
�Година II,  брой 38, сряда, 26 септември 2007 г.     ТЕРВЕЛ 

                      ПРЕ Д С ТА ВЯ М Е  ВИ

Когато една хубава идея се осъществи 
и стане традиция,  инициаторите,  
организаторите и участниците имат повод 
да се чувстват удовлетворени. Такива добри 
инициативи бяха коледарския, лазарския, 
за макет на най-красив училищен двор, 
за лого и девиз на детска  градина, по 
творчеството на  Йордан Йовков… и още 
конкурси , които  Община Тервел и нейните 
партньори – училища, читалища, детски 
градини, граждани реализираха с успех през 
последните години.Убедени сме, че формата 
на конкурсното начало е много атрактивна за 
децата и младите хора и успехът й се корени 
в желанието за себедоказване, което носи у 
себе си всяко човешко същество. Всъщност 
като че ли това желание е двигател на много 
от случващите се събития и в него няма нищо 
лошо.За да се движат нещата, някой трябва 
да е мотивиран да ги изведе докрай.

 През м.август  беше оповестен още 
един конкурс- “Красотите на град Тервел” 
„Виновник”  за събитието отново е общината. 

Поводът за конкурса бе Денят на Тервел – 22 септември. Регламентът беше обявен навреме, в 
конкурса можеха да участват хора от различни възрасти, които обичат своя град и имат интереси 
и фотолюбителски умения. Разбира се като на всеки конкурс общината осигури наградния фонд 
– паричен и предметен  и специални грамоти. Отначало организаторите бяха притеснени, че 
поради специфичния характер на конкурса участниците ще бъдат малко. Но когато една идея е 
обмислена старателно, разгласена е добре и  е „срещнала” своите съмишленици – тогава успехът 
е сигурен . 

Целта на конкурса бе да накара младите хора да „видят” с очите си красивото в родния си град 
и да се „потрудят” да го покажат на другите. Така по най- достъпен начин можем да съдействаме 
за възпитание на усет за красота и родолюбие – нещо от което младежите наистина имат нужда.
За наша приятна изненада , освен тервелчани в конкурса се включиха и две участнички от Добрич, 
които бяха научили за него от  електронния вариант на вестника в общинския сайт.”Идвала съм в 
Тервел само три пъти, но още първия път,когато го посетих, останах пленена от магията и красотата 
на града, както и от хората, които са истински, сърдечни и емоционални.” , ни написа Стиляна от 
Добрич.”Надявам се да ми позволите да участвам в конкурса и поне малко да допринеса за него.
За мен ще бъде чест, гордост и удоволствие” , завършва писмото си младата участничка.

На 20 септември  2007 година  от 13.00 часа във фоайето на общината бе подредена и открита 
една красива изложба с подбрани снимки от всичките 12 участника – фотолюбители от Тервел, 
Коларци, Орляк и Добрич. Възрастта на участниците беше от 5  до 50 години. Фотообективите 
на нашите участници бяха уловили много живописни и красиви кътчета от любимия ни град. На 
първо място бе класирана 20 годишната Стиляна Божидарова Стелиянова от Добрич, на второ- 
Женя Христова Петрова на 16 години от гр.Тервел и на трето Мариана Веселинова Димитрова  
на 8 години от с.Коларци. Много добри снимки са направили малките деца от ЦДГ”Слънчице” в 
с.Орляк, разбира се с помощта на своите учителки.Заслужават внимание уловените мигове от 
живота на града, които е видял Живко Колев, зимните пейзажи на Виолета Янкова, зелените 
красоти на Гергана Хинева, колажите на сестрите Ели и Ваня Петрови от с.Коларци, виждането за 
обновените сгради на Пенка Веселинова от с.Коларци, интересното хрумване на Соня Станева да 
покаже децата, играещи в парка като символ на красотата на родния град.Соня , която от години 
учи в Добрич сподели в писмо до комисията :„Била съм във Версайските градини, в парка на 
Люксембург и в парка на Манстрих, красиви са те, но нашият си остава прекрасен за мен. Защото 
в него баба ме е разхождала като бебе, първата ми учителка като първокласничка, след време 
изпитах трепета на първата целувка именно в този парк”. 

Победителката в конкурса , Стиляна от Добрич, дари 20 лева от своята парична награда от 
100 лева за градежа на църковния храм.За това събитие тя се е информирала отново от нашия 
електронен вестник.

Изложбата бе открита в присъствието и на граждани и близки на участниците, а поздравления 
за уменията си ,награди и грамоти младите фотолюбители получиха  от г-жа Дияна  Илиева , зам.
кмет. 
 Благодарим на всички за старанието и умението им!

НА  СБОР  В  ТЕРВЕ Л

Тази година времето ни подари един слънчев 22 
септември – без традиционните проливни есенни 
дъждове и безкрайни няколкодневни притеснения 
дали трябва да се готвим за концерти и надпявания 
на открито или пак ще се опитваме да почувстваме 
празника мокри и попремръзнали от читалищната 
зала.

Тъй като годината е нечетна, чествахме само 
Деня на Тервел.Добруджанския събор надпяване, 
както всички в Тервел вече знаят, се провежда всяка 
четна година.

Община Тервел , в качеството си на организатор 

се съобрази с традицията „сборът” на Тервел да е 
в гората.Въпреки, че нямаше събор и надпяване 
обновеният градски парк посрещна своите гости 
– стотици , а може би и хиляди тервелчани и техни 
близки от селата на общината и от други населени 
места.

