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                      ПРЕ Д С ТА ВЯ М Е  ВИ

У В А Ж А Е М И  Ч И Т А Т Е Л И ,
	 За	 всички	 Вас,	 които	 проявявате	 интерес	 и	 имате	 своята	 гражданска	 позиция	 за	

случващото	 се	 в	 общината	 не	 е	 новост	 факта	 ,	 че	 през	 последните	 три	 години	 от	 Тервел	 към	
различните	изпълнителни	агенции,	фондове	и	министерства	“тръгнаха”	множество		предложения	за	
финансиране	на	проектни	идеи.	Голяма	част	от	тези		идеи	придобиха	вид	на	проекти	,	благодарение	
на	Вашите	искания	и	добре	формулирани	необходимости	.	Значителен	брой	от	тези	проекти	биваха	
одобрявани	,	финансирани	и	реализирани	.	От	страниците	на	вестника	от	началото	на	2006	година	
Вие	 получавате	 текуща	 информация	 за	 нашата	 работа	 в	 тази	 насока.	 Голяма	 част	 от	 саниранията	
и	 текущите	 ремонти	 на	 училища	 ,	 детски	 градини	 и	 читалища	 в	 града	 и	 по	 селата	 са	 резултат	 на	
външно	финансиране.	Бюджетът	на	нашата	община	е	твърде	ограничен	,	за	да	можем	да	свършим	
всичко	 това	 със	 собствени	 средства.	 Отново	 на	 проектите	 с	 външно	 финансиране	 разчитахме	 и	
продължаваме	 да	 разчитаме	 за	 благоустрояването	 на	 квартал	 “Изгрев”	 ,	 за	 преасфалтирането	 на	
улиците	в	града,	в	бизнес	зоната	и	за	още	много	други	дейности.		

	 Изминалата	седмица	бе	твърде	“благодатна”	за	всички	ни.	Стартираха	три	наши	независими	
един	от	друг	проекта	–	“	Изграждане	на	дом	за	стари	хора	в	с.Полк.Савово”	,	“Благоустрояване	на	парк	
за	отдих	и	спорт	в	гр.Тервел”	и	“	Изграждане	на	квалификационен	център	в	гр.Тервел”.	Проектите	са	
с	 различен	 период	 за	 реализация	 и	 са	 финансирани	 от	 различни	 източници	 .Два	 от	 тях	 ще	 бъдат	
завършени	през	първата	половина	на	2008	г.	В	този	брой	на	вестника	ще	Ви	запознаем	в	резюме	
с	 тези	 три	 проекта	 ,	 които	 положително	 ще	 имат	 благоприятен	 ефект	 върху	 живота	 на	 хората	 в	
общината.	

Проект ”Изграждане на дом за стари хора в село ”Полк. Савово”

Общината	 кандидатства	 пред	 Социално-
инвестиционен	 фонд	 към	 МТСП	 с	 този	
проект	 през	 октомври	 2005	 г.	 По	 същото	
време	 детската	 градина	 в	 с.	 Полковник	
Савово	 бе	 трансформирана	 от	 целодневна	
в	 полудневна	 поради	 липса	 на	 родени	 деца.	
Анализът	 на	 данните	 за	 раждаемостта	 в	
селото	 показа	 недвусмислено	 ,	 че	 детската	
градина	 е	 обречена	 на	 затваряне	 през	
учебната	 2006/2007	 г.	 Това	 стана	 факт	 и	 в	
момента	 тя	 е	 закрита.	 Сградата,	 където	
детското	 заведение	 се	 помещаваше	 е	 със	
здрава	основа	,	едноетажна	,	с	подходящо	за	

социално	заведение	вътрешно	разпределение		и	поддържана	в	добро	състояние.	Дворът	е	обширен	
–	 почти	 7	 декара	 ,	 на	 слънчево	 място	 и	 благодатен	 за	 оформяне	 на	 няколко	 къта	 с	 различно	
предназначение.	Селото		се	намира	на	незначителното	разстояние	от	3	км.	от	общинския	център	и	е	
с	добра	транспортна	достъпност.	Преценихме	,	че	реконструкцията	на	сградата	и	превръщането	и	в	
дом	за	стари	хора	ще	стане	възможно	чрез	проект	,	който	бихме	могли	да	си	позволим	като	размер	
на	средствата	за	съфинансиране.	Всички	други	варианти	за	изграждане	на	нова	сграда	в	Тервел	,	за	
довършване	на	изоставени	строежи	и	т.н.	преценихме	като	нереализуеми.	Дискусията	в	общински	
съвет	и	настояването	за	изграждане	на	дом	в	гр.Тервел	завърши	с	решение	за	подкрепа	на	проекта	,	
защото	доводите	бяха	ясни	–	един	проект	може	да	се	реализира	,	ако	е	добре	премерен	и	желанията	
не	надхвърлят	възможностите.

	 През	 2006	 г.	 проектът	 не	 получи	 финансиране.	 На	 	 23.02.2007	 г.	 Управителния	 съвет	 на	
фонда	го	включи	в	своята	инвестиционна	програма	за	2007	г.	В	срок	до	19	март	в	София	трябва	да	

бъде	внесено	за	съгласуване	техническото	задание	за	обхвата	на	проекта	,	а	до	20	май	трябва	да	се	
представи	 готов	 работен	 проект.	 Следва	 тръжна	 процедура	 за	 избор	 на	 изпълнител	 ,	 одобряване	
на	избора	от	фонда	и	стартиране	на	строителните	дейности.	Паралелно	с	това	ще	търсим	източник	
за	финансиране	закупуването	на	необходимото	оборудване.	Капацитетът	на	дома	е	25	домуващи.	
Общата	стойност	на	проекта	е	255	000	лв.	,	а	съфинансирането	от	страна	на	общината	възлиза	на	
51	000	лв.

Проект “Благоустрояване на парк за отдих и спорт в гр.Тервел”

	 Той	 беше	 внесен	 за	 разглеждане	 в	
Проект	 “	 Красива	 България”	 на	 30.10.2006	 г.	
Одобрението	 стана	 факт	 в	 края	 на	 2006	 г.	 На	
16	 	 януари	 т.г.	 Кмета	 на	 общината	 	 подписа	
меморандум	за	разбирателство	за	изпълнение	
на	 обекта.	 Общата	 стойност	 на	 ремонтните	
дейности	 е	 119	 700	 лв.	 С	 тези	 средства	 ще	 се	
преасфалтират	 двете	 централни	 алеи	 и	 ще	
се	 асфалтира	 алеята	 към	 стадиона.	 С	 част	 от	
допълнителните	 средства	 от	 МФ	 ,	 за	 които	
кандидатствахме	 през	 тази	 седмица	 ще	
се	 обновят	 пейките	 и	 ще	 се	 направят	 още	
подобрения	 в	 добре	 познатия	 на	 всички	 парк.	 Изпълнението	 на	 основните	 дейности	 трябва	 да	
приключи	за	три	месеца.	Предстои	процедура	за	избор	на	изпълнител.

