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                      ПРЕ Д С ТА ВЯ М Е  ВИ

У В А Ж А Е М И  С Ъ Г Р А Ж Д А Н И ,

През изтеклия мандат заедно с хората от общината свършихме 
неща,  които допреди четири години ни се струваха невъзможни. Вече 
считаме за ежедневие ремонтите на квартали, улици и  сгради, както 
и честите младежки, културни и спортни прояви.

Общината и хората в нея имат нужда от още много неща.Пред тях 
ще има също и много нови възможности. Местната власт е тази, която 
трябва да работи за всички.Кметът пък е фигурата , която трябва да 
инициира събитията, да поема рискове, да взема трудни решения и да 
носи отговорност за делата си.  За да прецените правилно вижданията 
ми за развитието на община Тервел и направленията , по които смятам 
да работя , аз Ви предлагам да се запознаете с моята ПРЕДИЗБОРНА 
ПЛАТФОРМА .

Живко Георгиев

       1.Пътна инфраструктура 
Ще бъде използван натрупания опит за работа с инфраструктурни проекти , за да се включи общината в 

сега стартиращите две програми , които финансират ремонт на междуселски общински и държавни пътища- 
Оперативна програма за регионално развитие и Програма за развитие на селските райони.С помощта на 
получените средства ще се ремонтират основно всички пътища в общината, които имат стопанско значение.

2.Подземна инфраструктура
С помощта на  външно финансиране на одобрени проекти по две от приоритетните оси на Програмата за 

развитие на селските райони ще се работи за поетапна подмяна на амортизирани клонове на водопроводната 
и канализационната мрежа в общинския център и останалите населени места в общината.

3. Благоустрояване на обществени 
места 

Ще се  подменя поетапно уличното озеленяване 
в Тервел.

Ще се изградят няколко места за отдих и  игра на 
деца извън пределите на градския парк.

Ще се отделят средства от общинския бюджет за 
облагородяване на паркове и площади в селата .

Ще се подкрепят проекти на кметствата за 
благоустрояване на селата, финансирани по ос 4 
на Програмата за развитие на селските райони 
– Подхода ЛИДЕР чрез Местната Инициативна Група 
/ МИГ/.

Ще се кандидатства отново пред Проект „Красива България” за финансиране ремонта на градския стадион 
в Тервел

 4. Улична мрежа 
 Поетапно със собствени средства и с външно финансиране от Програмата за развитие на селските 

райони ще се ремонтира основно пътната настилка на улиците в общинския център и  в населените места в 
общината.

 Ще се ремонтират стари тротоари и ще се изграждат нови по улици, които имат интензивен 
автомобилен и пешеходен поток. 

 5. Улично осветление 
 Ще продължи работата по възстановяване на стари постове за улично осветление в Тервел и по 

селата 
 Ще се изграждат нови участъци от улично осветление, като подобекти в  общински проекти по 

Програмата за развитие на селските райони

 6. Сметосъбиране и почистване на обществените пространства 
 Ще се инвестират средства за обновяване на сметосъбиращата техника и  сметосъбиращите 

съдове– контейнери и кофи
 Ще се възпита чрез забавни занятия, конкурси и състезания  сред децата и учениците от 

общината необходимостта от прилагане на разделното сметосъбиране . Същото ще се популяризира и сред 
населението

 Ще се включат отпадналите от социално подпомагане лица в общината в групи за почистване на 
междублокови и улични пространства , финансирани по общинска програма за заетост 

 7. Опазване на имуществото на публичните места
 Ще се търсят възможности за разкриване на работни места  за осигуряване на денонощна 

невъоръжена охрана за градския парк в Тервел и дворовете на трите детски градини, детска ясла и СОУ

  8. Подкрепа на бизнеса и засилване на инвеститорския интерес
 Ще се популяризира  информация за свободни общински терени и незавършени строежи,които биха 

предизвикали интерес у инвеститорите
 Ще се влагат средства за ремонт на улиците, които осигуряват достъп до стопански дворове на 

фирми в общината 
 Ще се подкрепят проекти, които изграждат успешни публично-частни партньорства – по ос 4 на 

Програмата за развитие на селските райони – Подхода ЛИДЕР чрез Местната Инициативна Група / МИГ/.
 Ще се подкрепят проекти за подобряване на условията за развиване на земеделски бизнес  – 

информационни центрове,безплатна консултантска помощ за земеделските производители, изграждане на 
нови и благоустрояване на съществуващи тържища

 9. Образование
 Ще  продължи работата за  саниране на  сгради на общински училища и детски градини
 Ще се ползват всички възможности за финансиране на ремонти на физкултурни салони и спортни 

площадки в училищата и детските градини
 Ще се подкрепят училищата,които кандидатстват по Оперативна програма „Човешки ресурси” и по 

програмите на МОН за увеличаване формите на извънкласни дейности
 Ще се вложат собствени средства за подобряване на материалната база на Общинския детски 

комплекс в Тервел
 Ще се ползват собствени средства и финансиране от МОН за поетапно обновяване на ученическото 

оборудване в общинските училища и на обзавеждането в детските градини
 Ще се финансира обновяването на двата общински ученически стола 
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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

 П Р О Г Р А М А  З А  Р А З В И Т И Е  Н А  О Б Щ И Н А  Т Е Р В Е Л 
  Н А  К А Н Д И Д А Т  З А  К М Е Т  И Н Ж . Ж И В К О  Г Е О Р Г И Е В

РУБРика

Година II,  брой 4 0,  сряда,  10 ок томври 2007г.

      
 Не с ледвай път- върви, к ъде то няма път и остави с леда.

        Гьоте

                  МИСЪЛ НА БРОЯРУБРика

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”



ТЕРВЕЛ     Година II, брой 40, сряда, 10 октомври 2007 г.�

През изминалия период от 27 септември  до 04 октомври 2007 год. на територията обслужвана от Областна 
Дирекция „Полиция” (ОДП)-Добрич, са регистрирани 25 криминални престъпления и  произшествия.