На разположената близо да входа сцена 
първи показаха своите умения и ярките багри на 
костюмите си децата от четири читалища – Тервел, 
Коларци, Жегларци и Каблешково.Традиционните 
добруджански танци, интересните хореографски 
елементи, детският чар и усмихнатите личица на малките самодейци допринесоха за празничното 
настроение в парка.
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Децата на Тервел - Соня Станева
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През изминалия период от 14 септември  до 20 септември 2007 год. на територията обслужвана от Областна Дирекция „Полиция” (ОДП)-Добрич, са регистрирани 26 криминални престъпления и  произшествия.
На 20 септември 2007 година в РПУ-гр.Тервел е получено съобщение от с.Коларци, общ.Тервел, за това, че на 19-20 септември , неизвестни лица са влезли в стопанска постройка, намираща се на територията на 

селото и са извършили кражба на три прасета.
По случая работят служители на РПУ-Тервел, провеждат оперативно-издирвателни мероприятия за установяване и задържане извършителите на престъпното деяние. Образувано е досъдебно производство.
През изминалите дни на територията обслужвана от ОД „Полиция”- Добрич са регистрирани 24 пътно-транспортни произшествия с нанесени материални щети, трима убити и двама ранени.
Поделенията на ОД „ПБЗН”-Добрич са участвали в гасенето на 7 пожара с нанесени материални щети. 

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
кЪРВаВаТа  бРаЗДа  На  ДОбРуДЖа - Радостин Мирков

Продължение от предходния брой: 
С П О М Е Н и ,    З а П и С а Н и   О Т   П .  Т О Д О Р О В

След привършване на бордеите, интернираните бяха настанени незабавно в тях. Поради студа, мизерията и 
лишенията, смъртността веднага се увеличи. Дневно от всеки бордей умираха по 50-60 души. В много от смъртните 
актове, жандармите записваха много характерното:”Decedat miserie fizioilogica” /умрял от физиологическа 
мизерия/. Храната беше мизерна: два пъти в седмицата имаше боб, а в останалите дни- замръзнали картофи. В 
някой центрове вместо хляб даваха царевично брашно, а хората нямаха нито огън, нито съдове, за да си приготвят 
мамалига. Някъде просто, като свинете, бяха принудени да ядат забъркано със студена вода царевично брашно. Бях 
очевидец, как една майка държеше детето си гладно от няколко дни, защото получавало стомашно разстройство 
от тази сурова каша. Самото брашно беше горчиво, развалено, размесено с пясък и крайно нечисто. В Мьоркани в 
брашното намерили човешки изпражнения. В този подцентър на интернираните не била давана храна три поредни 
дни. Комендантът продал дажбата на тия нещастници.

И другаде постъпваха така с храната. Началниците, от най-висшия до най-дребния чиновник, се надпреварваха 
в кражба, вземане на подкупи и злоупотреби. Така мнозина натрупаха богатство на гърба на нещастниците. 
Директорът, полковник Георгиу от тъмни сделки си отиде с повече от милион лева, поручик Михоцеску с повече 
от 300-400 хиляди, касиерът Диенеску 200-250 хиляди и др. Целият този режим благоприятстваше развитието 
на епидемии от дизентерия и петнист тиф. От санитарна помощ и чистота нямаше и следи. Хората нямаха и най-
необходимите условия и възможност за къпане и пране. Дървата бяха рядкост. Съдове за варене на вода имаха 
само някой семейства, които ги носеха още от селата си. Най-много в това отношение страдаха онези, които бяха 
без жени. Паразитите бяха плъзнали и разнасяха заразата навред. Никой не се е загрижил за ограничаване на тази 
напаст. Като че всички се бяха сплотили, за да унищожат ненавистния им български народ.

Според официалните сведения, получени от дирекцията само в северната област бяха интернирани отначало 
27 544 души, от които 12 878 българи, а останалите турци и арнаути. През ноември 1916 г. докараха още около 6000 
добруджанци, взети с колите им. Това бяха ония хора, на които румънците казвали, че уж ще купят живото им на 

известни гари и на високи цени. Така те дойдоха с натоварени коли.Тук дойдоха само със 150 каруци и 320 коня 
Другите се сещате къде са отишли.

После докараха от затворите в Яш, Дорохой и други още 3800 души, между които 200 българи, а останалите бяха 
евреи, немци, австрийци и маджари, на които разрешиха да останат да живеят в селата. Бяха ни казали, че около 
2000 българи са избягали, но те всъщност са били избити. До края на март 1916 г. от всички тия интернирани, по 
официалната  статистика на дирекцията, умрелите са 9500 души и то почти само от бордеите, защото настанените по 
селата имаха по-хигиенични условия. Към това число трябва да се прибавят и „избягалите”, които били представяни 
така и от жандармите, тъй като не им знаели имената, а в списъците ежедневно се отбелязваше всичко.

За да се сложи ред в храненето на интернираните, трябваше да се установи  наличния състав. На първо време 
директорът не разполагаше с никакви сведения в това отношение и се наложи да се обърне към комендантите 
на центровете. Представените списъци от последните, не се сравняваха с тези от следващите месеци. Един от 
комендантите беше представил през втория месец, списък, в който хората бяха с 200 по-малко от предния. 
Дирекцията, по мое указание, реши да направи точно преброяване. В комисията включиха и мене. Това ми даде 
възможност да обиколя всички лагери и да се запозная с истинското положение на хората в тях. В центъра, в който 
интернираните бяха представени по списък е 200 по-малко, изобщо никой не липсваше. Оказа се, че комендантът 
изпратил в чифлиците 200 работника и за да сложи ръка на възнагражденията им, представил списъка с по-малко 
хора. Моите подозрения, изказани пред касиера на дирекцията се оказаха верни. То и много наивно щеше да бъде, 
ако не се усъмниш в морала на румънските бюрократи, щом като ги опознаеш малко.

