в света, 
богата със своята история, култура и литература. Участваха учениците от I до X клас. Най-малките ученици показаха драматизация на приказка за професии, учениците 
от V-ти клас изпяха песента „Улыбка” и изиграха весел танц „Чунга-Чанга”. Две деца от шести клас рецитираха стихове на големи руски класици, а учениците от седми „А” 
клас представиха откъс от драматизация „Гуманоид в небе мчится”. Водещите на празника бяха ученици от осми  „А” клас – Полина, Хюлия, Пламен и Есин. Те участваха в 
сценки, Хюлия рецитира стихотворение за Москва. Женя от X-ти клас изпя песента „Глаза в глаза”, Станимир-също X-ти клас – „Черные глаза” а  Цветомира и Христина от 
VIII-ми клас изпълниха песента на Тату „Полчаса”, група момичета от VII-ми и VIII-ми класове  изпълниха песента „Маленкая страна”. Когато звучаха песните, цялата зала 
ръкопляскаше в такт, а някои ученици пяха заедно с изпълнителите. Емоциите преизпълниха всички присъстващи, никой не остана равнодушен. 

Учениците показаха интереса си към Русия, уменията да четат и разбират текста, рецитиране на стихове и изпълнение на песни на руски език. В края на представлението 
група ученици от 7,8 и 10 класове отправиха поздрав към всички учители, с изпълнението на песента „Последний звонок”. 

Благодарим на всички участници за хубавия празник на руския език, за магията на руското слово, в която ни потопиха, за музиката и хумора. Желаем на преподавателите 
по руски език да имат повече такива ученици и подобна изява да стане традиция в СОУ – Тервел .

ВИЦ НА БРОЯ

ПРА ЗНИк НА РуСкИЯ ЕЗИк В СОу „ йОРД АН йОВкОВ” – ТЕРВЕ Л

На 3 май 2007 година  участниците от Клуба за 
автентичен фолклор към СОУ”Йордан Йовков” гр.Тервел 
осъществиха своята трета среща с група жени от 
с.Кочмар. Целта на тази среща беше възрастни жени от 
селото да разкажат как се е празнувало Гергьовден едно 
време и какви носии са изработвали  и носили?

Най-сладкодумни бяха баба Мария Ангелова - на 83 
години, Донка Иванова -на 78 години, Марийка Кръстева 
-на 65 години и Димо Неделчев -на 77 години. Жените 
от групата за автентични песни, облечени в преселски 
носии изпяха песни, които са научили от по-стари жени. 
По-младите бяха омесили вкусна пита и сладки, с които 
почерпиха гостите. Секретарката на читалището Светла 
Борисова представи групата и разказа за участието им 
в събори на Копривщица, Дебрене, Тервел, Лясковец 

и за многото грамоти, които са получили за добро 
представяне.

Участниците от Клуба за автентичен фолклор 
слушаха с интерес и записваха всичко подробно. 
Материалите, които събират ще бъдат отпечатани в 
специална брошура.Tук е удачно да припомним на 
нашите читатели , че клубът за автентичен фолклор бе 
създаден и работи в рамките  на проект по общинската 
програма „Училището и читалището – естествена и 
безопасна среда за децата”.

Учениците, заедно със своите учителки  Росица 
Стратиева и Стойка Жекова, благодариха за 
гостоприемството и за интересните разкази.

 НА ГОС ТИ В С.кОчМ АР 
За привлекателнос т та на ергенския живот

Двама стари ергени си говорят и стигат до темата за готвенето. 
- Ти как се оправяш с готвенето? 
- Ами горе-долу, измислям там някакви манджи. 
- Нямаш ли готварска книга? 
- Абе имам, ама те все едни фантастики там… 
- Защо? 
- Ами всичките рецепти започват с “Вземете една чиста чиния…”

Въпрос: Защо семейните мъже са по-дебели от ергените?
Отговор: Когато ергенът се прибере вечер, отваря хладилника, поглежда какво 
има там и от мъка се запътва към леглото да спи. А жененият като се прибере 
- поглежда какво го чака в леглото и от мъка се запътва към хладилника.