1.На 01 октомври 2007 година, в РПУ – Тервел, е получено съобщение от с. Божан, общ. Тервел, за това, че 
неизвестни лица, чрез взлом са влезли в необитаем частен дом, на територията на селото  и са извършили 
кражба на около 250 килограма тиквено семе.

По случая работят служители на РПУ – Тервел, провеждат оперативно – издирвателни мероприятия за 
установяване и задържане извършителите на престъпното деяние.

Образувано е досъдебно производство.
2. На 04 октомври 2007 година, в РПУ – Тервел е получено съобщение от с. Безмер, общ. Тервел, за това, 

че неизвестно лице, чрез взлом е влязло в частен дом, намиращ се на територията на селото и е извършило 
кражба на ел. проводник с дължина около 150 метра, радиокасетофон и други битови вещи.

По случая работят служители на РПУ – Тервел, провеждат оперативно – издирвателни мероприятия за 
установява и задържане извършителя на престъпното деяние.

 Образувано досъдебно производство.
През изминалите дни на територията обслужвана от ОД „Полиция”- Добрич са регистрирани 29 пътно-

транспортни произшествия с нанесени материални щети.
Поделенията на ОД „ПБЗН”-Добрич са участвали в гасенето на 13 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
к Ъ Р В а В а Т а   Б Р а 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: 

Споме ни  от  Р ус и  коле в,  ж ител  на  с . арму тлий  /д н.  к ру шар и /
На 18 август 1916 година примарят /кмета и нотарят, бирника/ издадоха наредба да се внесе от всеки жител 

на Армутлий данък при бирника. Тогава аз имах пари и ги занесох на нотаря а той ме удари с юмрук по брадата и 
ми каза: На нас пари не ни трябват, ще натоварите колите с жито и ще заминете за с.Касъм. На 19 август тръгнахме 
40 каруци и ни събраха в с.Азаплар /Дяково/. Продължихме пътя цяла нощ и осъмнахме в с.Саража /Росица/. Тук се 
събрахме с жителите също с каруци, натоварени с жито- от общините Кюсюлери, Ениже, Ези Бей. Станахме около 
260 каруци, хора, жито, животни. Поведоха ни за гр.Кобадин. Като пристигнахме казаха. Че уж нямало вагони за 
товарене на нашето жито. В гр.Кобадин имаше още откарани от Юван Ювас, Геледжик и други села от Добруджа-
общо над 500. По липса на вагони уж ни поведоха за гр.Меджедие, охранявани от 200 войници, румънски 
кавалеристи с измъкнати шашки. Когато стигнахме на около 6 км. до гр.Меджедие предните каруци бяха под бой 
и тормоз.На мен ми взеха 100 леи. После ни затвориха в старо здание, натъпкаха ни един до друг. Нея нощ щяхме 
да измрем за въздух и вода. Същата вечер църковните камбани забиха за обявяване на мобилизация в Румъния. 
Сутринта ни изведоха с бой от сградата При нас дойде поручик. Узнахме, че бил българин из Тулчанските села на 
румънска служба. Но разбира се, се прикриваше, този продажник, той ни каза:”Вие сте добри българи и помагате 
с коне, волове, жито, каруци и каквото имате. Тази велика Русия ви обърка мозъците, а сега им е наредено, 
където срещнат българин да го убиват. Така им е наредил руския император. Вие сте оставили жени, деца, бащи, 
майки, къщи, имоти, родни села. Всичко това ще го прежалите. Руската войска всички ще ви изколи. Ние ще ви 
откараме във вътрешността на Румънската държава, за да ви спасим”. Когато ни говореше това той плачеше, 
защото знаеше какво ще стане с нас. Дадоха ни по един хляб, за да се нахраним. Строени в редици, охранявани от 
кавалерията ни поведоха пеш, неизвестно къде. Бяхме около 900 човека. Когато минахме през едно село шефа 
каза на насъбралите се жени и деца:”Тези българи са пленени от нашите войски. Тези са, които убиват вашите 
бащи и мъже. Заливайте ги с вряла вода, хвърляйте камъни по тях, отмъстете си, те ядат хора, какво чакате”. 
Стигнахме в гр.Хърсово и ни затвориха на открито в селския капан, където затварят добитъка. Премаляли от глад 
и убийствено жадни на другия ден ни смъкнаха на Дунава, за да ни напоят, като добитък. Когато минахме през 
града пи улиците ни замеряха с чаши, а децата със шишета и камъни. Мнозина от нас бяха ударени по главите, 
ръце, крака, тела. Влачехме се пребити. Накараха ни да си направим от камъни колиби. Легнахме, покрити с 
камъш, а румънските часовои ни намушкваха през камъша. Мнозина бяха наранени и убити. При нас на Дунава 