Посетихме всички центрове.Най-потресаваща беше картината в Ханещи, където петнистия тиф вземаше 
много жертви от бордеите. Нямаше абсолютно никаква хигиена, санитарна помощ или грижа за подобно нещо от 
румънците. Комисията не се решаваше да се доближи до бордеите, за да не пострада от страшната зараза. Сметнах, 
че ще извърша престъпление пред съвестта и рода си, ако и аз отмина  с небрежността на румънските бюрократи. 
Влязох в първия бордей. Картината беше ужасна. Едва ли фантазията на Данте можеше да си представи подобна 
страхотия. Някой от местата бяха безлюдни, цели семейства изчезнали от страшния бич. В единия ъгъл видях цяло 
семейство да агонизира. Здрава беше само майката, която се мъчеше да изчисти въшките. Ръцете и бяха в кръв, а 
от пръстите висеше кожа наранена от паразити. 

       продължава в следващия брой
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 По-важните новини през изминалата седмица на 
територията на Областта:

*През октомври ще има нова цена на хляба. Това е заявил търговският 
директор на “Добруджански хляб” Веселин Малев. Това увеличение ще е 5-6 
%. Според него  положението на пазара на пшеницата е повече от трагично. 
В момента хлебопроизводителите купували само българска пшеница, като 
реално сделките се сключвали на нива 420-450 лв./т. Имало опасност да се 
наруши хлебния баланс на страната, защото всеки се спасява сам. Малките 
фирми са закупили някакви количества зърно или брашно, а някой и хляб 
на ишлеме и така ще изкарат до новата година и след това малките форми 
ще са принудени да затворят . Това прогнозира г-н Малев. Цената на зърното 
и на международните пазари била като тази и у нас-средно 200-220 евро на 
тон.
*Добрич да стане обучителен център за кадри в туризма за целия 
Североизточен регион  ще поискат от министър Масларова регионалният 
председател на асоциацията на хотелиерите и ресторантьорите  Димитър 
Димитров. През следващата седмица ще има среща по проблема в МТСП, а 
след това този въпрос ще бъде представен на вниманието  на министъра на 
икономиката и енергетиката Петър Димитров. Даденостите, които ги има в 
Добричка област-близките големи курорти като Албена и Златните пясъци и 
прекрасната база, където могат да се правят обучение и преквалификация 
като Международния колеж, браншовици вече са започнали обучението на 
персонала. Това са мотивите за такова предложени е казал г-н Димитров.
*Местния парламент в Добрич е утвърдил народната певица Галина 
Дурмушлийска за почетен гражданин на Добрич на своя сесия на 18 
септември 2007 год. Тя е родена в с.Ведрина, обл.Добрич, дългогодишен 
солист на ансамбъл “Добруджа”, има издадени дискове, многобройни 
записи в БНР, представя добруджанския фолклор в България и далече от 
нея. Тя извършва и благотворителна дейност, като морално и материално 
подпомага добрички деца в неравностойно положение като осигурява 
безплатно обучение и почивка за лауреати на конкурса “Иван Георгиев” в 
с.Дъбовик.
*На 22.09.2007 година за пореден път ще се проведат традиционни мазни 
борби в с.Карапелит. Зрителите ще могат да гледат майсторството в борбата 
на пехливани от България, Турция и Македония. За тях са предвидени и 
награди. В най-тежката категория класирания на първо място ще получи 
600 лв. На този ден в Карапелит ще гостува и Тони Стораро и състав “Интер 
рома бенд”
*Двете зам.областни управителки на Добрич д-р Евгения Георгиева и Олга 
Задгорска са се включили в гражданска инициатива “Пази пешеходеца”, 
организирана от сдружение “България Вита”. Кампанията е организирана 
предимно за опазване живота на децата. Според статистиката, за последните 
6 години по пътищата в сраната са загинали 431 деца. Защо трябва да се 
дават невинни жертви на пътя, призовават да се замислим, както и с какво 

всеки от нас може да помогне, за да няма невинни жертви по пътищата. 
  

По-важните новини през изминалата седмица на
 територията на Страната:

*Общините алармират, че МФ им задържат 250 мил.лв. Управителният съвет 
на Националното сдружение на общините в България е излязло с декларация, 
в която алармират за това. Тази стойност е  размерът на задържаната от 
държавата обща допълваща субсидия. По този начин се създават сериозни 
финансови затруднения на всички български общини и това ще доведе до 
натрупване на неразплатени разход, като се има предвид ръста в цените на 
еленергията, горивата, хранителните продукти и др. Всичко това предполага 
следващия мандат да започне със социално напрежение и конфликти в 
новоизбраните органи на местната власт. Предприетите мерки от общините 
за продажба на собственост с цел компенсиране на трансферите водят до 
декапитализация и лишаване от текущи приходи в последващи периоди. 
Декларацията е адресирана до премиера Сергей Станишев.
*500 милиона лева са нужни на министъра на образованието и науката 
Даниел Вълчев, за да изпълни исканията на разбунтувалите се учители. 
Разликата между това, което правителството е направило като разчети 
за увеличение на учителските заплати и между искането на синдикатите 
за 100-процентно увеличение на заплатите на всички в системата на 
средното образование, е от порядъка на половин милиард лева. Това каза 
министърът на образованието и науката Даниел Вълчев след среща със 
Съюза на работодателите в системата на средното образование. На срещата 
били обсъдени исканията на синдикатите за увеличение на заплатите в 
средното образование и организацията на учебния процес в училищата, 
ако се стигне до ефективна стачка от 24 септември. Представителката на 
директорите Надежда Николчева обяснява, че според тях има поле, на 
което министерството и синдикатите да разговарят и сближат позициите 
си. Тя обаче подчерла, че и двете страни трябва да направят компромиси 
на предстоящата среща помежду им. Организирането на учебен процес, 
ако въобще има такъв, тъй като част от колективите са заявили 100 на 
сто участие в стачката, ще бъде индивидуален за всяко училище.По закон 
в тридневен срок родителите трябва да бъдат уведомени за стачката и в 
много училища това вече се прави, подчертаха о т Съюза на работодателите 
в народната просветата. Директорите в цялата страна били доста 
изобретателни в желанието си да угодят на министъра и да пречат на стачната 
подготовка на учителите,излизали внезапно в отпуск, карали учителите 
да подписват споразумения и изготвяли да списък на стачкуващите. 
 От министерството на образованието и науката са  обявили, че 95,1 на 
сто от училищата са приели диференцираното заплащане и са изпратили 
протоколи.
* Алма матер плаши да затвори
Софийският университет ще затвори врати на 1 ноември 2007 год., ако не 

