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Всяка община е собственик на определен сграден фонд. 
Обикновено се счита , че собствеността носи дивиденти на своя 
собственик и продажбата на сграда в настоящия момент е 
недалновидна сделка. От гледна точка на общините обаче този 
въпрос трябва да се разглежда в няколко аспекта. Един от тях е 
проблема с рушащите се сгради и незавършените строежи. Те 
крият множество опасности за децата , на които трудно може 
да се обясни , че не трябва да играят там . Огромната им площ 
предполага необходимост от много средства за обезопасяването 
им и огромни суми ,за да придобият те някакъв завършен вид. 
Сградите са проектирани в друго време , при условия коренно 
различни от действителността , в която сега живеем. В  
болшинството от случаите става дума за това , че дори да бъдат 
завършени , те на практика няма да могат да бъдат издържани 
и използвани рационално. От друга страна много от сградите, 
в които се помещават нужни на обществото институции – 
читалища , кметства , клубове, училища , детски градини - са  вече 
много стари , застроеният им обем е по-голям от необходимия 
и за да  осигури тяхното нормално функциониране  общината 
трябва да влага ежегодно значителен обем средства за ремонт 
и поддръжка. Има ли нашата община в лицето на настоящия 
кметски екип някаква политика по проблема с безстопанствените 
и рушащите се сгради , които са обект на общинска собственост ? 
По тези проблеми разговаряхме с кмета на общината инж.Живко 
Георгиев.

-	 Г–	 н	 	 Георгиев,	 много	 ли	 са	 незавършените	 строежи	 е	
общината	и	какви	са	конкретните	Ви	действия	по	този	проблем?

-	 В	 общината	 има	 много	 сгради	 ,	 чийто	 строеж	 е	 започнал	 в	
периода	80	–	88	година.	Те	по	правило	са	с	огромна	застроена	площ	и	са	
планирани	 като	 младежки	 домове	 ,	 ритуални	 домове,	 кметства	 и	 други	
подобни.	Тогава	в	селата	на	общината	и	в	общинския	център	са	живеели	
много	 повече	 хора	 ,	 а	 тенденцията	 за	 миграция	 на	 младото	 население	 е	
била	много	по-слабо	изразена.	Икономическите	и	обществените	реалности	

днес	са	коренно	различни.		Тези	строежи	,	при	това	на	повече	от	един	етаж	,		
продължават	да	стоят.	Такива	има	в	Тервел	–	строежа	на	младежки	дом	в	
центъра	,	на	сватбен	салон	в	края	на	парка	–	в	селата	Жегларци,	Поп	Груево,	
Балик	,	Коларци	,	Орляк.	Някои	от	тях	,	например	строежът	в	с.Балик	,	имат	
конструктивни	дефекти.	Други	–	в	Орляк	и	Коларци	представляват	части	
от	 училищните	 сгради	 и	 са	 изключително	 опасни.	 Определено	 считам	 ,	
че	най-правилното	решение	за	по-голямата	част	от	тях	е	продажбата	на	
юридически	 лица	 ,	 които	 проявяват	 инвестиционен	 интерес.	 За	 Тервел	
вече	се	реализираха	две	сделки	–	през	2005	и	2006	г.	в	резултат	на	които	
строежът	на	младежкия	дом	вече	е	собственост	на	фирмата	управляваща	
търговските	обекти	СБА	.	Намерението	на	новия	собственик	е	да	построи	
търговски	 обект	 с	 оформяне	 на	 прилежащия	 терен.	 Сградата	 в	 парка	
също	вече	има	нов	собственик.	За	пристройките	към	училищата	в	Орляк	
и	Коларци	трябва	да	се	търсят	решения	за	завършването	им	със	средства	
по	оперативните	програми.	И	двете	училища	не	са	със	затихващи	функции	
и	 начинанието	 има	 смисъл.	 Досега	 определено	 не	 са	 съществували	
възможности	за	финансиране	,	които	да	сме	пропуснали.	Към	строежите	
в	другите	села	засега	не	е	проявен	инвестиционен	интерес.

-	 Какво	се	прави	,	за	да	се	върнат	към	живот	необитаемите	
общински	сгради	?

-	 По	 този	 въпрос	 се	 ориентирахме	 към	 две	 по-рационални	
решения.		Едното	от	тях	е	да	включваме	тези	сгради	в	общински	проекти,	
по	 които	 можем	 да	 получим	 външно	 финансиране.	 За	 сега	 имаме	 три	
такива	успешни	опита	–	сградата	на	ритуалния	дом	в	Тервел	,	възстановена	
със	средства	по	Програма	ФАР	,	сградата	на	бившата	детска	градина	в	с.	
П.Савово,	която	ще	стане	дом	за	стари	хора	със	средства	от	СИФ	и	бившето	
общежитие	в	Тервел	,	на	което	предстои	да	се	превърне	в	квалификационен	
център	 със	 средства	 по	 програма	 ФАР.	 Другото	 решение	 на	 проблема	
е	 продажбата	 на	 инвеститор.	 Така	 бившата	 детска	 ясла	 в	 с.Зърнево	 се	
превърна	 в	 обувен	 цех	 ,	 където	 днес	 работят	 75	 човека	 ,	 училището	 в	
Мали	Извор	сега	се	ремонтира	от	новия	си	собственик	и	там	ще	работят	
14	човека.	Асфалтовата	база	в	Тервел	вече	дава	препитание	н	а	17	човека	.	
Бившето	кино	сега	е	магазин	,в		който	новия	собственик	вложи	значителни	

средства,	 а	 доброто	 оформление	 на	 фасадата	 и	 прилежащия	 терен	
промениха	в	положителна	посока	тази	централна	част	на	града.		Сградата	
на	бившето	опитно	поле	в	с.Коларци	вече	изглежда	много	по-добре	,	след	
като	смени	собствеността	си.	Понякога	,	когато	общинският	бюджет	може	
да	си	позволи	разходите	за	ремонт		и	трансформацията	е	нужна	на	хората	
ползваме	и	трето	решение	–	откриване	на	нови	обществени	обекти.	Така	
третият	 етаж	 на	 необитаемия	 градски	 музей	 стана	 дом	 на	 общинския	
детски	комплекс	с	отделен	за	децата	вход.	Изоставеният	квартален	клуб	
в	кв.Тревен	се	превърна	в	клуб	на	пенсионера	–	нужен	и	чакан	от	много	
години.		

-	 Споменахте,	 че	 функциониращите	 общинските	 сгради	
в	 Тервел	 и	 по	 селата	 са	 стари	 и	 поддръжката	 им	 коства	 много	
инвестиции.	 Кои	 са	 най-проблемните	 от	 тях	 и	 как	 осигурявате	
средства	за	ремонтите.