Проект “ Изграждане на квалификационен център
 за безработни в гр.Тервел”

Това	 е	 първият	 “партньорски”	 проект	 за	
нашата	община.	Той	бе	внесен	на	19.09.2006	г.	в	
ИА	на	Програма	ФАР	към	МТСП.	Дейностите	по	
проекта	 предвиждат	 основна	 реконструкция	
на	сградата	на	бившето	общежитие	в	гр.Тервел	
и	 превръщането	 й	 в	 квалификационен	
център.	Там	ще	се	обучават	безработни	лица	
от	града	и	селата	по	специалности	в	областта	
на	 земеделието.	 Обучителна	 организация	
и	 партньор	 е	 Професионална	 гимназия	 по	
аграрно	 стопанство	 Добрич.	 В	 рамките	 на	
бюджета	на	проекта	са	разчетени	транспортни	

разходи	за	обучаемите	от	селата	и	средства	за	
стипендии	за	периода	на	обучението.	Строителните	дейности	възлизат	на	67	300	евро	без	ДДС.	Ще	
се	оформят	6	зали	за	обучение	 ,	две	административни	и	две	складови	помещения.	На	07	март	бе	
внесено	искането	за	авансово	плащане	на	80%	от	безвъзмездната	помощ	по	проекта	–	87	826.80	
евро.	Предстои	одобряване	на	искането	и	стартиране	на	тръжна	процедура	за	избор	на	изпълнител.	
Общият	бюджет	на	проекта	е	146	378	евро	без	ДДС.	109	783.50	Евро	са	безвъзмездна	помощ	от	ИА	
на	Програма	ФАР	,	а	36	594.	50	евро	се	осигуряват	от	общината.	Проектът	е	със	срок	на	реализация	
12	месеца	,	като	за	първи	месец	се	счита	месецът	следващ	получаването	на	авансово	плащане	,	т.е.	
месец	 април	 2007	 г.	 ,	 ако	 сумата	 бъде	 одобрена	 за	 получаване	 до	 края	 на	 този	 месец.	 Преди	 две	
седмици	бе	възложено	изготвянето	на	техническия	проект	за	преустройството	на	сградата.

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

Т Р И  З Н АЧ И М И  П Р О Е К ТА  Н А  О Б Щ И Н А  Т Е Р В Е Л  С ТА Р Т И Р АТ  П Р Е З  М Е С Е Ц  М А Р Т

РуБРИКА

Година	II, 	брой	11, 	сряда	14	март	2007	г.

Тема: Жената или мъж ът -  вечната дилема в тайнс твото ,  наречено “живот ” 

„Силата на жените се определя от слабите места на мъжете.“        Волтер

„И най-глупавата жена може да се справи с умен мъж, но с глупака може да се справи само най-умната.“ Р. Киплинг

МИСЪЛ НА БРОЯРуБРИкА

Сградата,	която	ще	бъде	преустроена	в	“Дом	за	стари	хора”

Изоставената	сграда	на	бившето	общежитие,	
която	ще	се	превърне	в	квалификационен	център

Градският	парк	в	Тервел,	който	ще	бъде	обновен	по	проекта
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Разпространителка	 фирма	 „СТАН	 ПРЕС”-Тервел	 	 ПРОДЪЛЖАВА	 абонамента	 за	
вестници,	списания	и	специализирани	издания	по	каталог	за	2007	год.	на	„МЕДИКА	
ПРЕС”-София.

Абонирането	се	извършва	всеки	ден!	Доставката	на	посочения	от	вас	адрес	е	
безплатна!

Не	се	колебайте	в	своя	избор!	Обадете	се	на	тел.05751	/	21-86	и	куриерите	ни	ще	
ви	абонират	на	място	или	в	офиса	на	фирмата	в	гр.Тервел,	ул.”Хан	Аспарух”	№	28	

		(павилиона	между	аптеката	и	музея)

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

Уважаеми	читатели,	преди	да	ви	запознаем	с	истинските	спомени	и	събития,	които	са	разказани	в	книгата	ще	ви	
представим		рецензията	за	нея	от	Д-р	на	историческите	науки	Марин	П.Димитров.

„Клио-музата	 на	 историята-почти	 винаги	 е	 напълно	 несправедлива,	 когато	 стане	 въпрос	 за	 нашето	 по-близко	
или	по-далечно	минало,	но	дали	само	тя	несправедлива?	Не	изпадаме	ли	и	ние-	особено	българите-много	по-често,	
в	безпътицата	на	незнанието	или	самоотричането?	Не	сме	ли	и	ние-особено	историците,	пък	и	останалите	българи-
повече	виновни	като	отнасяме	не	само	мигове,	но	даже	и	цели	епохи	към	пълна	забрава	на	подвизи	и	цели	събития,	
като	ги	премълчаваме?

И	ако	за	малко	отдалечените	от	нашето	съвремие	станали	деяния	е	по-простимо,	не	бива	разразилите	се	събития	
през	 ХХ	 век	 да	 се	 премълчава,	 даже	 и	 поради	 едничкото	 оправдание-„да	 не	 си	 развалим	 традиционно	 добрите	
съседски	отношения”.

Днес	вече	са	отминали	повече	от	осем	десетилетия,	от	паметни	за	всички	ни-деди,	синове,	снахи	и	внуци-години,	
през	които	на	невероятен	геноцид,	държавен	тероризъм,	та	даже	и	наченки	на	действителен	фашизъм,	били	подложени	
няколко	десетки	хиляди	българи-мъже,	жени,	деца	/пеленачета/-	само	в	продължение	на	пет	години.

На	пръв	поглед	пет	години	са	прашинка	в	общочовешкото	развитие.	Когато,	обаче,	този	кратък	период	е	изпълнен	
с	невероятен	драматизъм-физическо	унищожение,	каторжен	труд,”откарване”,	придружено	от	сатанински	геноцид-	и	
за	когото	доскоро	съществуваше	ТАБУ,	а	разказаното	за	всичко	те	кара	да	ти	настръхнат	косите,	да	изтръпнат	фибрите	
по	цялото	ти	тяло,	ще	е	престъпно	да	се	премълчава.	Най-достолепно	е	разказаното	да	бъде	описано,	поне	колкото	
позволяват	спомените,	защото	е	разказано	от	малкото	оцелели	и	преминали	през	АДА	на	първите	концентрационни	
лагери-Биволари-около	 румънския	 гр.Яш,	 не	 бива	 да	 се	 премълчава.	 Макар	 и	 за	 невярващите	 да	 е	 само	 една	
легенда!!!

От	такова	естество	е	предлаганата	книга	на	Радостин	Мирков-„Кървавата	бразда	на	Добруджа”-една	изповед	на	
интелигентния	 му	 дядо	 /по	 бащина	 линия/,	 изтърпял	 и	 понесъл	 на	 собствения	 си	 гръб,	 заедно	 с	 малцина	 оцелели	
негови	приятели	от	родното	Гурково.

Защото	 предлаганите	 мемоари,	 във	 вид	 на	 скръбен	 спомен,	 не	 са	 едничкото	 от	 този	 род.	 Пишейки	 този	 кратък	
отзив,	след	прочита	на	първичните	текстове,	бях	неволно	принуден	да	се	замисля	и	върху	друг	подобен	разказ,	но	

вече	на	собствения	си	дядо	Димитър	Станчев,	който	особено	на	всеки	Димитровден	/8	ноември/	в	подробни	разкази	
описваше	 ужасяващите	 деяния	 на	 чокойска	 Румъния,	 нейното	 варварско	 правителство	 и	 нарочно	 настроените	 и	
жители,	върху	„откараните”	над	двадесет	хиляди	/възможно	е	поробените	да	са	надхвърлили	30000/	в	Молдова…

Защото	 мирни	 и	 трудолюбиви	 жители	 на	 една	 страна	 или	 област,	 да	 бъдат	 отвличани	 в	 категорията	 на	
военнопленници,	 третирани	 повече	 от	 животни,	 си	 е	 позволявала	 единствено	 Османската	 империя,	 но	 само	 през	
първите	десетилетия	на	ХV	в.	Станалото	през	двадесетте	години	на	ХХ	в.,	не	може	да	се	квалифицира	другояче,	освен	
като	доктрина	на	държавен	тероризъм	и	първоначален	фашизъм.	И	това	в	едно	кралство-Румъния-	претендиращо	за	
висока	цивилизованост,	толерантност	към	съседи	и	най-вече	към	цивилизованите	норми	на	една	Европа???!!!

