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                      ПРЕ Д С ТА ВЯ М Е  ВИ

В Североизточната част на България, недалеч от Силистра и Тервел се намира един прекрасен 
кът , който се нарича резерват “Сребърна”. Той е разположен край с.Сребърна, на 16 километра 
западно от Силистра и на 2 км. южно от Дунав. Обхваща езерото Сребърна и неговите околности. 
Намира се на главното миграционно трасе на прелетните птици между Европа и Африка, наречено 
“Via  Pontica”. Местността е обявена за резерват през 1948 г. и има охраняема площ от около 650 
хектара, както и буферна зона от около 540 хектара.

Има няколко легенди за произхода на името, едната е за хан Сребрун, който загива по тези 
места в неравен бой с печенегите. Втората легенда разказва за заровена лодка пълна със сребро 
по бреговете на блатото. Третата легенда, която е най-правдоподобна гласи, че името идва от 
картина, наблюдавана вечерно време при пълнолуние. Когато луната 
е високо нейното отражение създава илюзията за разтопено сребро. 
Първият българин проявил интерес към това място е Алекси Петров, 
който е посетил резервата през 1911 г. Той бил запленен от красотата на 
птичия свят и запланувал поредица от експедиции. През 1913 г. обаче 
територията на резервата, заедно с цяла Южна Добруджа, попада 
в пределите на Румъния. С преминаването на територията отново в 
територията на Българската държава Алекси Петров отново посещава 
резервата през 1940 г., за да проучи птичите колонии, гнездящи там. 
В миналото местността е посетена от Феликс Каниц, а през 1880 г. и 
друг австриец я посещава. Това е Едуард Ходек. Той описва своите 
впечатления в статия “Домът на прелетниците”. Най-черната страница 
от историята на тази красива местност записва Лео фон Калберматен. Той и неговите хора избиват 
хиляди малки и големи чапли. Тогавашната мода изисквала на дамските шапки да има пера от тези 
птици. Друг изследовател, посетил Сребърна е Отомар Райзер. Той е автор на книгата “Материали 
на Българския орнис”, като втория том е посветен на българската фауна.

Езерото е разположено край река Дунав. Дълбочината му варира от 1 до 3 метра, а площта 
му е 2 кв. км. То често се заблатява. В езерото и около него има тръстика и други водолюбиви 
растения. Срещат се 67 вида висши растения като част от тях са застрашени от изчезване извън 
територията на Сребърна. Това са плитки води, осеяни с гъсти тръстикови островчета. Пътят на 
лодка между тях е много опасен и е като навлизане в сложен лабиринт. Сякаш самото езеро е 
омагьосано да  брани от нежелани посетители странните си обитатели. Меките хълмове, които 
обикалят езерото, са целите надупчени от дълбоко изровените в тях защитени, топли гнезда.

Животинския свят  в резервата е много разнообразен. Срещат се 39 вида бозайници, 21 вида 
влечуги и земноводни и над 10 вида риби. Техни представители са щука, каракуда, червеноперка, 
видра, езерен рак, обикновена костенурка и воден плъх. Резерватът е известен най-вече с 
птиците които могат да се наблюдават на неговата територия. 179 вида птици гнездят в Сребърна: 
къдроглав пеликан, корморан, чапли, лопатар, ням лебед, сива гъска, патица, тръстиков блатар, 
синьогушка, мустакат синигер и много други. Сред пъстрия свят на птиците най-невероятна 

е колонията на къдроглавите пеликани. Сребърна е едно от четирите им обиталища в Европа. 
Те идват тук през март и с голяма грижа отглеждат малките си. Зимуват в Мала Азия. Чапли и 
ибиси също обитават Сребърна. И докато едни птици огласяват тези места с чудни звуци, в пълна 
тишина плуват няколко двойки от изчезващия вид неми лебеди. А престоят на розовия пеликан  
в езерото придава особена прелест на това странно място. Ако можете да си представите лекия 
облак от водни кончета и пеперуди, който се носи над езерните води и който изящно се приютява 
върху водните лилии, може би бихте си помислили, че ей сега отнякъде ще се появят и езерните 
феи.

Резерватът“Сребърна” е защитен от българските закони още  от 1948 г. През 1975 г. Сребърна 
е включен в Рамсарската конвенция за опазване на влажните зони с 
международно значение. През 1977 г. е обявен за биосферен резерват 
от списъка на ЮНЕСКО. През 1983 г. влиза в списъка на паметниците 
на световното културно наследство и природните забележителности 
на ЮНЕСКО. а през 1990 г. - за Орнитологично важно място. Сребърна 
е сред Стоте национални туристически обекти. Всички тези отличия 
на езерото Сребърна се дължат на неговата изключително богата 
орнитофауна и на гнезденето на световно застрашените видове 
къдроглав пеликан, малък корморан, белоока потапница. През 
последните години езерната екосистема претърпява значителни 
промени поради засилване на сукцесионните процеси в резултат на 
силната еутрофикация и антропогенното влияние. Главните причини за 

това са прекъснатата връзка с р. Дунав (дига построена през 1948 г.), изпомпването на подземни 
води както и промени в земеделските земи и дейности във водосборния басейни. Дейностите 
проведени през периода 1993 - 1994 г. и особено прокопаването на канал свързващ езерото и р. 
Дунав водят до иницииране на процесите на възстановяване на езерото. Всички тези събития 
повлияват и биологичното разнообразие на резервата. Тръстиката образува доминантното 
растително съобщество в резервата и заема 2/3 от общата площ на резервата. Сивата върба 
и червената върба също заемат определени площи в резервата. Втория по разпространение 
растителен вид е тънколистния папур, като той е по-изобилен от широколистния папур. 