-	 	 	 	 	 Наистина	 се	 влагат	 много	 средства	 в	 ремонтите	 на	 училища,	
читалища	 ,	 детски	 градини	 и	 кметства.	 Те	 са	 от	 общинския	 бюджет	 и	 от	
проекти	 с	 външно	 финансиране.	 Само	 СОУ	 “	 глътна”	 над	 450	 000	 лв.	 за	
ремонт		през	2004	,	2005	и	2006	г.	Започнахме	с	малък	проект	за	ремонт	на	
ученическия	стол	през	2004	г,	финансиран	от	МОН.Нямаше	да	се	справим	
с	 проблема	 на	 рушащата	 се	 и	 неотоплена	 сграда	 ,	 ако	 не	 бяха	 двата	
проекта	през	2005	и	2006	г.	 	–	СИФ	и	МОН.	Трудно	ми	е	да	изброя	всички	
ремонти	по	селата.	Започнахме	от	покривите	през	2004	г.	и	продължихме	
с	 енергоефективни	 дейности	 –	 дограми	 ,	 котли	 ,	 мазилки	 през	 2005	 и	
2006.	 Вече	 текат	 и	 планираните	 за	 2007	 г.ремонти.	 Мога	 да	 кажа	 ,	 че	 се	
стремим	да	се	конкурираме	с	другите	общини	навсякъде	,	където	може	да	
се	кандидатства	за	някакви	средства	за	ремонт	на	сгради.	Опитваме	се	да	
използваме	по	най-рационалния	начин	и	собствените	средства.	Мисля,	че	
нещата	в	тази	насока	ще	се	подобрят	чувствително	,	защото	възможностите	
за	общините	се	увеличават	,	нашият	опит	също	расте.	В	заключение	искам	
да	кажа	,	че	предстои	още	много	работа	,	за	да	се	постигне	добро	състояние	
на	общинския	сграден	фонд	и	да	се	привлекат	необходимите	инвеститори	
в	общината.	Считам	,	че	формата	на	публично-частното	партньорство	ще	
се	укаже	удачна	и	ще	бъде	добро	решение	за		някои	общински	сгради.	

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

С Г Р А Д Н И Я Т  Ф О Н Д  Н А  О Б Щ И Н АТА  –  П Р О Б Л Е М И  И  Р Е Ш Е Н И Я
РуБРИкА
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*Който	е	приятел	на	всички,	не	е	приятел	на	никого”		 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 Аристотел

*Всеки	може	да	е	с ъпричас тен	с ъс	с траданието	на	приятел	,	
	 но	е	необходима	много	фина	душа,	за	да	си	с ъпричас тен	с	успехите	му”
	 	 	 	 	 	 	 	 Оскар	Уайлд

МИСЪЛ НА БРОЯРуБРИкА

Възстановеният	Ритуален	дом	в	град	Тервел

Читалището	в	село	Поп	Груево	-	неизползваемо	
до	лятото	на	2005	година

Читалището	в	село	Нова	Камена,	
което	беше	застрашено	от	срутване	на	покрива

Ч Е С Т И Т А   П Р О Л Е Т  !

С К Ъ П И  С Ъ Г Р А Ж Д А Н И  ,

Пролетта	носи	в	себе	си	заряда		на		ново	начало	,	свежест	,	жизненост		и	чистота.
На	всички	Вас	,	на	Вашите	семейства	и	приятели	пожелавам	да	сте	здрави	,	да	съумеете	да	

загърбите	мислите	и	проблемите	,	които	Ви	тежат	и	да	се	почувствате	като	част	от	раждащия	се	
в	Природата	живот!

Кмет	на	Община	Тервел:	Инж.Живко	Георгиев
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И С Т О Р И Я Т А  Н А  Т Е Р В Е Л  И  Т Е Р В Е Л С к И Я  к Р А й
к ЪРВАВАТА  БРА ЗД А  НА  ДОБРуД Ж А

Продължение	от	предходния	брой
1916 година-откарването.

Лятото	преваляше	знойно,	горещо	като	в	пещ.	Полята	пълни	с	работници,	които	от	тъмно	до	тъмно,	прибираха	
плодовете	 на	 своя	 труд-реколтата,	 която	 щеше	 да	 ги	 храни	 през	 дългата	 студена	 зима.	 Жътвата	 и	 хармана	
привършваха.	 Слънцето	 беше	 се	 скрило	 зад	 хълма,	 а	 аз	 уморен	 и	 изпотен	 се	 прибирах	 с	 каруцата	 в	 къщи.	 Бях	
отпуснал	поводите	на	конете,защото	и	те-животните,	уморени	от	дългия	ден,	навели	глави	теглеха	последния	товар	
жито.	Горките	добичета,	като	нас	изстрадалите	добруджанци,	като	че	ли	предчувстваха	нещо	лошо	и	тежко.

Влязох	в	село,	в	Гурково.	Усетих	някакво	необичайно	раздвижване.	Хора	навсякъде.Помислих	си:	„нещо	лошо	е	
станало,…я	пожар,	я	смърт,…?

-Тррр!-извиках	на	конете.
Те	 забавиха	 хода	 си	 и	 спряха	 пред	 нашия	 вратник.	 Насреща	 ми	 се	 зададе	 майка	 ми-Мария.Посрещна	 ме	 с	

думите:
-Хайде	Радославе,	приготвяй	се	за	път	сине!	Румънският	началник,	шефа	на	поста	/полицай	б.а./		и	примарена	

/кмета	б.а./	Рушеску,	прочете	списък	на	мегдана	за	гр.Меджидия.Ти	си	в	списъка.
Усетих	в	главата	на	мама	хем	надежда,	хем	отчаяние.
-Какво	 ще	 правя	 в	 Меджидия?	 Войник	 ли	 ме	 вземат-	 попитах	 със	 свито	 сърце	 с	 	 мисълта,че	 ще	 служа	 на	

чужди,на	румънците.
Бях	убеден	в	себе	си,че	не	ще	ме	накарат	за	нищо	на	света,	дори	да	ме	убият.	Аз	съм	добруджанец,	във	вените	

ми	тече	българска	кръв.
-Ще	карате	каруците	със	зимница	на	скеле.	Ще	я	продадете	там.	Барем	изкараме	някоя	и	друга	пара	за	тежката	

зима!-каза	мама.
-Други	от	село	ще	има	ли?	Само	аз	ли	ще	заминавам?
-Ще	има	чедо,	ще	има.Няма	да	си	сам.	И	Станко	Добрев,	Добри	Николов,	Петко	Панев,	Тодор	Събев,	та	даже	и	поп	

Никола,	общо	по	списък	сте	67	човека.	Дано	Бог	и	Дева	Мария	бдят	над	вас!
Влязохме	в	двора.	Започнах	да	се	мия,	да	се	подготвям	за	път.	От	отворената	врата	на	собата,	чух	тати	да	казва	

на	мама:
-Не	е	за	хубаво	тази	работа	Марийо,	не	е	за	хубаво!
	Ще	видим	каква	ще	излезе	тя?	Дано	не	ни	затрият	детето	румънските	пущини,	Бог	да	ги	убие	дано!
Баща	ми	Мирко,	добре	познаваше	нрава	на	румънските	„грошевци”.За	най-малкото	пиеха	и	прибираха	в	поста.	

Знаеше,	 как	 тия	 изедници	 издевателства	 над	 мирното	 българско	 население,	 при	 всеки	 удобен	 случай.	 Много	 се	
поминаха	заради	тях,	но	и	окото	им	не	мигаше…

На	сбогом	,тате	ме	прегърна	и	с	разтреперана	ръка	бутна	в	пояса	ми	пари	и	рече:
-Пази	се	Радославе,	пази	се	сине	и	се	върни	жив	и	здрав,	и	нека	Бог	ви	пази…
Тръгнахме.	Цялото	село	излязло	да	ни	изпроводи.	Всички	ни	пожелаха	„Добър	път	и	скорошно	завръщане”.
Румънските	 жандарми-десетина	 като	 охрана,	 ни	 поведоха	 към	 Меджидия.	 Уморени	 и	 пребити	 от	 работа,	

дремехме	в	каруците.	Беше	тежко	пътуване.	Уморени,	на	разсъмване	пристигнахме	в	Меджидия.	Какво	видяха	очите	
ни!-стотици	каруци	като	нашите		и	още	прииждат	ли,	прииждат	отвсякъде.	Решихме	да	слезем,	да	се	поразтъпчем,	
че	като	дойдоха	двама	румънски	войника	и	без	нища	да	кажат	ни	замлатиха	с	прикладите	на	пушките,	докато	не	се	
намерихме	отново	в	каруците.	Не	можеш	нито	да	слезеш,	нито	да	се	обадиш	за	нещо.	Бой	и	без	обяснение.	Разбрах,	
че	наистина	нещата	не	са	на	добре.	Правилно	е	имал	опасения	тати.	От	тук	нататък	ни	очакваше	ужаса,	който	никога	
не	ще	забравим.

