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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!

  
Животът е поредица от срещи и раздели. Срещи, които носят очакване, за нещо добро, нещо 

истинско, нещо прекрасно. И раздели, които носят нескрита болка и тъга.
Имаше среща преди 4 години, през есента на 2003 година с едни плахи, неуверени все още в 

себе си момчета и момичета в двора на ПГТО „Дочо Михайлов”, гр. Тервел. Всички те с различни 
характери, навици, всеки понесъл своята истина, обединени от идеята за усвояване на желаната от 
тях професия и получаване на свидетелство за зрелост. И уверено, стъпка по стъпка  вървяха по 
пътя, който за всички тях стана общ.

Сега, 4 години по-късно, пред нас стоят пак тези момичета и момчета, извървели пътя  до 
съзряването заедно.

Специалност - „Автоматизация на производството” – завършват 17 абитуриента, от които с 
отличен успех за 4-годишния курс на обучение четирима – Георги Костадинов Станчев, Никола 
Костадинов Станчев, Тодор Миленов Тодоров, Енгин Илми Исмаил. Това беше най-своеобразният 
клас, с готовите отговори на всичко и всички. 

Професията - „Монтьор на електрически уреди, апарати и устройства” завършват 14 абитуриента, 
всеки един от които се стремеше добре да усвои професионални умения и навици с надеждата за 
реализация след това. 

И накрая, но не на последно място, професията -  „Оператор в шевното производство” – 
завършват 19 абитуриента, от които  отличници са Дора Господинова Господинова, Иванка Георгиева 
Обретенова, Пламена Руменова Димитрова. Можем да кажем за този клас, че съвестно и старателно 
винаги изпълняваха поставените им задачи, свързани учебната работа, извънкласните дейност, 
като показаха активност, художествено мислене и творчески усет.

За всички вас, момичета и момчета, които бързахте да стигнете  края, бързахте  като че ли да 
пораснете, съвсем скоро ще бие последния училищен звънец.  С колко нетърпение и трепет сте го 
очаквали?!

Защото след този звънец няма да има бележници, няма да има отсъствия, няма да има 
двойки...

Прекрасно, нали?...
Но съвсем скоро ще осъзнаете, че е останала още само една наука, която тепърва ще усвоявате, науката наречена „Живот”. 

             Странна наука, нали?
Наистина, там няма писани двойки, но има неписани, които всеки сам си поставя, защото и сам се изпитва. 
Ще се налага  да забравите  отговори като „Не знам”, „Може ли утре?”, „Не мога сега”...,  защото от  вас ще се изисква решения да вземате. А вече веднъж взетото решение е и окончателно.

Ще се трябва да правите често компромиси, в името на нещо или на някого. Но нека тези компромиси не са компромиси с Вашата 
съвест, защото един ден, след време, направили равносметка на 
постигнатото, на овладените знания от странната  наука „Живот” с 
гордост  да кажете „Аз го направих!”

 На добър час!
       
Н. Георгиева – класен ръководител на XII а клас

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

А Б И Т У Р И Е Н Т И Т Е  О Т   П Г Т О  „ Д О Ч О  М И Х А Й Л О В ” 
РУБРИкА

Година II,  брой 20,  сряда,  16 май 2007г.

За философията на живота 

„Тоз и ,  к о й т о  н е  п о м н и  м и н а л о т о  е  о с ъ д е н  д а  г о  п о в т а р я.”

                 ДЖ.САНТАЯНА

                  МИСЪЛ НА БРОЯРуБРИкА

Н А  У Ч И Т Е Л к АТА

Учителката ми любима 
Беше страхотна и неповторима.
Със своите разкази чудесни,
Правеше часовете интересни.
Винаги говореше спокойно
И обясняваше обстойно.
Уроците в приказка превръщаше
И никога за нищо не се мръщеше
Разбираше проблемите
На малките и на големите.
На всеки винаги показваше
И помощ не отказваше.
С приличното си държание
Тя е модел за подражание.
За това я почитам
И безкрайно много я обичам.
Чаках нетърпеливо в захлас
Кога ще дойде следващия час,
Нещо ново да науча 
и оценка да получа.
За мен е учителка – мечта,
Която няма равна на света.

Иванка Георгиева Обретенова
 XII в клас
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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
кЪРВАВАТА  БРАЗДА  НА  ДОБРуДЖА - Радостин Мирков

