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                      ПРЕ Д С ТА ВЯ М Е  ВИ

Ув а ж ае м и ч ит ат е ли ,

В е с т н ик „Терв е л”  в е че  може т е  д а  п р оче т е т е  и  н а  а д р е с:
www.ter vel .bg

В с айт а  н а  о бщи н ат а  ,  п ри  и з по л з в а не  н а   оп ци я  „ в е с т н ик”  о т  г л ав но ме н ю ,
ще н а мерит е  в с ич к и бр о ев е  н а  в е с т н ик а  о т  н ач а ло т о  н а  20 07  г.

И з по л з в айт е  в ъ з мож но с т т а  д а  б ъ де т е  и нф орм ир а н и 
з а  с ъ бит и ят а  В ъв  В а ш ат а  о бщи н а!

Формацията “Танца на вятъра”, възникнала в началото на 2000 година, е свободно творческо сдружение, 
обединило творци от няколко поколения с професионален опит в българския фолклор. Формацията се състои от 
20 изпълнители. Средната й възраст  е 22 години.

Шоу спектакълът “ТАНЦА НА ВЯТЪРА” на формацията е изграден върху съвременна интерпретация на 
българското фолклорно наследство. Авторите му разчитат на темперамента, красотата, динамиката, зрелищността 
и емоционалното художествено послание. Двете извечни начала–ритъмът на живота и силата на любовта си 
дават среща в една емоционално наситена картина. Създателите на спектакъла са водени в търсенията си от 
посланието: “Ние пренасяме традицията в новото време и я представяме за Вас като никой друг досега. Заедно 
с нас ще преживеете един прекрасен и многоцветен сън, който се надяваме да се превърне в реалност”. Стилът 
на формацията носи онази непринуденост и лекота на общуване със зрителя, с която вятърът докосва всеки един 
от нас:
„Ние обичаме вятъра, защото пътува без граници. 
С любов ни обсипва топлия вятър, когато гали косите ни.
От страсти вилнее буйния вятър- той знае гласа на дедите.
Танцуваме танца на вятъра, защото променя Съдбите ни !”

Спектакълът “ТАНЦА НА ВЯТЪРА” представя една картина на синтез между съвременната музика и 
ритъма, заложен във фолклорния танц, изразен чрез цялото тяло на изпълнителите. Първичността на фолклора, 
неговата непринуденост и полета на съвременния звук чертаят един път, който отваря врата към КРАСОТАТА. 
Спектакълът е замислен и осъществен под ръководството на артистичния директор Васил Герлимов, носител на 
наградата “Кристална лира” на Съюза на българските музикално-танцови дейци. Той е създател на формацията. 
В нея участва и съдията по спортна акробатика и бивша спортистка на националния отбор по акробатика Ивелина 
Славова. Хореограф на формацията е Мирослав Станев. Той е един от авторите на музикално-танцовия спектакъл 
“Битието”, представен в програмата на Европейския месец на културата в гр.Пловдив през 1999г. 

С формацията “ТАНЦА НА ВЯТЪРА” са свързани много известни личности – композитори, меценати, учени: 
акад.КАУФМАН, Теодосий СПАСОВ, Петър РАЛЧЕВ, Васил МИХАЙЛОВ, Иво ПАПАЗОВ, Емил ПАВЛОВ, Г-н Бернар Руо 
- Генерален Представител на Алианс Франсез Париж за България и др. Българският спектакъл “Танца на вятъра” има над 300 успешни концерта пред 

българска и чуждестранна публика. 
Васил Герлимов и неговата формация „Танца на вятъра” представят една нова авангардна концепция за развитието на българския фолклорен танц във времето и пространството. 

Майсторското разтягане и сгъстяване на елементите на танцовата форма е така въздействащо, че зрителят започва да участва в танца на вятъра. С великолепните си съвременни танци и 
костюми, изключителна музика и песни, запазени традиции и автентична атмосфера, ефектът е грабващ. Зрителят е увлечен от вихъра на танца владеещ залата. Или с други думи всичко, което 
се случва на сцената е под знака на „ритъма на живота и спасителната сила на любовта”. 
 Спектакълът на българските “лордове на танца” „Танца на вятъра” е една оригинална компилация от танц, музика и стих. Програмата предлага оригинална съчетание на кукери с 
перфектна акробатика, която минава като тънка сюжетна нишка между отделните изпълнения: мъжки нашенски танци, които по своята виртуозност на изпълнението гонят екзотиката на 
брейка; женските танци, в които можеш да видиш невероятната динамика и майсторство в сложните движения на краката. 

Този спектакъл разчита на силното въздействие и на елемента на изненадата. С невероятната си зрелищност и въздействие, спектакълът  “Танца на вятъра” оставя усещането, че това 
е нещо, което никога до сега не е виждано като визия, очарование и разтърсваща дълбочина.
 Такъв спектакъл си заслужава да бъде гледан от гражданите на Тервел и общината, затова общинската администрация планира събитието да се състои на 17 май от 20:30 часа на 
Градския площад пред общината.
 Уважаеми съграждани, каним Ви да станете съпричастни на това грандиозно и разтърсващо изкуство !

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 А Н Ц А  Н А  В Я Т Ъ Р А ”  -  Е Д И Н  С Ъ В Р Е М Е Н Е Н  Б Ъ Л Г А Р С К И  С П Е К Т А К Ъ Л 
щ Е  Г о С Т у В А  И  В  Г Р А Д  Т Е Р В Е Л 

РуБРИКА

Година II,  брой 16,  сряда,  18 април 2007г.