 До резервата е открит природо-научен музей, който притежава експозиция от препарирани 
обитатели. От музея може да се наблюдават птиците в езерото. Поставена е видеокамера в сърцето 
на блатото, където гнездят пеликаните и чрез видеовръзка картините и звуците се предават на 
екран в музея. Около резервата е направена екопътека, като на известно разстояние по нея са 
построени беседки за отмора и наблюдателни площадки, откъдето може да се наблюдават 
птиците.

Община Тервел се опитва да запълни по някакъв начин поне малко нуждата от онагледяване 
на обучението на децата. Затова тази година традиционната награда-екскурзия на част от 
участниците в програма „Наше лято” бе посещение на резервата. Децата видяха интересни 
бозайници, птици и растения и научиха нови неща.

Животът на нашата планета се е зародил във влагата и тя се определя като животворяща. 
“Сребърна” е една от малкото оцелели съкровищници на пъстрия свят на влажните зони на земята  
и е под постоянно наблюдение на специалисти, които работят за спасяването на резервата.

Ето това е кратката приказка за езерото “Сребърна”. Ако искаш да участваш в нея, разкажи я 
на всички и ги накарай и те да го посетят. Или може би има друг начин? Намери го сам! Толкова е 
важно да си българин и да знаеш, че познаваш чудесата на България!

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

 Р Е з Е Р В А Т   “ С Р Е б ъ Р н А ” -  М Я С Т о ,  к о Е Т о  С И  С Т Р у В А  Д А  П о С Е Т И М

РубРика
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         Не е страшно, че грешим. Страшното е, че повтаряме грешките си.
        Оскар Уайлд

                  МИСъЛ нА бРоЯРубРика

Ря дко с р ещ ани я к ъ д р оглав пе лик ан по бр егов е те на е з ер о то

Ув а ж а е м и  ч и т а т е л и  н а  в е с т н и к  „Те р в е л ”,

	 В	 навечерието	 на	 местните	 избори,	 на	 28	 септември	 т.г.	 Общината	 отправи	 към	
четиримата	 кандидати	 за	 поста	 Кмет	 на	 община	 Тервел	 	 покана	 да	 предоставят	 своите	
предизборни	платформи	и	те	да	бъдат	отпечатани	на	страниците	на	вестника.	Изискванията	към	
всички	кандидати	са	идентични	и	се	отнасят	до	обема	на	материала	,	носителя	,	на	който	да	бъде	
предоставен	 той	 и	 размера	 на	 шрифта.Материалите	 ще	 бъдат	 поместени	 по	 реда	 на	 тяхното	
постъпване	в	общината.	Считаме,	че	за	всички	нас,	които	ще	се	отправим	към	изборните	урни	след	
броени	дни,	не	е	без	значение	какви	идеи	за	развитието	на	общината	имат	кандидатите,	по	какъв	
начин	 смятат	 да	 ги	 реализират	 и	 доколко	 техните	 виждания	 съвпадат	 с	 нашите	 представи	 за	
нуждите	на	общината	и	с	реалностите,	сред	които	живеем.Затова	ще	поместим	предизборните	
платформи	на	всички	кандидати	при	еднакви	условия	и	напълно	безплатно	за	тях.

От	редакционният	екип	на	общински	вестник	„Тервел”

80-ти
ПОРЕДЕН
БРОЙ
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През изминалия период от 24 септември  до 26 септември 2007 год. на територията обслужвана от Областна 
Дирекция „Полиция” (ОДП)-Добрич, са регистрирани 18 криминални престъпления и  произшествия.

На 24 септември 2007 година в РПУ-гр.Тервел е получено съобщение от земеделски производител от 
гр.Добрич за това, че неизвестни лица, са влезли в склад, намиращ се в района на гр.Тервел и са извършили 
кражба на 5 тона царевично зърно.

 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 20 пътно-

транспортни произшествия с нанесени материални щети.
Поделенията на ОД „ПБЗН”-Добрич са участвали в гасенето на 11 пожара с нанесени материални щети. 
На 27 септември 2007 година, около 02.50 часа, в РС”ПБЗН” – гр. Тервел е получено съобщение за възникнал 

пожар в стопанска постройка, намираща се на територията на с. Зърнево, общ. Тервел. Пожарът е локализиран 
и потушен от дежурен екип на РС”ПБЗН” – гр. Тервел. В резултат на пожара са унищожени около 40 кв. метра от 
покривната конструкция на сградата и фураж /бали със слама и пшеница/. Спасена е жилищна сграда, намираща 
се в непосредствена близост до горящата постройка. Причините довели до възникването на пожара са в процес 
на изясняване.   

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 РА З Д А   Н А   Д О Б Р У Д Ж А  -  Р а д о с т и н  М и р к о в

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
През ноември 1916 г. докараха още интернирани българи, турци и десетина австро-унгарски поданици. Те 

трябваше да докарат  държавните жребци от Яломица в Молдова. Началник на охраната бил поручик Франгопуло, син 
на кюстенджанския търговец Рали Франгопуло. За храна на водачите са дали по един хляб дневно на четирима  души. 
Жребците били наредени в сгъстени редици по четири. От ритането на конете и нечовешкото третиране, стотина души 
умрели още по пътя. Нощно време конвоят се спирал за почивка само няколко часа, като водачите са били принуждавани 
да сядат всеки пред своя жребец и да държат поводите. Пристигнаха в много плачевно състояние:изтощени и наранени 
от ритане. Веднага отделиха австро-унгарците и ги настаниха в селото, а всички българи, между които и чифликчиите 
Нейко Стоянов, Николай Стоянов, Стефан Великов от Кюстенджа и и турците натъпкаха в бордеите. Още на втория ден 
ги изкараха на работа по новостроящата се железопътна линия Данжени-Радауц. С големи молби и подкупи, тридесет 
души от по-богатите, успяха да си издействат преместване в селото. Другите останаха в бордеите. От тях оцеляха само 
трима, другите умряха. Всички от тази партида останали живи, тридесетината, на които разрешиха преместване в 
селото и тримата от бордея, още не могат да се съвземат. Само Нейко Стоянов умря от простуда, докато работеше на 
железопътната линия. Мъчението на тези хора беше достигнало до ушите на Военното министерство в Яш и то нареди 
разследване по случая. Присъствах при разпита на подофицера. Той със сълзи на очи описа пред разследващия капитан 
адските мъчения и завърши със следните  характерни думи:”Колко казвах по пътя на поручика: и тия нещастници носят 
душа, тяхното третиране е нечовешко, не виждате ли, ще уморим всички,-обаче той ставаше още по-свиреп”. Но и това 
разследване не помогна с нищо, дори според мене то влоши още повече положението.