Защото	физическото	унищожение	на		повече	от	90%	„откарани”,	не	може	да	се	определи	като	друго.
От	 написаното	 	 ярко	 се	 отразяват	 зверските	 действия	 на	 едно	 правителство,	 поставила	 си	 за	 цел	 тоталното	

ликвидиране	на	цял	един,	цивилизован	още	през	дълбоката	древност	народ-българският.
Като	че	ли	до	края	на	ХІХ	и	първите	години	на	ХХ	в.	в	Парламента	на	обществото	на	румънците	не	са	пледирали	

проблемата”Добруджа”,	като	чисто	българска???
За	съжаление	и	ужас,	станалото	е	факт!	Не	можело	да	помогне	злощастната	Родина-осакатена	и	раздробена.	Като	

че	ли	не	стигнали	огромните	контрибуции,	че	е	трябвало	България,	в	частност	Добруджа,	да	плати	и	този	античовешки,	
кървав	данък.

И	всичко	това,	само	от	едно	процъфтяващо	селище-Гурково.
Безчетни	са	примерите	от	останалата	област.	Всичко	това	в	изпълнение	на	една	налудничава	идея-Велика	Румъния,	

в	която	и	до	днес	не	стихват	антибългарските	изстъпления,	момент	когато	вече	сме	членове	на	цивилизована	Европа.
Списъкът	 на	 физически,	 но	 не	 морално	 унищожени	 българи,	 сигурно	 е	 много	 дълъг.Това	 още	 повече	 поражда	

потребността	да	бъде	издирен	и	опазен	за	бъдните	поколения,	но	не	за	мъст	и	озлобление,	а	да	дадем	дължимото	на	
всички,	чието	място	и	име	отдавна	би	трябвало	да	бъдат	положение	в	Пантеона	на	България,	за	вечността.

Уважаеми	читателю,	не	ти	пожелавам	приятно	четене	така,	така	както	съм	го	сторил	при	други	издания.	Прочети	
написаното	и	запомни!	Заслужава	си	го!	Нека	повече	да	си	вярваме!	Да	помним!!!”

	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 Продължава	в	следващия	брой.

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

РуБРИКА:

О Б Щ Е С Т В Е Н  Р Е Д  И  С И Г у Р Н О С Т
През	изминалия	период	от	02	март	до	08	март,	на	територията	обслужвана	от	Областна	Дирекция	„Полиция”	(ОДП)-Добрич,	са		регистрирани	22	криминални	престъпления	и	произшествия.	
На	територията	на	ОДП-Добрич	за	посочения	период	са	регистрирани	23	пътно-транспортни	произшествия,	като	част	от	тях	са	с	нанесени	значителни	материални	щети	по	автомобилите	има	и	двама	пострадали..			
Поделенията	на	ОД	„ПБЗН”	при	ОДП-Добрич	са	участвали	в	гасенето	на	7	пожара,	при	които	няма	нанесени	значителни	материални	щети.

РуБРИКА:

О  Б  Я  В  А

 По-важните новини през изминалата седмица  от чужбина:
--Десетки	мъртви	след	трус	в	Суматра.Десетки	индонезийци	са	ранени	при	двата	силни	труса	на	о-в	Суматра	

на	6	март	.	Най-малко	82-ма	души	загиват,	десетки	са	ранени,	а	стотици	сгради	са	срутени	при	два	мощни	земни	
труса	на	индонезийския	остров	Суматра	на	6	май,	сутринта.	Сред	жертвите	има	и	много	деца.Двата	труса	със	сила	
6,3	 и	 6,0	 по	 Рихтер	 са	 усетени	 в	 течение	 на	 два	 часа	 и	 са	 предизвикали	 паника	 сред	 населението	 в	 провинция	
Западна	Суматра.	Всички	обществени	сгради	на	острова	били	опразнени.	Пациентите	в	болниците	също	са	били	
евакуирани,	но	медицинският	персонал	останал	по	местата	си,	за	да	оказва	помощ	на	пострадалите.		Според	шефа	
на	 полицията	 в	 Солок,	 където	 жертвите	 са	 над	 40,	 с	 напредването	 на	 спасителните	 работи	 броят	 на	 труповете	
вероятно	 ще	 се	 увеличава.	 Губернаторът	 на	 Западна	 Суматра	 е	 заявил,	 че	 заради	 прекъснатите	 комуникации	
и	 електрозахранване,	 само	 няколко	 селища	 в	 засегнатия	 район	 са	 успели	 да	 дадат	 информация	 за	 жертвите.
Трусовете	 са	 усетени	 и	 в	 Сингапур	 и	 Малайзия.	 В	 района,	 който	 е	 силно	 земетръсна	 зона,	 хората	 още	 живеят	 с	
ужаса	 от	 декември	 2004	 г.	 когато	 огромни	 вълни	 цунами,	 предизвикани	 от	 силен	 трус	 на	 о-в	 Суматра,	 отнеха	
живота	на	около	230	000	души.

--Меркел:”	 НАТО	 да	 обсъди	 разногласията	 за	 ПРО”.	 Германският	 канцлер	 Ангела	 Меркел	 призовава	
противоречията	 между	 Русия	 и	 САЩ	 относно	 разполагането	 на	 елементи	 от	 американската	 система	 за	
противоракетна	отбрана	в	Европа	да	бъдат	разрешени	в	рамките	на	Северноатлантическия	алианс.	“Този	въпрос	
е	най-добре	да	бъде	обсъждан	в	рамките	на	НАТО”,	казва	Меркел	в	интервю	за	“Файненшъл	таймс”.	Тя	посочва,	
че	 Вашингтон	 трябва	 да	 преговаря	 с	 Русия	 и	 със	 западните	 си	 партньори,	 а	 не	 да	 ги	 изправя	 пред	 свършен	
факт.	 По-рано	 редица	 европейски	 експерти	 са	 изразилиа	 своите	 опасения,	 че	 разполагането	 на	 елементи	 от	
американската	система	за	противоракетна	отбрана	близо	до	границите	на	Русия	може	негативно	да	се	отрази	на	
процеса	на	разоръжаване,	който	е	започнл	в	началото	на	80-те	години	на	миналия	век,	припомня	“Файненшъл	
таймс”.	Междувременно	министърът	на	външните	работи	на	Германия	Франк-Валтер	Щайнмайер	е		заявил,	че	
засега	 правителствата	 на	 Полша	 и	 Чехия	 не	 са	 взели	 окончателно	 решение	 дали	 на	 тяхна	 територия	 да	 бъде	
разположена	американска	система	за	противоракетна	отбрана.	Щайнмайер	е	посочил,	че	най-вероятно	въпросът	
ще	бъде	обсъждан	и	на	предстоящата	среща	Русия-НАТО.	Върховният	представител	на	ЕС	по	външната	политика	
и	 сигурността	 Хавиер	 Солана	 е	 	 подчертл,	 че	 идеята	 за	 разполагане	 на	 система	 за	 противоракетна	 отбрана	 в	
Полша	и	Чехия	не	е	европейска	инициатива.	Той	заявил,	че	правителствата	на	двете	страни	са	получили	писмено	
предложение	от	Вашингтон,	но	все	още	не	са	отговорили	на	него.

По-важните новини през изминалата седмица на територията на Областта:
--Записаха	четиризначето	Божидар
Медиците	и	самото	дете	водят	тежка	битка	за	живот.Единственото	оцеляло	дете	от	четиризнаците,	които	се	

родиха	 на	 27	 февруари	 в	 Добрич,бе	 записано	 като	 живородено	 дете	 на	 08.03.2007	 год.	 Семейството	 е	 избрало	
името	Божидар,	съобщиха	от	болницата.	Изискванията	са	когато	детето	не	се	роди	в	срок	-	както	в	случая	това	
стана	на	шест	месеца	и	половина	и	се	води	аборт,	да	се	изчакат	седем	дни	и	ако	оцелее	се	вписва	като	новородено.	
Дежурният	лекар	в	неонатологичното	отделение	д-р	Василева	заяви,	че	все	още	състоянието	на	Божидар	е	тежко.	

“Детето	е	на	апаратно	дишане,	храним	го	венозно.	Лично	за	мен,	а	аз	работя	като	лекар	в	това	отделение	от	27	
години,	ще	може	да	се	каже	нещо	по-конкретно,	едва	когато	започне	да	диша	само.	Правим	всичко	възможно,	
като	и	то	самото	се	бори	за	живота	си”	-	каза	още	д-р	Василева.	Майката	Цветелина	Влайкова	вече	е	изписана	и	
ежедневно	ходи	в	отделението	да	види	Божидар.	