получи гаранции, че ще има достатъчно пари за висшето образование в 
бюджета за 2008 година. Към протеста на Алма матер ще се присъединят 
13 държавни вуза. В исканията няма точка за по-високи заплати, а за 
увеличение на издръжката на един студент, която сега е 720 лв.годишно. 
“Нацията се опростачва” е казал ректорът на университета проф.Боян 
Биолчев.

 По-важните новини през изминалата седмица от чужбина:
*Звучи невероятно, но е истина-Мирко Трушчец на 67 год. от с.Ореховац е 
успял да тренира пчелите си да носят меда в буркани и шишета, от които 
след това прави сувенири. Когато миналата година му дошла идеята да 
тренира пчелите си сами да носят меда в шишета, които той слага в кошера, 
останалите пчелари мислели, че той сам ги пълни с мед. На пчелите им 
пречи студеното стъкло и те изграждат питата, без да допират стъклената 
повърхност, което и придава художествена форма. Освен, че бурканите с 
този мед са необичаен сувенир, в тях има и уникален мед.
*Популярността на американския президент Джордж Буш е спаднала 
до рекордно ниско ниво. Това сочат данните от последното допитване 
на общественото мнение в САЩ на социологическия институт “Зогби”, 
цитирано от ИТАР-ТАСС. Една 29 процента от анкетираните са заявили, че 
Буш се справя добре със задълженията си.
*2691 НЛО са наблюдавани само над САЩ и то само за периода 1 януари до 
1 септември 2007 год. Файловете за всеки случай се пазят в Националния 
център за проследяване на НЛО в Девънпорт, Вашингтон. По данни на 
проф.Сюзън Мизручи от Принстънския университет бумът на отвличанията 
започва след 1987 г. и е свързан с нарастващия брой НЛО. Още през 1987 
г. над 1200 американци търсят помощ от психотерапевти, твърдейки, че са 
били похитени от извънземни. Изследователят Томас Бълърд съвира над 
700 показания на отвлечени и установява, че в разказите на пострадалите 
се повтарят сходни епизоди. Жертвите са от различни щати, нямат връзка 
помежду си и не са любимци на психиатрите. 

Шеф на фирма решил, за да повиши производителността на труда 
на подчинените си, да окачи на видни места във фирмата табели с 
надпис „Не оставяй днешната работа за утре”.

След седмица приятелят му го пита:
-Е, има ли ефект твоята идея?
-Ох, не ме питай! Още на първия ден счетоводителят ми изчезна, 

като ме завлече със 100 000 лева; управителят избяга със секретарката 
ми, а шест работници поискаха повишение на заплатите.

                В И ц  н А  б Р о ЯРубРика:
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Н О В И Н И  О Т  О Б Щ И Н С К АТА  И З Б И РАТ Е Л Н А  К О М И С И Я
В края на изтеклата седмица от ОИКМИ съобщават, че 16 политически 

партии са се регистрирали за участие в местните избори.Те са както следва: 
ПП”РОМА”,Демократи за силна България,ГЕРБ,Зелена България,Българска 
работническо-селска партия,Български социалдемократи,”Ред,законност и 
справедливост”,Гергьовден,Граждански съюз за нова България, Българска 
Социалдемократическа партия, Обединение на българските националисти 
– целокупна България, СДС, Политическо движение социалдемократи, БСП, 
ДПС,Национално движение за права и свободи. Регистрираните в ОИКМИ 
коалиции са две – Атака-ВМРО-БНД и НДСВ – Земеделски народен съюз.
Регистрирани са и 7 инициативни комитета – два в с.Коларци , и по един в 
селата Безмер, Божан, Градница, Нова Камена и Главанци.