	 	 	 	 	 	 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	9	март	до	15	март	2007	год.,	на	територията	

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

1.На	 07.03.2007	 год.	 в	 РПУ-Тервел	 е	 получено	 съобщение	 от	 Държавна	
дивечовъдна	 станция”-Тервел	 за	това,че	 в	късните	часове	на	шести	март,	
в	 местността	 „Кьостата”,	 намираща	 се	 на	 територията	 на	 общ.Тервел,	
неизвестни	 лица	 са	 осъществили	 бракониерски	 лов	 на	 диви	 прасета,	
използвайки	 шест	 ловджийски	 кучета.	 От	 служителите	 на	 станцията	 е	
открито	 убито	 дива	 прасе.	 След	 предприетите	 оперативно-издирвателни	
мероприятия	от	служителите	на	РПУ	са	установени	две	лица	от	с.Жегларци,	
които	 са	 заподозрени	 за	 бракониерския	 лов.	 Изясняването	 на	 случая	
продължава.Образувано	е	досъдебно	производство.

2.На	08.03.2007	год.	в	РПУ-Тервел	е	получено	съобщение	от	ЦСМП-Тервел,	

че	 около	 10.30	 ч.	 неизвестно	 лице	 е	 осъществило	 анонимно	 обаждане,	 в	
което	е	отправило	обидни	и	нецензурни	изрази	към	дежурен	служител	на	
ЦСМП.	 След	 оперативни	 действия	 от	 РПУ	 е	 установено	 14	 годишно	 момче	
от	 гр.Тервел,	 което	 е	 заподозряно	 за	 това	 обаждане.	 След	 изясняване	 на	
случая	материалите	ще	бъдат	изпратени	в	РП-Тервел,	с	мнение	за	вземане	
на	адекватна	възпитателна	мярка	от	МК	за	БППМП-Тервел.

На	територията	на	ОДП-Добрич	за	посочения	период	са	регистрирани	19	
пътно-транспортни	произшествия,	като	част	от	тях	са	с	нанесени	значителни	
материални	щети	по	автомобилите	има	и	един	пострадал

На	 12.03.2007	 год.,	 около	 15.30	 часа	 по	 пътя	 Тервел-Кочмар	 възниква	
пътно-транспортно	 произшествие	 при	 което	 мотоциклет	 марка	 „Сузуки”,	
управляван	от	19	годишен	водач	от	гр.Тервел,	напуска	платното	за	движение	
и	 се	 удря	 в	 предпазната	 мантинела.	 В	 резултат	 на	 това	 е	 пострадал	

мотоциклетиста.	 С	 фрактура	 в	 областта	 на	 левия	 глезен	 е	 настанен	 за	
лечение	в	МБАЛ-Добрич.	Няма	опасност	за	живота	му.	Причините	за	ПТП	се	
изясняват	в	условията	на	досъдебно	производство.			

Поделенията	 на	 ОД	 „ПБЗН”	 при	 ОДП-Добрич	 са	 участвали	 в	 гасенето	
на	 9	 пожара,	 при	 които	 няма	 нанесени	 значителни	 материални	 щети	 и	 1	
аварийно-спасителна	дейност.

На	15.03.2007	год.,	около	0.55	часа	в	РС”ПБЗН”-Тервел	е	получен	сигнал	за	
пожар,	възникнал	в	с.Гуслар.	Пожарът	е	локализиран	и	потушен	от	дежурен	
екип	на	РС”ПБЗН”-Тервел.	В	резултат	на	пожара	са	унищожени	3	крави,	около	
50	кв.м.	от	покривната	конструкция	на	сградата	и	битови	вещи.	Спасени	са	
над	20	крави,	стопански	постройки	и	жилищен	дом.	Пожарът	е	предизвикан	
от	късо	съединение	в	ел.инсталацията	на	сградата.

РуБРИкА:

По-важните новини през изминалата седмица  от чужбина:
унгария подкрепя Русия вместо ЕС  Властите	в	Унгария	взеха	решение	да	подкрепят	руския	план	доставка	на	

природен	газ	през	Турция	чрез	газопровода	“Син	поток”.	Този	газопровод	е	продължение	на	“Син	поток”	и	ще	кара	
само	руски	газ	през	Турция,	България	и	Сърбия	до	Унгария.		Това	се	превръща	в	директно	съперничество	на	плановете	
на	ЕС	за	транспортиране	на	природен	газ	от	не-руски	източници	от	Каспийско	море	в	рамките	на	проекта	“Набуко”.	
Унгарският	премиер	Ференц	Дюрчани	определи	проекта	“Набуко”	като	“фантасмагория”.	Също	вчера	британският	
премиер	 Тони	 Блеър	 заяви,	 че	 Русия	 трябва	 да	 играе	 по	 същите	 правила	 за	 енергийните	 доставки,	 също	 както	
Европа	и	САЩ,	така	че	да	получи	доверието	на	международната	сцена.	Блеър	заяви,	че	една	от	основните	причини,	
поради	 която	 Европа	 бе	 заета	 с	 установяването	 на	 своята	 нова	 енергийна	 политика	 e	 	 поведението	 на	 Москва.

Човек на Би Би Си  отвлечен в Газа	Кореспондент	на	Би	Би	Си	е	изчезнал	в	ивицата	Газа.	От	корпорацията	
са	сериозно	обезпокоени,	тъй	като	все	още	не	са	успели	да	се	свържат	със	своя	служител	Джонстън.	Би	Би	Си	обаче	
не	 пожела	 да	 коментира	 информацията	 на	 палестински	 източници,	 според	 която	 репортерът	 е	 бил	 отвлечен.	
Автомобилът	на	Джонстън	е	бил	открит	изоставен	скоро	след	като	мъжът	напуснал	офиса	си,	за	да	се	прибере	у	дома.	
Палестинската	полиция	твърди,	че	четирима	въоръжени	мъже	са	били	забелязани	в	района,	където	е	намерена	колата.	

Японски самолет кацна по корем Самолет	 на	 японската	 авиокомпания	 АNА	 с	 56	 пътници	 на	 борда	 и	
четиричленен	екипаж	по	маршрута	Осака	-	Кочи	кацна	аварийно	на	летището	в	Кочи	на	южния	японски	остров	Сикоку,	
след	като	предния	колесник	отказа	да	се	спусне.	Самолетът	кацна	по	опашка	и	продължи	по	пистата.	След	това	носът	
му	допря	земята,	при	което	се	разхвърчаха	искри,	а	пожарни	коли	го	обляха	със	водни	струи.	Няма	пострадали.

Търсят име на войната в Ливан Израелският	 министър	 на	 отбраната	 Амир	 Перец	 иска	 да	 даде	 име	
на	 войната	 в	 Ливан	 срещу	 групировката	 Хизбула,	 която	 продължи	 един	 месец	 миналото	 лято.	 Той	 е	 избрал	
комисия,	 съставена	 от	 двама	 о.з.	 генерали	 и	 професор	 по	 право,	 които	 да	 работят	 по	 измислянето	 на	
името.	 Комисията	 ще	 трябва	 да	 реши	 и	 какви	 да	 бъдат	 ордените,	 които	 военните,	 участвали	 в	 операциите	
ще	 получат.	 Войната	 се	 водеше	 от	 12	 юли	 до	 14	 август	 и	 медиите	 я	 нарекоха	 “втората	 война	 в	 Ливан”.	