почерня от добитък, откаран от Добруджа. Вдигна се страшен рев на телета, крави, кобили и кончета, на биволици 
и малачета. Закараха ни на моста, който беше задръстен от отпътуваща румънска войска и румънски семейства. 
Биха ни много. Някой от нас бяха повалени на земята, а останалите прескачахме падналите, за да ги запазим 
поне живи. Това беше край с. Тихо Петра, наименувахме го върбово, защото ни биха с дървета, върбови колци. 
Най-после се измориха да ни бият и сами престанаха. Спряхме се до селото,там минаваше река Яломица, където 
нощувахме на открито. После научихме от добри хора, че румънците са се приготвили да ни избият. Поведоха ни 
за река Дунав, качиха ни на шлеповете, като ни напускаха през една дупка, като пълни чували в трюмовете. До 
дъното на шлепа имаше 4 метра. Един румънски войник ни редеше като сърдели в кутии, готови за запечатване 
за оня свят. После той излезе, запечатаха ни с капака на шлепа. Към полунощ шлепа се заклати, бяхме тръгнали 
без да знаем за къде ни водят. На втория ден излязохме на видело и слязохме на западната страна на гр.Галац. 
Бяхме 13 шлепа. След 22 дни ни поведоха не през града, а го заобиколихме, понеже войниците нямали да могат 
да ни опазят от разярените градски тълпи, от негодуващите граждани. Там стояхме гладни, изнемощели, бити. На 
26 октомври казаха, че ще ни заведат навътре в Молдова, за да си направим колиби за презимуване. Дадоха ни 
хляб за по 4 дни и с влака много бавно-бой, смърт и с големи престои по гарите, пристигнахме в гр.Яш.От тук ни 
поведоха за Ботушани пеш. Нощувахме гладни и жадни. На другия ден пристигнахме в Стефанещи. Край селото 
имаше голяма фабрика, в която ни събраха, за да видят колко оцелели са останали от 900 човека. За прехрана ни 
дадоха малко мамалига. Във фабриката стояхме 11 дена После ръководството образува групи от по 100 човека, 
за да правят бордеи за зимуване, това беше страшен ад. Една група отиде в Стефанещи, а другата в Елишене, 
в която група попаднах и аз. В Елишене направихме три бордея дълги по 60 метра. Тук прекарахме голяма  
мизерия. Никой не те зачиташе за човек, бяхме по-долу и от кучетата в концлагера. Не бяхме се преобличали, 
всичко около лицата ни- коса, мустаци и бради, като страшилища, пълни с въшки и нечистотии. Мнозина умряха 
от бой и болести и убийства,та се отърваха от злото. И аз се поболях цели 12 дена, бях в несвяст от петнист тиф. 
При нас в бордеите дойде администратора на чифлика, за да иска 25 българи, които да разработят зеленчуковата 
градина на чифлика. Между избраните бях и аз от 90 души пленници- германци, унгарци и българи. После тази 
заповед се отмени до второ нареждане. През август 1918 година, като пазач на нивите на един чокой аз избягах, а 
другите останали живи бяха освободени и се завърнаха в Армутлий около 20 дена по-късно.

От 400 души от с.Елишене измряха около 310 интернирани, които оставиха костите си там около бордеите 
на селото и общите братски гробове. От 300 българи измряха 170 човека, върнахме се само 130 човека от района. 
Такава беше мъката на Добруджа.

        Продължава в следващия брой. 

В Е С Т И  О Т  С Т Р А Н А Т А   И   О Б Л А С Т Т АРУБРика:

РУБРика:

О Б Щ Е С Т В Е Н  Р Е Д  И  С И Г У Р Н О С ТРУБРика:

По-важните новини през изминалата седмица на територията на Областта:
*Общо 12 проекта са били подадени от Добричка област за участие в третия цикъл за кандидатстване по 

програма “Активни услуги на пазара на труда”. По нея до 5 септември можеше да се представят оферти за 
направленията “Подпомагане на малък бизнес”, “Виртуален бизнес инкубатор” и “Бизнес инкубатор под наем”. 
Най-много от представените от Добричка област проекти са били по първото направление.Те са били 9. Другите 
проекти са били за второто направление. За третото направление не са били представени проекти. Всички 
оферти са преминали през оценка в Регионалната служба по заетостта и са внесени за окончателно оценяване 
в агенцията по заетостта.

*Безплатни прегледи за рак на гърдата ще бъдат извършени през октомври в двата Диагностично-
консултативни центъра в Добрич. Това е съобщила председателят на Сдружението на жените с онкологични 
заболявания Софка Йорданова. Инициативата е на сдружението и на ръководството на лечебните заведения. 
Прегледите са в рамките на Международния месец за борба с рака на гърдата. В ДКЦ II те ще стартират 
от следващата седмица във вторник и четвъртък от д-р Веселинов. Желаещите трябва да си запишат 
предварително час чрез централата на центъра -600 854. В ДКЦ I прегледи ще извършват д-р Паскалев и д-р 
Желков. Записванията ще стават през централата 601 474.

*Ейдриън Пол е главният герой във филма “Captain Drake”, чиито снимки ще започнат в “Двореца” и 
гр.Балчик през октомври. Той идва за втори път в България. Първия е бил през миналата година за снимки на 
друг филм. Филма, който ще се снима е на американската компания UFO, която снима в България от 7 години. 
Това е 38 продукция.

*Във всички общини в Добричка област е започнала сеитбата на есенните култури. До момента засетите 
с пшеница са 21800 декара, с ечемик 4300 декара.  Най-напреднала е сеитбата на рапица. С маслодайната 
култура в областта са засети 177823 декара. За сеитба са подготвени още 823010 декара. Очаква се тази година 
земеделските стопани да увеличат площите с пшеница, тъй като прогнозата е цената на житните култури да 
продължава да расте. Пред приключване е жътвата на слънчогледа. До сега са прибрани 98 на сто от посевите  
Реколтираните площи са 898390 декара при среден добив 103 кг от дка. Земеделските производители са 
прибрали и реколтата от 37 на сто от площите с царевица. Полученият среден добив е 92 кг от дка.Най-високи 
са средните добиви в Шабленско-115 кг/дка, а най-ниски в Каварненско-72 кг/дка.

*Голяма сполука е споходила дружинката в тервелското село Мали Извор. Първия ловен излет за глиган  
се е оказал повече от успешен. Гонката им продължила цели два часа, през което време местните ловци са 
отстреляли пет шопара. В историческия лов е участвал  и председателя на Сдружение “Ловно-рибарско 
дружество” Добрич Илия Михайлов. Глиганите били повалени в местността “Варианта”. Две мъжки и три 
женски диви прасета набързо се превърнали във вкусни пържени мезета и поляти с домашно вино. Деня е 
приключил по традиция в чудесната ловна хижа, която е изградена с труда и средствата на местните ловци.

*На 4 октомври се е провела в областна администрация работна среща с кметове и кметски наместници на 
общини от област Добрич, представители на РИОСВ-Варна, експерти от различни пряко и непряко ангажирани 
дирекции. Присъствал е и зам.министърът на околната среда и водите Йордан Дардов. На срещата се е 
разяснила проекто-заповедта,както и режимите, залегнали в нея относно обявената защитена зона”Суха 
река”, която влиза в мрежата НАТУРА 2000. В рамките на срещата е станало ясно още,че никой не е запознат с 
отделните режими. Това е заключителната част, като след нейното приключване в рамките на 10 дни трябва да 

бъде изготвен окончателен вариант на заповедта.