--Заседава	комисията	за	контрол	на	зоонозите
Зам.-областният	управител	д-р	Евгения	Георгиева	ще	участва	в	заседание	на	Регионалната	комисия	за	контрол	

на	зоонозите,	на	 	03.07.2007	год.В	състава	на	комисията	влизат	представители	 на	областна	 експертна	група	по	
Националната	 програма	 за	 профилактика	 и	 борба	 с	 кърлежовопреносимите	 инфекции	 в	 Република	 България.	
Заседанието	ще	се	проведе	днес	от	13	часа	в	РИОКОЗ.	Ще	бъде	направен	анализ	на	покривните	и	трансмисивни	
инфекции	 и	 зоопаразитози	 по	 общини	 в	 Добричка	 област.	 На	 заседанието	 ще	 бъде	 отчетено	 изпълнението	
на	 задачите	 по	 програмитете	 “Профилактика	 и	 борба	 с	 кърлежовопреносимите	 инфекции”	 и	 “Контрол	 на	
ехинококозата	 по	 хората	 и	 животните”.	 Присъстващите	 ще	 се	 запознаят	 с	 предприетите	 мерки	 за	 контрол	 на	
кучешките	популации	от	представителите	на	общински	епизоотични	комисии.	Ще	бъде	обсъдена	епизоотичната	
обстановка	 относно	 птичи	 грип	 и	 резултатите	 от	 проведените	 по	 програма	 “Подпомагане	 на	 реагирането	 при	
поява	на	птичи	грип	в	България”.	НДТ

По-важните новини през изминалата седмица на територията на страната:
--На	05.03.2007	год.	стана	експлозия	в	рудник”Ораново”-Симитли.	Експлозията	е	станала	между	12.15	и	12.30	

часа	в	трети	участък	на	мината.	Огненото	кълбо	избухва	на	около	200.300	м.	под	земята	и	ударната	вълна	изхвърля	
въглекопачите.	По-леко	пострадалите	успели	да	проправят	тунел	в	галерията	и	са	предотвратили	свличането	на	
земни	маси.	Без	да	губят	време	са	започнали	да	изваждат	пострадалите.	Миньорите	сами	успяват	да	извадят	
обгорелите	 си	 колеги.Отначало	 петима	 са	 настанени	 в	 реанимацията	 на	 благоевградската	 болница	 със	 70%	
изгаряния,	7	в	хирургията	с	около	50%	изгаряния,	а	останалите	са	получили	медицинска	помощ	и	са	освободени.	
Най-тежко	е	положението	на	четирима	от	пострадалите	и	с	опасност	за	живота	им.	30	годишния	Живко	Серафимов	
е	с	80%	изгаряния,	Илия		Айков	е	със	70%,	а	по	50	%	имат	Росен	Андреев	и		Кирил	Александров.Общо	7	миньори	
са	 откарани	 в	 „Пирогов”	 и	 лекарите	 правят	 всичко	 възможно	 за	 спасяването	 им.	 Причините	 се	 изясняват,	 но	
съмненията	 са,	 че	 е	 заради	 лошата	 вентилация	 и	 искра	 от	 машина.Все	 още	 се	 изясняват	 обстоятелствата,	
предизвикали	експлозията.	На	8	март	е	починал	най-тежко	пострадалия	Живко	Серафимов.		В	събота	почина	и	
втора	от	жертвите.

--23	часа	след	взрива	в	мината”Ораново”,	камион,	натоварен	с	3.2	т.амонит,	избухна	като	бомба	в	пернишкия	
открит	рудник”Република”.Пострадали	са	4-ма	души,	но	няма	опасност	за	живота	им,	изпочупени	са	прозорците	
на	няколко	жилищни	сгради.Изясняват	се	причините	за	инцидента	и	размерите	на	щетите.	

--Чакаме	 100	 мил.	 евро	 за	 здраве.	 От	 европейските	 фондове	 през	 2007	 година.Това	 е	 съобщил	 здравният	
министър	 проф.Радослав	 Гайдарски.	 Европарите	 били	 за	 ремонти,	 ново	 оборудване	 и	 обучение.	 За	 тях	 ще	 се	
кандидатства	с	проекти.

За изневярата
Телефонът	звъни	рано	сутринта.	Съпругът	го	вдига,	слуша	малко	и	отговаря	сърдито:	
-	Откъде	да	знам,	бе,	да	не	съм	метеоролог!	-	и	затръшва	слушалката.	
Жена	му	в	леглото	до	него	го	пита:	
-	Кой	беше?
-	Не	знам,	някакъв	глупак	питаше	дали	хоризонтът	е	чист.
	 	 	 **********************************************************
Мъж	става	в	03:00	сутринта,	облича	се,	събира	си	такъмите,	и	тръгва	на	риба.	Излязъл	пред	входа,	а	навън	-	дъжд,	
гръмотевици,	вятър	-	направо	кошмар...	Връща	се	в	леглото	при	жена	си	и	казва:		
-	Леле,	навън	времето	какво	е,	не	е	истина...	
-	А	пък	моят	темерут	отиде	за	риба.....	-	отговаря	тя	сънено.

В И Ц  Н А  Б Р О Я
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ОДОБРЕН  ЗА  ФИНАНСИРАНЕ  Е  ПР ОЕК Т ЪТ  НА  ОБЩИНАТА  ЗА  ИЗГРА Ж Д АНЕ
 НА  ДОМ  ЗА  С ТАРИ  ХОРА  В  с . ПО ЛК .С АВОВО

В	края	 на	2005	 година	 Общината	кандидатства	 пред	 Социалноинвестиционен	 фонд	 София	 с	идеен	 проект	 за	
изграждане	на	Дом	за	стари	хора	.	Тогава	бе	внесена	информация	за	този	проект	в	Общински	съвет.	Тя	предизвика	
множество	дебати	и	противоречиви	мнения	сред	общинските	съветници	и	гражданите.	Нуждата	от	дом	за	стари	
хора	 в	 нашата	 община	 е	 нещо	 ,	 което	 трудно	 може	 да	 бъде	 подложено	 на	 съмнение.	 Ежедневно	 в	 общинска	
администрация	и	Дирекция	за	социално	подпомагане	постъпва	информация	за	възрастни	самотно	живеещи	хора	
,	които	се	нуждаят	от	тази	социална	услуга.	В	същото	време	най-близките	такива	домове–	в	Добрич	и	Алфатар	са	
заети	до	размера	на	пълния	си	капацитет	и	кандидатите	за	постъпване	там	чакат	с	месеци	,	за	да	бъдат	приети	и	
обгрижени.	Няколко	от	общинските	съветници	изразиха	становище	,	че	домът	трябва	да	бъде	построен	в	Тервел	
.	Изграждането	на	дома	в	с.	Полк.	Савово	обаче	е	съпроводено	с	редица	предимства.	За	тях	,	още	за	проекта	и	за	
предстоящите	фази	в	реализирането	му	ще	прочетете	на	стр.1	от	вестника.

ПРЕДСТОЯЩИ РЕМОНТИ НА ПЪТИЩА ОТ РЕПуБЛИКАНСКАТА ПЪТНА МРЕЖА ЗА НАШАТА ОБЩИНА
На	9	март	2007	Кмета	на	община	Тервел	–	инж.	Живко	Георгиев	участва	в	 	заседание	на	Областния	съвет	за	

регионално	 развитие,	 на	 който	 бе	 разгледано	 предложение	 за	 инвестиционна	 програма	 на	 	 Фонд	 	 “Регионална	
пътна	инфраструктура	“		,	внесена	от	Областно	пътно	управление	,	град	Добрич	.	В	инвестиционната	програма	за	
2007	г.	като	първи	и	най-неотложен	обект		за	реконструкция	в	Община	Тервел	бе	включен	Път	ІІІ	–	7102,	от	км.	0,000	
до	19,000		км		,	представляващ	път	Коларци	–	Мали	Извор	–	Тервел.	Стойността	на	ремонтните	дейности	възлиза	
на	6	480	000	лева.	В	инвестиционната	програма	за	2007	са	включени	и	11	км	от	пътя	Честименско	–	Каблешково	
–	Межден	на	стойност	3	300	000	лева.	