По-важните новини през изминалата седмица на територията на Областта:
Четвъртото	издание	на	специализираното	изложение	“Пчеломания”	ще	се	проведе	от	23	до	25	март	в	спортен	

комплекс	“Простор”	в	Добрич.	Това	съобщава	сайтът	на	организатора	“Добрички	панаир”.	Целта	на	изложението	е	да	
се	създадат	добри	възможности	за	директен	контакт	между	пчелари	и	производители	на	пчеларско	оборудване	и		
инвентар,	ветеринарни	и	апитерапевтични	препарати,	пчелни	продукти	и	специализирана	периодика	и	литература.	
За	семинарната	част	на	“Пчеломания”	в	СК	“Простор”	е	изградена	конферентна	зала	с	250	места.	Посетителите	ще	
имат	възможност	да	присъстват	на	лекции,	свързани	с	микробиологични	заболявания,	профилактични	прегледи	на	
пчелните	семейства,	съвременно	законодателство,	свързано	с	безопасността	на	храните,	кредитиране,	субсидиране	
и	развитие	на	биологичното	земеделие	и	други.	Форумът	се	организира	със	съдействието	на		Министерството	на	
земеделието	и	горите	и	Националната	служба	за	съвети	в	земеделието.

Обучение	 на	 специалисти	 от	 Регионалните	 инспекции	 за	 опазване	 и	 контрол	 на	 общественото	
здраве	 от	 Североизточна	 България	 по	 втори	 модул	 от	 туининг	 проекта	 “Химикали	 и	 храни”	
по	 програма	 ФАР	 на	 ЕС	 се	 проведе	 в	 края	 на	 февруари	 в	 Балчик.	 Обучението	 засегна	 важни	
въпроси,	 свързани	 с	 контрола	 на	 търговията	 с	 химикалите,	 лектори	 бяха	 специалисти	 от	 Австрия.		
Изискванията	 към	 етикетирането	 на	 химичните	 вещества	 и	 препарати	 бе	 една	 от	 основните	 теми,	
обсъждани	 на	 семинара.	 Стана	 ясно,	 че	 отговорностите	 за	 етикетирането	 носят	 производителят,	 вносителят	
и	 всяко	 лице,	 което	 пуска	 на	 пазара	 химични	 вещества	 и	 препарати.	 На	 етикета	 се	 изписва	 задължително	
на	 български	 език		 име	 на	 препарата,	 символи	 и	 знаци	 за	 опасност,	 химичен	 състав,	 рискови	 фрази,	 съвети	
за	 безопасност,	 име,	 адрес,	 и	 телефонен	 номер	 на	 лицето,	 отговорно	 за	 пускането	 на	 пазара	 на	 химикала.	
Друга	важна	тема,	разглеждана	по	време	на	обучението,	бе	за	информационните	листи	за	безопасност.	Те	съдържат	
цялата	информация	за	химичното	вещество,	дават	възможност	за	определяне	на	риска	от	него	и	за	вземане	на	
необходимите	 мерки	 за	 защита	 на	 здравето,	 безопасността	 на	 работното	 място	 и	 на	 околната	 среда.	 Коректно	
изготвените	 информационни	 листи	 за	 безопасност	 са	 много	 важна	 предпоставка	 за	 правилната	 употреба	 на	

опасните	химични	вещества	и	препарати	и	предотвратяване	на	вредното	им	въздействие	върху	човека	и	околната	
среда.	Производители,	вносители	и	дистрибутори	трябва	да	притежават	както	знания	за	опасностите	и	рисковете	от	
химикалите,	така	и	за	нормативно	установените	изисквания,	свързани	с	информационните	листи	за	безопасност.

12	 проекта	 по	 програма	 САПАРД	 са	 подадени	 от	 производители	 от	 Добричка	 област,	 съобщи	 	 вр.	 и.	 д.	
директор	 на	 областната	 дирекция	 на	 държавен	 фонд	 “Земеделие”	 Зия	 Хасан.	 Те	 се	 приемаха	 от	 26	 февруари	 до	
9	март.	Подадените	проекти	са	основно	за	техника	за	овощни	градини	и	в	сектор	“Мляко	и	млекопроизводство”.	
Те	 са	 на	 стойност	 между	 6	 и	 7	 милиона	 лева.	 Предстои	 да	 бъдат	 проверени	 и	 изпратени	 в	 ДФ	 “Земеделие”.		
Това	е	последният	прием	на	проекти	по	програма	САПАРД,	каза	Зия	Хасан.	Предстои	в	Разплащателната	агенция	да	
бъдат	приемани	проекти	по	програмата	за	развитие	на	селските	райони,	но	тя	още	не	е	одобрена	от	Европейския	
съюз.	От	стартирането	на	САПАРД	през	2000	г.	в	Добричка	област	са	одобрени	241	проекта.

Нова	 постановка	 подготвя	 детският	 танцов	 ансамбъл	 “Калинка	 Вълчева”	 в	 Тервел.	 	Това	 е	 възможно	
благодарение	 на	 проект,	 спечелен	 по	 общинската	 програма	 “Училището	 и	 читалището	 -	 естествена	 и	 безопасна	
среда	за	децата”.	Спектакълът	се	казва	“На	реката”	и	представлява	добруджански	хумористичен	танц,	хореограф	е	
Стефан	Желязков.	В	него	участват	16	деца	-	осем	момичета	и	осем	момчета,	на	възраст	10-12	години.	Със	спектакъла	
ансамбъл	“Калинка	Вълчева”	ще	участва	във	втория	етап	на	Прегледа	на	фолклорните	ансамбли	в	Разград.	НДТ

По-важните новини през изминалата седмица на територията на Страната:
Общественото	мнение	за	случващото	се	в	обществото
Одобрението	 за	 работата	 на	 Българската	 православна	 църква	 е	 паднало	 с	 12	 пункта	 за	 последния	 месец.	

Така	 църквата	 е	 най-„пострадалата”	 институция	 от	 началото	 на	 годината.	 Това	 сочат	 резултатите	 от	 национално	
представително	 проучване	 за	 обществено-политическите	 нагласи	 на	 Националния	 център	 за	 изучаване	 на	
общественото	мнение	(НЦИОМ),	съобщиха	за	Агенция	“Фокус”	от	НЦИОМ.	Особено	критични	са	високообразованите	
респонденти,	както	и	жителите	на	столицата	и	на	големите	градове.	Общият	негативизъм	към	работата	на	църквата	
се	 отразява	 и	 върху	 обществените	 нагласи	 към	 въвеждането	 на	 предмет	 „религия”	 (вероучение)	 в	 учебните	
програми.	 От	 юли	 2004	 до	 декември	 2006	 г.	 одобрението	 за	 такъв	 предмет	 бе	 около	 60%,	 докато	 сега	 то	 е	 46%.	
Правителството	и	парламентът	губят	по	8%	от	подкрепата	за	работата	си.	Недоверието	към	работата	на	парламента	
нараства	основно	сред	симпатизантите	на	ДПС,	които	се	чувстват	ощетени	от	въведения	принцип	за	уседналост.		
С	 близо	 10	 пункта	 намалява	 доверието	 към	 кабинета.По-изразителен	 е	 спадът	 сред	 хората	
на	 възраст	 над	 60г.,	 сред	 	 респондентите	 с	 по-ниско	 образование	 и	 сред	 живеещите	 в	 селата.	
В	началото	на	март	НЦИОМ	регистрира	изразителен	спад	на	подкрепата	за	работата	на	политиците.	Това	се	отнася	
както	до	ръководителите	на	основните	държавни	институции,	така	и	до	членовете	на	кабинета.	Най-изразителен	е	
спадът	на	доверие	към	министър	Емилия	Масларова.	Тя	е	и	най-често	посочвана	като	министър,	който	с	работата	си	
е	направил	отрицателно	впечатление.	Запитани	кои	министри	са	направили	най-добро	впечатление,	респондентите	
посочват	Даниел	Вълчев,	Ивайло	Калфин	и	Румен	Петков.