По-важните новини през изминалата седмица на територията на Страната:
*Държавната комисия по енергийно и водно регулиране утвърди пределна цена на природния газ за 

последното тримесечие на 2007 година. С приетото решение цената се променя от 319.52 за 1000 куб.м. без 
ДДС  на 348.96 без ДДС, което се равнява на корекция от 9.21%.

*Рапаните, които водолазите вадят от северното ни Черноморие се изнасят в Япония и Южна Корея. 
Риболовците предават уловеното на големи компании във Варна и Бургас. Килото на деликатеса е половин 
долар. Тези дни водолази са влезли в Балчик, Каварна и Дуранкулак да вадят рапани, но уловите са били 
малки поради мътното море. Агенцията стриктно следи за бракониери. Глобите са от 200 до 2000 лв. В 
Япония и Южна Корея месото на рапана се счита за деликатес. Около 2000/2001 година рапана започва
да се предлага и в ресторантите на българското Черноморие.

*Държавен фонд “Земеделие”  е открил нова финансова линия за подпомагане на земеделските 
производители, които произвеждат и реализират домати и пипер. При нея плащането на средствата е на
декар. Полагат се по 29 лв. на декар с пипер и по 24 лв. за декар, засети с домати. До момента в Добричка
област  все още няма подадени документи от зеленчукопроизводители. Крайният срок за това е 30 
октомври. 

*Президента Георги Първанов е връчил  орден “Стара планина” първа степен на френският държавен 
глава Никола Саркози, който е у нас на официално посещение. Отличието се връчва за заслугите му за
освобождаване на медиците ни от либийския затвор.

*Без резултат е завършила срещата при президента Георги Първанов между министрите Даниел Вълчев
и Пламен Орешарски и синдикатите на 5 октомври, която е продължила два часа. Все още позициите
са доста раздалечени е казал Константин Тренчев, но е заявил, че  на 6 октомври тя ще продължи. Той е
потвърдил,че няма да настояват за 100-процентно увеличение на заплатите на учителите, а ще искат това
да стане “за един приемлив период”.

Предизборен хумор:

 Стои кандидат за кмет пред огледалото и си мърмори:
 - Аз съм стар… аз съм много стар… аз съм  Super Star...

Кандидат кмет се обажда на жена си след изборите: 
- Можеш да ме поздравиш, избраха ме! 
- Не може да бъде, да не ме лъжеш? 
- За какво да лъжа вече - нали ти казвам, вече ме избраха!

                В И Ц  Н А  Б Р О ЯРУБРика:



�Година II,  брой 40, сряда, 10 октомври 2007 г.     ТЕРВЕЛ 

K AкВО СЕ С ЛУЧи ПРЕЗ СЕДМиЦ аТа

Общината внесе в СИФ София два проекта, с които ще се конкурира с останалите общини в България за 
финансиране през 2008 г. Единият е за основен ремонт на ЦДГ 3 в Тервел и е на стойност 326 000 лв. Другият 
предвижда ремонт на ЦДГ 2 в Тервел на стойност 349 000 лв.Основните дейности са аналогични в двата проекта 
и могат да се обобщят като саниране на сградите. Кратка ретроспекция за досегашната ни работа с фонда - СИФ 
разглежда проекти общини от 2000 г.Община Тервел се е класирала със свои проекти във фонда три пъти  - през 
2005 г. за основен ремонт на корпус Б на СОУ Тервел , през 2007 г. – за изграждане на дом за стари хора в с.Полк.
Савово и отново през тази година – за изграждане на извънкласен център в читалището в с.Нова Камена.
Общата стойност на трите проекта е 645 000 лв. 20 % от тях се осигуряват от общината.Последните два договора 
са подписани в края на септември и строителните дейности тепърва предстоят.

Направи се първата копка на строежа за дом за стари хора.Строителната площадка е открита на 5 октомври.
Присъстваха представители на Община Тервел, фирмата изпълнител и фирмата, определена да изпълнява 
дейността строителен надзор на обекта.

Одобрен е проектът за основен ремонт на улица „Св.Св.Кирил и Методий” в гр.Тервел. ИА САПАРД информира 
за подготовка на договора. Проектът бе внесен в агенцията на 2 август т.г. след разгорещени дебати в общински 
съвет Тервел на заседанието му , проведено на 30 юли. Тогава съществуваше реалната опасност Общината да не 
успее да внесе проекта до крайния срок – 3 август, поради липса на единно становище от общински съвет. Част 
от съветниците застъпиха тезата, че трябва да се направи проект за някое от селата, а не за Тервел.В крайна 
сметка проектът бе подкрепен и сега Тервел ще има още една улица в централната си част , която да осигурява 
безпрепятствено придвижване на автомобили и пътници.Проектът е на стойност 98 000 лв. и предвижда 
преасфалтиране на уличното платно. Тротоарите ще останат в досегашния си вид, тъй като „таванът” за 
кандидатстване е 100 000 лв. и сумата е достатъчна само за основен ремонт на пътната настилка. Всъщност 
последната е в много лошо състояние , а тротоарите все още не се нуждаят от основен ремонт.

Подписа  се договорът с фирмата – изпълнител на строителните дейности в бившето общежитие в Тервел.
Избрана бе и фирмата, която ще изпълнява дейността строителен надзор.Работата започна с очукване на 
старата мазилка от вътрешните стени. Основните дейности ще се организират през идната седмица.