 ТЕМА:Как възприемаме хората около нас

Не ни остава време да обичаме хората, от това да ги съдим и критикуваме!

      Майка Тереза

                  МИСЪЛ НА БРОЯРуБРИкА
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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 Ъ Р В А В А Т А   Б Р А З Д А   Н А   Д о Б Р у Д Ж А

Радостин Мирков
Продължение от предходния брой: 

В А Г о Н И Т Е  Н А  С М Ъ Р Т Т А
Натъпкваха ни като говеда в товарните вагони, по шест-десет -седемдесет, до сто човека. Всички пъшкат, охкат, 

стенат - деца, жени, старци - всякакви. В нашият вагон преброих осемдесет и пет човека, от които три деца и тринадесет 
жени. Не можехме да дойдем на себе си от голямата уплаха и боя, който получихме на гарата. Гледката ужасна - кой 
с пукната глава, кой с изтекло око, с кървящи рани, но все пак живи. Хората уплашени, с дълбоки рани, страшни погледи 
на I мъка и отчаяние. Ние със Станко се отървахме само със синини и натъртвания. Бяхме по- млади и по-здрави,... 
издържахме, на по-тежко пострадалите оказвахме помощ, доколкото беше възможно. Нямахме нищо под ръка, освен 
парцалчета за превръзки. От гарата се чуха някакви заповеди. Разбрахме, че влакът ще ни откара на север, в гр. Яш. 

Какво преживяхме през дългите дни и нощи в товарните вагони, и сега ми е като кошмар, който никога не можах да 
забравя. Всичко не мога да ви опиша, но и от това, човек ще разбере за истинския пъкъл, който никой здрав разум не може 
да обясни.

- Хей, войника - извика Иван Кирчев през единственото малко прозорче на вагона / две, на една педи/ - дайте ни 
малко вода и хляб, ще изпукаме! Развикаха се и Иван Дучев, и Илия Желев. Отговорът беше само от изстрели и нищо 
друго. Стреляха без да им мигне окото, след което заковаха прозорчето. Въздух, колкото от процепите, и толкоз, - ще се 
издушим. Глада и особено жаждата, ни убиваха бавно. Тежко, тежко композицията се радвижи, влакът потегли. За охрана 
на вагона, бяха оставили едно младо войниче- румънче. То беше малко по-благосклонно. Станко и Желязко 
говориха с него за храна и вода. Много трудно успя да снабди с пет царевични питки, и три шишета вода. Това беше нищожна 
дажба за осемдесет и пет човека, но все пак е нещо. Много внимателно разпределихме до троха питките. На всеки се падаше 
по една хапка, а на децата по две.Водата - по една, две капачки, и това беше всичко. Не можете да си представите, как някой от 
глад и отчаяние, ръбаха дъските на вагона, и се гърчеха, и умираха в агония. Войничето беше сменено.

До края на пътуването, отговарящ за три вагона /включително и нашия/, беше старши, на име Петреску. От него 
получавахме само по едно шише вода на ден, няколко кочана сурова царевица, и по един черпак царевична каша 
- истинска помия. Ядохме направо от шепите си, като животните. Една от жените, държеше двегодишния си син на ръце, 
който повръщаше кръв от храната и плачеше. Майката викаше отчаяно за помощ. Ние взехме да блъскаме по канатите,... 
но нищо.

- Чумата да ви убие! Зверове, със зверове! Почернихте ме, детето ми затрихте! - нареждаше тази злощастна 
българска майка, над бездиханното си детенце, и скубеше косите си от отчаяние...

Това е само една, от многото трагедии, които изживяхме. Вътре във вагоните се дишаше все по-трудно. Смрад 
от повръщано, кръв, гангренясали рани, физиологични нужди. Започнаха да умират хората, да се разлагат труповете им, и 
миришеше страшно, непоносимо. Само в нашият вагон починаха двадесет и осем души /осемнадесет мъже, седем жени, 
три деца/. В другите вагони - картината същата. Казвахме на старшията да освободим вагона от труповете, но отговорът 
беше: “Не, всички по списък, живи или мъртви, трябва да стигнат до Яш”. Започнахме да отделяме труповете на 
единия край на вагона, покривахме ги с дрехи, за да намалим доколкото е възможно миризмата, и да скрием убийствената 
гледка.

Каква трагедия беше това за нас! Мълчахме като онемели. Кой ли можеше да предположи, че на света 
съществува такава жестокост? Тази действителност, трудно може да се опише с думи. Колко гадни неща и подробности, 
и досега не мога да изрека. При всеки спомен за това, чувствам, че и сега умира по нещо в мен. Стотици хора склопиха очи в 
неимоверни мъки, във вагоните на смъртта, завинаги оттървали се от този жесток ад. Задавах си въпроса: “тук кое е по-
добре,- да си умрял, - или жив сред смъртта и ужаса?” Потънали дълбоко в себе си, само една малка искрица, поддържаше 
тлеещото в нас въгленче на надежда. Надеждата да оцелеем, да се завърнем в Родината! Само това беше достатъчно да 
се борим, вървейки по този кървав път. Влакът намали хода си, и спря. Чуха се викове: Пристигнахме! Всички долу! И бързо! 
Отворете вратите, сваляйте умрелите, бързо, бързо... - бяхме стигнали Яш.