Нека всеки българин запомни името на поручик Франгопуло, а покрай него и тия на директорите полковниците  
Георгиу и Занфиреску, на касиера  Динеску Васили, на поручик  Михоцеску Тодор, подофицерите  Йонеску /от центъра 
Биволари/и Зису Арестиди и на всички жандарми от сержанта до редника, които признаваха закона само в боя. Техните 
имена ще бъдат за дълго време символ на безчовечието и свирепостта.

Трябва да отдам заслужената почит  на свободно практикуващия лекар в гр.Меджидие д-р Е.Тома, по народност 
албанец. В разгара на най-страшната епидемия той беше на своя пост, в непосредствен контакт с болните интернирани 
, на които неговите насърчителни думи действаха по-силно, отколкото смешното количество хинин, което дирекцията 
отпускаше от време на време. Неговото усърдие и съчувствие бяха  лошо изтълкувани от началството. Той бе обвинен в 
симпатии към румънските врагове и за наказание бе преместен на друга длъжност. Когато от влака, който ни караше  към 
родния край, погледнахме за последен път лобните места, където в продължение на 17 месеца живяхме само с горчивини, 
забелязахме отстрани на гарата, скрити от погледите на началниците, един старец със снета шапка и овлажнели очи, тихо 
изпращаше ония с нещастията на които и той живя и страда. Това беше албанецът Тома.

В края на месец септември 1916 г.  бяха интернирани в пленническите лагери  на Шипоти и южната област, всички 

румънски офицери от български произход-15 офицера, 3-ма аптекаря и един инженер. През август 1917 г. в центъра 
Ханещи събраха интернираните офицери и тридесет и шест български свещеници и ги сложиха под строг режим. Два 
месеца преди това беше издадена  една конфиденциална заповед, с която се нареждаше, вследствие вероятно нахлуване 
на съюзнически войски в Молдова, да се направят нужните приготовления за евентуално откарване в Русия на всички 
интернирани офицери и свещеници, а цивилните да се снабдят с храна за седем дни и да се изоставят в центровете под 
управлението на комитети, образувани от кметовете. На 1-ви септември 1917 г. се заповяда, всички интернирани офицери 
да се изпратят в частите им,да се смята, че никога не са били отстранявани от длъжност, да им се дадат заплати за цялото 
време и за в бъдеще да не се наричат български офицери, което по погрешка се правело по-рано, а румънски офицери.

*       *      *
Давам показанията на Енчо Йорданов, търговец от гр. Кюстенджа, един добър патриот, който познавам от много 

години. Сега го намерихме значително отслабнал. Този здравеняк, днес стоеше пред нас с провиснали бузи и прибран 
корем. Той сега ще трябва отново да гради своето благосъстояние, защото цялото му имущество е ограбено. Направи ни 
впечатление неговия кураж, който може да се обясни само с опиянението ме от радостта за края на терзанията.

“От Кюстенджа ни откараха  със специален влак в с.Касъбещи, окръг Яломица. 1800 души ни натъпкаха, като сърдели 
в конски вагони. След 3 седмици накараха всички българи и турци да се строим на площада. Държаха ни от 6 часа сутринта 
до 3 часа след обяд. След това пеш ни подкараха към гара Фаурей на разстояние 85 км.

Пътя изминахме за ден и половина с мъчителен марш при силен пек и облаци прах. Почивка нямаше, “галеха” ни  
с камшици и приклади. Широкото поле около гарата беше почерняло от интернирани. Натъпкаха ни в мръсни конски 
вагони, от които първо трябваше да изхвърлим боклука. По пътя тълпи от румънски селяни и селянки  причакваха влака 
и ни замеряха  с камъни и дървета. На една гара часовникарят, който бе седнал до вратите на вагона, задрямал и падна 
на земята. Набедиха затворените там интернирани, че умишлено го бутнали. Струпаха се жандармите и ги смазаха от бой 
с камшици и приклади.

От гара Данжени до с.Рипичени ни превозиха с малки вагони, в които буквално ни натъпкаха. Заповядаха ни да 
седнем и да си наведем главите, за да не се виждаме през страничните огради на вагона. Сгушихме се на кълбо, човек 
до човек  и въпреки мъчителното отмаляване, никой не смееше да вдигне глава, защото “играеха” прикладите и пищяха 
куршуми. Помощник на коменданта от нашия център беше жандармерийският фелдфебел Георги Репеде от гр.Галац, 
един крайно груб човек. Той беше привърженик само на боя и парите и направи десетки хиляди лева капитал  от ограбване 
на интернираните. За коменданти бяха назначени запасни офицери, разни протежета  и синове на чифликчии. Те бяха 
свирепи към нас и не познаваха милостта и човещината.

