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                      ПРЕ Д С ТА ВЯ М Е  ВИ

В първи брой на вестник „Тервел” за 2007 г. запознахме читателите 
ни с необичайно събитие за община Тервел – раждането на тризначета в 
семейството на Назиле и Гюнайдън Насуф от с.Честименско.Когато те се родиха, 
всички регионални медии отразиха събитието. Това съвсем не се случва всеки 
ден. Децата и майка им бяха изписани от добричката болница , прибраха се в 
дома си в село Честименско и ….голямата радост се преля в не леко ежедневие, 
изпълнено с грижи, надбягване с времето и ,разбира се – приятно изживяване, 
което човек може да изпита само когато види грейнали детски очички , бебешки 
усмивки или когато усети меката детска прегръдка до сърцето си.

Продължаваме да следим развитието на Нихел и двете й братчета Айту 
и Беркту. При посещението ни в дома на многодетното семейство на 31 май 
и се убедихме, че да се отглеждат три бебета наведнъж не само е трудно, но 
и много отговорно. Тройната радост се превърна и в тройна грижа за всички 
в семейството. Емел, каката на бебетата, е десетокласничка в ПГТО „Дочо 

Михайлов” гр.Тервел. По думите на майката, Емел й помага най-много в 
отглеждането на малките. Винаги бърза да се прибере от училището и активно 
се включва в грижите по децата. Помага и баба Нефизе, която живее в с.Зърнево 
и, за съжаление, не може да бъде до тях всеки ден. Повече време отделя за 
момиченцето, тъй като е кротка и спокойна, в сравнение с двете си братчета.   
Таткото също не остава безучастен, защото децата растат, вече се обръщат 
самостоятелно, започват да правят първите крачки с помощта на „паяк”, 
искат повече внимание, а вече са налице и първите признаци за появата на 
зъбки. Непрекъснато някой трябва да ги наглежда и занимава. Голяма част от 
времето на мама отнема приготвянето на храната – децата са вече изцяло на 
изкуствено хранене. Въпреки че са родени седмачета, малчуганите се развиват 
напълно нормално. Наддават добре и сега са на по 6,700 кг; 7,500 кг и 7,600 кг. 
По-тежки, разбира се, са момчетата. 

При посещението ни в много добре подредения дом, лъхащ на чистота, ни 

посрещнаха радостните погледи на здрави, игриви и усмихнати дечица, които ни 
изпълниха с много радост и положителни емоции. За всичко това е допринесло 
цялото семейство, но най-вече майката, която въпреки всички трудности, ни 
посрещна приветлива и усмихната. На нашия въпрос за необходимостта от 
помощ, финансова или материална, майката Назиле отговори, че естествено 
има такива, но нищо не поиска. Тя още веднъж  благодари за вниманието и за 
помощта , които семейството получи след раждането на децата от страна на 
Общината и обществеността.

Много загриженост, отговорност и топлина има в този дом. Наред с 
грижите за бебетата, стопанката на дома се грижи и за свекърва си, която е 
прекарала два инсулта. 

Пожелаваме здраве и сили на малките и на цялото семейство. Нека децата 
да растат здрави и все така обградени с вниманието и любовта на родителите 
и близките си.  

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

тройна грижа и тройна радост или ежедневието на семейство с три бебета - изпитание, отговорност, щастие ...
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ОБУ ЧЕНИЕ -  ТРЕНИНГ С  М ЛА ДЕ ЖИ ОТ ПГ ТО “ДОЧО МИХ АЙЛОВ” ГР.  ТЕРВЕ Л
Агресивността в училище, която 

тревожи цялото съвместно общество 
напоследък притесни и Местната комисия 
за борба срещу противообществените 
прояви на малолетните и непълнолетните 
към Община Тервел. В тази връзка бе 
проведено поредното в рамките на 
Общинската програма за превенция 
на насилието между учениците 
мероприятие. То се състоя на 5 юни в ПГТО 
„Дочо Михайлов”, под мотото: „Днес е Ден 
за формиране на социални умения”. В 
мероприятието взеха участие 18 деца от 
ХІ „а” клас. 