У Ч И Л И Щ Е Т О  В  С Е Л О  Б О Ж А Н  О Т Н О В О  Н А  К Р Ъ С Т О П ЪТ
На 19 септември Кметът на общината върна за ново разглеждане от 

общински съвет Тервел взетото на 4 септември решение за финансиране 
от общинския бюджет през новата учебна година на 4 слети маломерни 
паралелки в ОУ „Ал.Стамболийски” с.Божан. Мотивът за връщането е, че при 
извършена проверка на 18.09.2007 г. от назначена от общината комисия в 
училището е установено, че слетите паралелки не могат да бъдат сформирани, 
тъй като децата са с 6 по-малко от утвърдения от МОН минимален брой – 10 
за слети паралелки в начален етап и 12 за такива в прогимназиален.Оказа 
се, че записаните 16 и 17 годишни ученици не посещават училище и някои 
от тях не живеят в селото. Двама от общо 4-те първолака също не живеят в 
селото и то от преди няколко години. Има и деца преместени от родителите си 
в Тервел и Варна, като за това са им издадени съответните документи. Двете 
деца, за които в края на миналата учебна година се установи, че са „ходили” 
на училище в Божан, докато в същото време са живели с родителите си 
в Белгия, също не бяха намерени в училището и в селото. Връщането на 
решението спира неговото изпълнение и независимо от становището на 
общински съвет, което би трябвало да е факт до 14 дни след постъпването на 
преписката от кмета при председателя на общински съвет,  училището няма 

да има утвърден образец за новата година.  Т.е. то вече е извън закона.
Междувременно, след заседанието на общинския съвет на 4 септември 

т.г.  Директорката на школото Севинч Сали, която три пъти внася в общината 
и в общински съвет списъци на деца , които не живеят в Божан и не учат в 
училището и декларира , че училището ще сформира паралелки през учебната 
2007/2008 г. напусна поста си след подадена молба до своя работодател 
– РИО Добрич. За временно изпълняващ длъжността директор бе назначен 
преподавател от колектива.

С Т А Ч К А  Н А  П Е Д А Г О З И Т Е  В  О Б Щ И Н А Т А
Пет училища в община Тервел започнаха новата учебна година със стачни 

действия. Един час предупредителна стачка от 08:00 до 09:00 часа попречи на 
СОУ „Йордан Йовков” гр.Тервел и ОУ „Св.св. Кирил и Методий” с.Жегларци да 
спазят Заповедта на Министъра на МОН, с която учебната  2007/2008 година 
трябваше да се открие точно в 09:00 часа в цялата страна.  В НУ „Христо Ботев” 
с.Каблешково, въпреки едночасовата предупредителна стачка, учебната 
година беше открита навреме от една нестачкуваща учителка и директора 
на училището.  Със символична стачка, която ще продължи  до 21.09.2007 г. 
започна учебната година в ОУ „Васил левски” с.Поп Груево.

Педагогическия колектив от СОУ „Йордан Йовков” гр.Тервел обявява 
ефективни безсрочни стачни действия, считано от 24.09.2007 г..  Колективът 
на училището връчи на директора Декларация със следните искания:

1. Подобряване материално-техническата база на училището;
2. Подобряване условията на труд;
3. Увеличаване на трудовите възнаграждения със 100% поетапно.
Средната брутна заплата за преподавателите в общинските училища 

в община Тервел към 01.07.2007 г.е 416,90 лв. През текущата 2007 г. като 
допълнителни възнаграждения , над трудовите, са изплатени:

-- По случай празника 24 Май – по 161,00 лв. на учител;
-- За първия учебен ден – по 109,00 лв.  на учител;
Предстои да се изплатят за Коледа по 62,00 лв. на учител.

К АК ВО  О Щ Е  СЕ  С ЛУ ЧВА  В  НАЧА Л О Т О  НА  У ЧЕ БНАТА  Г ОД И НА
Училищата и детските градини представиха за утвърждаване в РИО 

своите Списък – образци 1 и 2.Всички, с изключение на ОУ „Ал.Стамболийски” 
с.Божан са окомплектовани с изискваните от експертите документи.

И в нашата община има проблеми с доставката на безплатните учебници 
за децата от първи до четвърти клас.Не са спазени графиците за доставка 
и голяма част от учебниците са доставени през нощта на 19 септември.Във 
всички училища има липса на учебници и учебни тетрадки.За НУ”Христо 
Ботев” с.Каблешково са доставени учебници , издадени от издателство , 
различно от заявеното.В НУ „В.Левски” с.Градница не са доставени учебниците 
и учебните тетрадки по руски език за трети и четвърти клас.Директорите на 
всички училища са подали своевременно докладни за проблемите до РИО 
Добрич.

197 педагози от общинските училища и детски градини ще се включат 
в Програмата за диференцирано заплащане.25 учители не желаят да бъдат 
включени в програмата.Всички училища и детски градини са провели 
заседания на педагогическите си съвети.Целият педагогически колектив на 
ОУ „Христо Ботев” с.Зърнево – 12 души - не желае да се включи в програмата. 
Такова е заявеното намерение още от петима педагози от СОУ Тервел, 1 от 
ЦДГ 1 Тервел, по 2-ма от ЦДГ 2 и 3 в Тервел и 1 от ЦДГ  в с.Орляк. Директорите 
на общинските училища бяха оценени по критериите на Програмата на 
4-ти септември от комисия от експерти от РИО Добрич, в която участва 
представител на общинска администрация. Директорите на детските 
заведения бяха оценени на 12 септември от комисия , назначена от Кмета на 
община Тервел, в която участва и експерт по предучилищно възпитание от 
РИО Добрич, г-жа Дора Минчева.

Всички детски заведения в общината вече работят с пълния брой 
на групите си.Доставки на хранителни продукти се извършват по силата 
на договор, чийто срок изтича в средата на м.ноември т.г. Подготвят се 
документи за обявяване на нова обществена поръчка за избор на доставчик.
Първата доставка на течни горива за детските градини  и за детска ясла ще 
се извърши на 5 октомври, а училищата ще получат течно гориво на 8-ми 
и 9-ти октомври. Ползващите твърдо гориво все още имат наличности от 
предходния отоплителен сезон. След анализ на необходимостта , в началото 
на м. октомври ще се заяви доставка на нови количества .