В	област	Добрич		през	2007	г.	ще	бъдат	реконструирани	общо	7	третокласни	пътя	на	обща	стойност	33	милиона	
лева.

РАЗПРЕДЕЛЕНИ БЯХА  СРЕДСТВАТА ЗА ИЗДРЪжкА НА 13-ТЕ чИТАЛИЩА В ОБЩИНАТА
На	 10	 март	 т.г.	 заседава	 комисията	 за	 разпределяне	 на	 държавната	 субсидия	 за	 2007	 г.	 за	 издръжка	 на	

читалищата.	Тя	се	председателства	от	ресорния	зам.кмет	и	включва	в	състава	си	специалист	по	култура	,	финансист	
и		секретарите	на	всички	читалища.	Тази	година	новите	моменти	в	работата	на	комисията	са	няколко.	В	резултат	
на	 мотивирано	 искане	 на	 кмета	 на	 общината	 до	 Министерство	 на	 културата	 през	 2007	 г.	 имаме	 завишаване	 на	
числеността	 с	 две	 допълнителни	 субсидирани	 бройки.	 В	 продължение	 на	 много	 години	 в	 читалищата	 работеха	
27	 души.	 През	 2007	 те	 ще	 бъдат	 29.	 По	 предложение	 на	 Кмета	 двете	 бройки	 се	 разпределят	 по	 следния	 начин	
–	една	в	читалището	в	с.	Кладенци	/	припомняме	,	че	то	бе	регистрирано	през	2005	г.	и	досега	там	се	работеше	
на	доброволни	начала	/		и	една	за	читалището	в	гр.Тервел.	Основният	мотив	за	това	е	безспорно	добрата	работа	
на	детския	фолклорен	ансамбъл	“	Калинка	Вълчева”	и	останалите	самодейни	форми	към	тервелското	читалище	
и	 произтичащата	 от	 това	 необходимост	 от	 кадрови	 ресурс	 и	 средства.	 Кметският	 екип	 предложи	 на	 комисията	
вариант	за	разпределение	на	субсидията	съобразен	с	броя	и	работата	на	самодейните	форми	на	всяко	читалище	и	с	
размера	на	отчетеното	разходване	на	средства	от	тях	през	2006	г.	Общият	размер	на	субсидията	възлиза	на	143	823	,	
00	лв.	102	020.89	лв.	са	предназначени	за	работни	заплати	и	осигурителни	вноски	,	като	в	т.ч.	се	включва	и	планирано	
увеличение	на	трудовите	възнаграждения	на	заетите	от	01.07.2007	г.	Останалата	част	от	сумата	бе	разпределена	
между	читалищата	като	субсидия	за	дейността	им.	Комисията	прие	и	гласува	без	възражения	разпределението	и	
мотивите	,	предложени	от	ресорния	зам.кмет.	Срещата	продължи		с	поднасяне	на	информация	от	специалиста	по	
култура	за	новите	и	традиционните	моменти	в	новия	общински	културен	календар	,	с	разяснения	по	регламента	на	
предстоящия	конкурс		за	лазарски	групи	,	който	ще	се	проведе	за	втори	път	на	31	март	т.г.	Разгледани	бяха	и	други	
текущи	въпроси	за	ресора.

к А к В О  С Е  С Л у чВ А  П О  ПР О Б ЛЕ М А  С  И З Г РА ж Д А НЕ Т О  Н А  Д Е П О
 З А  Т В ЪРД И  О Т П А ДЪЦ И  З А  О Б Л АС Т  Д О БРИч

През	2004	г.	стартира	проект	EUROPEAID/D/1107408/D/SV/BG	–	“Изготвяне	на	мерки	за	управление	на	твърдите	
отпадъци	за	регионите	на	Бургас,	Добрич	и	Провадия,	България”	с	възложител	Министерство	на	околната	среда	и	
водите,	чиято	основна	цел	е	изграждане	на	регионални	депа	за	дългосрочно	депониране	на	отпадъци	в	съответните	
региони.

Към	настоящия	момент	е	изготвено	прединвестиционото	проучване	за	регион	Добрич	,		избран	е	консултант	по	
проекта	ЕPTISA	GRUPO	EP	,		избрана	е	площадката	на	която	ще	бъде	изградено	регионалното	депо	–	в	село	Стожер	,	
община	Добричка	и	е	избрана	формата	за	управление	на	депото	–	акционерно	дружество	,	в	което	участват	всички	
общини	от	област	Добрич	и	община	Никола	Козлево.	За	организиране	на	дейностите	по	проекта	до	започване	на	
строителните	 работи	 по	 депото	 бе	 учредено	 сдружение	 с	 нестопанска	 цел	 “Управление	 на	 отпадъците	 –	 Регион	
Добрич”.	

Сдружението	трябва	да	възложи	изготвянето	на	Доклад	за	оценка	на	въздействието	върху	околната	среда	на	
инвестиционното	предложение	за	изграждане	на	регионално	депо	и	на	всички	,	свързани	с	него	поддържащи	или	
спомагателни	дейности	,	включително	изготвяне	на	оценка	за	въздействието	върху	околната	среда.	За	целта	със	
Заповед	на	председателя	на	Управителния	съвет	бе	сформирана	комисия	за	избор	на	изпълнител.

На	10	март	2007	г.	комисията	разгледа	постъпилите	оферти	от	3	дружества.	Поради	непълноти	в	представените	
оферти	и	липса	на	референции	,	комисията	отложи	избора	на	изпълнител.	

На	12	март	от	16	часа	в	Община	Тервел	изпълнителите	на	проекта	“ЕPTISA	GRUPO	EP”	ще	проведе	работна	среща	
с	Кмета	на	общината	и	специалисти	,	отговорни	за	управлението	на	отпадъците	на	който	отново	ще	бъде	представен	
доклада	за	предпроектното	проучване	(Задача	6,7	и	8),	коментарите	на	МОСВ	,	представяне	на	следващите	стъпки	
по	 проекта,	 запознаване	 с	 вижданията	 на	 екипа	 за	 актуализация	 на	 общинските	 програми	 за	 управление	 на	
отпадъците,	произтичаща	от	настоящия	проект.

ДО СЕГА ВЪВ Фк “СЕПТЕМВРИ “  ТЕРВЕ Л
През	месеците	януари	2007	г.	и	февруари	2007	г.	бе	подготвителния	период	на	футболистите	от	ФК”Септември	

98”,	 гр.Тервел.Заедно	 с	 тренировъчния	 процес	 бяха	 изиграни	 и	 пет	 контролни	 срещи	 .Това	 бяха	 с	 отборите	 на	
“Черноморец”	–	Балчик	–	1:3,	с	“Добруджа”	–	Добрич	–	1:4,	с	“Албена”	–	с.Оброчище	–	3:2,	с	“Добруджа”	–	Добрич	
юноши	старша	възраст	–	5:8	и	с	“Калиакра”	–	Каварна	–	0:6.Въпреки	негативните	резултати	футболистите	вложиха	
много	старание	в	тези	контролни	срещи	и	целта	бе	да	се	подготвят	максимално	добре	за	началото	на	пролетния	
дял	 от	 първенството	 на	 Североизточна	 “В”	 АФГ.На	 04.03.2007	 г.	 започна	 и	 първия	 кръг	 от	 първенството,	 където	
отбора	на	“Септември	98”	срещна	отбора	на	“Черноморец”	гр.Попово.След	много	добра	игра	на	нашите	футболисти		
заслужено	 спечелиха	 и	 първата	 си	 победа	 с	 резултат	 2:0,	 след	 голове	 на	 Стефан	 Стефанов	 и	 Пламен	 Тодоров.На	
11.03.2007	 г.	 предстои	 гостуване	 на	 отбора	 на	 “Левски”	 –	 Главиница,	 на	 18.03.2007	 г.	 сме	 домакини	 на	 “Албена”	
–	Оброчище	и	последната	седмица	на	м.март	сме	гости	на	“Доростол”	–	Силистра.Целта	на	отбора,	който	е	съставен	
предимно	от	млади	футболисти	е	обиграване	на	състава	през	това	първенство	и	оставане	в	Североизточна	“В”	АФГ	
за	да	можем	през	есенния	сезон	на	2007	г.	вече	да	бъдем	един	отбор,	с	който	да	се	съобразяват	всички	отбори	от	
групата.От	показаното	в	първата	среща	може	да	се	каже,	че	тези	цели	са	напълно	осъществими	и	футболистите	ще	
дадат	всичко	от	себе	си	за	постигането	им.