Обучението-тренинг се води от 
Севдалина Колева и Васил Кожухаров- 
специалисти към Отдел „Обществено 
здраве”–РИОКОЗ, гр. Добрич. Провелият 
се семинар стана реалност благодарение 
на финансовата подкрепа на Общината. 
В тренинг- игрите бе включен възловия 
въпрос: „Защо децата масово озверяват?” 
С помощта на осемнадесетте участника 
изведохме и основните причини за 
склонността на децата към агресия и 
насилие- неоспоримо водещ фактор е 
семейната среда, децата не пропуснаха 
възможност традиционно да отправят 
обвинение и към потоците телевизионно 

насилие, но като „на везна” надделя като 
основополагащ фактор - негативният 
семеен модел на поведение. 

Постигна се единодушие сред 
младежите, че пред лицето на детската 
престъпност обществото ни не стои 
със скръстени ръце. През годината 
Местната комисия организира неведнъж 
мероприятия, където преди всичко 
се даваха съвети на подрастващите 
за справяне и контролиране на гнева 
в емоционално натоварени ситуации. 
Не остана никой равнодушен към тези 
проблеми. Но всъщност проблема е, че 
реакциите са все закъснели и обществото 
е сякаш в перманентна изненада, докато 
списъкът от потресаващите инциденти 
набъбва, а в школските „лудории” се 
появяват боксове, физическа и психическа 
саморазправа с ученици, унижения. 
И обществото като, че ли винаги е на 
няколко крачки след събитията- не се 
знае още колко детски съдби ще останат 
осакатени уж на шега. 

Целта на състоялата се среща е 
подрастващите да намалят проявите 
на агресия, насилие и извършване 
на противообществени прояви и 
престъпления. В обучението основно 

се наблегна на формирането на базови 
умения и знания в сферата на ценностите, 
общите способности на личността, 
самоконтрол, видове рисково поведение 
и алтернативи за преодоляването 
им, постигане на социална зрялост, 
пълноценно общуване и поведение в 
емоционално натоварени ситуации. 

Прожектира се видеофилма „Ти 
гониш”, с тематика засягаща различните 
видове зависимости и насилие– 
физически и психически тормоз. Децата 
проявиха интерес и към материалите, 
които любезно им подариха специалистите 
от РИОКОЗ- гр. Добрич. 

Участниците от Професионалната 
гимназия се разделиха с организаторите 
и водещите с надежда, че проявите от 
такъв характер тепърва предстоят. Ще се 
опитват нови неща, докато не се провокира 
интереса на децата от училищата, да 
се ограничат максимално сцените на 
агресия и насилие между учениците. 
Необходимо бе да се открият талантите 
на осемнадесетте деца- участници и да се 
стимулират към отговорно и инициативно 
поведение и то в обществото, наравно 
с всички останали. Това е и част 
от ангажимента на Комисията, по 

отношение на 
европейската 
и н и ц и а т и в а 
„Към по-добро 
б ъ д е щ е ” . 
Акцентът се 
поставя върху 
възпитанието 
на учениците, 
п о с р е д с т в о м 
у с ъ в ъ -
ршенстване на 
л и ч н о с т н и т е 
им качества 
и формиране 
на принадлежност в обществото като 
пълноправни членове. 

Пожелаваме на педагозите в ПГТО 
„Дочо Михайлов” гр. Тервел търпение, 
борбеност и постоянство в работата им 

с учениците, защото „Пътят към успеха е 
дълъг и не бива да се бърза !” МКБППМН 
изказва благодарност към педагогическия 
екип на ПГТО, оказал им съдействие 
при подготовката и провеждането на 
мероприятието. 

	 	 	 	 За	децата:

 „Има три неща, които възрастните могат да научат от децата: да бъдат радостни 
без повод, винаги да са заети с нещо и да се стремят с всички сили към това, което 
желаят.”       Паулу Коелю 

                  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
кЪрвавата  бразда  на  добруджа 

радостин мирков
Продължение от предходния брой: 
Разхождахме се из града. Стараехме се да не се застояваме на едно място, за да не будим подозрение. Както 

вървяхме, гледам пред една къща галоши. Там хората се събуваха отвън на стълбите. Без много да се замислям, ги 
нахлузих върху цървулите. Бегом да не ме усетят, и вътре в трамвая. За първи път се качвах в такава машина. Едно малко 
дете -ме забеляза, и току побутва баща си: 

- Тате, тате, виж го този войник! Обут е хем с цървули, хем с галоши.  Дожаля ми, но какво можех да направя ? 
Бащата, явно замислен в проблемите си го смъмри, без да ми погледне. Те също се пазеха войниците. А, аз си мислех: 
“... ех, детенце, ако знаеш откъде ида, и какво съм преживял в лагера на смъртта! Не зная аз кой съм ? Дано вие като 
порастете, да не повторите бащините си грешки!” Какво ли може да знае една чиста, детска душа? 