     Продължaва в следвашия 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:

        ОБЩЕСТВЕН РЕД И СИГуРНОСТРуБРИКА:

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

1. Още едно дело срещу бившия управител на ВиК-Добрич Георги 
Господинов тръгва в Районния съд в Добрич, съобщиха на брифинг в 
прокуратурата. Този път той е съден за сключване на неизгодна сделка, 
в резултат на която ощетил водното дружество с 20 160 лева. През 
август 2003 г. Господинов се срещнал с началника на Дивечовъдната 
станция в Тервел, за да направи уговорка за закупуване на 800 куб.
м. дърва на стойност 15 лева за кубик. След няколко дни двамата пак 
се видели, а водният шеф му казал, че дървата ще бъдат закупени от 
великотърновската фирма “Фрам АДВ” ЕООД. На 20 август на софийската 
стокова борса ВиК-Добрич закупило дървата от “Фрам АДВ” за 38 лева 
на кубик. В резултат на тази сделка водното дружество било ощетено 
с 20 160 лева. Ако бъде признат за виновен, Георги Господинов, срещу 
когото има една дузина дела, ще получи до 5 години затвор. 
2. От Националната асоциация на зърнопроизводителите ще настояват 
за старт на изкупната цена на пшеницата от над 200 лева за тон, стана 
ясно след Консултативния съвет по зърното. В районите на Добрич, 
Плевен, Видин, Варна и Велико Търново има завишена плътност от 
листни въшки, показват обследванията на службите “Растителна 
защита”, е станало ясно на земеделското министерство заседание на 
Консултативния съвет по зърното. Като причина се посочват меката 
зима и наднормените топлинни условия. Отчетено е, че нападение над 
прага на икономическата вредност има на 59, 1 хил. дка, а третирани в 
посочените райони са 26, 5 хил. дка. В Добричка област са третирани около 
60 процента от засегнатите площи заяви председателят на Националната 
асоциация на зърнопроизводителите Стилиян Стоянов, който участва в 
заседанието. Той посочи, че завишената плътност от нападение на листна 
въшка се дължи на голямата плътност на пшеничните посеви.

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

1. Който не подаде до понеделник (16 април) декларация за дължимите 
осигуровки ще бъде санкциониран с глоба от 50 до 500 лв., заплашиха от 
Националната агенция по приходите. Всички самоосигуряващи се лица 
като например еднолични търговци, съдружници в EООД, земеделски 
стопани, адвокати, художници, лекари, журналисти, музиканти, артисти 
и други трябва да подадат декларация за дължимите осигурителни 
вноски и данък върху доходите (т.нар. Образец 6) до 16 април 2007 г. в 
офиса на НАП по постоянния си адрес. Декларация Образец 6 се подава 
само от лицата, които по закон са длъжни да се осигуряват за своя сметка 
и по тази линия са регистрирали БУЛСТАТ, а не от всички физически лица, 
които са подали годишна декларация за облагане на доходите. Например 

гражданите, които са работили само на трудов договор през 2006 г. и 
подават декларация за доходите, за да ползват данъчно облекчение 
за дарение, не са длъжни да подават декларация Образец 6. Подобен е 
случаят с хора на трудов и граждански или на трудов и авторски договор. 
Честа практика е декларацията Образец 6 да се подава едновременно с 
годишната декларация за облагане на доходите. Няма пречка формулярът 
за дължимите осигурителни вноски и данък да бъде изпратен до НАП по 
пощата с препоръчано писмо с обратна разписка.
2. Лекарствата у нас ще поскъпват още в следващите години. Цените 
на медикаментите в България ще се уеднаквяват с тези в останалите 
страни-членки на Европейския съюз, заяви д-р Емил Христов, шеф на 
Изпълнителната агенция по лекарствата. Той участва в кръгла маса за 
въвеждането на нов реимбурсен модел в България, заради новия закон 
за лекарствените продукти. Според д-р Христов промените в закона 
ще дадат възможност за по-голяма прозрачност на процедурите за 
включването на медикаментите в позитивния лекарствен списък. Той 
вече ще се определя от комисия към Министерски съвет, която ще 
включва по равен брой представители на здравната каса, Министерство 
на здравеопазването, Агенцията по лекарствата, Министерството 
на труда и социалната политика, както и членове на съсловните 
организации на лекарите и зъболекарите. Решенията на тази комисия 
ще могат да се обжалват пред друг чиновнически орган т.нар. Комисия по 
прозрачността, в която пък ще участват представители на асоциациите 
на фармацевтичните компании и пациентските организации.
3.  Екоминистерството се закани на фирмите за разделно събиране 
на сметта, че ще им наложи свирепи глоби /максималната е 50 000 
лв./, ако продължават да не изпълняват задълженията си по Закона 
за отпадъците, стана ясно от изявление през изминалата седмица на 
министър Джевдет Чакъров. Той обвини 5-те фирми  оператори, че има 
сериозно разминаване в представените от тях в екоминистерството 
одиторски доклади и реалната картина по улиците на нашите градове. 
Министърът уточни, че в докладите им не е посочен точният брой на 
пуснатите на пазара опаковки, както и че разделното събиране на места 
е само по документи, а не се върши никаква реална дейност. Операторите 
са отчели за миналата година 275 000 тона пуснати на пазара отпадъци 
от опаковки, от които са били преработени само 120 000 тона, “което е 
твърде малко”, според Чакъров.
4. Евролиста, в която ще бъдат включени петте български медицински 
сестри и д-р Здравко Георгиев е внесена на 13 април в ЦИК от партията 
“Ред, законност, справедливост”. От ръководството на партията изразиха 
надежда, че при регистрацията на кандидатурите за евродепутати, 
ЦИК няма да си присвои прерогативите на съд, прокуратура или на 
институция за екзекуция, а ще осъществи съответните регистрационни 

действия съгласно закона и в рамките на правомощията си. Причина за 
изявлението им бе изразена още преди две седмици позиция от член 
на ЦИК, че не можело шестте медици да бъдат регистрирани заради 
законови пречки. В същото време обаче документите на партията са 
изрядни. Останалите 12 кандидати в списъка на РЗС за Страсбург ще 
станат ясни на 16 април. 