Пак	здравна	реформа.Без	пари	в	болниците.Гонят	търговците	с	бели	престилки,	край	на	хаоса	в	клиниките
Болниците	 вече	 няма	 да	 са	 търговски	 дружества.	 Те	 отново	 стават	 държавни.	 Така	 пациентите	

няма	 да	 дават	 и	 стотинка	 на	 ръка.	 Това	 предвижда	 новата	 здравна	 стратегия,	 написана	 от	
експерти	 в	 министерството	 на	 Радослав	 Гайдарски.	 На	 практика	 тя	 дава	 старт	 на	 нова	 реформа.	
Парите	 за	 здраве	 скачат	 двойно	 до	 2012	 г.	 Сега	 държавата	 отделя	 малко	 над	 4%	 от	 бюджета.	
Инвестиции	 в	 лечебните	 заведения	 и	 повече	 лекари	 са	 другите	 мерки,	 съобщи	 зам.-министър	
Емил	 Райнов.	 Стратегията	 слага	 край	 на	 ходенето	 по	 мъките	 от	 лечебница	 на	 лечебница	
за	 преглед	 и	 изследвания.	 Те	 според	 документа	 вече	 трябва	 да	 се	 правят	 на	 едно	 място.		
ООН: България изчезва.Българската	 нация	 върви	 към	 сигурна	 гибел,	 алармира	 ООН.	 В	 най-оптимистичния	
вариант	само	след	едно	поколение	ще	сме	едва	5,917	млн.	По-реалистичният	вариант	е	през	2050	г.	да	сме	4,949	
млн.	Но	има	и	песимистичен	вариант	-	населението	ни	да	се	стопи	до	нищожните	4,131	млн.	души.	Милиарди	ще	се	
родят	в	Африка,	Азия	и	Близкия	изток.	Десетки	милиони	от	тях	ще	залеят	Европа,	предупреди	ООН.	
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ЗАПОЧНА РАБОТАТА ПО РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОГРАМА  
ЗА ОПТИМИЗИРАНЕ НА РАЗХОДИТЕ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ НА ОБЩИНАТА

	 В	 публичното	 пространство	 през	 последните	 няколко	 месеца	 се	 изговори	 много	 по	 проблема	 за	
оптимизиране	на	мрежите	от	училища,	за	промяната	в	стандартите	за	издръжка	за	дейностите	по	образование,	
за	диференциираното	заплащане	на	учителския	труд	и	за	още	много	други	трупани	с	десетилетия	проблеми	
в	 тази	 сфера.	 Истината	 е	 ,	 че	 всички	 промени	 ,	 които	 се	 направиха	 в	 началото	 на	 тази	 година	 	 касаят	 само		
издръжката	на	общинските	училища	и	прехвърлят	тежестта	на	решението	за	оптимизиране	на	училищната	
мрежа	 изцяло	 в	 полето	 на	 общините.	 	 Нашата	 община	 е	 една	 от	 тези	 ,	 които	 имат	 крайно	 неоптимизирана	
училищна	 мрежа.	 Ще	 припомним	 ,	 че	 само	 в	 две	 от	 общо	 11-те	 общински	 училища	 няма	 слети	 	 и	 /	 или	
маломерни	паралелки.	Разбира	се	,	че	има	много	„за”	и	„против”	съществуването	на	малки	училища	в	малки	
села.	Тази	тема	„виси”	в	общественото	пространство	от	няколко	години.	Досега	 ,	макар	и	трудно,	общината	
успяваше	да	осигури	средствата	за	издръжка	и	нормална	работа		на	училищата.	Факт	е	,	че	през	последните	
три	години	училищата	получават	повече	гориво	за	отоплението	си	,	правят	се	повече	ремонти,	 	финансират	
се	 повече	 изяви	 на	 ученици	 в	 и	 извън	 общината.	 Това	 стана	 възможно	 ,	 защото	 общината	 осигуряваше	
допълнителни	средства	над	определената	по	стандарт	издръжка.	Произходът	на	тези	средства	бе	различен-	
преходен	 остатък	 от	 предходна	 година,	 собствени	 средства	 на	 общината	 ,	 финансирани	 общински	 проекти.	
Политиката	на	настоящият	кметски	екип	е	ориентирана	към	подобряване	на	материалната	база	и	условията	
за	пребиваване	на	деца	в	учебните	и	детските	заведения	и	за	постигането	на	резултати	в	тази	насока	се	отделят	
много	средства	от	общинския	бюджет.	

Тази	година	обаче	,	средствата	за	издръжка	на	училищата	,	определени	с	единните	стандарти	са	толкова	
ограничени,	 че	 още	 при	 съставянето	 на	 проекта	 за	 бюджет	 общината	 дофинансира	 училищата	 с	 60	000	 лв.	
собствени	средства	за	горива.	Освен	това	Закона	за	държавния	бюджет	за	2007	г.	съдържа	изрична	разпоредба,	
че	общините	,	които	не	внесат	в	МФ	одобрени	от	МОН	програми	за	оптимизиране	на	разходите	в	образованието	
в	срок	до	31	март	т.г.	няма	да	получат	частта	от	средствата	за	образование	от	общата	допълваща	субсидия	
за	третото	и	четвъртото	тримесечие	 на	годината.	Това	 е	нещо	 ,	което	би	предизвикало	 огромни	финансови	
проблеми	във	всички	сфери	на	общинските	дейности	и	ние	не	можем	да	си	го	позволим.	Затова	започнахме	
работа	по	съставяне	на	програма	за	оптимизиране	на	разходите	в	образованието	до	края	на	2007	г.	Програмата	
ще	съдържа	анализ	на	данните	за	динамиката	на	няколко	основни	показателя	за	учебна	2004/2005,	2005/2006	
и	 2006/2007	 г.	 ,	 както	 и	 	 прогноза	 за	 учебната	 2007/	 2008.	 В	 нея	 ще	 се	 набележат	 и	 конкретните	 мерки	 за	
оптимизиране	на	разходите.	Програмата	ще	се	разгледа	на	заседание	на	общински	съвет.В	следващия	брой	на	
вестника	ще	ви	запознаем	с	параметрите	на	програмата.

К АКВО ПРЕДС ТОИ ПО РЕМОНТИТЕ 
НА ОБЩИНСКИТЕ ПЪТИЩА И УЛИЦИТЕ В ТЕРВЕ Л

	 Тази	 седмица	 общинска	 администрация	 започна	 работа	 по	 документацията	 за	 обявяване	 на	
обществена	поръчка	с	предмет	„	Ремонт	на	общински	пътища”.	Прогнозната	стойност	на	дейностите	е	181	300	
лв.	 Поръчката	 ще	 има	 4	 обособени	 позиции	 –	 за	 ремонти	 на	 4	 участъка	 от	 общинската	 пътна	 мрежа.	 Те	 са	
следните:	Каблешково	–	Нова	Камена,	Кладенци	–	Главанци	,	Кочмар	–	Нова	Камена	и	Божан	–	Поп	Груево.	
Участъците	и	сумите	за	тях	са	определени	от	общински	съвет	в	рамките	на	целевите	средства	за	капиталови	
разходи	за	ремонт	на	общински	пътища.	Обществената	поръчка	ще	бъде	обявена	като	открита	,	за	строителство	
,	по	Наредбата	за	възлагане	на	малки	обществени	поръчки	.