Нашите мъчения нямаха край. За да ги опише човек, му трябват много седмици. Слава Богу, че отървахме поне 
кожата си. Ще завещаем на потомствата си  органическа омраза към чокойска Румъния, която в лицето на всеки българин, 
вижда свой народен враг и насажда в душата на народа си отмъщение и унищожение на българщината”.

продължава	в	следващия	брой
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 т е р и т о р и я т а  н а  О б л а с т т а:

*Румъния изпревари България основно смесването на минералния дизел с 
биодизел. При тях това вече се прави, докато като задължително изискване 
за България то ще важи от 1 януари 2008 г., това е съобщил  Кенан Йълмаз-
собственик на рафинерия “Клас олио” в с.Карапелит. От миналата година в 
рафинерията се произвежда биогориво. Мощностите за това са около 3000 
тона месечно, но сега се натоварват едва до половина. Основна причина 
за това е,че няма икономически интерес от прилагането на биодизел. Сега 
себестойността е с 20 на сто по-висока отколкото производствената цена на 
минералния дизел.
*Новата учебна година започна за децата от първи до четвърти клас не само 
без учебници, но и без обещаните от социалното министерство безплатни 
закуски и чаша мляко, са алармирали родители. От регионалната дирекция 
“Социално подпомагане” са съобщили, че закуски все още няма, тъй като 
няма указания от Министерството на труда и социалната политика за това. 
Все още не бил изяснен въпросът с доставчика на закуските-дали ще се 
сключват договори по места, или ще има централно определен доставчик. 
От дирекцията са уверили, че програмата за безплатни  закуски и чаша 
топло мляко ще продължи и през тази учебна година.
* На 27 септември 2007 г. бе отслужен молебен за спасението на българското 
образование в храм”Свети Георги” в гр.Добрич. Регионалният координатор 
на Синдиката на българските учители Павлина Димова е обявила,че в 
безсрочна ефективна стачка са 23 училища и две детски градини в областта. 
Тя е обявила,че програмите ще бъдат направени така, че след приключване 
на стачката , учениците да наваксат това, което са пропуснали до момента. 
Има подкрепа на стачкуващите  учители от страна на родители и на 
пенсионирани учители.
*Председателят на Сдружение “Ловно-рибарско дружество”- Добрич Илия 
Михайлов е открил ловния  сезон на едър дивеч в Тервелско. Рано в събота 
на 29 септември  сутринта баш авджията в региона излезе на ловен излет 
с колегите си от Мали извор. Миналата година ловците от 36-те дружинки 
в Сдружението са повалили общо 40 глигана. Навсякъде откриването 
на сезона започна с инструктаж, след което авджиите са потеглили да 
обстрелват диви прасета.

П о - в а ж н и т е  н о в и н и  п р е з  и з м и н а л а т а  се д м и ц а  н а 
т е р и т о р и я т а  н а  С т р а н а т а:

*Местните избори ще струват около 18.5 милиона лв. е съобщил министърът 
на държавната  администрация и административната реформа г-н Николай 

Василев. Според него парите може да не стигнат, ако навсякъде има втори 
тур, балотажите през тази година ще бъдат повече от други години.
*Второто 10% увеличение на пенсиите за тази година ще бъде изплатено 
още от 8 октомври са съобщили от правителствената информационна 
служба. НОИ са направили необходимите преизчисления, технологическата 
обработка е приключила в цялата страна и възрастните хора ще 
могат да получат по-високите си пенсии още от м.октомври, според 
предварителните графици по места. Правителството е предложило да се 
намалят осигурителните вноски с 3 процентни пункта от 1 октомври 2007 
г. С промените минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и 
възраст се увеличава от 93.50 лв. на 102.85 лева.
*Премиерът Сергей Станишев е назначил доц.д-р Стефан Юруков  за 
председател на Държавната агенция по горите. Решението на Министерския 
съвет  за това е взето на 26 септември 2007 год. Тази агенция е била създадена 
още в началото на лятото, но до този момент е била без титуляр. Идеята за 
това е била горите да излязат изпод шапката на ДПС и да бъдат поети от 
БСП. Юруков е от квотата на БСП. Явор Милушев с станал зам.министър на 
културата, а Милен Керемедчиев на външните работи
*39% от училищата в страната са се включили в ефективните стачни действия 
. Съобщението е от пресцентъра на Министерството на образованието и 
науката. Броят на ефективно стачкуващите учители в страната е по-нисък, 
защото в обявените училища не стачкува целия педагогически персонал. 
Тази информация е до 16.00 часа на 26 септември.
*Малките и средни предприятия представляват 99% от всички фирми 
в сраната. Преобладаващата част от тях са частни и осигуряват 79 % от 
заетостта, осъществяват 75% от оборота и създават 61% от добавената 
стойност на частните предприятия. Това е съобщил зам. министъра на 
труда и социалната политика Васил Войнов.
*БСП Обмисля да вдигне данък наследство. Според добре осведомени 
източници съпругът или съпругата на починалия, както и децата и внуците 
му, ще бъдат освободени от налога, както до сега, но ще се вдигне ставката 
за другите роднини, които също получават наследство. В момента за 
непреките наследници ставката е 0.7%, ако роднините получат над 250000 
лв. За всички останали данъкът е 5%. Най-вероятно съпругът и съпругата 
на починалия, децата и внуците му ще продължават да бъдат освободени 
от данък наследство, но за останалите роднини ставката ще се вдигне. 
Според запознати общините също настоявали за увеличение на данъка, 
тъй като прагът от 250 000 лв. бил твърде голяма необлагаема сума. По 
думите на шефката на Националното сдружение на общините (НСРОБ) Гинка 

Чавдарова в България налог наследство на практика не съществува. Според 
нея наследниците се облагат с данък в много страни. 