Продължение от предходния брой: 
кЪМ БИВОЛАРИ

Разбягахме се панически, и така в суматохата спасих куршума.Помогнаха ми другарите, имал съм голям 
късмет! За такова провинение... убиваха! Почивка даваха на обяд, не повече от половин час. Всеки лягаше 
където си беше, не губеше и секунда. Пиехме мътна вода, ядяхме боб и отново на работа, до тъмно. Прибираха 
ни под строй и с охрана в лагера. Някой се опитваха да избягат през гората и ги настигаха и застрелваха. За 
неизпълнени норми, провинилите се биваха наказвани. Цяла нощ пренасяха пръст с количките, от единия до 
другия край на лагера, а на другия ден - пак на работа. Вечерята се състоеше от купичка чорба или каша. На 
проверка, присъствието беше задължително! Даже болните изнасяхме, и после пак отнасяхме в бордеите. 
Получавахме обиди и бой, и после се прибирахме в бордея. И така ден след ден, нощ след нощ. Тежко и 
мъчително! Единствените почивки бяха в дъждовните и най-студени зимни дни. Може би и тогава щяхме 
да работим, но началството не искаше да се мокри и зъзне. Това донякъде спасяваше и нас от премръзване. 
С оскъдното си облекло бяхме обречени на сигурна смърт. През почивките си правехме личният тоалет 
- перяхме дрехите в купичките си, ако можехме така да наречем парцалите по нас.Правихме си нещо като 
цървули от кожа, слама, парцали и дървени кори. Най-трудно беше чистенето на въшките, които ни изяждаха. 
Когато можехме се промъквахме до горичката, намираща се на петдесетина метра от лагера. Отчупвахме 
парче от кората на дърво, което използвахме за чесало - изстъргвахме въшки от дрехите си. Ползвахме кочани 
от царевица, за да махнем въшките от слабините и тялото си. Имахме вид на диваци - брадясали и с дълги 
сплъстени от мръсотия коси. Вечер си накладем огън, разперим дрехите и се чува: “пук”, “пук”..., въшките 
пукаха като семки. Някой не можеха да издържат и се събличаха голи, като се заравяха в сламата, тракайки със 
зъби от студ, но поне за малко имаха спокойствие. Само от нашият бордей по двама-трима, през два-три дни, 
умираха изядени от въшки, месата им окапали, тялото им на тасми /ленти - б.а./ сякаш някой с нож ги е рязал. 
Такава беше картината и в другите бордеи. Как стенеха горките, ама извикаш ли за помощ - по-голяма беда ще 
си навлечеш. Хора гинеха от въшки, холера, тиф, глад и бой. Под предлог, че ще ги лекуват, вечер войниците 
изкарваха болните и ги водеха в селото, уж на доктор. Мръсниците ги хвърляли живи в яма с вар - кувия. Това 
научихме от очевидци.

Дори веднъж в яда си Йонеску каза:.
- Всички трябва да изгорят, цяла Добруджа, а защо не и цяла България?
Умрелите през вечерта бяха изнасяни и подреждани голи пред бордеите чак на сутринта. Близките им 

вземаха “вещите”, за да оцелеят. Погребваха ги в общ гроб, по 20-30 човека са стигали в някой дни. Какво бях 
видял веднъж, малко е да се побъркаш! Беше мразовит, зимен ден и ние се връщахме от работа. Вятърът, ни 
брулеше, вървяхме бавно и трудно. Насреща ни каруцата с трупове, накачени като снопи. Зад каруцата закачен 

с въже ли, кука ли, не видях добре, се влачи мъртвец. Паднал от каруцата, но пленника - гробар не можал да 
го вдигне, закачил го и така към гробището. Тази покъртителна гледка не само ми изправи косата, но имах 
чувството, че някой ме убива и разкъсва. Боят и смъртта беше много много повече от хляба и водата. Много 
от нашите братя не издържаха, и въпреки смъртната заплаха, избягаха през замръзналата река Прут в Русия. 
Няма да забравя как около десетина от лагера, тръгнаха заедно да преминават реката, но натежаха, леда се 
счупи и паднаха в замръзналата вода. 

- Помощ, помощ, братя! - Виковете им отекнаха под ледовете.
Течението ги отнесе, а ние не можехме да им помогнем. Да виждаш как близки хора загиват, а да си 

безсилен. Злочестата съдба на сънародниците ни, които с цената на живота си, направиха последен опит да 
тръгнат към свободата. По него време Станко се грижеше за конете на войниците. Когато беше сам в дама 
/обор - б.а./ се качваше на кобилата и отиваше до реката. С дълъг прът търсеше плитко място, откъдето да 
се преминава на другия бряг. При едно търсене намери такова място, беляза го и прекарваше хора от там. 
Веднъж премина и той, но остави другите двама - Георги Стефанов и братовчед ми Атанас Добрев. Не им дало 
сърце да ни изоставят и пак се върнаха. По-късно братовчед ми Атанас избяга в Русия. След години научихме, 
че там се оженил и имал двама сина, макар че в нашето село остави жена и дете. Такава е човешката съдба.

Понякога нямаш голям избор, а когато трябва да избираш между живота и смъртта, рискуваш всичко в 
името на оцеляването. Просто тръгваш напред, предприемаш всичко за глътка въздух. Много бяха върнати от 
руските власти, а после румънските гадове ги избиваха. Страшно беше до реката Прут!

Аз не се престраших да мина отсреща. Моите събратя Станко и Добри - също. Не желаехме да бягаме 
вечно,от държава в държава, като подгонени диви зверове. Милеехме за нашата си Родина, за Добруджа, за 
земята, селото, близките,... къде да бягаме? Много искахме да се върнем у дома.

Топяхме се, бавно изчезвахме от земята. Много наши сънародници, и млади, и стари, си отидоха така 
жестоко и несправедливо от този свят. Мислех си: “ще оцелее ли някой от жестокият пъкъл, за да разкаже за 
трагедията ни, или ще ни затрият до един, за да няма свидетели на тази кървава драма, с която живеехме дни, 
месеци, години,...?” Трябваше да оцелеем, колкото и невероятно да ни се струваше. Трябваше да разкажем 
на света за трагедията на хиляди хора в Молдова, с нищо не заслужили нечовешката гавра и унижението от 
румънските зверове - убийци! Никой и никога няма право да скрива този ужас, защото други варвари могат да 
го последват! Не трябва човек да унищожава друг човек, а те избиха хиляди невинни добруджанци, и досега 
няма кой да осъди виновните. Всеки трябва да отговаря за стореното през живота си, само че за около 20 
000 избити наши сънародници, никой не пое отговорност. Даже не се намери кой да се извини на нас, или на 
потомците на неоцелелите, забравени, забулени от праха на времето и хората нашенци, скъпи български чеда! 
Къде си майко Българийо, поне една сълза да пролееш за тях? Не им обръщай гръб, като мащеха! Те умряха 
за тебе!