О Б Щ И Н С К И  В Е С Т ИРУБРика:

 В Ъ В  Ф О К У С А  –  М Е С Т Н И  И З Б О Р И  2 0 0 7РУБРика:

По-важните новини през изминалата седмица на територията на Областта:
*Общо 12 проекта са били подадени от Добричка област за участие в третия цикъл за кандидатстване по 

програма “Активни услуги на пазара на труда”. По нея до 5 септември можеше да се представят оферти за 
направленията “Подпомагане на малък бизнес”, “Виртуален бизнес инкубатор” и “Бизнес инкубатор под наем”. 
Най-много от представените от Добричка област проекти са били по първото направление.Те са били 9. Другите 
проекти са били за второто направление. За третото направление не са били представени проекти. Всички 
оферти са преминали през оценка в Регионалната служба по заетостта и са внесени за окончателно оценяване 
в агенцията по заетостта.

*Безплатни прегледи за рак на гърдата ще бъдат извършени през октомври в двата Диагностично-
консултативни центъра в Добрич. Това е съобщила председателят на Сдружението на жените с онкологични 
заболявания Софка Йорданова. Инициативата е на сдружението и на ръководството на лечебните заведения. 
Прегледите са в рамките на Международния месец за борба с рака на гърдата. В ДКЦ II те ще стартират 
от следващата седмица във вторник и четвъртък от д-р Веселинов. Желаещите трябва да си запишат 
предварително час чрез централата на центъра -600 854. В ДКЦ I прегледи ще извършват д-р Паскалев и д-р 
Желков. Записванията ще стават през централата 601 474.

*Ейдриън Пол е главният герой във филма “Captain Drake”, чиито снимки ще започнат в “Двореца” и 
гр.Балчик през октомври. Той идва за втори път в България. Първия е бил през миналата година за снимки на 
друг филм. Филма, който ще се снима е на американската компания UFO, която снима в България от 7 години. 
Това е 38 продукция.

*Във всички общини в Добричка област е започнала сеитбата на есенните култури. До момента засетите 
с пшеница са 21800 декара, с ечемик 4300 декара.  Най-напреднала е сеитбата на рапица. С маслодайната 
култура в областта са засети 177823 декара. За сеитба са подготвени още 823010 декара. Очаква се тази година 
земеделските стопани да увеличат площите с пшеница, тъй като прогнозата е цената на житните култури да 
продължава да расте. Пред приключване е жътвата на слънчогледа. До сега са прибрани 98 на сто от посевите  
Реколтираните площи са 898390 декара при среден добив 103 кг от дка. Земеделските производители са 
прибрали и реколтата от 37 на сто от площите с царевица. Полученият среден добив е 92 кг от дка.Най-високи 
са средните добиви в Шабленско-115 кг/дка, а най-ниски в Каварненско-72 кг/дка.

*Голяма сполука е споходила дружинката в тервелското село Мали Извор. Първия ловен излет за глиган  
се е оказал повече от успешен. Гонката им продължила цели два часа, през което време местните ловци са 
отстреляли пет шопара. В историческия лов е участвал  и председателя на Сдружение “Ловно-рибарско 
дружество” Добрич Илия Михайлов. Глиганите били повалени в местността “Варианта”. Две мъжки и три 
женски диви прасета набързо се превърнали във вкусни пържени мезета и поляти с домашно вино. Деня е 
приключил по традиция в чудесната ловна хижа, която е изградена с труда и средствата на местните ловци.

*На 4 октомври се е провела в областна администрация работна среща с кметове и кметски наместници на 
общини от област Добрич, представители на РИОСВ-Варна, експерти от различни пряко и непряко ангажирани 
дирекции. Присъствал е и зам.министърът на околната среда и водите Йордан Дардов. На срещата се е 
разяснила проекто-заповедта,както и режимите, залегнали в нея относно обявената защитена зона”Суха 
река”, която влиза в мрежата НАТУРА 2000. В рамките на срещата е станало ясно още,че никой не е запознат с 
отделните режими. Това е заключителната част, като след нейното приключване в рамките на 10 дни трябва да 

бъде изготвен окончателен вариант на заповедта.

По-важните новини през изминалата седмица на територията на Страната:
*Държавната комисия по енергийно и водно регулиране утвърди пределна цена на природния газ за 

последното тримесечие на 2007 година. С приетото решение цената се променя от 319.52 за 1000 куб.м. без 
ДДС  на 348.96 без ДДС, което се равнява на корекция от 9.21%.

*Рапаните, които водолазите вадят от северното ни Черноморие се изнасят в Япония и Южна Корея. 
Риболовците предават уловеното на големи компании във Варна и Бургас. Килото на деликатеса е половин 
долар. Тези дни водолази са влезли в Балчик, Каварна и Дуранкулак да вадят рапани, но уловите са били 
малки поради мътното море. Агенцията стриктно следи за бракониери. Глобите са от 200 до 2000 лв. В 
Япония и Южна Корея месото на рапана се счита за деликатес. Около 2000/2001 година рапана започва
да се предлага и в ресторантите на българското Черноморие.

*Държавен фонд “Земеделие”  е открил нова финансова линия за подпомагане на земеделските 
производители, които произвеждат и реализират домати и пипер. При нея плащането на средствата е на
декар. Полагат се по 29 лв. на декар с пипер и по 24 лв. за декар, засети с домати. До момента в Добричка
област  все още няма подадени документи от зеленчукопроизводители. Крайният срок за това е 30 
октомври. 

*Президента Георги Първанов е връчил  орден “Стара планина” първа степен на френският държавен 
глава Никола Саркози, който е у нас на официално посещение. Отличието се връчва за заслугите му за
освобождаване на медиците ни от либийския затвор.

*Без резултат е завършила срещата при президента Георги Първанов между министрите Даниел Вълчев
и Пламен Орешарски и синдикатите на 5 октомври, която е продължила два часа. Все още позициите
са доста раздалечени е казал Константин Тренчев, но е заявил, че  на 6 октомври тя ще продължи. Той е
потвърдил,че няма да настояват за 100-процентно увеличение на заплатите на учителите, а ще искат това
да стане “за един приемлив период”.