 По-важните новини през изминалата седмица  от чужбина:
1. Либийския лидер Муамар Кадафи ясно е заявил, че освобождаването на 
петте български медицински сестри зависи от финансовата компенсация 
за семействата на децата, заразени със СПИН. Либия настоява за по-
голям ангажимент на Европа към фонда, създаден от България, ЕС и САЩ 
за оказване финансова помощ на децата. Семействата на заразените 
деца искат компенсации на стойност 10 млн. долара за всяко дете. След 
произнасянето на смъртни присъди срещу медиците ни на 19 декември се 
появи информацията за размяна на българките с атентатора Абделбасет 
Меграхи, който излежава присъда за взривяването на американски 
самолет над Шотландия през 1988 г. При атентата загинаха над 270 души. 
В същото време стана ясно, че председателят на Европейската комисия 
Жозе Барозу е изпратил писмо на премиера Сергей Станишев, в което 
казва, че комисията ще остане ангажирана с постигането на общата цел  
освобождаването на българските медицински сестри и палестинския 
лекар. Барозу уверява министър-председателя, че както той, така и 
европейският комисар по външната политика Бенита Фереро-Валднер 
работели усилено за разрешаването на проблема.
2. В родилен дом в парижко предградие тази седмица бяха изпробвани 
първите електронни гривни срещу отвличане на новородени. Родилното 
отделение на болницата Ренси-Монфермей, където през последните 
пет години бяха регистрирани няколко кражби на бебета, предлага 
тази услуга на родителите, а те могат да приемат или откажат. 
Намерението на родилния дом, в който през 2006 година са раждали 
2 100 жени, е да предотврати отвличания, смени и нерегламентирано 
изнасяне на новородени заради семейни недоразумения, като 
същевременно запази отворения режим на болницата. При тази 
система, която се прилага в Англия, Ирландия, Австралия и даже в 
Малайзия, всяко докосване на гривната или изнасяне на новороденото 
от определен периметър активира алармен сигнал в контролната 
зала на персонала, който веднага може да установи къде е бебето.  
Гривната съдържа чип и радиопредавател, който на всяка секунда 
изпраща сигнал до приемници, разположени из цялата сграда. 
Устройството е направено от пластмаса и силикон. То е непромокаемо и 
хипоалергично, тежи 12 грама и стои постоянно на крачето на бебето.

През изминалия период от 7 април до 13 април 2007 год., на територията обслужвана от Областна 
Дирекция „Полиция” (ОДП)-Добрич, са  регистрирани 21 криминални престъпления и произшествия.

През изминалите дни на територията обслужвана от ОД „Полиция”- Добрич са регистрирани 17 пътно-
транспортни произшествия. 

Поделенията на ОД„ПБЗН”- Добрич са участвали в гасенето на 8 пожара и 2 аварийно-спасителни 
дейности. По-голямата част от пожарите са с нанесени незначителни материални щети.

Семейни нерадости 
Съдебно дело за развод. 
- Защо искате да се развеждате? 
- Имаме различни интереси. 
- А именно? 
- Аз се интересувам само от жени, 
                                           а жена ми - от мъже.

В И Ц  Н А  Б Р О ЯРуБРИКА:

Съпрузи се карат. Жената побесняло казва: 
- Да знаеш, толкова си ме ядосал, че ще ти сложа най-големите рога 
на света. 
Мъжът кротко отговаря: 
- На хубав човек всичко му отива, скъпа.
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щЕ уЧАСТВАМЕ В ПРоГРАМАТА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНоСТ С ДВА ПРоЕКТА
Общината подготвя два проекта , с които ще участва в Програмата за енергийна ефективност на МОН. 

Средствата , за които ще се конкурират всички общински училища , отговарящи на критериите са 16 000 000 лв. 
и са отпуснати по бюджета на МОН. Ние ще внесем две предложения. За ОУ „В.Друмев” с. Орляк и за СОУ Тервел. 
Енергоспестяващите мерки , които планираме да бъдат извършени , ако проектите бъдат одобрени са : за СОУ 
– подмяна на единия котел и на цялата отоплителна инсталация ; за ОУ Орляк – подмяна на дограма и витрини 
в учебните корпуси и ремонт на отоплителната инсталация.Стойността на двата ремонта е : за СОУ – 85 110 
лв. , за ОУ Орляк – 136 616,52 лв.Критериите , по които проектите ще се оценяват са: размер на инвестицията 
за 1 ученик, брой на учениците за съответното училище през последните три години , брой на маломерни и 
слети паралелки в общината , предприети мерки за оптимизиране на училищната мрежа през последните 
осем години. Броят на предложенията се редуцира и поради факта , че допустими за кандидатстване са 
само училища , които имат над 250 ученика и площ на учебните корпуси – над 800 кв.м. Проектите ще бъдат 
представени в МОН от съответните РИО в срок до 20 април.