Вечерта изкарахме на пейките на гарата. На сутринта, хора прииждат отвсякъде, блъсканица голяма. Качихме се 
на един вагон отгоре, където се пътуваше с по-евтини билети. Имаше прегради - каната. За нас, там  горе беше по-
сигурно и от проверките, и за да не ни разпознаят. Опасно беше, когато локомотивът минавате през тунелите. Можеш да 
се задушиш от пушека, или да се запалиш от някоя искра. Слава Богу, след дълго и  до там приятно пътуване, стигнахме 
Браила. Сред тълпата на гара! срещнахме двама от нашето село - Петър Христов и Атанас Диков. С тях  станахме петима 
побратими. Пазехме се един друг. Обикаляхме пристанището и умувахме как да минем на другия бряг, тъй като имаше 
охрана. Страхът ни завладяваше с всеки изминал час. Опасявахме се. не ни познаят, че обратен път имаше само един:-
СМЪРТ!

Беше топла майска утрин. Приседнали до някакви талпи, гледахме ту реката, ту един стар шлеп, в който товареха 
сандъци. Възрастен човек с униформа, даваше наставления, като се движеше напред, назад. Престраших се и се доближих 
до него. Може би видя благия ми поглед не се уплаши. Попитах го тихо:

- Шлепът ще плава ли до другия бряг?
Човекът ме погледна учудено заради румънската униформа прошепна:
- За България ли сте?
- За там сме, домнуле /господине, б.а./ - отговорих с надежда и напрежение.
- Слушай внимателно ! След час ще дойде кораб да закачи шлепа и ще го откара до другия бряг. Като натоварим 

сандъците, скрийте се вътре. Отплаваме ли, - безопасно е, ще ви прехвърлим на кораба! Да вярвам ли на ушите си? Ами 
ако е клопка? Друг избор нямаше. Казахме си: “Каквото ще да става! Бог напред, а ние след Него!”

Извардихме удобен момент и вече бяхме в шлепа. Спотаихме се между сандъците, и ни мръдваме, ни гъкваме. 
Пред нас беше свободата, или смъртта. Шлепът се разклати. Тръгнал е! Движи се! Прегърнахме се и заплакахме с 
истински, мъжки сълзи на радост. Откъсвахме се от мръсните пипала на  румънските поробители. Пътувахме за 
България! Прибирахме се у дома!

Спомените ме върнаха към времето преди две години и трагедията, която изживяхме.Как може само, един шлеп да 
се превърне в ковчег и гроб, а сега да е надеждата за спасението!

Не мина много време и чухме стъпки по палубата. Люкът се отвори. Напрегнат до краен предел, видяхме засмяно 
лице. Беше същият човек от , който ни помогна. В нервите ръце бяхме поверили живота си. Той извика:

- Хайде юнаци, прехвърлете се на кораба! Вече не е опасно. Така попаднахме на австрийски кораб-влекач.Екипажът, 
състоящ се капитана и четирима моряка ни посрещна. Не знаехме как да благодарим. Прегръщахме ги, очите ни искряха. 
“Свобода! Слава Тебе Господи! Спасени сме!” Като че някакъв голям товар се смъкна от плещите  ни. Приближавахме 
България. Моряците ни дадоха чай, ром и бисквити. Корабът пристана. О, миг незабравим! О, свобода! 

Стъпихме на Българския бряг! Веднага съблякохме униформите, заплюхме ги и ги хвърлихме в Дунава. Прекръстихме 
се, поклонихме се р и целунахме родната земя. Това за мене остана завинаги велик, неописуем и незабравим миг! Да 
оцелееш от румънският ад, отнел живота на хиляди  добруджанци! Да стъпиш свободно на родна земя, след две години 
изгнание! Може ли да има по-възвишен миг в живота на човека от този ? Не, няма !