                                                                       продължава в следващия брой

РУБРИкА:

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

1. В опит за подобряване на световния рекорд на Гинес за набиране на 
кръводарители ще се включи Добрич. За целта е обявен Международен 
ден за кръводаряване. Кампанията е за страните от Централна и Източна 
Европа. Сегашният световен рекорд е поставен през 2004 г. в Индия, 
когато в рамките на кампанията кръв са дарили 18 000 души. За да бъде 
подобрен в България в инициативата донори трябва да станат 600 души. 
Акциите за доброволно кръводаряване ще се проведат в Кръвния център 
на болницата в Добрич на 11 май от 13 до 20 часа и на 12 май от 8 до 13 
часа. Такива ще има в същите часове в другите центрове в България и в 
страните от Централна и Източна Европа. Кръводарителите, освен това, 
което им с полага според законодателството, ще получат и здравословни 
продукти и тениски от фирмата организатор.
2. Около 110 000 лева или средно по 10 лева за ученик очаква да получи 
община Добрич по програма “Училището- желана територия на ученика”. 
Програмата се финансира от Министерството на образованието и науката. 
Проектите трябва да се представят от училищата до 18 май. Те могат да 
кандидатстват по два модула - за ритуализация на училищния живот 
и за развитие на извънучилищни и извънкласни дейности. По първия 
модул училищата могат да кандидатстват с проекти за информационни 
материали и за тържествено отбелязване на кръгли годишнини, както 
и за униформи или елементи на униформи. За униформи МОН дава до 
40 000 лева на училище. За извънкласни или извънучилищни форми се 
дават до 5 000 лева за дейности и до 15 000 лева, ако ще се закупуват и 
дълготрайни активи. Крайният срок за предаване на проекти е 18 май. 
3. Отчита се спад с 2,35 пункта на безработицата в град Добрич в сравнение 
с месец март на миналата година. Дирекция “Регионална служба по 
заетостта” отчита, че регистрираните безработни в Бюрото по труда, което 
обслужва общините Добрич, Добричка, Крушари и Балчик, са 3030 души. 
Те са със 192 по-малко от предходния месец и с 1256 по-малко в сравнение 
с март 2006 г. Безработните в Добричка област през март са били 10 999. Те 
са с 1175 по-малко от февруари и с 3097 - от март миналата година. Отчита 
се, че равнището на безработицата в областта е спаднало през март на 
10,44 процента или с 1,12 пункта по-ниско от февруари, когато е било 11,56 
% и с 2,94 пункта по-малко от март 2006 г.
4. Общо 18 150 месечни добавки за социална интеграция са предоставени в 
Добричка област през първите три месеца на годината. От тях 690 са за деца. 
Общата сума на предоставените интеграционни добавки е 406 022 лева. 
Най-голям е броят на отпуснатите помощи по Правилника за прилагане 
на Закона за хората с увреждания за транспортни услуги - 8 863, на обща 
стойност 188 670 лева. Добавки за диетично хранене на обща стойност 
113 191 лева са получили 5 176 добруджанци. Раздадени са 2 063 месечни 
добавки за достъпна информация на обща стойност 43 667 лева, както и 2 
006 добавки за ползване на информационни и телекомуникационни услуги 
за 56 749 лева. 33 лица с увреждания от областта са получили през първото 

тримесечие на годината средства за заплащане на наем за общинско 
жилище, а 7- за балнеолечение и рехабилитация, двама - за обучение. 
От регионалната дирекция информират още, че семействата на 393 деца 
са получили добавка за деца с трайни увреждания на обща стойност 167 
839 лева. През първото тримесечие на годината консултативните комисии 
към дирекциите “Социално подпомагане” в областта са изготвили нови 
социални оценки на 1 733 лица с увреждания. В оценките се прави преценка 
за потребностите от рехабилитация, възможностите за квалификация и 
преквалификация,обстоятелствата от социален, здравен, семеен и битов 
характер.