ПРоЕКТ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ЦЕНТЪР ЗА ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНоСТИ ЗА ДЕЦА В ЧИТАЛИщЕТо В С. НоВА 
КАМЕНА СЪБРА оБщНоСТТА НА СРЕщА В оБщИНА ТЕРВЕЛ

Проектът е внесен за разглеждане в СИФ на 13.12.2006 г. Той е разработен в съответствие с правилата на 
фонда за проекти на общности.Целта на проекта е да се изгради център за занимания на деца в сградата на 
читалището в с.Нова Камена и този център да бъде звеното , което да осигурява целодневен ангажимент 
по интереси на децата, за да посещават те училище и да се ограничи тенденцията на отпадане от училище в 
региона.Учениците от средищното училище в Нова Камена са основно от три села – Каблешково , Градница и 
Нова Камена. Голяма част от тях са от ромския етнос. Известно е , че те биха се задържали в училище , ако им 
се осигурят интересни занимания и храна. От три години училището има ученически стол и допълнителното 
поевтиняване на храната не би било невъзможно.Сега децата се хранят двукратно срещу сумата от 0,50 лв. 
на ден.Това , което липсва е интересни занимания , които да превърнат училището в любимо място за тях. 
Затова проектът предвижда обособяване и оборудване на ателие по керамика , ателие по приложно изкуство , 
библиотека и зала за прояви и изложби в читалището в Нова Камена. В ремонтните дейности ще се ангажират 
безработни мъже от трите села. Общата стойност на проекта е 115 000 лв. 23 500 лв.от тях се осигуряват от 
Община Тервел като съфинансиране . Общината има ресурса да осигури подходящите преподаватели и 
финансиране на работата и изявите на децата. На 11 април представители на общността / родители на деца 
и учители от трите села / се срещна с експерт за оценка на общностите към СИФ. Резултатът от срещата ще 
послужи при крайната фаза за  оценка на проекта. Ако бъде одобрен за финансиране , проектът ще бъде 
реализиран по правилата на фонда . Този проект е втория партньорски проект на общината / след този с ПГАС 
Добрич/ . В него тя си партнира с НПО „Бъдещето е в нас”- Тервел.Ролята на неправителствената организация от 
млади хора е голяма – тя е избрана от общността да я представлява за нуждите на проекта пред СИФ. 

АБИТуРИЕНТИТЕ В ТЕРВЕЛ щЕ ПРАЗНуВАТ НА 24 МАЙ
На 12 април Общината покани на среща представители на зрелостниците от двете средни училища в града. 

Присъстваха двамата директори , класни ръководители и представители на абитуриентите. Стана ясно , че 
все още не е уточнено желанието на младите хора и те са раздвоени между два варианта за празника си – да 

празнуват заедно или всяко училище да празнува отделно. Представителите на възрастните / община , учители 
, директори / си позволиха да посъветват абитуриентите да бъдат заедно и да се веселят на празника си в една 
вечер.В крайна сметка , след известен размисъл и допълнителни разговори бе приет този вариант – 80 –те 
зрелостника от СОУ и ПГТО да имат своя „бал” на 24 май , в ресторант „Байкал” в Тервел. Общината осигурява 
по 30 лв. на зрелостник за празничната вечеря и 400 лв. за заплащане на програмата. Училищните тържества 
– програми  за изпращане на абитуриентите ще се състоят в предходните дни в залата на читалището. Всички 
зрелостници с отличен успех и отличилите се в областни и национални олимпиади и състезания от двете 
училища ще получат грамоти и предметни награди от Кмета на общината.  

НАКРАТКо По ПРоЕКТИТЕ ЗА ИНФРАСТРуКТуРАТА
Подписа се договорът с изпълнителя на обект „Градски парк Тервел”, предстои уточняване на времевия 

график за изпълнение на проекта. Проучват се възможностите за  изработване на нови пейки и съдове за 
отпадъци за парка. Водещото при избора за съжаление е да се осигурят пейки , които да не могат да бъдат 
чупени и  изнесени от алеите / думата за това е кражба / и кошчета , които да съдържат малко метал и да 
са достатъчно тежки – по същата причина. Тези критерии за избор за жалост се разминават драстично с 
желанието ни за естетическо оформление и са много компромисен вариант с представите на голяма част от 
тервелчани за това как би могъл да изглежда парка след ремонта. Действителността обаче е тази и трябва да 
търсим баланса между естетиката и здравината.

Възобнови се работата по проект „Възраждане на бизнесзона „Североизток”. Той трябва да бъде завършен 
до края на м.юни т.г.

Експерт от СИФ извърши оглед на сградата предназначена за старчески дом в с. Полковник Савово .

кАкВО ПРЕДСТОИ ПРЕЗ СЕДМИЦАТА?
- На 18 април ще се проведе открито занятие на логопедичния кабинет на общината. Това занятие 

се организира , за да се популяризира в педагогическите среди дейността на това специализирано звено. 
Кабинетът работи от края на 2006 г.и е създаден от  Общината в отговор на нарастващите нужди на децата от 
тази специализирана образователна услуга. Кабинетът се помещава в сградата на ЦДГ 1 в Тервел. Посещава 
се от деца от детските градини и СОУ. На занятието ще присъстват директорите на детските градини , пом.
директор за начален етап от СОУ , специалисти от СОУ и представители на общината. В кабинета работи логопед 
– педагог .Децата посещават кабинета в съответствие с утвърден седмичен график. Методическа помощ за 
начинанието се оказва от РИО Добрич.