 По - ва жн и те нови н и пре з изми нала та седмица
 от чу жби на:

*Строящ се мост е рухнал в южните части на Виетнам и е убил 34 души и 
много други са ранени. Трагедията се е случила в град Кан Тхо. Спасителни 
екипи издирват оцелели, които са затрупани под руините. Не е ясно какво е 
предизвикало срутването. Мостът е минавал над река Хау, а  изграждането 
му  е струвало 300 милиона долара. 
*Руското външно министерство знае за опити на екстремисти да се сдобият 
с оръжие за масово поразяване. Министерството на външните работи 
на Русия разполага с информация за опити на терористи да се сдобият с 
ядрено оръжие. Това съобщил руския заместник министър на външните 
работи Анатолий Сафонов. Сафонов е посочи, че световният джихад се 
е оформил. “Всъщност има два джихада - джихад на меча и джихад на 
словото”,е казал той. Според Сафонов съществува много голяма заплаха 
от ядрен тероризъм. Той отбелязал, че мнозина международни лидери, 
както и политици, говорейки днес за ядрения тероризъм, казват, че това 
е проблем, който не е в плоскостта “ако”, а в плоскостта “кога”. Сафонов 
е убеден, че ако обикновените терористични актове понякога е трудно 
да бъдат предотвратени, то по въпроса за препятстването на ядрения 
тероризъм може да се направи много. Става дума преди всичко за това 
да не се допусне разпространение на оръжията за масово поразяване. 
По данни на Международната агенция за атомна енергия през 2006 г. са 
регистрирани 149 случая на незаконна търговия и използване на ядрени и 
радиоактивни материали. Експертите на МААЕ се опасяват, че терористите 
могат да ги използват за създаване на “мръсна бомба”. В 15 от случаите с 
незаконна търговия с опасни за живота материали са се занимавали частни 
лица, които са се опитали да ги продадат или незаконно да ги пренесат през 
граница.

Въпрос	към	Радио	Ереван	:	
-Какво	би	трябвало	да	се	промени,	за	да	могат	българските	

пътища	 да	 отговарят	 на	 стандартите	 на	 Европейския	 Съюз?	
												-	Стандартите	на	Европейския	Съюз.	–	отговорило	радиото.

                В И Ц  н А  б Р о ЯРубРика:
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ЗаПОЧВа  иЗПЪЛНЕНиЕТО На ДВа ОбЩиНСки ПРОЕкТа 
На 27 септември в СИФ София Кметът на Общината Живко Георгиев 

подписа два договора за изпълнението на два значими за общината 
проекта.Извървяният път беше дълъг и нелек, но в крайна сметка 
резултатът е положителен. 

През седмицата ще започне строежа на старческия дом в с.Полк.
Савово.Изпълнител е строителна фирма ‘ИСА” ООД от Добрич. Тази 
организация е участвала вече  в реконструкцията на два старчески дома в 
област Добрич.Изборът й е осъществен след проведен търг по правилата 
на Световната банка.В търга участваха още две фирми от гр.Добрич.
Цената , на която ‘ИСА” ООД ще изпълни договорените количества работа 
е 288 219.07 лв.СИФ осигурява 228 218.07 лв. , а общината – останалите 
60 000 лв. Общината сключи и договор за упражняване на строителен 
надзор.Припомняме, че проектът за изграждане на старческия дом 
включва преустройство на закритата през 2006 г. детска градина и 
построяването до нея на нов, втори корпус.В старата сграда ще се 
разположат дневна, трапезария, медицински кабинет , офис на управителя 
, сервизни помещения, складове, котелно отделение и помещения за 
персонала.Сградата е със сутерен. В новото крило, което ще се построи 
перпендикулярно към съществуващата сграда и ще се свързва с нея 
чрез топла връзка ще се помещават стаите на 25-те домуващи възрастни 
хора.

Вторият проект, за който спечелихме финансиране от СИФ е внесеният 
в края на м.г. проект за преустройство на читалищната сграда в с.Нова 
Камена и изграждане в нея на извънкласен център за работа с деца . 
Този проект ще се реализира от две организации-партньори – Община 
Тервел и младежка неправителствена организация „Бъдещето е в нас” 
гр.Тервел.Целта му е да се създадат добри  условия за децата и учениците 
от няколко села , които учат в средищното ОУ „Отец Паисий” с.Нова 
Камена.Изборът се спря на това село, защото наблюденията ни показаха, 
че голяма част от учениците там губят мотивация да посещават редовни 
занятия и влизат в графата на „отпадналите” от училище.Авторите на 
проекта целят да създадат условия за интересни занимания – керамика, 
приложни изкуства, работа с компютри и др., които да „задържат „ децата 
в училище.Бюджетът на проекта е 116 000 лв. 23 000 лв. се осигуряват от 
Общината. Строителните дейности възлизат на 86 000 лв.Оборудването 
ще коства 20 500 лв.

СТаРТиРа НаДПРЕВаРаТа За МЕСТНи иЗбОРи 2007
На 27 септември т.г. изтече срока за регистрация на кандидати за 

кмет на община, кметове  на населено място и общински съветници. За 
нашата община подадената от Общинската избирателна комисия справка 
сочи следното: В борбата за поста Кмет на община ще участват четирима 
кандидати – Живко Георгиев, издигнат от БСП, Зия Хасан – кандидат на 
ДПС, Розиян Енчев,чиято кандидатура е регистрирана от ГЕРБ и Нико 
Радев , кандидат на партия Ред, Законност и Справедливост.

Партия ГЕРБ е регистрирала свои кандидат кметове още за селата 
Ангеларий,Балик,Бонево, Главанци, Градница,Зърнево,Кладенци, 
Коларци, Кочмар, Нова Камена, Орляк, Сърнец и Честименско.