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

1. Заради засилени процеси на ерозия Северна Добруджа се превръща 
в Сахара, сензационно обяви в Добрич Димитру Маноле от Камарата за 
търговия, индустрия, навигация и агрокултури в Констанца, който участва 
в българо-румънски агро-бизнес форум. Заради ерозията качеството на 
почвата се влошава и тя се превръща в пясък. Глобалното засушаване 
сериозно е ускорило ерозивните процеси в Румъния, каза още Маноле. В 
последните 2-3 години в северната ни съседка падат годишно едва 230-250 
л/кв.м. По мнение на агроспециалисти в Добрич има условия за ветрова 
ерозия, защото няма никакви прегради за ветровете от Украйна и Русия.  
Според тях е необходимо двете страни да работят заедно по проблемите на 
ветровата ерозия в Добруджа. От своя страна Димитру Маноле предложи 
да бъде разработен проект, за да не се превърне Добруджа в пустиня.
2. Обвиненият в педофилия отец Емил Милионов остава в ареста, постанови  
вчера Окръжният съд в Пловдив. Решението е окончателно и не подлежи на 
обжалване. Така, до началото на делото срещу него, енорийският свещеник 
на селата Езерово, Бяла река и Караджалово ще остане зад решетките. 
В моя случай става дума само за целувки и милувки, момичето не съм го 
докосвал с пръст, заяви пред съда 55-годишният свещеник.
3. Избирателната активност на 20 май у нас ще е по-висока от средната за 
другите европейски държави, прогнозира министърът по европейските 
въпроси Гергана Грънчарова на церемонията по откриването на 
пътуващата изложба “Европа на колела”. Тържествата, посветени на 9 май 
- празникът на Обединена Европа, бяха открити от министър Грънчарова 
и от Майкъл Хъмфрис, представител на ЕК в България. В дните между 14 
май и 20 юни цветен камион, представящ материали за ЕС, ще обиколи 99 
града в България.
4. Ромски образователен център ще бъде открит в Пети Корпус на 
Великотърновския университет. Центърът е изграден с финансовата помощ 
на Министерството на труда и социалната политика. В него студентите ще 
се обучават в разработване на научни проекти и изследвания в областта на 
ромския език и култура. Четирима дипломанти от специалността “Начална 
училищна педагогика и ромски език” ще участват в международна научна 
конференция, организирана от Югозападен университет “Неофит Рилски” 
в Благоевград.

5. До 20 кокошки на кв.м ще се гледат и в българските кокошарници от 
9 май, след като ден преди това европейските министри на селското 
стопанство взеха решение да коригират пространството на кокошките за 
угояване, съобщиха от Министерство на земеделието. Аграрните министри 
от ЕС определиха в бъдеще да има минимум 33 кг жива маса на 1 кв. м 
площ за отглеждане, което съответства на 20 добре охранени пернати, а 
максимумът за площ е закован на 39 кг живо тегло. Според предишното 
ограничение площта за кокошките беше фиксирана на 40 кг жива маса 
на кв.м. Решението се определя като компромисно, защото само преди 
2 години ЕК  беше предложила дори 30 кг живо тегло на 1 кв. площ. Ако 
смъртността сред бройлерите се поддържа под една определена граница, 
ръководството на ЕК може да отпусне  на кокошките да се ширят и на площ 
от 42 кг жива маса на кв. м.

По-важните новини през изминалата седмица  от чужбина:
1. Българските медици бойкотираха за втори път делото за клевета 
срещу тях и не се явиха на провелото се на 6 май в Районния съд-Триполи. 
Делото отново бе отложено. Районният съд в Триполи ще обяви на 27 май 
присъдите срещу петте български медицински сестри и палестинския 
лекар по делото за клевета, заведено срещу тях от либийските офицери, 
които бяха оправдани за мъченията. За да бъде увеличен международният 
натиск и единството на общественото мнение в подкрепа на медиците, 
множество организации се обединиха з а обща международна петиция 
за освобождаването им. Петицията е адресирана до германския канцлер 
и настоящ председател на Европейския съвет, до генералния секретар на 
Арабската лига и до председателя на Африканския съюз.Целта на акцията е 
да се съберат 1 милион подписа преди 22 юни 2007 г., датата на следващото 
заседание на Европейския съвет в Брюксел. Специална делегация ще 
връчи подписката на г-жа Ангела Меркел в качеството й на председател 
на Европейския съвет, както и в брюкселските представителства на 
Арабската лига и на Африканския съюз.
2. Учени от НАСА наблюдаваха огромна експлозия на супернова звезда, 
която е по-ярка от всички наблюдавани до сега. Според НАСА звездата 
свети близо пет пъти по-ярко от всички супернови, наблюдавани от 
астрономите до момента. Откривателят на звездата, Нейтън Смит заяви, 
че това е изключително рядко събитие. Има около 400 милиарда звезди, 
а тези, които са толкова големи са едва няколко, заяви той. Според 
астрономите звездата е разположена в Млечния път. Този вид супернова 
се равнява на 20 пъти масата на нашето слънце, допълни Смит. 
3. Втора нощ подред вандали вилняха из Франция след победата на Никола 
Саркози кандидатът на управляващата десница в президентските избори. 
Над 730 автомобила са били опожарени през нощта срещу вторник. 
Полицията е задържала 592 нарушители на реда. Няколко училища са 
опустошени. Само в Париж са подпалени 35 коли и са арестувани 79 
души. 

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:



�Година II,  брой 20, сряда, 16 май 2007 г.     ТЕРВЕЛ 

УВАЖАЕМИ ЧИТАТЕЛИ ,

 КАКТО ВЕЧЕ НЕВЕДНЪЖ СМЕ ВИ УВЕДОМЯВАЛИ , ОБЩИНА ТЕРВЕЛ ВЕЧЕ ИМА СОБСТВЕНА 
ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА. ОСВЕН РАЗНООБРАЗНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ГРАДА И ОБЩИНАТА, СТРАНИЦАТА 
ПРЕДЛАГА И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА  ИЗКАЗВАНЕ НА МНЕНИЯ И ЗАДАВАНЕ НА ВЪПРОСИ КЪМ КМЕТСКИЯ 
ЕКИП. В ТОЗИ БРОЙ НА ВЕСТНИКА ЩЕ ОТГОВОРИМ НА НЯКОЛКО АКТУАЛНИ ВЪПРОСА НА ГРАЖДАНИ , 
РЕГИСТРИРАНИ В ИНТЕРНЕТ ФОРУМА НА 10 МАЙ Т.Г.