	 През	 следващата	 седмица	 ще	 се	 определят	 параметрите	 и	 на	 следващата	 обществена	 поръчка	
–	 за	 ремонт	 на	 уличната	 мрежа	 в	 град	 Тервел.	 При	 спазване	 на	 всички	 нормативно	 определени	 срокове	 ,	
при	наличие	на	подадени	оферти	и	нормално	приключване	на	двете	процедури	можем	да	се	надяваме	,	че	
ремонтите	ще	започнат	през	месец	май.

ТРИТЕ ОБЩИНСКИ ПРОЕК ТА – К АК СЕ ДВИЖ АТ С ЪБИТИЯТА ПРИ ТЯХ
	 В	миналия	брой	на	вестника	Ви	запознахме	с	три	едновременно	стартирали	общински	проекта	–	за	

обновяване	на	градския	парк	,	за	изграждане	на	старческия	дом	и	за	изграждане	на	квалификационен	център	
в	бившето	общежитие.	Дейностите	по	тях	в	най-близък	порядък	са	следните	:

-	На	16	март	в	СИФ	бе	одобрено	заданието	за	проектиране	на	дома.	Предстои	възлагане	на	проектирането	
на	 проектанска	 фирма	 ,	 която	 притежава	 нужния	 опит	 при	 проектиране	 на	 социални	 заведения.	 Основен	
момент	в	заданието	е	изискването	за	избягване	на	етажността		при	разработването	на	проекта	.	Целта	е	да	

се	създадат	по-добри	условия	за	възрастните	хора	,	които	ще			 	домуват	там.Работният	проект	трябва	да	се	
представи	в	СИФ	най-късно	до	20	май	т.г.

-Най-късно	до	22	март	ще	бъдат	изпратени	покани	за	участие	в	процедура	за	избор	на	изпълнител	до	най	
–	малко	три	фирми	с	предмет	на	дейност	строителство	на	пътища	.	Фирмите	ще	се	състезават	за	договор	по	
проект	„Красива	България”	за	обновяване	на	градския	парк	в	Тервел.	Подадените	оферти	ще	се	разгледат	от	
5-членна	комисия	,	председателствана	от	представител	на	Проект	„Красива	България”	в	община	Тервел	на	29	
март	2007	г.	

-	Насрочиха	се	приблизителните	дати	за	тръжните	процедури	по	реализирането	на	проекта	за	изграждане	
на	 квалификационен	 център	 в	 гр.Тервел.	 Датите	 подлежат	 на	 одобрение	 от	 финансиращия	 орган	 –	 ИА	 на	
Програма	ФАР	към	МТСП.	Предложения	период	за	всички	тръжни	процедури	–	за	строителство	,	за	транспорт,	
за	публикации	,	за	онагледяващи	табели	и	др.	е	май	–	септември	2007	г.

ЗАПОЧНА РЕА ЛИЗИРАНЕТО НА ОБЩИНСК А ПРОГРАМА „УЧИЛИЩЕТО И 
ЧИТА ЛИЩЕТО – ЕС ТЕС ТВЕНА И БЕЗОПАСНА СРЕДА ЗА ДЕЦАТА”

	 На	14	март	т.г.	Кмета	на	общината	издаде	заповед	за	утвърждаване	реда	за	ползване	на	средствата	
и	упражняване	на	наблюдение	и	контрол	при	реализацията	на	18-те	одобрени	проекта	.	Тази	заповед	определя	
15	март	като	дата	за	стартиране	на	училищните	проекти	.	1-ви	април	е	датата	за	читалищата.	Училищата	ще	
подават	заявки	за	всеки	от	одобрените	си	по	проектите	разходи	в	отдел	„Просвета”.	Финансов	контрол	ще	се	
осъществява	от	отдела.	Контрола	на	дейностите	/	мониторинг/	ще	се	прави	ежемесечно	от	тричленна	комисия,	
председателствана	от	гл.спец.”Образование”.	При	читалищата	редът	е	малко	по-различен.	За	всеки	одобрен	
читалищен	проект	ще	се	сключи	договор	за	предоставяне	на		съответната	сума	под	формата	на	безвъзмездна	
помощ	за	читалището	–	кандидат.	Сумите	ще	се	отпускат	като	субсидии	за	действително	извършени	разходи	
по	проекта.	Мониторингът	ще	се	осъществява	също	ежемесечно	от	комисия	,	председателствана	от	специалист	
„Култура”	към	общинска	администрация.	Предстои	подписването	на	договорите	с	читалищата.	Първият	проект,	
по	който	вече	започна	работата	е	 	на	ОУ	„В.Друмев”	с.	Орляк	 .	Закупиха	се	платове	за	ушиване	на	три	вида	
костюми	,	с	които	учениците	ще	се	представят	пред	публиката	в	Тервел	след	по-малко	от	месец	–	на	празника	
на	ромите.	Преподавателите	,	ангажирани	в	проекта	работят	и	по	поставянето	на	танците	за	спектакъла.

РАБОТНА СРЕЩА НА ДИРЕК ТОРИТЕ НА ДЕТСКИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ 
В ОБЩИНА ТЕРВЕ Л

На	 14	 март	 т.г.	 се	 проведе	 работна	 среща	 на	 директорите	 на	 18-те	 общински	 детски	 	 заведения	 	 	 и		
ръководството	на	Отдел	“Просвета	“	в	общинска	администрация.	Обсъдиха	се	влизащите	е	сила	от	01.04.2007	
година	промени	в	размера	на	месечните		такси	за	ползване	на	детско	заведение	,	облекченията	за	определени	
категории	родители	и	новия	размер	на	хранодена	за	1	дете	в	детско	заведение.	Директорките	бяха	запознати	
с	необходимостта	от	оптимизиране	на	разходите	за	образование	,	произтичащи	от	разпоредбата	на	параграф	
66	от	ПЗР	на	закона	за	държавния	бюджет.	Поднесена	бе	информация	за	планираните	прояви	в	общинския	
културен	 календар	 и	 ангажиментите	 на	 детските	 градини	 в	 тази	 сфера.	 Обсъди	 се	 участието	 на	 детските	
заведения	 в	 предстоящия	 конкурс	 за	 лазарски	 групи	 и	 обичаи	 на	 31.03	 т.г.	 Директорките	 бяха	 запознати	 с	
утвърдения	 план	 за	 квалификация	 на	 учителите	 от	 сферата	 на	 предучилищното	 образование.	 Говори	 се	 за	
планираните	 ремонти	 по	 предписания	 на	 РИОКОЗ	 и	 предстоящото	 обучение	 ,	 което	 общината	 организира	 ,	
за	да	улесни	директорите	при	разработването	и	внедряването	на	задължителните	HACCP	планове	в	детските	
заведения	 ,	 домашния	 патронаж	 и	 ученическите	 столове	 .	 Обучението	 ще	 се	 извърши	 от	 специалисти	 от	
РИОКОЗ.Обсъдиха	се	и	редица	текущи	и	характерни	за	ресора	проблеми.		

ЛАЗАРОВДЕН И ВЕ ЛИК ДЕН – К АКВО Д А ОЧАКВАМЕ 
ЗА ТЕЗИ СВЕТЛИ ХРИС ТИЯНСКИ ПРАЗНИЦИ

Общината	е	готова	с	празничния	си	афиш	за	Лазаровден	и	Великден.	На	31	март	,	Лазаровден	,	можете	
да	посетите	Конкурса	за	лазарски	групи	,	който	ще	започне	в	15:	00	часа	в	читалището.	Момичетата	лазарки	
ще	бъдат	на	възраст	от	6	до	16	години	и	ще	представят	песни	,	танци	и	ритуали	характерни	за	лазаруването	
в	нашия	край.	Конкурсът	се	провежда	за	втора	поредна	година.	Великден	е	денят	,	в	който	ще	можете	да	се	
почувствате	като	на	празник	,	защото	на	площада	пред	общината	в	продължение	на	час	и	половина	ще	играят,	
свирят	и	пеят	за	Вас	артистите	от	Капанския	фолклорен	ансамбъл.	Същият	концерт	ще	бъде	изнесен	от	18:00	
часа	и	на	площада	в	с.Нова	Камена.