Освен общинския кмет Живко Георгиев БСП издига свои кандидати 
и за управлението на селата Ангеларий, Балик,Безмер,Бонево,Главанци,Г
радница,Жегларци,Зърнево,КладенциКочмар, Нова Камена, Орляк, Полк.
Савово и Сърнец.

ДПС застава зад кандидат-кметове в селата Ангеларий,Балик,Безме
р,Божан,Бонево,Главанци, Градница,Гуслар,Жегларци,Зърнево,Каблешко

во, Коларци,Кочмар,Нова Камена,Орляк, Полк.Савово,Поп Груево,Сърнец 
и Честименско.

Партията , която подкрепя кандидатът да управлява общината Нико 
Радев, издига още свои кандидатури в селата Божан,Гуслар,Жегларци,Ко
ларци,Поп Груево,Сърнец и Честименско.

ПП” Рома” подкрепя кандидат – кмет в с.Орляк.
Коалиция Атака-ВМРО-БНД има свои кандидати за селата Кочмар и 

Сърнец.
Коалиция НДСВ – Земеделски Народен Съюз има кандидати за кметове 

на Ангеларий, Безмер, Жегларци, Зърнево,Каблешково ,КладенциОрляк, 
Полк.Савово.

Политическо движение социалдемократи издига кметове в селата 
Балик и Орляк.

Седем инициативни комитета издигат двама кандидата за кмет в 
село Коларци и по един в селата Божан,Безмер,Нова Камена, Градница и 
Главанци.

Листи за общински съветници са регистрирали следните партии, 
коалиции и инициативни комитети: Български социалдемократи – водач 
на листата Ирена Керанова; ГЕРБ – водач на листа Розиян Енчев,ПП „Рома” 
– водач на листа Айдън Мехмед,БСП – водач на листа Живко Георгиев, 
ДПС-водач Фикрет Мюмюн, ДСБ-водач Димитър Атанасов, Атака-ВМРО-
БНД – с водач Веселин Луков, Зелена България – първи в листата им е 
Георги Стоянов Георгиев, партия Ред, Законност и Справедливост – водач 
Нико Радев, Българска работническо-селска партия – водач Орлин 
Ангелов,НДСВ-ЗНС – водач Жеко Петков, ИК Стоян Стоянов и ИК Валентин 
Самуилов.

В следващия брой на вестника ще Ви представим пълен списък на 
всички регистрирани листи на кандидатите за общински съветници .

За СТаЧкаТа На ПЕДаГОЗиТЕ
Продължава ефективната стачка на учителите от СОУ „Йордан 

Йовков” гр.Тервел. Протестите започнаха на 24.09.2007 г. в най-голямото 
училище в община Тервел. През първите два дни учителския колектив 
беше подкрепен от непедагогическия персонал в училището – стачкуваха 
100 % от целия персонал на учебното заведение. От 26.09.07 г. стачката 
продължават само учителите. 

Педагогическия колектив на СОУ „Йордан Йовков” гр.Тервел обяви 
ефективни безсрочни стачни действия. Исканията на колектива на 
училището бяха връчени на директора на училището с Декларация 
от стачния комитет. Подобряване на материално-техническата база в 
училището, подобряване условията на труд и поетапно увеличаване 
на трудовите възнаграждения със 100% са исканията на учители, 
протестиращи в цялата страна. 

На 24 септември всички работещи в училището се срещнаха с Кмета 
на общината и с ресорния зам.кмет.

Кога ще спрат протестите трудно може да се предвиди, тъй като 
стачката е безсрочна. Правителството вече е готово да преговаря 
със синдикатите, но към момента не е оповестено точното време за 
преговорите.

ДаРЕНиЯ За ЦЪРкВаТа
Дарителската кампания за събиране на средства за строежа на 

църквата “Св. Георги Победоносец” все още не е завършила. Има още 
родолюбиви тервелчани, които искат в града ни да има  християнски храм. 
По сметката на църквата са постъпили 300 лв. от семейство Валерина и 

Никола Чомакови. Милен Желязков, който е тервелчанин, но не живее в 
Тервел е дарил 500 лв., а неговият  баща Желязко Матеев е събрал общо 
232 лв. По сметката е отчела 27 лв. и Пенка Минчева - една от жените, 
които събират средства за църквата.

В следващия брой на вестника ще предоставим информация за 
всички средства, които са събрани до момента.

Община Тервел отново призовава желаещите да участват в 
сътворяването на църквата, да се включат в кампанията. 

какВО ОЩЕ СЕ СЛуЧВа В ОбЩиНаТа
• На 2-ри октомври ще се подпише договорът с фирмата-

изпълнител, която ще извърши преустройството на бившето ученическо 
общежитие в квалификационен център. Средствата за ремонта се 
осигуряват по проект по програма ФАР към МТСП.

• Започна подготовка на два нови проекта, с които общината 
ще кандидатства пред СИФ София  за финансиране в рамките на 
инвестиционната програма на фонда през 2008 г.Двата проекта са за 
саниране на двете детски градини в Тервел – ЦДГ 3 и ЦДГ 2. И двете детски 
завдения имат огромна нужда от подобен ремонт. ЦДГ 2 е единственото 
детско заведение в общината, което работи с пълния си капацитет от 6 
детски групи. ЦДГ 3 пък постоянно посреща нови малчугани от града и 
тази година там бе открита нова детска група, с което общият им брой 
стана 4.При санирането – нова дограма, нови топлоизолирани покриви 
и мазилка, ремонт на парна инсталация- се повишава температурата в 
помещенията и децата пребивават при по-добри условия. Към момента 
в Тервел вече са санирани СОУ, детската ясла и ЦДГ 1.Санирана е и по-
голямата част от читалищната сграда.