- На 20 април Капанският ансамбъл ще радва с танците и песните си хората в три Тервелски села 
– Кладенци , Кочмар и Жегларци. Концертите ще се състоят в часовия диапазон – 14 , 30 – 19, 30 часа и се 
финансират от община Тервел по приетия от Общински съвет културен календар. Припомняме , че на Великден 
същият ансамбъл гостува в Тервел и в с. Нова Камена. Начинанието се инициира от Кмета на общината , с цел 
възраждане на традицията за празници на културата  в селата от общината.

- До 19 април в деловодството на Общината ще бъдат внесени програмата за оптимизиране на 
училищната мрежа и няколко текущи предложения на Кмета на общината.Предвижда се насрочване на 
заседание на Общински съвет на 26 април.

О Б Щ И Н С к И  В Е С Т ИРуБРИКА:

Уважаеми читатели, 
и в този брой на вестник 
„Тервел” ще продължим 
да Ви представяме 
избрани произведения от 
стихосбирката на Иван Денев 
„Ще съм млад и с вас на път”. 
   

П О  П Ъ Т Я 
Н А  ж И В О Т А 

РуБРИКА:
Предлагаме ви практични съвети от изпитаните и лесни 

домакински хитрини на нашите майки и баби:
Гладене на дантели
За да запазят цвета и формата си, дантелите и дантелените покривки се 
потапят в прясно мляко и се гладят влажни.
Да запазите красивия букет за по-дълго време
Напълнете вазата със следната смес: два литра вода, две супени лъжици 
оцет, две супени лъжици захар.
Лесно почистване на мебели тапицирани с кадифе или плюш
Тапицираните с кадифе или плюш мебели изчистете първо с прахосмукачката, 
а след това избършете тапицерията с намокрена и добре изцедена гюдерия.
Да предпазим дръжките на вратите при боядисване
Когато боядисвате вратите, увийте с алуминиево фолио дръжките, за да ги 
предпазите от накапване.

Ако в хладилника мирише на мухъл
Ако в хладилника мирише на мухъл, поставете отворена бутилка с оцет.
Олиото сваля лепилото
Следите от лепилото останало от отлепения етикет не можете да махнете 
без да остане следа върху предмета.Олиото ще ви реши проблема: капнете 
върху следите от лепилото, оставете го известно време и го изтрийте със 
спирт или водка.
Поправяне на степани дрехи
Степаните дрехи могат да се възстановят, като ги оставите да киснат 24 часа 
в студена дъждовна или снежна вода. След това ги изперете с хладка вода, 
като ги мачкате леко с пръсти. Изплакнете ги с вода със същата температура.  
После ги накиснете за още 48 часа - пак в хладка вода, към която сте добавили 
на 1 литър 4 супени лъжици винена киселина. След престоя в разтвора 
изплакнете в чиста хладка вода. 

   
ДоБРуДЖАНСКА уТРИН

Облаци и птици
прелитат рано- рано,
с крилете си разтварят хоризонта
и през врати от светлина 
излиза слънцето,
оглежда се широко
и като стопанин
тръгва през полята. 
След него селяните тръгват
по равнината топла като хляб
и стъпките им се надпяват
със пъдпъдъците в житата. 

Б А Б А  Т А к А  П Р А В Е Ш ЕРуБРИКА:

В И Е  П И Т А Т Е ,  к М Е Т А  О Т Г О В А Р ЯРуБРИКА:
ВЪПРОС: Колко струват на общинския бюджет Празниците на културата ? Средствата , които се харчат за тях не ощетяват ли читалищата в общината?

ОТГОВОР: Тазгодишните Празници включват шест прояви – концерти на ансамбъл „Българе” и на формация „Танца на вятъра” , Общински празник на фолклора , Конкурс „Калинка Вълчева’ , постановка на куклен и 
драматичен театър. Общата стойност на Празниците е 16 100 лв. , които се разпределят както следва: Ансамбъл „Българе” – 9600 лв. , „Танца на вятъра” – 2 500 лв., Конкурс „Калинка Вълчева” – 2 500 лв. , Общински празник 
на фолклора – 500 лв. и двете театрални постановки – всяка по 500 лв. Традиционно общината разходва за тези празници ежегодно 13 – 14 х.лв.

Средствата за празниците са разчетени в общинския културен календар и се осигуряват от местни приходи в общинския бюджет.Те нямат нищо общо със средствата предназначени за читалищата , които от своя страна 
се финансират по следните няколко начина – чрез субсидия от общинския бюджет , като сумата се определя по стандарт от Министерство на финансите , чрез собствени приходи от наеми на помещения , от отдаване на 
читалищна земя или други активи , от членски внос , от такси за посещаване на самодейни форми , библиотеки и др. Допълнително по културен календар общината заделя всяка година средства за поемане на пътни разноски 
на ансамбъла при читалището в Тервел. Тази година сумата е 2 000 лв. Пак тази година по –активните читалища се включиха с проекти в общинската програма „Училището и читалището – естествена и безопасна среда 
за децата”.Читалището в Тервел получава от общината около 7 000 лв. за два свои проекта , а няколко от читалищата по селата – за по един. Всяка година / включително и тази – в срок до 27 април/ читалищата могат да 
кандидатстват и пред Министерство на културата за получаване на допълнителни средства за текущ ремонт , компютри или набавяне на литература.Основният ремонт на читалищните сгради и основното оборудване е грижа 
на общината и разход на общинския бюджет , извън средствата за издръжка на читалищата.