НОВИ ВЪЗМОжНОСТИ ЗА ПОЛучАВАНЕ НА СРЕДСТВА ЗА ОБЩИНАТА
През	седмицата	бе	внесено	мотивирано	искане	пред	Министерство	на	финансите	за	възстановяване	на	сумата	,	

която	общината	разходва	за	съфинансиране	на	проект	“	Обновяване	на	парк	за	отдих	и	спорт	в	гр.Тервел”	.	Тази	сума	
възлиза	на	70	503	лв.	Започна	и	подготовка	на	втора	преписка	,	с	която	ще	се	внесе	искане	за	възстановяване	на	
част	от	разходите		-	9	500	лв.	,	които	представляват	съфинансиране	по	проект	за	изграждане	на	квалификационен	
център	в	бившето	общежитие	в	гр.Тервел.	И	двата	проекта	са	одобрени	за	финансиране	.	Общината	ще	кандидатства	
пред	МФ	,	за	да	се	възползва	от	възможността	 ,	която	се	дава	на	общини	 ,	 спечелили	проекти	през	последното	
тримесечие	на	2006	или	през	2007	г.	да	възстановят	част	от	разходите	си	за	съфинансиране.		За	съжаление	лимитът	
на	тези	средства	е	80	000	лв.	Нашата	община	има	и	нов	спечелен	проект	–	за	дом	за	стари	хора.	Съфинансирането	
на	трите	проекта	–	парка	,	центъра	и	дома	ще	ни	коства	общо	205	000	лв.	Остатъкът	от	средствата	над	80	000	лв.	
трябва	да	осигурим	сами.

ПРЕ Д С Т О ЯЩ О  ПРЕ З  С Е Д М ИЦ АТА  В  РЕСО Р  “ О БРА З О В А НИЕ ”
На	последното	си	заседание	,	проведено	на	1	март	т.г.	Общински	съвет	одобри	нов	размер	на	таксите	за	ползване	

на	детско	заведение	в	общината.	От	1	април	родителите	ще	заплащат	по	19	лв.месечна	такса	за	децата	си	,	когато	
те	посещават	детска	градина	или	ясла	,	отоплявана	с	течно	гориво	/	такива	са	обектите	в	Тервел	и	с.	Зърнево/	.	Във	
всички	 останали	села	на	общината	детската	 градина	 ще	коства	на	родителите	 14	лв.	 месечно.Там	отоплението	е	
с	твърдо	гориво.	Облекчения	са	предвидени	за	родители	 ,	които	имат	повече	от	едно	дете	 ,	посещаващо	детско	
заведение.	Досегашните	размери	на	таксите	бяха	съответно	15.00	и	10.00	лв.	и	размерът	им	не	бе	актуализиран	
от	 2003	 г.	 Основният	 мотив	 на	 кметския	 екип	 за	 увеличаването	 на	 таксите	 е	 необходимостта	 от	 завишаване	 на	
стойността	 на	 хранодена	 в	 детските	 заведения.	 Досега	 ежедневно	 децата	получаваха	храна	 на	 стойност	 1.00	 лв.	
Постоянното	увеличение	на	цените	на	хранителните	продукти		води	до	невъзможност	да	се	осигури	балансирано	
меню	за	малчуганите.	Затова	паралелно	с	увеличаването	на	таксите	за	ползване	на	детско	заведение	през	идната	
седмица	ще	се	изготви	и	заповед	за	увеличаване	на	стойността	на	1	храноден	от	1.00	лв.	на	1.30	лв.	И	двете	промени	
ще	влязат	в	сила	от	1	април.	

Тази	година	отново	ще	имаме	назначаване	на	млад	безработен	учител	за	извънкласни	форми	по
програма	“Учители	за	извънкласни	форми	“	,	финансирана	от	АЗ.	Подборът	и	назначаването	на	лицето	ще	се	

извършат	през	седмицата	с	помощта	на	ДБТ	Тервел.	Припомняме	,	че	през	миналата	година	двама	млади	педагози	
получиха	възможност	за	реализация	по	тази	програма	и	работиха	в	ОДК	Тервел	.	Единият	от	тях	вече	се	реализира	на	
трудовия	пазар	и	зае	преподавателско	място	в	СОУ.	Програмата	има	безспорни	предимства	за	младите	педагози	,	за	
които	е	трудно	да	си	намерят	работа	след	дипломирането.	Програма	“	Наше	лято”	и	школите	на	ОДК	са	подходяща	
възможност	за	изява	както	за	децата	,	така	и	за	младите	специалисти.

	 Ще	се	изготвят	и	оповестят	правилата	за	ползване	на	средствата	,	финансов	контрол	и		мониторинг	на	
проектите	по	общинска	програма	“	Училището	и	читалището	–	естествена	и	безопасна	среда	за	децата”.	

О Б Щ И Н С к И  В Е С Т ИРуБРИКА:

П О Л Е З Н И  С Ъ В Е Т ИРуБРИКА:
В този б рой ви предс тавяме  Кул и на р н и с ъве ти:

*Картофите,	морковите,	спанакът,	младата	коприва	се	варят	в	солена	вряща	вода	в	затворен	съд.
*Чистенето	и	рязането	на	зеленчуците	трябва	да	се	прави	непосредствено	преди	приготвянето	на	ястието,	като	

се	използва	нож	от	неръждаема	стомана	или	пластмасова	белачка.	В	противен	случай	се	губи	част	от	витамините	
и	 ценните	 хранителни	 вещества.	 При	 необходимост	 почистените	 и	 нарязани	 зеленчуци	 може	 да	 се	 поставят	 в	
емайлиран	съд,	който	да	се	затвори	и	да	се	постави	на	студено	място.

*За	 да	 се	 съхранят	 витамините,	 трябва	 да	 сложите	 	 зеленчуците	 за	 варене	 във	 вряща	 вода	 и	 на	 слаб	 огън.	
Оцетът,	доматите,	лимоновия	сок	се	добавят,	когато	ястието	е	почти	готово,	тъй	като	киселината	не	позволява	на	

зеленчуците	да	се	сварят,	особено	на	картофите.
*Не	оставяйте	готовото	зеленчуково	ястие	върху	горещ	котлон,	за	да	не	се	разрушават	витамините.	Замразените	

зеленчуци	варете,	без	да	ги	размразявате.
*Лукът,	морковите,	магданозът,	целината	запазват	най-добре	аромата	си,	ако	първо	се	задушат	в	тиган	и	чак	

след	това	се	сложат	в	ястието.
*Морковът	и	лукът	ще	се	зачервят	по-добре,	ако	леко	се	посипят	със	захар.
*Не	слагайте	всички	зеленчуци	едновременно	във	водата.	Едни	от	тях	ще	се	сварят	бързо,	а	други	ще	останат	

недоварени.	