о б Щ И н С к И  В Е С Т ИРубРика:

б А б А   Т А к А   П Р А В Е Ш ЕРубРика:
2 4 - т е  з л а т н и  п р а в и л а  н а  б а б а

1.Истинската жена осъзнава колко й е провървяло, че се е родила жена.
2.Митът, че жените стареят по-рано от мъжете, са го измислили самите мъже. В 

действителност жените имат много повече възможности с възрастта да изглеждат по-
добре от своите връстници мъже.

3.На жената й прилича да се грижи само за болни, стари или много близки роднини. 
Във всички останали случаи мъжът трябва да се грижи за жената.

4.Колкото повече любими занимания и увлечения има жената, толкова по-малък е 
шансът да се занимава с чужди работи.

5.Не си струва жената прибързано да става кошче за душевни отпадъци на мъже 
неудачници. Мъжките проблеми мъжете са длъжни да си решават сами.

6.Ако жената иска да изглежда добре при случайна среща, тя трябва да се научи да 
изглежда добре винаги. Дори когато изхвърля боклука. Стане ли й навик, така ще бъде през 
целия й живот.

7.Дори ако жената сръчно борави с иглата и си шие дрехите сама, пред хората трябва 
да казва, че си има добра шивачка или че се облича в скъпи магазини.

8.Към парите жената трябва да се отнася леко: ако ги има, тя трябва да умее да ги 
харчи. Ако ги няма, не трябва да стои тъжна.

9.Колкото и да е притеснена материално, жената трябва задължително да има поне 
едно хубаво кожено палто и два чифта прилични обувки.

10.В къщи жената може колкото си иска да се върти около единственото си кожено 
палто, да се грижи за него, да го чисти и пази. Когато е на гости обаче е неприлично да 
разкарва домакините си заради него, търсейки му специално място. Истинската жена 
трябва с лека небрежност да свали палтото от раменете си, оставяйки го в ръцете на своя 
кавалер и да забрави за него, докато не дойде моментът да си тръгне оттам.

11.Във взаимоотношенията си с мъжете жената има редица предимства:

• жената може да си позволи капризи и промени в настроението, на мъжете това не 
им прилича.

• когато мъжът обещае, е длъжен да спази думата си, жената има право да премисли.
• мъжът трябва да идва винаги навреме, жената има право на 10 минути закъснение. 

Но ако жената нарушавайки регламента, закъснее 45 минути, достатъчно е усмихвайки се 
мило, просто да се извини. 

12.He бързайте да прогоните по-далече кавалера, който не ви се е харесал. Колкото 
повече мъже има около жената, толкова по-силно тя ги привлича. Почакайте. Рано или 
късно в този кръг ще попадне онзи, който ви е нужен.

13.До мъжа жената има право да прави само онова, което й се харесва. Да изпълнява 
чужди капризи е участ на мъжа.

14.Колкото и да е приятна вечерта, прекарана с мъж, жената трябва да нощува у дома 
си. Няма значение, дали ще станете от масата или от леглото. И не е толкова важно, че вече е 
полунощ или доста след това. Докато не настъпи утрото, вечерта продължава. А това значи, 
че мъжът трябва да ви изпрати и да остане кавалер до края . Ако отстъпите пред уговорките 
му, бъдете готови за промени. С настъпването на утрото недоспалият мъж разсеяно ще ви 
целуне по бузата и ще бърза за работа. А вие ще трябва да сложите чужда престилка и в 
чуждата кухня да приготвите на бърза ръка закуска. Вкъщи вие винаги можете да хапнете 
самостоятелно. Казано накратко: “каретата се превръща в тиква”. 

15.Сълзите са силното оръжие на жената, но то трябва да се използва колкото се може 
по-рядко. Постоянно плачещата жена предизвиква не състрадание, а раздразнение.

16. Ако жената не иска да отговаря на конкретен въпрос, достатъчно е многозначително 
да се усмихне. Пък и в много други случаи усмивката е подходяща, тя действа 
разоръжаващо.

17. Жената може да е многостранно развита, образована и начетена, но ако не 
умее да води разговор”за всичко и за нищо”, никога няма да бъде смятана за интересен 
събеседник.

18. Не си струва жената от първия ден на работното си място да декларира веднага 
всичките си качества.Колкото повече я недооценяват в началото, толкова повече шансове 
има тя в крайна сметка да спечели.

19. Жената трябва да си знае цената, но никога не си струва да я назовава.
20. Умението на жената да се съблича красиво очарова. Умението да се облича красиво-

омагьосва и привързва.
21. Мъжка привързаност? Няма нищо по-просто! От самото начало свикнете мъжа да 

харчи за вас пари и свободно време. И съвсем не е важно дали ще ви подарява цветя или 
скъпи подаръци, дали ще ви води по ресторанти или в Макдоналдс, дали ще направи скъп 
ремонт или сам ще боядиса тавана. Главното е да не забравяте, че мъжете много повече 
ценят това, което дават, отколкото това, което получават.

22. Жената, която умее да се харесва, не може да избегне приказките по свой адрес. Но 
в този случай не следва да се вслушва в общественото мнение. Горе главата! По-добре да си 
кокетка, отколкото клюкарка.

23. За поддържане на тонуса от време на време жената трябва нещо да променя: 
ръкавици, работа, мъж. Ако с работата и мъжа ви е провървяло, по-често сменяйте 
ръкавиците.

24. Докато жената се чувства жена, никога не е късно да започне всичко отначало.