О Б Щ И Н С к И  В Е С Т ИРуБРИкА:

Предлагаме	 ви	 практични	 съвети	 от	 изпитаните	 и	 лесни	 домакински	
хитрини	на	нашите	майки	и	баби:

За	почистването:
--Лекетата	по	килима:	За	да	добият	отново	блясък,	използвайте	водата,	в	

която	сте	сварили	картофите.
--Алуминиевите	съдове:При	почистването	им	използвайте	смес	от	равни	

части	олио	и	спирт,	след	което	ги	изтъркайте	с	парцал	или	гъба.
--Емайлът:	 Можете	 да	 премахнете	 потъмняването	 му,	 ако	 изтриете	

емайлирания	съд	със	смес	от	терпентин	и	сол.
--Кранчетата	на	чешмата:Поръсете	ги	с	брашно	и	ги	изтъркайте	със	стар	

найлон.
--Петната	от	яйца	по	дрехите:	Опитайте	се	да	ги	изчистите	с	картоф,	сварен	

в	солена	вода
--Потъмнелият	 мрамор:	 Яркостта	 му	 ще	 се	 върне,	 ако	 го	 почистите	

с	 парцал,	 напоен	 с	 бензин.Оставете	 го	 да	 действа	 цяла	 нощ	 и	 след	 това	
полирайте	мраморната	повърхност	с	лицевата	страна	на	велурен	плат.

Б А Б А  Т А к А 
П Р А В Е Ш Е

РуБРИкА:

Разпрос траните лка	 фирма	 „С ТАН	 ПРЕС”-Терве л	 	 ПРОДЪЛЖ АВА	 абонамента	 за	 вес тници,	
спис ания	и	специа лизирани	из дания	по	ката лог	за	20 07	год. 	на	„МЕ ДИК А	ПРЕС”- София.

Абонирането	се	извършва	всеки	ден! 	Дос тавката	на	посочения	от	вас	адрес	е 	безплатна!
Не	се	колебайте	в	своя	избор! 	Обадете	се	на	те л.05751	/ 	21-86	и	к уриерите	ни	ще	ви	абонират	

на	м яс то	и ли	в	офис а	на	фирмата	в	гр.Терве л, 	ул.” Хан	Аспару х ”	№	28	
		(павилиона	между	аптеката	и	музея)

О  Б  Я  В  А
Въпрос:		 По	какво	си	приличат	жените	и	торнадото?	
Отговор:		 И	двете	неща	влизат	в	къщата	със	страхотен	трясък,	а	когато	си	тръгнат	-	мебелите	ги	няма.

*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	 След	дълги	изследвания	един	мъж	най-после	попитал	лекаря:	
	 -	Е,	какво	се	оказа,	докторе,	ще	имаме	ли	деца	с	жена	ми?	
	 -	Разбира	се,	господине...	ако	не	сте	ревнив.

В И Ц  Н А  Б Р О Я

Баба	Марта	праща	телеграма:
-Няма	да	се	бавя!	Вече	няма!
Тръгва	Малък	Сечко	в	дълъг	път
пречки	никакви	не	могат	да	ме	спрат.

Вече	идвам!	Чакайте	ме!	Стоп!	
Нося	мартенички	цял	вързоп-
хем	за	малки	и	хем	за	големи
чудесни	бели	и	червени.

Подарявам	ви	ги	със	мерак
и	на	обичта	ми	те	са	знак.
Искам	всички	хора	по	света
да	постигнат	своята	мечта.

П О  П Ъ Т Я  Н А  ж И В О Т А РуБРИкА:

П р е д с т а в я м е 	 в и 	 Ц в е т а н к а 	 К о с т о в а 	 и 	 н е й н о т о 	 с т и х о т в о р е н и е

Б а б а  М а р т а

Пожелавам	ви	да	сте	щастливи	
да	сте	здрави,	силни	и	красиви,
да	не	ви	застига	нищо	зло
и	да	ви	се	с лучва	все	добро.

Който	иска	това	да	се	с лучи
как	да	стане	може	да	научи:
мартенички	да	носи	със	радост
те	вещаят	здраве,	вечна	младост.

Ала	щом	пристигне	щърка	драг
на	хората	дава	верен	знак
мартениците	си	да	развържат
и	под	камък	бързо	да	ги	с ложат.

Ала	щом	пристигне	щърка	драг
на	хората	дава	верен	знак
мартениците	си	да	развържат
и	под	камък	бързо	да	ги	с ложат.

Тъй	било	е	и	така	ще	бъде
Баба	Марта	знае	-	не	се	сърди.-
Догодина,	с лед	другата	зима
мартенички	нови	пак	ще	има.
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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

З А  Н А Ш И Т Е  Д Е Ц А …
к ак во  пред лага  Общ инс к и ят  детс к и  комп ле кс  з а

 ма лк ите  тервелчани
	 ОДК	 ”Малкият	 принц”	 -	 Тервел	 е	 общинско	

извънучилищно	 педагогическо	 учреждение.	 Основната	
цел	 е	 създаване	 на	 комплексни	 условия	 за	 цялостно	
личностно	 развитие	 и	 творческо	 израстване	 на	 децата,	 чрез	
организиране	 на	 дейности	 в	 свободното	 им	 време	 в	 областта	
на	 науката,	 техниката	 и	 технологиите,	 изкуствата	 и	 спорта.	
Дейността	 на	 ОДК	 се	 основава	 на	 принципа	 на	 свободния	
избор	 на	 всяко	 дете	 от	 6	 до	 18	 години	 и	 спецификата	 на	
детската	 и	 ученическа	 личност	 и	 общност.	 ОДК	 предоставя	

на	 учениците	 от	 община	 Тервел	 многообразие	 от	 желани	 дейности,	 възможности	 за	
общуване	 в	 неформални	 обединения	 по	 интереси	 и	 социални	 контакти,	 развлечения	 и	
отдих	 в	 свободното	 време,	 стимулиране	 на	 творческата	 им	 изява	 чрез	 организиране	 на	
спектакли,	 концерти,	 конкурси,	 състезания,	 изложби,	 тематични	 празници,	 турнири,	 игри,	
екскурзии	 и	 др.	 От	 началото	 на	 учебната	 година	 в	 ОДК	 –	 Тервел	 са	 изградени	 7	 постоянни	
форми	 /	 кръжоци,	 школи,	 клубове	 и	 др.	 /	 с	 участието	 на	 над	 30	 ученика.	 Разнообразието	
от	 дейности,	 което	 предлага	 ОДК	 на	 учениците	 през	 тази	 година	 е	 в	 следните	 профили:

Природоматематически–	астрономия,	химия,	биология,	здравеопазване
Екология	и	опазване	на	околната	среда	–	опазване	на	околната	среда	и	

природолюбителската	дейност
Хуманитарно-обществени	–	история,	гражданско	образование
Литературно	творчество	–	художествено	слово	и	редакция	на	детски	вестник	„Млад	

репортер”
Танцово	изкуство	–	детско	–	юношески	модерен	балет	“Каприз”
Изобразителни	и	приложни	изкуства	–	рисуване,	живопис,	художествен	текстил,	етнография	

и	фолклор
Познавателно	–	развлекателни	състезания	–	“Аргонавти	и	Амазонки”,	“Зодиак”
ОДК	разполага	с	квалифицирани	преподаватели	и	опит,	както	в	обучението	на	учениците,	така	

и	в	организирането	на	изяви	от	общински	и	национален	характер.
През	 изминалата	 година	 ОДК	 е	 участвал	 в	 национални,	 международни	 и	 общински	 изяви.