Предлагаме	ви	практични	съвети	от	изпитаните	и	лесни	домакински	хитрини	на	нашите	майки	и	баби:
За почистване:
--	Чистете	кристалните	предмети	с	мек	парцал,	който	сте	потопили	в	солена	вода.
--	Мазните	петна	поръсете	с	талк,	покрийте	ги	с	чиста	кърпа	и	изгладете	с	гореща	ютия.	Натъркайте	изцапания	плат	

с	бензин	или	глицерин.Оставете	го	да	постои	така	15-20	мин.	и	го	изплакнете	с	топла	вода,	след	това	го	изгладете	с	ютия	
откъм	петното.

--	Шампоанът	е	подходящ	за	пране	на	по-фини	дрехи	и	спокойно	можете	да	го	използвате,	когато	нямате	достатъчно	
прах	за	пране

--		Винаги	мийте	прозорците	хоризонтално	отвън	и	вертикално	отвътре.
--	При	почистване	на	фаянс	много	добре	ще	подейства	разтвор	от	3	супени	лъжици	амоняк	и	1	литър	вода.	Вземете	

чиста	памучна	кърпа,	натопете	я	в	приготвената	смес	и	избършете	плочките.
--	За	стъклените	чаши	не	е	нужно	да	използвате	скъпи	препарати,	за	да	бъдат	те	идеално	прозрачни,	както	при	

купуването	им-достатъчно	е	да	ги	миете	и	само	със	студена	вода.
--	Когато	перете	копринени	дрехи	е	добре	да	ги	изплакнете	в	хладка	подсолена	вода.
--	За	петна	от	кал,	разбийте	жълтък	в	хладка	вода	и	намажете	мястото	и	след	това	изперете.
--	Новите	хавлиени	кърпи,	преди	да	ги	сложите	в	пералнята,	ги	накиснете	за	цялата	нощ	в	студена	вода.

Б А Б А  Т А к А  П Р А В Е Ш Е  . . .РуБРИКА:
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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

ж Е Н А Т А  И  Н Е й Н И Я Т  П Р А З Н И к
На	жената,	са	посветени	толкова	много	строфи.	За	нея	са	се	водили	битки.	И	тя	самата	е	воювала.	И	продължава	да	се	сражава	-	за	себе	си,	за	децата...	Отначало	за	права,	а	по-късно	и	против	притискащата	я	

еманципация.
Срещу	 хамалуването	 на	 мъж,	 деца,	 шефове...	 Срещу	 това	 да	 е	 като	 многоръкия	 Шива,	 да	 се	 справя	 с	 всичко.	 Да	 е	 нечия	 муза,	 да	 прави	 кариера,	 да	 е	 домакиня,	 да	 е	 с	 фигура	 на	 манекен...	

Това	 е	 женската	 орис.	 365	 дни	 в	 годината,	 а	 в	 календара	 само	 един	 са	 и	 отредили	 за	 празник	 –	 8	 март.	 Едни	 го	 приемат,	 други	 го	 отричат,	 трети	 искат	 през	 цялата	 година	 да	 бъдат	 обичани.		
Осми	март	води	началото	си	от	1857	г.	от	нюйоркската	демонстрация	на	жените.	Шивачки	и	текстилки	напуснали	фабриките	и	тръгнали	по	улиците	на	града	с	искане	за	10,	а	не	за	16-часов	работен	ден.	На	26	август	1910	г.	в	
Копенхаген	на	Втората	международна	конференция	на	жените	социалистки	стотина	делегатки	от	70	страни	обсъждат	въпроса	за	създаване	на	международна	организация	за	права	и	свободи	на	всички	жени.	Тогава	Клара	
Цеткин	предлага	да	се	отбелязва	всяка	пролет	международен	ден	за	борба	на	жените	за	равноправие	в	памет	на	нюйоркската	демонстрация	от	1857	г.	В	началото	празникът	бил	честван	само	в	няколко	европейски	страни	и	САЩ.		
Българките	са	едни	от	първите,	които	го	отбелязват	-	на	11	април	1911	г.	Те	са	и	тези,	които	предлагат	датата	8	март.	Решението	е	взето	на	Втората	международна	конференция	на	жените	комунистки	в	Москва	през	
юни	1921	г.	На	нея	българките,	чиято	делегация	е	водена	от	Ана	Маймункова,	правят	предложение	да	се	установи	един	и	същ	ден,	в	който	да	се	чества	денят	за	борбата	на	жените	за	равноправие,	и	това	да	е	8	март.		
А	днес	макар	да	не	живеем	в	края	на	деветнадесети	век,	иде	ни	пак	да	излезем	по	площадите	и	да	викаме.	Да	викаме,	че	искаме:	спокойствие	-	за	себе	си,	сигурност	-	за	децата	си,	достойна	старост	-	за	родителите	
си.	Но	оня	Осми	март	няма	кой	да	ни	го	организира	вече.	Остана	да	си	го	празнуваме	с	цветя,	които	голяма	част	от	жените	ще	си	подарят	сами	или	една	на	друга.	А	най-големите	щастливки	ще	получат	подаръци	
от	любящите	ги	и	уважаващи	партньори.	

Така,	въпреки	своята	многоликост,	Осми	март	си	остава	очакван	и	желан,	нежен	и	ухаещ	–	ден,	в	който	всяка	жена	може	да	се	усмихне	и	да	помечтае.
За	да	добием	макар	и	бегла	представа,	какви	са	жените	на	Тервел	–	майки,	любими,	войни…	и	как	те	посрещат	“Своя	ден”,	редакционният	екип	на	вестник	”Тервел”	проведе	блиц-	интервю	с	няколко	дами,	

които	по	свой	индивидуален	начин,	неповторими	и	истински	/като	осмомартенски	празник/			споделиха	чувства,	мисли,	спомени,	желания.

Леман Февзиева	е	родена	на	12	март	1941	год.	в	с.Рогачево-Добричко.	Работи	в	
гр.Тервел	като	педиатър	в	МБАЛ.

Като	медицински	работник	с	дългогодишен	стаж,	ни	се	иска	да	попитаме-	За	какво	
не	ви	достига	време?

-	Не	ми	е	достигало	достатъчно	време	за	моите	деца,	а	сега	не	ми	достига	време	за	
моята	внучка,	макар	че	имената	ни	започват	с	една	и	съща	буква	и	много	я	обичам.	
Не	ми	достига	време	и	за	моите	духовни	потребности.

Как	се	справихте	с	вечната	дилема	кариера	или	жена-майка?
-	Старая	се	едновременно	да	отделям	внимание	и	на	професията	си	и	като	жена-

майка.	За	мене	тези	две	неща	са	много	важни.	Трябва	да	вървят	ръка	за	ръка.	Имам	41	
години	лекарска	практика,	отдадени	изключително	на	здравето	на	децата.	Отгледала	
съм	две	деца,	които	имат	добри	професии	и	са	се	реализирали	в	живота.

Модерна	жена	ли	е	съвременната	българка?

-	 Да.	 Добре	 се	 справя	 с	 всяка	 работа,	 добра	 домакиня	 и	 майка	 е.	 Винаги	 е	
добре	 облечена	 и	 в	 крак	 с	 модата.	 Визуално	 изглежда	 добре.	 Успешно	 овладява		
съвременните	 технологии,	 лесно	 усвоява	 чужди	 езици	 и	 за	 това	 може	 да	 работи	
навсякъде	по	света.

За	кое	отделяте	повече	време-за	семейството	или	за	професията?
-	Еднакво,	защото	това	е	най-важно	за	мен.
Кое	е	най-романтичното	нещо,	което	един	мъж	е	правил	за	Вас?
-	Голяма	изненада	беше	за	мен,	когато	моят	съпруг	ми	подари	картина,	нарисувана	

от	 художник.	 Той	 винаги	 ми	 е	 правил	 подаръци	 по	 повод	 семейни	 празници	 и	
рожденият	ми	ден.

Къде	и	как	празнувате	Осми	март?
-	Празнувам	с	мои	приятелки	и	близки	в	заведение,	където	се	веселим.