ВЪПРОС: Защо беше предложено за оптимизация само училището в с Божан,а се знае,че в същото 
положение са и училищата в Поп Груево,каблешково,Градница,Жегларци?
ОТГОВОР: Този въпрос бе разгледан много обстойно в два поредни броя на вестника и на заседанието на 
общински съвет Тервел , проведено на 26 април и също оповестено подробно на страниците на вестника. 
Знае се и , че вестникът има своя електронен вариант в сайта на общината. Въпреки това ще отговорим 
отново . Преди да се внесе програмата за оптимизиране на училищната мрежа с мярка закриване на ОУ 
“Ал.Стамболийски” с. Божан в общински съвет Тервел бе направен обстоен анализ на тенденцията за броя 
на учениците във всички общински училища към момента и за период от 5 години напред във времето. 
Положението е коренно различно за селата Божан , Поп Груево , Жегларци , Каблешково и Градница. В 
с.Каблешково само след две години паралелките няма да бъдат слети, защото в селото са родени и живеят 
голям брой деца. В с. Жегларци – също. Там към момента има 48 деца в детската градина . В с. Градница за 
един и същи анализиран период са родени и живеят повече деца , отколкото в с.Божан , а училището е начално 
, докато в с.Божан то е основно. В с.Поп Груево са родени и живеят повече деца отколкото в с.Божан и те 
посещават местната детска градина и местното основно училище. От всички изброени от нашия читател села 
, най-малък е броят на родените деца в с.Божан. Този брой е недостатъчен за сформиране на сляти паралелки 
през идната учебна година и по друга , много съществена причина – 14 деца от селото учат в детски градини 
/ ЦДГ 1 и ЦДГ 3 в Тервел / и в СОУ Тервел. Родителите им са категорични , че няма да запишат децата си на 
училище в с.Божан. Тоест ясно и категорично училището се самозакрива. За идната учебна година там няма 
да има нито един първокласник. Това е причината , поради която общинското ръководство не предложи 
“масово” закриване на общински училища , а избра само това училище , за което е ясно , че няма бъдеще. 
Въпреки категоричните доводи обаче , предложението не бе прието и група общински съветници лишиха 
общинските училища  от четвърт милион лева , които щяха да бъдат предоставени от МОН по програмата за 
оптимизиране за обновяване на материалната база.

ВЪПРОС:Защо въпреки предварителното съобщение за концерта на “Българе”,че ще бъде на 
открито пред общината,избраха читалищния салон и много хора останахме навън???

ОТГОВОР: Концертът бе плануван като външна проява с една единствена цел – за да могат всички желаещи 
да го гледат. Нямаше друг мотив за това решение. За съжаление обаче , кметският екип не може да влияе на 
климата и ден преди концерта , т.е. на първи май заваля дъжд , след който температурите рязко спаднаха и 
се задържаха такива и на следващия ден . Административният Екип на ансамбъла още на 1-ви май изрази 
категорично становище , че дори и да бъде сухо , при такива нива на температурите , танцьорите не могат да 
играят при външни условия. Помолихме за отсрочване на решението до 2-ри май на обяд , надявайки се на 
рязко покачване на температурите. За съжаление такова не настъпи. Метеорологичните прогнози се оказаха 
точни и времето бе все така хладно. На 2-ри май на обяд започнахме да подготвяме залата на читалището и 
да водим разговори с отговорните институции да се допуснат правостоящи. Въпреки категоричните забрани 
още около 100 човека  гледаха спектакъла прави. Повече от това , за съжаление , не би могло да се направи.

ВЪПРОС:Може ли общината да посочи кои улици предстои да се отремонтирват,тъй като нашата 
“Ал.константинов” е в доста окаяно състояние.
ОТГОВОР: При този въпрос ще започна с едно уточнение. Сред населението / не само в нашата община / 
битува мнение , може би налагано от повърхностни материали в медиите или от политически дебати , при 
които липсва професионализъм и се залага на популизма , че в държавата като цяло има огромни средства 
за улици и пътища и “ мързеливи “ кметове не правят нищо , за да ги усвоят.Това категорично не е така. До 
момента в България работят две предприсъединителни програми , насочени към общини – ФАР и САПАРД. 
САПАРД от три години финансира само проекти на частни земеделски производители.ФАР до момента е имала 
една бюджетна линия за пътна инфраструктура – през 2005 година, но само  за бизнес зони и ние внесохме 
проект , който бе одобрен и сега го реализираме – проект “Възраждане на бизнесзона Североизток” , за който 
неведнъж сме ви разказвали. Нашата община има висока активност по отношение на всички източници на 
финансиране и така за три години ние реализирахме 14 проекта с външно финансиране – училища , детски 
градини ,водопровод , канализация, старчески дом и други. И сега към улиците . Липсата на възможности 
за кандидатстване с проекти за ремонт на улици ни принуди през миналата година да теглим кредит , за 
да асфалтираме централната улица и да премахнем безобразното газене на кал в целия квартал “Изгрев”. 
Тази година отделихме 280 000 лв. от общинския бюджет , за да ремонтираме 5 улици в града – Камчия , 
Хаджи Димитър , Вардар , Гео Милев и Княз Борис I.Тези средства можеше да са с 200 000 лв. повече и да са 
предназначени за още няколко улици , ако не се налагаше да издържаме неоптимизирана и неефективна 
училищна мрежа – малко ученици в много училища.На 29 май т.г. ще се състои процедура за избор на 
изпълнител и след това ще има ремонт на упоменатите улици.Тъй като не можем да стоим безучастни 
обаче , ние внесохме още две искания в МРРБ за ремонт на улици в Тервел. Едното искане обхваща улиците 
Алеко Константинов , Захари Зограф , Отец Паисий и Никола Вапцаров. Другото е за улиците Стара Планина, 
Средна Гора , Братя Миладинови и още няколко по-малки улици. И по двете очакваме отговор от МРРБ. 