иЗВЕСТНи Са ВЕЧЕ НОМЕРаТа В иНТЕГРаЛНиТЕ   БЮЛЕТиНи
 Началото на месец октомври стана начало и на предизборната кампания , предшестваща местните 
избори. На 1 октомври Общинската избирателна комисия организира изтеглянето на жребий,който определи 
номерата, с които партиите и коалициите ще бъдат записани в интегралните бюлетини. В нашата община 
избирателите в гр.Тервел ще гласуват с по две бюлетини – за кмет на община и за общински съветници. По 
селата бюлетините ще са три – за кмет на община, за общински съветници и за кмет на населено място.Жребият 
определи следното: 
 под номер 1 в бюлетината е партия Демократи за силна България - ДСБ
 под номер 2 – Движение за права и свободи –ДПС
 под номер 3 – ПП Рома
 под номер 4 – Коалиция Атака- ВМРО-БНД
 под номер 5 – партия ГЕРБ
 под номер 6 – Българска работническо-селска партия
 под номер 7 – партия Зелена България
 под номер 8 – Българска социалистическа партия – БСП
 под номер 9 – коалиция НДСВ- Земеделски народен съюз
 под номер 10- партия Ред,законност и справедливост
 под номер 11- партия Български социалдемократи

 Важно е гражданите да знаят, че номерът, който жребият е определил на всяка партия или коалиция 
е един и същ, независимо от това дали държат в ръцете си бюлетина за избор на общински съветници, за кмет 
на община или за кмет на кметство.
 Освен партиите и коалициите , в изборите за общински съветници и за кметове на населени места 
ще участват и независими кандидати. Техните имена ще бъдат вписани в съответните бюлетини без да им се 
присвоява номер. 
 Сред четиримата кандидати за кмет на община няма независими кандидатури – всички са издигнати 
от партии, регистрирани по надлежния ред в ОИК Тервел. Номерата на кандидатите в бюлетината за избор на 
кмет на община съответстват на номерата на партиите, които са регистрирали кметските кандидатури и са 
както следва:
 под номер 2 – Зия Халил Хасан , регистриран от ДПС
 под номер 5 – Розиян Стоянов Енчев , регистриран от ГЕРБ
 под номер 8 – Живко Жеков Георгиев, регистриран от БСП
 под номер 10 – Нико Радев Върбанов, регистриран от партия Ред,законност и 
справедливост

КОИ СА КАНДИДАТИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ 
               Ще ви представим листите за общински съветници, които ще трябва да изберем на 28 октомври.
Общинският съвет е колективен орган, който има много важна роля в живота на всяка община. Обикновено 
гражданите проявяват апатия към политическите процеси в общината и като че ли не оценяват в пълна 
степен ролята на общинските съвети.Това обаче си има съответните последици.Почти всички предложения, 
които общинските съвети разглеждат са инициирани от Кмета на общината и общинска администрация. Те са 
компетентните органи , които разясняват предложенията.Решенията по тези предложения се вземат обаче от 
общинския съвет и ако политическата конюнктура не предполага диалог и гласуване по съвест от определена 
група общински съветници, то тогава се вземат решения, които могат да бъдат определени като неблагоприятни 
за развитието на общината. Затова състава на общинския съвет е много важен. И за да съответства той в по-
голяма степен на нашите нужди ,ние ,  гражданите трябва просто да упражним правото си на вот.
Листите са следните  (имената са подредени по реда, в който са посочени от партиите и коалициите в съответната 
листа):

ДСБ: номер 1 в бюлетината:  Димитър Желязков Атанасов и Крастинка Христова Златева
ДПС: номер 2 в бюлетината: Фикрет Мюмюн Ахмед,Айдън Фаик Адем,Невяна Димитрова Пенчева,Шенол 

Мехмед Али,Юнал Сали Хамид,Юмюгюл Иджаби Сюлейман,Нуртен Юсеин Хаджиисмаил,Живко Живков 
Стоянов,Ибрям Махмуд Помак,Алкин Бейзат Исмаил,Нефизе Мустафа Исмаил,Бернар Метинов Сабитов,Даил 
Ниязи Мехмед,Неджати Амди Осман,Димитър Петров Димитров,Бюлянт Мехмед Расим ,Танер Невзат 
Муса,Аптула Ахмед Юмер,Левент Руфи Дауд,Цветомира Димова Димитрова,Наид Галиб Юсуф

ПП РОМа: номер 3 в бюлетината: Айдън Хамид Мехмед,Бейхан Мехмед Хамди,Метин Мехмед 
Раим,Шабан Бейнаби Шериф,Реджеп Али Сали

коалиция аТака – ВМРО- БНД :номер 4 в бюлетината
Веселин Петров Луков,Костадин Николов Станчев,Тодор Енчев Върбанов,Петър Стоянов Петров,Минко 

Богданов Вълчев,Ивелин Димов Иванов,Йовка Христова Маринова,Михаил Георгиев Иванов,Васил Александров 
Кобуров,Никола Костадинов Станчев,Васил Георгиев Василев,Янко Христов Чакъров,Иван Райчев Пенев,Георги 

Начев Георгиев
Партия ГЕРБ: номер 5 в бюлетината : Розиян Стоянов Енчев,Боряна Иванова Паскова,Симеон Георгиев 

Симеонов,Росица Иванова Стоянова,Виолина Спиридонова Николова,Радомир Петров Колев,Ивелин Василев 
Иванов,Мариянка Иванова Димитрова, Пламен Стоянов Бошнаков,Калинка Пенева Пенева,Валентин Петров 
Петров,Димитричка Димитрова Гатева,Бюлент Хакъ Осман,Галина Добромирова Никова,Илия Колев Иванов, 
Димитър Кармафилов Афтонов,Сезгин Алит Исмаил,Ангел Димов Ангелов,Мехмед Ахмед Али

Българска работническо-селска партия: номер 6 в бюлетината : Орлин Асенов Ангелов
Партия Зелена България: номер 7 в бюлетината: Георги Стоянов Георгиев,Димитричка Колева 

Кулева,Сенаи Сали Мехмед
БСП, номер 8 в бюлетината: Живко Жеков Георгиев, Стефка Костадинова Димитрова, Никола Петров 