Продължение от бр.36

Кръстът-две кръстосани линии и 
тълк уванието им през вековете

KРЪСТЪТ НА ГОЛГОТА 

   Латински кръст, известен още като кръст на “въздигане” 
или “снижение”. На него са изобразени трите стъпала 
на християнските добродетели — Вяра (най-високата), 
Надежда, Милосърдие. Един от най-лаконичните кръстове 
на олтара.

ГАМА - КРЪСТ 

   Гама - кръст, или Гамадион, наречен така заради 
неговата форма, близка до гръцката буква “гама”. Твърди 

се, че символизира Христос като “крайъгълен камък 
на Църквата”. Често може да се види върху облеклото 
свещениците на православната църква.

  ГРЪЦКИ КРЪСТ 

Гръцки кръст с най-простата форма. Всички страни 
са равни по дължина. Този знак (quadrata) се е 
използвал от предисторическо време с най-различно 
значение — като символ на бога на слънцето, бога 
на дъжда, като символ на елементите, от които е 
създаден светът: въздух, земя, огън, вода. В ранното 
християнство гръцкият кръст е символ на Христос.  
   Върху националния флаг на Гърция този кръст — бял 
на син фон се е появил за първи път през 1820 година, 
символизирайки борбата против управлението на турците-
мюсюлмани.

ЖЕЛЕЗЕН КРЪСТ 

   Най-висшата военна награда в Германия е  железен 
кръст със сребърен кант, учреден от Фридрих Вилхелм 
ІІІ Пруски през 1813 година по време на войната 
с Наполеон. По време на Втората световна война 
Хитлер добавя към този кръст и нацистка свастика, 
която официално е премахната през 1957 година.  
   В хералдиката тази форма най-често се нарича “forme” 
или “pатте” (на фр. - “лапа”), заради формата си, която 
напомня четири лапи.

КЕЛТСКИ КРЪСТ 

   Понякога го наричат кръст на Йона или кръгъл кръст. 
Кръгът символизира както слънцето, така и вечността. Този 
кръст, който се е появил в Ирландия преди VІІІ в., вероятно 

произхожда от “Хи-Ро” (вж. Константинов кръст), монограм 
от  първите две букви от името на Христос, написани на 
гръцки. Често пъти този кръст се украсява с резбовани 
фигури, животни и библейски сцени, като например 
грехопадението на човека или жертвоприношението на 
Исаак.

КОНСТАНТИНОВ КРЪСТ 

   Кръстът на Константин — монограм, известен като 
“Хи-Ро”, състоящ се от Х (гръцката буква “хи”) и Р (“ро”) 
— първите две букви от името на Христос на гръцки език.  
   Легендата гласи, че именно този кръст император 
Константин видял в небето пътувайки към Рим при своя 
съуправител и едновременно противник Максентий. 
Заедно с кръста той видял надпис: In hoc vinces - “с този ще 
победиш”. 

продължава в следващия брой

О  Б  Я  В  А
Кметство село Кладенци обявява, че традиционният събор 

в селото ще се проведе на 20 октомври 2007 год. събота.  Датата се 
променя поради предстоящите избори на 28 октомври 2007 год.

На събора концерт ще изнесе Фолклорен ансамбъл от 
гр.Силистра.

От кметството. 

П о Л Е з н И  И  П Р И Я Т н И  С Ъ В Е Т ИРубРика:



ТЕРВЕЛ     Година II, брой 38, сряда, 26 септември 2007 г.�

                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                     
                                                    

На тържеството за откриване на новата учебна година в СОУ „Йордан Йовков” град Тервел направи премиера Вокална група при Читалищe „Димитър 
Дончев-Доктора”.

Групата е създадена през месец април по проект “Музикална ваканция”, финансиран от Общинска програма „Училището и читалището- естествена 
и безопасна среда за децата”. Ръководител на формацията е Живко Колев, който от 15 години успешно води и коледарската група на читалището. За 
момента участват 10 деца на възраст 9-12 години. Изготвен е репертоарен план с детски и популярни български песни. Освен това с децата се работи 
и солфеж и елементарна теория, съобразени с възрастта им. За проекта бе обзаведен музикален кабинет с електрическо пиано, музикална уредба, 
усилвател и микрофон. За сега са разработени 19 песни, готови за концертно изпълнение.

Работата по проекта продължава до края на месец ноември, но дейността ще продължи и през целия сезон. Намерението ни е да привлечем 
деца и от детските градини, за да се получи по- добра приемственост между различните възрасти и да се възстановят традициите на вокалното 
изпълнителско изкуство в нашия град.

Всички, които желаят да пеят и да се забавляват след уроците в училище, могат да заявят това всеки работен ден в читалището.

ИЗДАВА: ОБЩИНА ТЕРВЕЛ; РЕДАКЦИОНЕН ЕКИП: ДИЯНА ИЛИЕВА, РУСАНКА ДИМИТРОВА, ИСКРА БАЛУшЕВА,
ДИЗАЙН: ИЛИЯ ВЪЛЧЕВ;  ПРЕДПЕЧАТ: ВЛАДО РАДЕВ
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ТЕРВЕЛ

и з д а н и е  н а  О б щ и н а  Т е р в е л

к Р А С о Т И Т Е  н А  Т Е Р В Е Л ,  у Л о В Е н И  о Т  ф о Т о о б Е к Т И В И Т Е 
н А  у ч А С Т н И ц И Т Е  В  к о н к у Р С   „ к Р А С о Т И Т Е  н А  Т Е Р В Е Л ”

Продължава о т стр.  1

Концертът в 18:00 часа започна с празничен поздрав към тервелчани и гостите им , отправен от Кмета на 
общината инж.Живко Георгиев. На разположената близо да входа сцена първи показаха своите умения и ярките 
багри на костюмите си децата от четири читалища – Тервел, Коларци, Жегларци и Каблешково.Традиционните 
добруджански танци, интересните хореографски елементи, детският чар и усмихнатите личица на малките 
самодейци допринесоха за празничното настроение в парка.