Мария Никова	 –	 родена	 на	 02.02.1965	 год.,	 живее	 и	 работи	 в	 град	 Тервел.	 Дълги	 години	 се	
занимава	 с	 бизнес	 в	 търговската	 сфера.Към	 момента	 се	 е	 посветила	 на	 отглеждане	 на	 своите	 деца.	
През	изминалата	година,	тя	за	трети	път	стана	майка	и	се	радва	на	две	невероятни	момичета	и	едно	
момченце,	които	са	нейната	гордост	и	подкрепа.Eто	как	отговори	тя	на	нашите	въпроси:

Като	майка	на	три	деца,	което	всъщност	е	смелост	и	рядкост	в	днешно	време,	искаме	да	Ви	попитаме	
–	Как	раждането	на	дете	променя	жената?

-	Съдбата	е	непредвидима.	Чувствам	се	благословена	и	щастлива	с	тези	три	прекрасни	деца,	които	
са	дар	Божи.	Отговорността,	която	идва	с	раждането	на	децата,	неизбежно	те	променя	и	те	прави	по-
чувствителна,	мила	и	зряла	жена.

Фактът,	че	сте	майка	на	три	деца,	отрази	ли	се	на	възгледите	Ви	като	едноличен	търговец?	Различни	
ли	са	темите,	които	ви	интересуват	сега?

-	Да,	промяната,	която	настъпва	става	постепенно	и	бавно,	но	вече	с	ясно	определена	цел	в	живота.	
Възгледите	ми	се	промениха	и	вярвам	за	добро,	а	темите		които	ме	вълнуват	сега	не	са	във	връзка	с	
дейността	ми	на	едноличен	търговец.	

Кои	са	най-	ценните	моменти	в	живота	и	коя	е	движещата	сила	за	Мария?
-	Най-ценните	моменти	в	живота	ми	са	раждането	на	трите	ми	деца,	мира		и	разбирателството		със	

съпруга	ми,	с	родителите	и	сестрите	ми.	Любовта	винаги	е	била	движеща	сила	в	живота	ми.
Коя	жена	е	силна	и	къде	е	Тя?	Каква	и	съвременната	българка?
-	 Съвременната	 българка	 е	 силна,	 смела	 и	 твърда	 жена.	 През	 вековете	 това	 е	 доказано,	 чрез	

действията	и.	Вярвам,	че	всяка	една	майка	е	готова	на	всичко,	за	доброто	и	благото	на	семейството	си.
Къде	и	как	празнувате	Осми	март?
-	Осми	март	празнувам		със	семейството	си	у	дома.

Мария Петрова Флорова	 -	 родена	 на	
18.11.1947	 год.,живее	 в	 с.Коларци	 и	 е	 работила	
като	учителка	в	селата	от		1973год.	до	2006	год.

Като	 дългогодишен	 преподавател	 и	 майка	 ,	
какво	е	мнението	Ви	за	това	–	как	детето	променя		
жената?

-	Как	детето	променя	живота?	Обичам	живота	
с	всичко	в	него.	Децата	ми	са	най-важното	нещо	
за	 мен.	 Те	 са	 част	 от	 нас	 двамата	 родители	 и	
взаимно	 носим	 отговорност	 за	 тяхната	 съдба.	

Като	майка	се	чувствам	сложена	на	мястото	си	и	
винаги	надделява	принципът:	Когато	постоянно	полагаш	грижи	за	едно	нещо,	то	няма	начин	да	не	ти	се	
отблагодари.	Децата	са	най-прекрасните	същества-	дар	от	любовта	на	родителите.	Работила	съм	само	с	
деца	и	нищо	друго-	просто	ги	обичам.

Каква	е	съвременната	жена	и	каква	трябва	да	бъде?
-	Съвременната	жена	трябва	да	успее	да	стане	на”ти”	с	Живота.Да	умее	да	води	битки	с	живота,	защото	

няма	само	хубави	неща.	Да	се	чувства	уютно	в	тялото	си.Това	е	къщичката	на	душата.	Съвременната	жена,	
според	мене,	е	кристална	ваза.	Трябва	да	внимаваме	как	се	грижим	за	тази	ваза.	Може	да	се	опитваме	
да	я	направим	по-красива,	като	поставяме	различни	цветя		в	нея,	но	да	не	променяме	формата	и.	Да	

направим	така,	че	нашите	половинки	да	се	прибират	при	нас.	Това	е	силата	на	съвременната	жена.	А	
най-нещастни	са	хората,	които	не	обичат	да	се	прибират	у	дома	си.

Кои	са	най-	ценните	моменти	в	живота	и	коя	е	движещата	сила.
-	 В	 живота	 има	 много	 ценни	 неща-да	 създадеш	 дом,	 да	 отгледаш	 деца,	 да	 обичаш	 и	 да	 бъдеш	

обичана,	да	работиш	това,	което	обичаш.	Като	че	ли	не	му	трябва	на	човека	много,	защото	чудото	е	само	
в	приказките.

Човек	 (за	 кой	 ли	 път	 го	 установявам)	 е	 толкова	 сложно	 и	 трудно	 нещо,	 че	 всяко	 категорично	
определение	е	погрешно,	тъй	като	в	следващия	момент	този	човек	вече	не	е	същия.	Човек	трябва	да	
прави	компромиси,	за	да	постига	целите	си.	Децата	ми	са	отличници,	взаимно	си	помагаме	и	уважаваме,	
говорим	за	всичко	с	тях	и	те	са	движещата	сила	за	мен.	Докато	зная,	че	все	още	на	тази	земя	има	поне	
едно-единствено	същество,	което	мисли	за	мене,	съм	сигурна,	че	няма	да	се	проваля.	А	за	сега,	слава	
Богу,	има	такива	хора.	

Кое		е	най-романтичното	и	мило	нещо,	което	някой	е	правил	за	Вас?
-	Това	са	моите	две	момчета.	Петър	е	студент,	а	Росен	е	ученик	в	СОУ”П.Р.Славейков”	гр.Добрич.	Те	са	

невероятни,	работни	и	отговорни.
Къде	и	как	празнувате	Осми	март?
-	Осми	март	ще	празнувам	на	девети	март,	тогава	ще	се	съберем	всички	и	ще	отидем	на	ресторант.	

Съпругът	и	децата	ме	поздравиха,	а	това	е	голяма	радост	за	мен.	Когато	сме	заедно,	тогава	изпитвам	
радост	и	удоволствие.

Снежана койчева	 е	 родена	 на	 28	 април	 1953	 год.	 в	 гр.Тервел,	 работи	 като	 инженер-химик	 в	
завод”Пластхим”	гр.Тервел.

От	15	години	работите	като	инженер-химик	,	интересно	ни	е	да		знаем	за	кое	отделяте	повече	време-
за	семейството	или	за	професията?

-	В	този	момент	основно	отделям	повече	време	за	работата	ми	в	завода.	Съпругът	ми	също	работи	в	
завода,	а	децата	ми	са	вече	големи	и	самостоятелни.

Какво	означава	за	Вас		една	„реализирана	жена”	днес?
-	Работеща	по	професията	си,	жена	с	улегнало	семейство,	пораснали	деца	и	в	очакване	на	внуче.

Модерна	жена	ли	е	съвременната	българка?
-	 Отчасти,	 доколкото	 е	 възможно.	 Българката	 е	 борбена	 жена.	 Тя	 прави	 и	 невъзможното,	 за	 да	

изглежда	добре,	да	отгледа	нормално	децата	си,	да	хубав	и	уютен	домът	и.
Кое	е	най-романтичното	нещо,	което	един	мъж	е	правил	за	Вас?
-	За	празниците	винаги	получавам	много	цветя.
Къде	и	как	празнувате	Осми	март?
-	Обикновено	излизаме	с	колежки	и	съпруга	ми.

Познатата	на	всички	деца	“Леля	Доктор”	в	
едно	от	своите	артистични	амплоа	

Бабин	ден	2007

Признание	за	любимата	учителка	-	две	ученички	с	награди	в	
Национален	конкурс	2006