Чомаков, Пламен Христов Желязков, Димитър Георгиев Димитров, Димитър Христов Цонев, Ради Нейков Кралев, 
Ахмед Юсеин Ахмед, Атанаска Неделчева Илиева, Невена Куртева Денева,Диана Василева Йорданова,Красимир 
Димитров Гочев,,Данко Янков Георгиев, Росица Георгиева Стратиева, Маринела Лазарова Димитрова, Милен 
Петров Николов, Петър Николов Петров,Иван Диков Стоянов,Любка Александрова Проданова

коалиция НДСВ-ЗНС , номер 9 в бюлетината:  Жеко Петков Петков,Стефко Денев Денев,Васил Петков 
Генов,Петър Иванов Хорозов, Иван Костов Иванов, Осман Лютви Ибрям, Петко Петков Димов

Партия Ред, законност и справедливост, под номер 10 в бюлетината : Нико Радев Върбанов,Андрей 
Велчев Вълов,Радка Неделчева Железова,Нуфел Шефкедов Османов,Дияна Дойчева Иванова,Добрин 
Петров Иванов,Веселин Димитров Вълчев,Ралица Веселинова Лукова,Адинан Сиязим Расим,Георги Станчев 
Петров,Николай Иванов Желязков,Юлиян Христов Иванов

Партия Български социалдемократи, под номер 11 в бюлетината: Ирена Димитрова Керанова,Галина 
Нейкова Вълчева,Мюмюн Апти Чолак,Рамадан Азис Рамадан

Освен партиите и коалициите за място в общинския съвет ще се борят още Стоян Стоянов и Валентин 
Самуилов.

КАК ЩЕ СТАВА ОПРЕДЕЛЯНЕТО НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗБОРА 
(извадка от оповестената методика от ЦИКМИ)

За всеки кандидат за кмет  се пресмята сумата от подадените за кандидата действителни гласове във 
всички секции в съответния избирателен район (община или кметство). Кандидатът за кмет, получил повече 
от половината от действителните гласове, се счита за избран. Ако никой от кандидатите за кмет не е избран,  се 
произвежда втори тур на избора.За участие във втория тур на изборите се допускат първите двама кандидати, 
получили най-много действителни гласове.

Ако разгледаме нещата през призмата на реалностите в нашата община,можем да кажем, че за да избран 
някой от четиримата кандидати за общински кмет или всеки един от кандидатите за кмет на населено място, то 
той трябва да спечели вота на повече от 50% от избирателите, чиито бюлетини комисиите са определили като 
действителни.Как са стояли нещата преди 4 години, когато сме избирали кмет на община и кмет на населените 
места?

От 18070 гласоподаватели в общината са получени едва 9 154 действителни бюлетини за избор на кмет на 
община. 3143 избиратели са подкрепили кандидата на ДПС , а 3058 – този на БСП.Останалите избиратели са 
дали вота си за другите 8 кандидати за кмет на община. Проведен е втори тур между кандидатите на ДПС и 
БСП.На парламентарните избори през 2005 год. двете основни политически сили за нашата община са получили 
следната подкрепа от избирателите – ДПС – 4014 действителни бюлетини, БСП – 3212.

Мандатите за общински съветници се определят чрез общинска избирателна квота.Общинската избирателна 
квота се получава, като общата сума на действителните гласове, подадени за всички партии, коалиции и 
независими кандидати за общински съветници в общината, се раздели на броя на членовете на общинския 
съвет – в нашата община 21.

 Когато полученото частно не е цяло число, общинската избирателна квота е най-близкото по-голямо цяло 
число.

 Независим кандидат за общински съветник се счита за избран и получава мандат, ако е получил гласове не 
по-малко от общинската избирателна квота.

 Общинската избирателна комисия определя броя на оставащите мандати, получени след като от общия 
брой мандати за общински съветници се изважда броят на мандатите на избраните независими кандидати.

 Мандатите  се разпределят между партиите и предизборните коалиции  според получените от тях 
действителни гласове за общински съветници в съответната община по метода на Хеър - Ниймайер .

 Гласовете, подадени за независими кандидати, както и за партиите и предизборните коалиции, получили 
действителни гласове по-малко от общинската квота, не участват в разпределението на мандатите .

През есента на 2003 г. от 18 070 имащи право на глас граждани за избор на общински съветници са гласували 
едва 8689 души.При ниска избирателна активност тогава, както и сега в Общински съвет ще влязат най-голям 
брой съветници от партията, която има най-голям брой гласоподаватели.През 2003 г. най-голям брой граждани 
са подкрепили листата на ДПС , следвани от тези , дали вота си за  БСП.
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На 03.10.2007 година от 10.00 часа в залата на ОДК” Малкият принц” 
гр.Тервел се откри изложба от рисунки на малките художници от Школата 
по изобразително и приложно изкуство”. Темата на изложбата е “Заедно 
за щастливо бъдеще”. С тази проява Общински  детски комплекс открива 
учебната  2007/2008 година.

Инициативата за откриване на такава изложба е на РПУ гр.Тервел във 
връзка с Програмата “Полиция в близост”, но е реализирана с помощта на  
ОДК и г-жа Виолета Янкова- ръководител на школата. С нейна помощ децата 
проявиха своите творчески умения,  измислиха  сюжета на рисунките си и го 
реализираха  с отговорност .

В предвидения ден и час, в присъствието на деца , ръководители и 
родители изложбата бе открита от г-жа Катя Славова, преподавател в ОДК.

След  старателно разглеждане на картините, журито с председател г-н 
Георги Чолаков от РПУ Тервел и членове г-н Ваньо Ковачев, също от РПУ и г-жа Виолета Янкова  оцениха най-
добрите картини и подредиха класирането.  Художниците  се оценяваха в две възрастови групи- първа група  
от 1 до 4  клас и втора от 5 до 8.

На първо място от първа възрастова група бе класиран Христо Атанасов от 4 клас, на второ Радостина 

Георгиева от 2 клас и на трето Нурсел Сашова от 3 клас.Поощрителни  награди 
получиха Синем Танер от 1 клас и Мирослава Драгомирова от 2 клас.