В И Е  П И Т А Т Е  к М Е Т АРУБРИкА:

О Б Щ Е С Т В Е Н  Р Е Д  И  С И Г у Р Н О С ТРУБРИкА:
През изминалия период от 5 май до 11 май 2007 год., включващ четирите почивни дни, на територията 

обслужвана от Областна Дирекция „Полиция” (ОДП)-Добрич, са регистрирани 12 криминални престъпления 
и произшествия.

На 07.05.2007 г. в РПУ Тервел е получено съобщение за възникнал битов скандал, вследствие на който 
54-годишния В.К. е получил фрактури по тялото. След проведените оперативно-издирвателни мероприятия 

е установено, че битовия скандал е възникнал вследствие на разразил се спор между потърпевшия и 19-
годишния Я.С. от гр.Тервел. По случая се работи в условията на досъдебно производство.

През изминалите дни на територията обслужвана от ОД „Полиция”- Добрич са регистрирани 17 пътно-
транспортни произшествия с нанесени материални щети и с двама ранени граждани. 

Поделенията на ОД„ПБЗН”- Добрич са участвали в гасенето на 15 пожара с нанесени материални щети. 

П Р О Л Е Т  В  Е В Р О П А 
В СОУ ”Йордан Йовков” гр.Тервел за трета поредна година се организират прояви в рамките на 

инициативата „Пролет в Европа”. За първи път училището се регистрира в мрежовия сайт  на Европейската 
училищна мрежа „Пролет в Европа” 2007. 

След влизането на България в Европейския съюз в училището бяха организирани различни форми за 
запознаване с историята на Европейския съюз и актуални теми, свързани с общоевропейското бъдеще.

Организирана бе викторина на тема „Европейско гражданство” /с участието на ученици от VІІ-ХІ 
клас/; раздадени бяха материали изработени от учениците в училище /ХІА клас/; поставени бяха табла, 
характеризиращи институциите в ЕС и историята на обединението /ХІБ клас/. Под ръководството на 
преподавателя по информатика /Кр. Николова/ бе представен филм за историята и забележителностите на 
държавите от ЕС за всички ученици от VІІІ-ХІІ клас.

Часове по история и философия бяха посветени на европейската интеграция. Проведен бе конкурс 
за рисунка, като с най-добрите работи бе подредена изложба под ръководството на преподавателя по 
изобразително изкуство /А. Йорданова/.

Всички класни ръководители се включиха в подготовката и провеждането на инициативите като 

посветиха и един час на членството на България в ЕС. Изслушани бяха доклади на ученици от ХІІ клас.
На взаимодействието на ЕС с държави извън съюза бе посветена творческа вечер за културното 

многообразие в обединена Европа и Русия /под ръководството на П. Стратиева и др. учители по руски език/.
По актуални проблеми на образованието учениците /от ІХ до ХІІ клас/ се включиха в анкети, дискусии и 

конференции на тема „Училището – желана територия” на общинско и областно ниво. На всички ученици бе 
предоставена възможност да направят конкретни предложения за европейския облик на нашето училище, 
като за целта бе поставена специална кутия. Част от проектите се включиха в общински конкурс, като ІХА 
клас /с класен р-л Н. Кирова/ спечели правото да реализира своя. Други учебни проекти бяха представени в 
дискусия с административното ръководство на училището.

В навечерието на Деня на Европа ученици от Х клас, участници в ЗИП - информатика и ЗИП – история, 
оформиха свои презентации за държави от Европейския съюз, които разпространиха в училище на диск. 
Ученици от ЗИП – философия ХІ и ХІІ клас подготвиха юбилейна страница „Заедно от 1957 година” във 
вестника на ЦРД „Малкия принц”гр.Тервел.

                                                                                          

С О у  „ й О Р Д А Н  й О к О В ”  Г Р А Д  Т Е Р В Е Л  у ч А С Т В А  В 
О Б Л А С Т Н А  к О Н ф Е Р Е Н ц И Я

„ у ч И Л И Щ Е Т О  –  Ж Е Л А Н А  Т Е Р И Т О Р И Я ”
Училището ! Как то – училището, да се превърне в място, 

което е уютно, приятно, удобно за всички ученици и учители ? 
Да дава всичко стойностно в живота , да открива учениковите 
заложби, да развива детските таланти, да ориентира бъдещата 
професионална реализация на подрастващите. Да създава 
творческа атмосфера, сред която професионализмът на 
учителя и иновационното му мислене да се съчетава с идеите и 
дръзновението на ученика.