Веднага при нас дойдоха германски войници. Като разбраха, че сме от откараните добруджанци, ни заведоха до 
щаба за регистрация. Извършиха проверка и ни поставиха под седмична карантина. Изкъпаха ни, дадоха ни чисти дрехи, 
алуминиеви прибори за храна и канче. Храната беше истинска, човешка - супа с месо, риба, банички, мляко, бисквити,..., 
какъв лукс! Другите българи ни почерпиха с нашенска ракийка. Позакрепихме се и успокоихме за тия няколко дни. При 
германците имаше образцов ред, дисциплина и чистота. Благодарихме за оказаното внимание и отново поехме по пътя 
си. Нямахме търпение да се приберем в къщи. От гарата се качихме на първия заминаващ за Добрич влак. Въпреки че 
беше товарен, пътувахме нормално, лежейки върху бали сено. Приказвахме си, смеехме се. Бяхме радостни и щастливи. 
Нямахме търпение по-бързо да прегърнем близките си. Бавно идвахме на себе си. Не вярвахме, че сме успели! До края на 
живота си, щяхме да носим тази незарастваща рана получена от Молдовата, и хилядите унищожени наши сънародници, 
които не доживяха нашия радостен миг - Свободата!                       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 Трубрика:

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

1. Единственият в област Добрич цех за преработка и разфасовка на пчелен 
мед ще заработи в Бранище. Строежът е започнал преди месец. Очаква се 
до август сградата да е завършена, а до края на 2007 г. да започне и реална 
производствена дейност. Проектът на цеха за преработка на пчелен мед е на 
добричката фирма “Вигимед” ООД. Той е изготвен още през 2003 г. Одобрен е 
за финансиране в края на 2006 г. по програма САПАРД. Инвестицията е около 
800 000 лв. Капацитетът трябва да достигне 2 000 тона обработен мед годишно, 
който ще е основно за износ. Голяма част от финансирането е за закупуването 
на модерна, отговаряща на европейските изисквания лаборатория.
2. Ръководството на “Калиакра” АД обмисля да преустанови производството 
на олио в Добрич. Причините били няколко – слабите финансови резултати 
на предприятието през последните няколко години и невъзможността да се 
изпълнят изискванията на Европейския съюз, касаещи опазването на околната 
среда. За да се намали замърсяването били необходими инвестиции, които не 
могат да бъдат компенсирани с производството, реализирано в Добрич.
3. Обследване на потенциално опасните обекти на територията на област 
Добрич е извършено през април и май по заповед на областния управител 
Динчер Хаджиев. При предварително утвърден график комисия от специалисти 
е проверила потенциално опасните водни обекти в региона. За състоянието на 
язовирите са съставени протоколи и са изпратени указания до кметовете на 
общините. Местните управници се задължават да актуализират аварийните 
планове в частта “Наводнение” – “Провеждане на висока вълна”, да проверят 
състоянието на мостовете, праговете и шлюзовете по реките и да осигурят 
проводимост на смесените канализационни системи. Необходимо е още да 
се извърши проверка за наличието на нерегламентирана дейност на лица и 
фирми в коритата на реките.
4. Над сто жители на Карапелит и съседните села Поручик Гешаново и Подслон 
се събраха на протест заради системната липса на вода. Митингът бе пред 
кметството в Карапелит. В двата края на селото водата системно не достига. 
Проблемът стои нерешен от години. Водоподаването е нормално само в 
ниските точки на населеното място. От 3-4 дни хората на практика са без вода. А 
когато има – тече на тънка струйка. Водата не стига да се напълнят бойлерите, 
автоматичните перални не работят заради слабото налягане.