Концертът в 18:00 часа започна с празничен поздрав към тервелчани и гостите им , отправен от Кмета на 
общината инж.Живко Георгиев. В продължение на повече от два часа гражданите се любуваха на майсторските 
изпълнения на световноизвестните народни певици Калинка Вълчева, Янка Рупкина и Мария Балтаджиева.Богат 
репертоар , много изпълнени от сърце  чисти български  песни изпълниха душите на всички гости , събрали се в 
парка Майсторският съпровод на оркестър „Бисери „ допринесе много , за да бъде хубав Денят на Тервел .

Преживяхме един истински , български празник. Да си пожелаем още много такива хубави моменти, които да събират близки и приятели, да радват деца и 
възрастни.

Благодарим на нашите гости, които ни поднесоха този великолепен концерт. 

П Р Е М И Е Р А

М о Е Т о  “ Г А Р Д ж Е ”  Е  н А й - Х у б А В о  И
 н А й - у М н о

Майката заминава в дълга командировка. Връща се и пита детето:

-Татко ти беше ли тъжен, че ме няма?

-Отначало не беше, ама последните дни преди да си дойдеш, ставаше все 

по-тъжен и по-тъжен…

к у к Е Р И   И Г Р А Я Т  В  С Е Л о  ч Е С Т И М Е н С к о
На 13 септември, участниците от Клуба 

за автентичен фолклор към СОУ „Йордан 
Йовков”  гр.Тервел посетиха за втори път 
самодейците от Народно читалище”Христо 
Ботев” с.Честименско. Това посещение е във 
връзка с Общинската програма „Училището 
и читалището-естествена и безопасна среда 
за децата” и идеята на учениците да проучат 
песните, обичаите и традициите на хората от 
Община Тервел, за да ги опишат и отпечатат в 
специална брошура и да се ползва от всички, 
които се интересуват.

И този път домакините бяха много 
гостоприемни и се бяха подготвили специално за тази среща. По предварителна уговорка те трябваше 
да подготвят костюм и маска на кукер, защото в общината единствено в Честименско преди години 
този обичай се е провеждал и хората са чакали „кукерите” да дойдат и да прогонят злото.

Председателят на читалището г-н Стоян Камбуров с помощта на другите самодейци са изработили 
кукерската маска и бяха облекли един от тях , за да го покажат на учениците от клуба. Жените от 
фолклорната група бяха подредили една зала с етнографски експонати-костюми, пешкири, тъкани, 
оръдия на труда и бита-софра със столчета, бъкел, бакъри, глинени съдове, хурка с вретено, врътки за 
навиване на прежда, части от стан, на който се тъче, ракла и много други.

Изненадата от появата на кукера, който посрещна учениците пред читалището и от изложбата 
беше приятна. И гости и домакини седнаха на пейките, постлани със шарени черги. Секретарката на 
читалището Дияна Георгиева разказа за подготовката на срещата и на етнографската изложба. Разказ 
за подготовката на кукерите, за правенето на маските и костюмите и за самия обичай разказа г-н 
Камбуров. Всички слушаха с интерес, а кукера от време на време заиграваше и разлюляваше хлопките, 
траките и звънците около кръста си.

Ето и разказа на г-н Камбуров:” В нашето село Кукеровден е на деня след Сирни заговезни. Кукерите 
са ергени от селото. Предварително дълго време всеки сам  или с помощта на близките подготвя своя 
костюм и маска. Всеки слага на кръста си колан със закачени хлопки, траки, звънци, носят и дървени 
геги. Самата маска се прави от вълнен плат и кожа, на която са направени  страшни очи, уста със зъби 
от тиквени семки и изплезен език, нос от дръжка на кратуна, рога. Цялата маска е украсена с пера от 
петел, патица, фазан. Интересното е, че до веждите маската трябва да изразява злото, а над веждите 
доброто- на челото се слага слънце, червен и бял конец, наниз от пендари…

Така подготвени всички участници в обичая- персонажа е кукер, който оглавява групата, булка, 

циганин и кукери, съпровождани от музикант 
тръгват рано сутринта. По пътя закачат с гегите 
си булки, деца, моми и ги гонят. Кукерската 
група ходи  от къща на къща и гони с танците и 
шума от траките лошото. Стопаните им дават 
пари, жито, брашно-кой каквото има. Привечер 
дружината отива на мегдана и играе хоро. След 
това кукерите си разделят събраното и вечерта 
устройват угощение. Този обичай се играе за 
плодородие и прогонване на злите сили…”

След този интересен и увлекателен разказ, 
другите жени от групата се надпреварваха да 
разказват и да отговарят на въпросите на децата 

- как момите си приготвят сами чеиза, за седенките, за приставането на мамата- пристауша, за 
сватбите, за задължението на младата булка в къщата на жениха и как трябва да се сторва хатър на 
свекър  и на свекърва и т.н.

Интересът на учениците беше толкова голям, че три часа се оказаха твърде малко време. Хората 
от селото също бяха доволни от факта, че младите хора искат да знаят  за живота и традициите на 
своите родители, баби и дядовци.

Предстои още една среща на учениците в с.Каблешково. Там те, заедно със самодейците на 
читалището ще възпроизведат една есенна седянка- белянка.

От тези срещи се разбра,че целта на програмата е осъществена.