Всичко това и още много други мисли бяха споделени на 
Областната конференция „Училището – желана територия”. И 
макар болшинството от докладите и презентациите да бяха 
изнесени от водещи учители от област Добрич, младите хора 

от община Тервел намериха своя „територия” в конференцията. 
Основният доклад бе изнесен от Донка Михалева от XI „а” клас 
на СОУ „Й.Йовков”, а най-много овации спечели есето на Ваня 
Георгиева от XII клас. В конференцията със своите есета участваха 
Блага Христова от XII клас, Станислава Георгиева, Петя Николаева, 
Катерина Николова и Теодора Миткова от XI „а”. Споделените 
от тях мисли за училището, за приятелството, за зрелостните 
изпити, за учебните програми и частните уроци бяха високо 
оценени от участници и организатори на конференцията.

Младите хора са удовлетворени от участието си  в този важен 
форум и са готови да споделят още нови и полезни идеи.

                                                                        Р. Стратиева 

В И ц  Н А  Б Р О Я

На сватбарска трапеза седнал и селския поп. Минали край масите момците 

- с ведрата вино и ракия да разливат. И го попитали: 

- Какво ще пиеш, дядо попе: вино или ракия? 

- И бира! - отвърнал попът.

- Отче, грях ли е да изпитваш удоволствие, когато ти кажат, че си красива? 

Толкова често го чувам! 

- Несъмнено е грях, госпожо. Лъжата никога не трябва да се насърчава.



ТЕРВЕЛ     Година II, брой 20, сряда, 16 май 2007 г.�

ИЗДАВА: ОБЩИНА ТЕРВЕЛ; РЕДАКЦИОНЕН ЕКИП: ДИЯНА ИЛИЕВА, РУСАНКА ДИМИТРОВА, МАЙЯ ПЪРВАНОВА, ИСКРА БАЛУшЕВА,
ДИЗАЙН: ИЛИЯ ВЪЛЧЕВ;  ПРЕДПЕЧАТ: ВЛАДО РАДЕВ

ХАРТИЯ: ВХБ ООД, ФОРМАТ 60Х84/2; ПЕЧАТ: НИЛЕКТА ПРИНТ;  © РЕКЛАМНА АГЕНЦИЯ ХАЙ ПРИНТ ООД, ТЕЛ. (058) 83 82 82, hIprInt@dobrIch.net
ТЕРВЕЛ

и з д а н и е  н а  О б щ и н а  Т е р в е л

О С М И  О Б Л А С Т Н И  С Ъ С Т Е З А Н И Я   ‘ М Л А Д  О Г Н Е Б О Р Е ц ”   В  Т Е Р В Е Л

Бъдещето на всеки народ са неговите деца.Това не е просто клише , а житейска истина. И ако ние , възрастните често сме настроени скептично , при  децата не е 
така. Техния порив да покажат какво са научили , колко са добри и хубави винаги е носител на положителни емоции и позитивно отношение към заобикалящата ни 
действителност.

На 01 януари т.г. България стана пълноправен член на ЕС. Деня на Европа – 09 май , за децата е още един хубав празник и те ни помогнаха да станем съпричастни  
и да почувстваме този празник . Заслугата за това принадлежи на колектива на ЦДГ “Здравец” гр.Тервел и на Община Тервел. 

Интересно хрумване  обогати програмата на тържеството. Учителките подготвиха бутилка , в която събраха листчета , върху които са записани желанията на 
всички деца от подготвителната група на детската градина. Бутилката бе положена в корените на ела , която децата посяха в зелената площ до сградата на общината. 
Елата бе наречена “Дърво на желанията” и бе обозначена с красива и здрава табела. Децата ще извадят бутилката и ще се върнат към детските си мечти след 12 
години , когато станат абитуриенти. Идеята е много мила и изпълнена с послание  към децата.

Малките танцьори от детската градина поздравиха всички гости на тържеството с хубава , изпълнена с “европейски” акценти програма. Те танцуваха български  
народни танци и танци на европейските народи. Добре подбрана музика , тематични костюми , старание и прецизност съпътстваха проявата и “събудиха”  усмивките 
по лицата на всички присъстващи. 

На следващата  сутрин, 10 май , табелата с надпис “Дърво на желанията” вече я нямаше. От нея бе останала само дървената рамка. През нощта някой бе счупил 
и отнесъл плексигласовата плоскост с надписа. Има ли нужда от коментар ? Като че ли – не. 

З А  Е В Р О П А  ,  З А  Д Е ц АТА  И  О Щ Е  Н Е Щ О…

На 8-ми Май, 250 млн. души от всички раси, религии и социална 
принадлежност в 159 страни в целия свят празнуват деня на своята 
хуманитарна организация - Международното движение на Червения 
кръст и Червения полумесец. В тази връзка Многопрофилна болница 
за активно лечение гр. Тервел за втора поредна година организира 
общинско състезание за младежи на възраст от 12 до 18 години. 
Общинското състезание за младежи на БЧК се проведе на 10 май от 
10:00 часа в сградата на МБАЛ- гр. Тервел. „Предстартова треска” бе 
обзела отборите-участници. Децата се суетяха и обсъждаха за последно 
„верните” отговори и предполагаемите действия в прилаганата от тях 
доболнична дейност. 