Читалищата са уникална , характерна за България форма за културна дейност, но те са институции , които осигуряват работата на самодейни състави и школи. Изявата на тези форми се осигурява ежегодно чрез 
многобройни събори , прегледи , конкурси, празници, концерти и др. в цялата страна. Нашата община също е организатор на няколко такива прояви.  Празниците на културата имат съвсем друга цел – да срещнат гражданите 
на общината с професионалното изкуство, да „доведат” на тервелска сцена имена и спектакли , които нашите съграждани не биха могли да видят по друг начин.

В заключение – противопоставянето на дейността на читалищата и Празниците на културата е неуместно и некоректно. Общината и читалищата се допълват взаимно , за да задоволят духовните ни потребности – и от 
самодейно и от професионално изкуство. За да правят това те получават средства – от всички нас - данъкоплатците.
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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

„МОЯТ учИЛИЩЕН ДВОР” – ПРОЕкТ НА IX А  кЛАС В СОу ТЕРВЕЛ НАБИРА СкОРОСТ
На 11 април в СОУ „Йордан Йовков” Тервел започна работата по проект „ Моят училищен двор” . Проектът е дело на момчетата и момичетата от 

девети „а” клас и на тяхната класна ръководителка и преподавател по биология– Николинка Кирова . Финансира се по Общинската програма „Училището 
и читалището – естествена и безопасна среда за децата”. Дейностите започнаха с изкъртване и отстраняване на старата изпочупена каменна обшивка на 
четирите квадратни цветни алпинеума и на каменния ограден парапет.Всичко това вече е свършено и в момента се облепя нова каменна облицовка. Това 
, разбира се , се върши от нает работник . Материалите и възнаграждението му се осигуряват от бюджета на проекта.Паралелно с това беше подготвена за 
засяване почвата на алпинеумите и се закупи посадъчния материал – 70 хибридни рози .В петък учениците ги засяха в два от алпинеумите и си пожелаха 
да не се намират хора , които да посегнат на цветята , за да могат те да пораснат и да разкрасят любимото им училище. В помощ  на младежите през цялото 
време бяха класната им ръководителка и специалисти от община Тервел. В събота същите млади любители на природата посетиха местността „Суха река”. 
Впечатленията им са много и ще им послужат при работата им по следващото им начинание – подготовка на материал , с който ще участват в ученически 
конкурс за предлагане на мерки за опазване на биоразнообразието в природата.

Работата по проекта ще продължи с облицоване и поставяне на пейки върху каменния ограден парапет и със засаждане на втори вид цветя в 
другите два алпинеума.Целта на деветокласниците е той да приключи в навечерието на 24 май и да бъде подарък за абитуриентите от училището.

Близо 70 са вече муфлоните в Държавна дивечовъдна станция в гр. Тервел. Наскоро женските са  родили, след като успешно са били заплодени от осем мъжки 
муфлона, внесени от Австралия през изминалата година. Преди това станцията се бе сдобила с муфлони от „Извора” Девин, и „Женда”–Кърджали. Последната партида дойде 
от алпийската държава и бе уредена от Националното управление на горите. 

Благоприятните климатични условия определят голямото разнообразие в животинския свят на територията на ловното стопанство. За добрата популация на 
муфлоните допринася и благоприятното разположение на днешната Държавна Дивечовъдна станция, която представлява платовидна земя, дълбоко нарязана от суходолия. 
Стопанството е разделено на три ловностопански района–Сърната, Кьостата и Данкулак. Към тях е предаден и ловностопански район от Държавно лесничейство Генерал 
Тошево–Суха река. Във всички райони се извършват необходимите ловностопански мероприятия, свързани с нормалното развитие на дивечовите запаси и за регулиране на 
числеността на хищниците. Към настоящия момент е установено увеличение на популацията на муфлоните, които от 55 броя сега вече  наброяват около 70. През последните 
години се наблюдава значително увеличение на броя на хищниците, особено на чакалите. 

Държавна дивечовъдна станция Тервел предлага лов по линията на организиран ловен туризъм. Традиция е гостуването на ловци от Германия, Италия, Англия, като 
за целта се инвестира в подобряването на материално-техническата база на двата ловни дома. 

Местността е предпочитано място от немски авджии. През изминалата година чехи отстреляха два благородни елена, а датчанин повали огромен глиган. Запитвания 
за лов в Тервелско има и от руснаци. Станцията се разпростира на площ от 14 хиляди хектара. 

М О Е Т О  “ ГА РД ж Е ”  Е  Н А й - х у Б А В О  И  Н А й - у М Н О

На 07.04.2007 год. в град Дряново се проведе Национален турнир по лека атлетика на писта. Участваха клубове по лека атлетика от цялата страна. 
При момчетата, родени през 1995/1996 год., които по Наредба трябваше да пробягат 800 м. наш представител от КЛА „Атлетик” гр. Тервел бе Николай Ивелинов, 

който се класира на ІІІ място с бронзов медал.
В следващата възрастова група при юношите младша възраст, тервелският лекоатлет Мирослав Георгиев пробяга 1500 м. и финишира на финалната права трети, 

заемайки почетното ІІІ място, и отново бе отличен с бронзов медал. 
При юношите старша възраст нашия представител Евгени Здравков, които също трябваше да пробяга 1500 м. остана трети в крайното класиране и отново като 

другите тервелски състезатели от КЛА „Атлетик” бе отличен с бронзов медал. 
На всички състезатели участвали в Националния турнир по лека атлетика на писта, класирали се до VІ място бяха раздадени парични и предметни награди. 
Равносметката за участието на нашите талантливи състезатели и подготовката им от техния треньор Начо Петров е повече от добра. Спортистите от КЛА „Атлетик” 

се завърнаха с три бронзови медала от Националния турнир провел се в гр. Дряново, с които достойно увеличиха почетните звания и медали за „Атлетик” и град 
Тервел. Пожелаваме им още бъдещи  успехи !