Във втора възрастова група бяха класирани: На първо място Маринела 
Георгиева от 8 клас, на второ Недялка Тончева от 7 клас, на трето Мюджгян 
Гюрджан от 8 клас и поощрителни  за Гергана Георгиева от 5 клас и Гергана 
Тончева от 7 клас.

Председателят на журито връчи на отличените специално подготвени 
грамоти  от служители на РПУ и предметни награди, осигурени от Община 
Тервел.

 И тази година стартът на Школата на г-жа Янкова е много добър. Под 
нейно ръководство децата работят с още по-голям хъс и творческа енергия, 
защото тя самата умее да ги стимулира  в работата, да развива тяхното 
въображение и да усъвършенства таланта им.

 Нека  пожелаем на малките творци да бъдат все така упорити и всеотдайни и да радват своите 
ръководители  и родители . Община Тервел ще ги подкрепя в творческите им експерименти и начинания.      
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10. Младежки дейности
Ще  продължи  традицията на общинската 

ваканционна програма „Наше лято”, като се търсят 
начини за външно финансиране на някои от по- 
атрактивните  прояви в нея  с цел разширяване на 
обхвата  на програмата

Ще  продължи съвместната работа на общината с 
младежката неправителствена организация „Бъдещето 
е в нас” , като успешното партньорство в рамките на 
проект за изграждане на извънкласен център в с.Нова 
Камена бъде продължено с втори съвместен проект с 
младите хора.

Ще  продължи работата по общинската програма за превенция на детската престъпност, като се обхванат 
ученици от двете средни училища в Тервел и всички основни училища в Общината.

Ще се поощрява създаването на нови школи към ОДК – детска вокална група, детски спортни клубове

11. Спорт
Ще  продължи тенденцията да се подкрепят футболните клубове  в общината и лекоатлетическия клуб 

„Атлетик”
Ще се работи за обогатяване на календара на ученическите спортни прояви като освен утвърдилите се 

вече футболен турнир и два атлетически кроса , ще се търсят форми за популяризиране и на други полезни за 
подрастващите спортове – баскетбол,колоездене

Ще се подкрепят проекти на спортни клубове и неправителствени организации, насочени към финансиране 
на спортни занимания и прояви

12. Социални услуги
Ще  завърши строителството на дома за стари 

хора в с.Полк.Савово и ще започне настаняването на 
нуждаещите се от услугата лица

Ще се разработи и внесе проект по Оперативна 
програма „Развитие на човешките ресурси” за 
финансиране изграждането и оборудването на дневен 
център за хора с увреждания в Тервел

Ще се  разработи и внесе проект по Оперативна 
програма „Развитие на човешките ресурси”за 
финансиране на услугата „Домашен помощник” за 
полагане на грижи за деца и възрастни с увреждания в 
домашна среда

13. култура
Ще продължи издаването на общинския вестник „Тервел” и работата по общинския сайт, като се акцентира 

на случващото се в общината 
Ще се продължи традицията за предлагането на разнообразен календар на културните прояви, в който 

намират място професионални концерти и спектакли, самодейни прояви на деца и възрастни, празници 
на трите етноса, празници на града и селата, на образователните и културните институции, празници на 
професионалните съсловия

Ще се подкрепят проекти на читалища и неправителствни организации, които финансират обмен на 
културни и младежки дейности в страната и чужбина

Ще се подкрепят читалищата, които поддържат разнообразна гама от самодейни форми – чрез 
финансиране на техни проекти по общински програми , чрез съфинансиране на спечелени проекти по 
национални програми

Ще се привлекат читалищните настоятелства за участие в Местната инициативна група / МИГ/ , чрез която 
ще се финансират малки проекти за съхраняване на културно-историческото наследство в региона 

Ще продължи тенденцията за обогатяване на културния живот в общността като към конкурсите за 
коледарски песни и обичаи, за лазарски песни и обичаи и литературния конкурс по творчеството на Йовков , се 
прибави нов, четвърти по ред  тематичен конкурс, който също да се превърне в традиция за общината

Ще се разработи проект, финансиран по подхода ЛИДЕР, с помощта на който да се повиши атрактивността 
на общинския музей и да се популяризира неговото наследство сред гражданите

14. Безработица, заетост и квалификация
Ще се разработват програми за заетост насочени към уязвими групи на пазара на труда – хора без 

образование и квалификация, жени без трудов стаж, хора с увреждания
Ще се прилагат методи за ефективен контрол на дейностите, които се извършват по програмите за 

заетост
Ще  продължи тенденцията за участие на общината в проекти, финансиращи квалификация на безработни 

лица в общинския център и в селата
Ще се разработят проекти по Програмата за развитието на селските райони и по Оперативната програма 

за регионално развитие, чрез които ще се финансира изграждането на екопътеки , информационен център и 
места за отдих в каньона на Суха река. Обособяването на местността Суха река като обект за екотуризъм ще 
доведе до създаване на трайна възможност за заетост на част от местните хора.

След реализирането на проекта за екотуризъм ще се разработи съпътстващ проект за селски туризъм за 
селата около местността „Суха река” – Балик, Оногур,Коларци.

15. Екология и опазване на природната среда
Ще се разработи  проект за изграждане на нова пречиствателна станция в гр.Тервел
Ще се локализират депата за отпадъци в околностите на населените места
Ще се съдейства на училищата да се включват в проекти  създаващи нагласи у подрастващите за познаване 

и опазване на  флората и фауната

16. Здравеопазване
Ще се влагат ежегодно собствени бюджетни средства за закупуване на апаратура за МБАЛ Тервел
Ще се влагат средства за подобряване на материалната база на здравните кабинети в учебните и детските 

заведения в общината и за профилактични прегледи на деца и персонал
Ще се обновява поетапно материалната база на детската ясла в Тервел

Д Е Ц А Т А  Р И С У В А Т  В   О Д К ”  М А Л К И Я Т  П Р И Н Ц ”

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. 