• Внесен е в ИА на Програма ФАР към МРРБ окончателния 
технически и финансов доклад за изпълнението на обект „Възраждане 
на бизнесзона „Североизток” Тервел.” След разглеждане и одобряване 
на отчетите общината ще получи разходваната от нея сума за балансово 
плащане, което тя извърши през м.юни т.г. Размерът на сумата е 137 000 
лв.

• На 4.10.2007 г. в МРРБ ще се отворят подадени от фирми оферти 
за ремонт на тервелските улици „Черни връх” и „Суха река”. Общината 
кандидатства за ремонт на тези улици през 2006 г., а документите за 
обществената поръчка се подготвиха през пролетта на тази година.

• Общината завишава стойността на хранодена в детските 
градини и в детска ясла от 1.10.2007 г. с 8 %. Увеличението е продиктувано 
от увеличените цени на хранителните стоки и необходимостта да се 
осигурява на децата балансирано хранене.

• От 2-ри октомври училищата и детските градини в общината 
отново ще получават безплатни закуски по националната програма   на 
МТСП. Тя обхваща децата от групите за предучилищна подготовка , първи 
, втори, трети и четвърти клас.Условията на програмата са същите като 
миналата година. Децата трябва да получават от доставчика сандвичи 
с млечни продукти или колбаси. Веднъж седмично хлябът трябва да 
е ръжен , отново веднъж седмично може да се дават тествни закуски. 
Напитката е прясно мляко с масленост от 1,5 до 2 % , което може да се 
заменя с билков чай или плодов сок. Закуските се доставят по график до 
всички учебни и детски заведения ежедневно и за сметка на доставчика.
За съжаление обаче от МТСП не коригират размера на хранодена и той 
е същият като през миналата учебна година – 0.50 лв. на ден за дете. 
Това неминуемо ще повлияе върху грамажа на предлаганата закуска и 
напитка.

о б Щ И н С к И  В Е С Т ИРубРика:

Продължение	от	предния	брой:

К р ъ с т ът-д в е  к р ъ с т о с а н и  л и н и и  и 
т ъ л к у в а н и е т о  и м  п р е з  в е ко в е т е

КОПТСКИ  КР ЪС Т

 Кръстът на коптите 
принадлежи на коптската църква в Египет 
Четирите гвоздея символизират гвоздеите, 
използвани при разпятието на Христос.

  КРЪСТ – КОТВА
  Кръстът във формата на котва 
се среща в изображенията,които рисували ранните 
християни върху стените на катакомбите. Понякога го 
рисували  заедно с делфин или две рибивисящи от 

напречните перки. В християнския символизъм котвата 
изобщо се смята за знак на  безопасност, устойчивост и 
надежда. Кръстът-котва, който е комбинация от двата 
символа-кръст и полумесец, символизира раждането 
на Христос от тялото на Мария, чиято емблема е 
полумесецът.

 КРЪСТЪТ НА КРЪСТОНОСЦИТЕ
  Кръстът на кръстоносците 
представлява пет златни кръста на сребърен фон. 
Като герб този кръст е взет от норманския завоевател 
Годхрид  Бульонски, който станал  Охранител на 
Святата Гробница и пръв управител на Ерусалим 
след освобождението му от мюсюлманите в края 
на Първия Кръстоносен поход през 1099 година. 
Кръстът на кръстоносците или ерусалимският кръст 
често се използвал като християнски символ върху 
покривалата на олтара. Големият кръст символизира 
Христос, четирите малки-авторите на четирите 
Евангелия,  разпространяващи Христовото 

учение в четирите посоки на света. Петте кръста заедно 
могат също така да символизират и раните на Христос.

 КРЪСТ КРОСЛЕТ
  Наричат го Тевтонски кръст. 
Четирите малки кръста символизират  ч е т и р и т е 
Евангелия. Диагонално разположен, се нарича кръст 
на Свети Юлиан.

ЛАТИНСКИ КРЪСТ
  Латинския кръст е най-разпрост
раненияхристиянски религиозен символ   
в западния свят. По традиция се смята, че Христос 
е бил разпнат именно на такъв кръст, от тук и 
другото му наименование-кръст на  Ра зп я т ие то.
Обикновено е изработен от обикновено дърво, но 
понякога го  покриват със злато, което 

символизира славата, или с червени петна /кръвта  
Христова/ върху зелен цвят /Дървото на живота/.
Тази форма, толкова сходна с човешка 
фигура в разтворени ръце, е символизирала 
Бога в Гърция и Китай много преди появата 
на християнството. Кръстът, изправен от 
сърцето, при египтяните символизира доброто.

 КРЪСТ С ЛИСТА ОТ ДЕТЕЛИНА
  Кръстът с листа от детелина в 
хералдиката се нарича “кръст ботони”. Листата на 
детелината са символ на Светата Троица и кръстът 
носи същата идея. Използват го и като образ на 
възкресението на Христос.

      
   Следва	продължение.

П о Л Е з н И  И  П Р И Я Т н И  С ъ В Е Т ИРубРика:
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“Накладохме три белянки:
  една горе, една долу,
  а третата насред село…”

“Насред село” в Каблешково  жените от 
групата за автентичен фолклор към Народно 
читалище ”Христо Ботев”, с читалищен секретар 
Златка Колева и ръководител на групата Мария 
Паскова наистина “накладоха” белянка, заедно 
с момичетата от Клуба за автентичен фолклор 
към СОУ”Йордан Йовков”, с ръководители Стойка 
Жекова и Росица Стратиева.

Всичко беше по старому, асърите постлани, огънят подреден, а жените отворили раклите на майки 
и баби бяха облекли приселските си костюми. В тоя недоимък на царевица бяха намерили един кош 
с небелени кочани, за да бъде белянката докрай истинска. На софрата присъстваше плодородието на 
Есента.