Младежите 
участваха по 
четирима в 
отбор- работиха 
в екип и 
индивидуално. 
Оценката на 
журито в състав 
доц. Ташков, 
д-р Момчев 
и мед. сестра 
Симеонова бе 

комплексна и безпристрастна. Оценяваха се най-вече приложените 
умения и показаните знания при оказване на първа доболнична 
помощ. 

Участие взеха 8 отбора. А това бяха учениците от СОУ „Йордан Йовков”- 
с два отбора от прогимназиален и гимназиален етап (средношколци). 
Представители имаха също ОУ „Св.Св. Кирил и Методий” с. Жегларци, 
ОУ „Васил Друмев” с. Орляк, ОУ „Христо Ботев” с. Зърнево, ОУ „Васил 
Левски” с. Поп Груево, ОУ „Д-р Петър Берон” с. Коларци и ОУ „Александър 
Стамболийски” с. Божан. 

Основните принципи, които следваха децата бяха: Хуманизъм, 
Безпристрастност, Неутралност, Независимост, Доброволност, Единство 
и  Универсалност . Децата отговаряха на въпроси, свързани с общите 
положения при злополука, напомняха се често основни правила за 
участниците: основно бе преди всичко да се погрижим за собствената си 
безопасност и едва тогава да се опитаме да помогнем на пострадалия. 
Разиграха се интересни сценки на пострадали при навяхване, изкълчване 
и счупване, при изгаряне, кръвотечение и други. 

Състезанието бе оспорвано, но след като журито събеседва дълго се 
излъчиха победителите, а това бе отборът на с. Коларци. На второ място се 
класира отборът на с. Жегларци , а трети бяха прогимназиалния отбор на 
СОУ „Й.Йовков”. На всички деца-участници, класирали се на І, ІІ и ІІІ място 
бяха връчени отборни и индивидуални награди и дипломи , с пожелание 
за здраве и късмет, и разбира се доусъвършенстване на показаните 

умения и познания. Отборът на средношколците от СОУ „Й.Йовков” се 
класира за областното състезание. След края на състезанието за всички 
деца-участници в Общинското младежко състезание на БЧК бе осигурена 
й почерпка.   

Някой от вас вероятно след като прочетоха тези редове ще си 
помислят, че пак започваме с тягостните “жълти” теми. Да, за някой ще е 
така... Проблемите обаче никак, ама никак не жълтеят. Напротив- от тях 
направо ти причернява. И как няма, когато виждаш, че въпросителната 
все по-често и по-тежко е върху гърбът на младите хора, бъдещето на 
България. Нека всички ние от младото поколение най-после да научим 
и нещо хуманно, а не само как да мразим и презираме, не само на 
политическо, но и на други нива от обществото ни. 

Младите хора трябва да стигнат до изводите, че социално-
помощната дейност и кръводаряването са дейности, в които трябва да 
участват, такава беше и целта на състоялото се общинско състезание на 
БЧК. Организаторите не веднъж напомниха на децата, че поемането на 
отговорности и взаимопомощта не са срамни чувства, а дори напротив 
те са положителни качества, които трябва да притежават. Е, със 
сигурност ще се намерят и критици, но организаторите не се страхуват ! 
Едва ли има някой, които ще бъде против да се възродят добрите стари 
традиции. 

Честит празник на всички червенокръстци !

 МЕ Ж Ду НАРОДЕН ДЕН НА чЕРВЕНИЯ кР ЪС Т И чЕРВЕНИЯ ПОЛ уМЕСЕц СЕ чЕС ТВА ЗА
 ВТОРА ПОРЕДНА ГОДИНА И В ТЕРВЕ Л 

 Тази година Община Тервел бе домакин на областния кръг на състезанията “Млад огнеборец”. Високия професионализъм на служителите на 
Областна дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението” Добрич и  безусловното съдействие от страна на кметския екип на общината 
доведоха до крайния резултат – един празник на младостта , жизнеността и спортния дух за всички състезатели и гости. Хубавото време допринесе 
също за доброто настроение.
 Състезанията бяха открити с тържествено издигане на националния флаг под звуците на химна. Обръщение към състезателите и гостите от 
името на Кмета на общината отправи Зам.Кмет Дияна Илиева. За доброто настроение на 
всички се погрижиха мажоретките на Тервел , момичетата от клуба за автентичен фоклор , 
младите певици Ина и Жени и  децата от детския фолклорен ансамбъл.
 Двете дисциплини , в които се състезаваха отборите на осемте общини бяха : “ Бойно 
разгръщане на състезателна пътека” и “400 м. бягане с препятствия”. Комплексното 
класиране е следното : На първо място , т.е. областен първенец , който ще участва в 

републиканския кръг на състезанието , е отборът на СОУ “Йордан Йовков” , ръководен от Андрей Ненов. Децата от отбора имат престижния 
резултат от 1022 точки. На второ място са състезателите на Община Каварна – ОУ “Христо Смирненски” с.Българево с 1016.9 точки , а на трето 
място се класира отборът на Община Добричка – ОУ “Братя Миладинови” с.Черна – 1007.50 точки.
 Всички участници получиха от организаторите медали , купи и индивидуални награди. Отличени бяха и малките художници от школата 
по приложни изкуства към ОДК Тервел. Техните тематични рисунки бяха акцент от оформлението на състезателния полигон.