Б Р О Н З О В И   М Е Д А Л И   З А   „ А Т Л Е Т И к ”

ЗА ПЪРВИ  ПЪТ  ПОкОЛЕНИЕ  НА АВС ТРИйСкИТЕ  МуфЛОНИ  В ТЕРВЕ Л

Майката на Иванчо му се кара:

- Целият си мокър !
- Да, мамо ! Играхме с Петър на кучета !
- Ти ли беше кучето !
- Не, мамо ! Аз бях дървото ! 

Госпожата казва:
- Затворете читанката ! 
А Стефчо пита: 
- На коя страница, госпожо ?

На 12 април се отбеляза международният ден на авиацията и космонавтиката. На този ден през 
1961 година, Юрий Гагарин осъществява първия в историята на цивилизацията полет на човека в космоса 
с кораба  “Восток” около Земята за 108 минути. Юрий Гагарин е роден на 9 март 1934 година в град Гжатск. 
През 1957 година завършва Оренбургското  авиационно училище, след това започва работа към Съветските 
военновъздушни сили, като пилот на изтребител в Арктика. Там той извършва първите си полети при 
Северното сияние.

Първият българин, излетял в космическото пространство е Георги Иванов. Това се случва на 10 

април 1979 година, полетът трае два дни- до 12 април 1979 год. Чрез него, България се превръща в шестата 
нация на планетата, изпратила свой представител в космоса. Вторият българо-руски космически полет 
започва на 7 юни 1988 год., когато е изведен в орбита космическия кораб “Союз-ТМ-5”. На борда на кораба е 
вторият български космонавт-изпитател – Александър Александров.

В България е създаден Институт за космически изследвания при БАН, който участва с няколко 
проекта за изследване на потенциала на модулите на международната космическа станция. На станцията 
работят български уреди за изследване на радиационната обстановка.

12 АПРИЛ-МЕ ж Ду НАРОДЕН ДЕН НА кОСМОНАВТИк АТА И АВИАЦИЯТА

И м а  н а ч и н и  в р е м е т о  д а  в и  с т и г а  и  д о р и  д а  в и  “ х а р т и с а ”  –  з а  л ю б и м и  н е щ а
Умеете ли да управлявате времето си ефективно? Имате ли чувството, че никога нямате 

достатъчно време ? Лягате ли си изтощена, но с усещането, че не сте свършила всичко ? Има толкова 
много претенденти за времето ни, че става почти непосилна задача да се справим адекватно. Ако 
същевременно търсите и нова работа, може наистина да ви дойде в повече. Търсенето на нова 
работа може да отнеме цялото ви време, така че как ще балансирате с другите отговорности? 
Тайната на ефективното управление на времето е да сте наясно какви са приоритетите ви и да проявите 
дисциплинираност в разчитане на вашия ден именно според тези приоритети. С малко мисъл, планиране и 
практика, бихте могла да си освободите няколко часа седмично за нещата, които са наистина важни за вас. Ето ви 
няколко модела, които може да ви помогнат в организацията на времето ви:

Подредете хаоса. Ако домът ви е разхвърлян, пълен с неща, които не ви трябват и които не използвате, със 
сигурност губите много време да държите ситуацията под контрол. Ако направите едно истинско почистване, 
това ще улесни живота ви и ще ви накара да се почувствате много по-добре емоционално. Освободете се от 
стари вестници, списания и всякакви други хартии, които не ви трябват. Вземете папки или кутии и приберете 
онези материали, които са ви необходими, на леснодостъпно място. Подредете и гардероба си – извадете всички 
онези дрехи, които не ви стават или не сте носила през последната година и не възнамерявате да облечете 

повече. Може да направите своя малка благотворителна акция, като ги дадете на хора, които имат нужда от тях. 
Опитвайте се да поддържате порядък в дома си постоянно – това наистина ще ви спести време и ще ви създаде 
усещане, че животът ви, като цяло, е под контрол. 

Подредете и емоционалния си свят. Колко често правите неща, които не искате, но се налага или трябва ? 
Опитайте се да изчистите от речника си думи като “налага се” и “трябва” поне за седмица. Правете само това, 
което е нужно или което искате да правите и вижте равносметката – колко време си освободихте ?

Приоритизирайте и планирайте. Много хора губят огромно количество време за неща, които всъщност не 
смятат за важни. Направете си списък с трите най-важни неща за вас, в този момент – търсене на работа, време 
за семейството и т.н. В продължение на седмица поддържайте дневник и записвайте колко време сте отделила за 
важните неща и колко за не толкова важните за вас. Вземете решение да намерите още време за важните неща 
и да съкратите времето за останалите. Ако е необходимо – запишете си “срещи” с важните за вас ангажименти 
във вашия дневник.

И накрая – отделете време за себе си. Никой не може да оцелее, ако по цял ден тича на пълни обороти. 
Любимите ви занимания – винаги когато можете – зареждат „батериите” ви и ви дават сила да се справяте много 
по-лесно с маратона на живота.

ПОЛЕЗНИ И ПРИЯТНИ С ЪВЕТИ ...  ЗА ВСЕкИ