И когато жените започнаха да работят и пеят ми заприличаха на Икони, понесли със себе си всичко 
онова, което се таи  в  песента и труда. Те се бяха върнали в топлите септемврийски нощи, ръцете 
им усещаха вехнещата царевична шума, чуваха тежките удари от падането на зрелите кочани и 

песните на своята младост. Омаяни от прелестта 
на песента те се пренасяха в красотата на нежните 
септемврийски нощи, седнали край натрупаната 
шума за асъра и прясно обеленото жълто злато на 
царевицата и мисълта за трепетите на сърцето “Я 
дойди, либе, я дойди…”

А младостта си е младост, момичетата  бяха 
“наконтени” и хубави  /град Тервел винаги се 
е славил с най-хубавите момичета/ слушаха, 
записваха, гледаха с любопитство, попипваха 
диплите на роклите и везаните престилки. Дано 
всичко, което видяха и чуха стигне до сърцето им 

и остане там Завинаги, защото човек, който помни своите родови корени, познава своите обичаи, не 
изменя никога на същността си на българин.

Ние трябва да се гордеем с нашите обичаи и песни. Това е нашето богатство и аз съм убедена, че е 
така, щом тия млади девойчета са се заели със съхраняването на всичко родно.

                 
        Стефка Костадинова 
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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

И  Т о з И  П ъ Т  С М Е  С Р Е Д  П ъ Р В И Т Е
        От 23 до 25 септември 2007 година в комплекс”Албена” се проведе 
поредния и юбилеен Пети конкурс на мажоретния танц “Златен помпон” 
Албена-Добрич 2007.  Тази година конкурсът беше с  международно участие 
на мажоретни състави от Русия и Черна гора. Участващите  около 350 деца 
се състезаваха в две категории- парадни и спортни в три възрастови групи: 
до 9 години; от 10 до 14 години; от 15 до 19 години.

Мажоретния състав при ОДК”Малкият принц” гр.Тервел участва в 
състезателна категория спортни-втора възрастова група.

За трета поредна година, вече пораснали наши мажоретки 
съпреживяваха еуфорията от спортната надпревара, динамиката и 
красотата на мажоретните танци. Колективите се представиха с нова 
програма /нови танци/, стройно дефиле в комплекс Албена и в гр.Добрич., 
като всичко това беше интересно за самите участници и гости.

Популярността на тези танци нараства, защото тази година се включиха 
и нови състави от други градове на страната.

Журито в състав: председател  Любомир Кацаров-балетмайстор и 
педагог в Националното училище по танцово изкуство, преподавател 
по хореография в Свободен университет в гр.Варна; Светла Камилска- хореограф и ръководител на 

мажоретен състав”Светла” в гр.Елин Пелин; Стефан Вапцаров-музикален педагог 
и менинджър в концертна дирекция гр.Добрич; Ирина Войчеховская-председател 
на дирекция Международни мажоретни фестивали на Европейската федерация 
по мажоретни танци от Черна гора, даде своята оценка и направи достойно 
класиране.

Мажоретният състав от гр.Тервел зае второ място в своята категория и бе 
отличен със сребърна статуетка “Златен помпон”. Тук бе дадена и още една 
втора награда на състава от гр.Пазарджик. Трето място зае мажоретния състав 
на гр.Мездра, а призовото място заслужено бе отсъдено на непобедимите в тази 
категория мажоретки от “Уондърс” гр.София.

ОДК”Малкият принц” благодари сърдечно на Община Тервел за оказаната 
подкрепа и финансова помощ за успешното участие на нашите мажоретки.

       Живка Ненова

б Е Л Я н к А  з А  к Л у б А  П о  А В Т Е н Т И ч Е н  Ф о Л к Л о Р

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		поучава	малката	си	дъщеричка:
-Миличко,	ти	си	на	6	години	и	трябва	да	си	лягаш	в	6	часа.	Като	

станеш	на	7,	ще	си	лягаш	в	7	часа,	а	на	8-в	8	часа.
-Сега	разбирам	защо	татко	много	често	не	се	прибира	нощем.

н А  С ъ С Т Е з А н И Е  П о  к о Л о Е з Д Е н Е
 По инициатива на РПУ гр.Тервел , със съдействието на Община 
Тервел и ОДК”Малкият принц”  и в изпълнение на Програмата “Полиция 
в близост” в парка на града на обновените и новоасфалтирани пътеки на 
25 септември 2007 г. от 14.00 часа  се проведе състезание по колоездене. 
В състезанието взеха участие общо 12 деца от СОУ”Йордан Йовков” 
гр.Тервел - Димитър Златков на 8 год.; Стоян Николаев, Ник Миленов, 
Добрин Пламенов, Йоана Димитрова и Радостина Петкова всичките на 
9 години; Рая Стефкова на 10 г.; Мюрфел Ахмед на 11; Диляна Петрова и 
Марина Ивелинова на 12 и Николай Петров на 14 години. Участниците се 
състезаваха в две възрастови групи - до 9 год. и от 10 до 14 години.
 Стартът беше даден от по-малките. В тази група на първо място 
се класира Добрин Пламенов, на второ Ник Миленов и на трето Радостина Петкова. От групата на по-

големите на първо място  бе Марина Ивелинова, второ Мюрсел Ахмед 
и на трето Рая Стефкова.
 Разбира се, като на всяко състезание имаше и награди, които 
осигури Община Тервел. Те бяха връчени от полицейски инспектор 
Георги Чолаков. Другите членове на журито бяха Виолета Димитрова 
и Георги Желев от ОДК.
 Така в този топъл септемврийски ден още веднъж парка се 
огласи от  радостните гласове на децата. Тяхното присъствие зарадва 
десетките граждани, които си почиваха в чистия и приветлив парк .

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.	