Спечелени	 са	 множество	 отличия.	 ОДК	 “Малкият	 принц”	 –	 Тервел	 се	 утвърждава	 като	 едно	
от	 водещите	 извънучилищни	 звена,	 което	 интегрира	 традициите	 и	 новостите	 в	 областта	 на	
наукатаи	изкуствата.

Изяви, предвидени и осъществени за месеците февруари – март.

По	 повод	 националния	 празник	 3	 март	
ученици	 от	 Х	 и	 ХІ	 клас	 на	 ПГТО”Д.Михайлов”,	
посещаващи	 школата	 по	 художествено	 слово,	
под	ръководството	на	Радка	Радева	поднесоха	на	
гостите	на	общоградското	тържество	рецитал	за	
подвига	на	героите,	отдали	живота	си	за	свободата.	

Детско	шоу	“Зодиак”	–	проявата	е	периодична	
и	 се	 осъществява	 под	 ръководството	 но	
Катя	 Славова	 и	 с	 помощта	 на	 Виолета	
Димитрова	 .За	 16	 март	 бе	 предвидено	
поредното	 детско	 шоу,	 което	 този	 път	 включи	
и	 пролетен	 карнавал	 с	 костюми	 на	 любими	 приказни,	 литературни	 и	 анимационни	 герои.

Познавателно	–	развлекателно	състезание	“Аргонавти	и	Амазонки”	–	подготвя	се	и	се	провежда	
всяка	 година.Предвижда	 до	 края	 на	 месец	 март	 да	 се	 проведе	 петото	 поредно	 състезание	
между	 момичета	 и	 момчета	 от	 V	 клас.	 В	 “пътуването	 към	 колхида”	 участниците	 преминават	
през	 6	 кръга,	 именувани:	 Отечество,	 Европа,	 Език	 свещен,	 Природа,	 Изкуство,	 Олимпийци.

школите	 по	 гражданско	 образование	 с	 Х	 клас	 на	 СОУ”Й.Йовков”	 и	 ПГТО”Д.Михайлов”	
обсъждат	 с	 ръководителката	 си	 Катя	 Славова	 темите	 и	 позициите	 си	 за	 поредните	 дебати	 и	
въпроси	 към	 гостите,	 които	 ще	 бъдат	 с	 тях	 във	 връзка	 с	 професионалната	 им	 ориентация.

Момичетата	 от	 балет	 “Каприз”	 с	 ръководител	 Живка	 Ненова	 са	 в	 напрегната	
подготовка	 за	 предстоящото	 си	 участие	 в	 Национален	 шампионат	 –	 Димитровград.

Деца	 от	 школата	 по	 изобразително	 и	 приложно	 изкуство	 с	 ръководител	 Виолета	 Янкова	
до	 момента	 са	 участвали	 в	 много	 национални	 и	 международни	 конкурси.	 Радват	 гражданите	
на	 Тервел	 с	 множество	 тематични	 изложби.	 Последната,	 която	 представиха	 беше	 по	 повод	 1	
март.	 Мартеничките,	 изработени	 от	 малките	 майстори	 окичиха	 ръцете	 на	 много	 тервелчани.	

В	 момента	 децата	 от	 школата	 активно	 се	 готвят	 за	 своята	 традиционна	 Великденска	
изложба,	 на	 която	 освен	 шарени	 яйца,	 те	 ще	 ни	 представят	 картини	 рисувани	 върху	 плътно	
прозрачно	 фолио.Темите	 са	 групирани	 в	 три	 раздела:	 цветя,	 годишни	 времена	 и	 море.	

От	 1	 до	 6	 април	 три	 деца	 от	 школата	 ще	 вземат	 участие	 в	 Националния	 пленер	
“Красотите	 на	 моя	 роден	 край”,	 организиран	 за	 деца	 от	 градове,	 носещи	 имена	
на	 ханове.Миналата	 година	 в	 началото	 на	 Великденската	 ваканция	 те	 прекараха	
няколко	 незабравими	 дена	 в	 комплекс	 “Ястребино’	 като	 участници	 в	 пленера.

школата	 по	 журналистика,	 този	 месец	 ще	 издаде	 15	 пореден	 брой	 на	 своя	 вестник	
“Млад	 репортер”,	 в	 който	 ще	 отразят	 по-значимите	 отминали	 през	 месеца	 събития.

В	часовете	по	“Човек	и	природа”,	“Здраве	и	красота”,	“Химия”	ученици	от	ІХ	клас	два	пъти	седмично	
се	 запознават	 с	 актуални,	 вълнуващи	 и	 познавателни	 теми.	 Заедно	 със	 своята	 ръководителка	
Виолета	 Димитрова,	 учениците	 ,които	 посещават	 занятията	 плануват	 през	 месец	 април	 по	
повод	денят	на	земята	да	се	погрижат	за	засятите	от	тях	през	миналата	година	рози	и	дръвчета.

И	 през	 идващото	 лято,	 целият	 екип	 от	 преподаватели,	 работещи	 в	 ОДК”Малкият	
принц”	 ще	 се	 включат	 активно	 в	 предвидените	 мероприятия	 от	 програма	
“Наше	 лято”,	 която	 за	 четвърта	 поредна	 година	 ще	 радва	 децата	 на	 tервел.	

В	края	на	миналата	седмица	в	сградата	на	общинска	администрация	бе	оформен	презентационен	кът	“Община	Тервел	–	традиции,	дух,	таланти…”.	
В	него	са	аранжирани	табло,	онагледяващо	туристическия	потенциал	на	нашата	община,	общинското	знаме	и	няколко	материала,	подчертаващи	
даденостите	на	общината	и	това,	което	тя	може	да	покаже	на	своите	гости	–	местността	“Суха	река,	скалните	манастири,	експозициите	на	градския	
музей,	богатия	репертоар	на	детския	фолклорен	ансамбъл,	празниците	на	културата,	добруджанския	събор,	ловните	местности	и	още	много	други	
неща,	които	за	нас	сега	са	ежедневие,	но	всъщност	точно	те	представляват	една	много	добра	основа	за	превръщането	на	общината	в	туристическа	
дестинация.	Осъзнаването	на	факта,	че	Община	Тервел	е	съчетание	от	ценности,	които	предполагат	развиване	на	туристически	продукт	в	насока	
екотуризъм,	културен,	ловен	и	селски	туризъм	е	само	началото	за	това,	което	предстои	да	се	случи	през	следващите	няколко	години.	Надяваме	
се,	че		гражданите	и	хората,	които	идват	в	общината,	за	да	намерят	разрешение	на	проблемите	си	ще	отделят	по	няколко	минути,	за	да	разгледат	
материалите.	

Малките	художници	работят	над	поредната	си	изложба

И  “ М А Л к И Т Е  “  Н Е Щ А  С А  В А ж Н И

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
	-	Татко,	ти	си	голям	късметлия!
	-	Защо?
	-	Няма	да	има	нужда	да	ми	купуваш	нови	учебници.Оставам	в	

същия	клас!

	-Татко,	кога	е	рож деният	ми	ден?
-С лед	три	месеца,	Гошко.
-Искам	да	ми	подариш	една	сес тричка!
-Не	мога,	Гошко,	срок ът	е	много	к ъс.
-А	 защо	 не	 направиш	 това,	 което	 правиш	 във	 фирмата?	 Нали	 винаги	 казваш,	 че	 когато	 имаш	

много	бърза	поръчка,	наемаш	повече	работници…

“Аргонавтите”	се	готвят	за	старта	на	състезанието

“Амазонките”	също	ще	имат	достойно	участие