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

1. Пенсионерите в България  създават нова политическа партия под името 
“Движение социална солидарност”. Тази партия е резултат от развитието 
на пенсионерските протести, но не е пенсионерска партия, подчертават 

организаторите й. С нея пенсионерите ще се представят на местните избори в 
София и още 12 големи града в страната .
2. Токът за бита ще поскъпне с 10 на сто от 1 юли. Това прогнозира шефът на 
НЕК Любомир Велков. Според Велков това  на практика това означава, че 
електричеството за домакинствата ще поскъпне с 1,5 стотинки до 15 ст.  за 
киловатчас. В момента цената на ел. енергията за бита през деня е 14 ст. за 
квтч, а нощната -9,8 ст. за квтч. На 18 юни Държавната комисия за енергийно 
и водно регулиране се очаква да вземе окончателно решение за поскъпването. 
От НЕК са настоявали цените да бъдат повишени преди 1 юли, но комисията е 
отхвърлила искането. Собствениците на енергото - чешката ЧЕЗ, германската 
Е.ON и австрийската EVN вече внесоха в ДКЕВР своите предложения за 
увеличение на цената на тока. Според шефа на НЕК  през тази година няма да се 
наложи България да внася ток. Не е изключено обаче през 2008 г. да се наложи 
внос на ел. енергия. Имаме техническа възможност за внос, проблемът е, че 
тази енергия ще е на много високи цени - между 6 и 8 евроцента за киловатчас, 
обясни Велков.Според него, ако се наложи,  България може да купува ток 
от Румъния и евентуално от Сърбия, като е възможно при внос тежестта от 
поскъпването да падне върху големите консуматори.
3. Пет степени на заплащане на учителите ще бъдат въведени до 6 месеца. 
Това предвижда моделът за кариерно развитие представен от министъра 
на образованието и науката Даниел Вълчев на среща със синдикатите и 
организациите на работодателите в средните училища. Въвеждането на 
праговете на заплащането на учителите ще бъде по щат и няма нищо общо 
с диференцираните възнаграждения, които сега се разпределят и които са 
по-скоро премии за добре свършена работа. Предложенията са петте нива 
да бъдат - младши учител, учител, старши учител, главен учител и учител-
методик. За да станеш младши учител трябва да има висше образование и 
учителска правоспособност без да се изисква стаж. За да се премине в степен 
учител, са необходими поне 2 години преподавателски стаж. Старшият учител 
също трябва да натрупа 2 години опит, а за да станеш главен преподавател е 
необходимо квалификационна степен и още 2 години стаж. Учителят-методик е 
последното ниво на хоризонтално кариерно развитие в средното образование, 
предвижда проекта, който вече се обсъжда. 
4. Социални работници от цялата страна символично ще протестират на 11 юни в 
София. Това съобщи Евтим Боюклиев, председател на Националния синдикат на 
административните служители (НСАС) “Подкрепа”. Протестът е заради отказа 
на министъра на труда и социалната политика Емилия Масларова и министъра 
на финансите Пламен Орешарски да преговарят с работниците. Стачните 
действия ще се вдигнат против ниското заплащане, лошите условия на труд, 
недостига на персонал и риска от посегателства върху живота на работещите. 
Протестиращите ще носят лентички с надпис “АЗ протестирам”. 

5.  Ако доскоро в ТЕЛК викаха пациенти за след 2 години, Националната лекарска 
експертна комисия (НЕЛК) вече записва за 2011 г. Става дума за българи с болни 
сърца, които обжалват пред НЕЛК издаденото им вече освидетелстване от ТЕЛК. 
Хората не са съгласни с определения процент на инвалидност, а във всичките 
3000 случая той е занижен. От този процент зависи и размерът на помощите, 
които им плаща държавата. Пациентите трябва да чакат ред 4 години, тъй като 
само трима кардиолози у нас имат право да ревизират решенията на колегите 
си от ТЕЛК. От здравното министерство готвят увеличение на броя на лекарите 
в НЕЛК.
По-важните новини през изминалата седмица  от чужбина:
1. Говореща цифрова хартия, възпроизвеждаща записани предварително 
звуци при човешко докосване, бе създадена от учени от Университета на 
Средна Швеция. В прототипа са използвани проводници, способни да реагират 
на натиск и говорители, копирани на цифрова хартия. Самите изследователи 
предполагат, че тяхното откритие може да бъде използвано в рекламата, 
например в туризма, а в бъдеще може да бъде полезна и за опаковане на 
различни продукти. Очаква се дори, когато минавате край рекламно платно и се 
докоснете до картичка с изображението на плаж, да се чуе и кратко описание. 
2. Бившият премиер на Италия и лидер на дясната опозиция Силвио Берлускони 
настоя в страната веднага да бъдат произведени предсрочни избори. На митинг 
в намиращия се недалеч от Милано град Дезенцано той изрази загриженост за 
дейността на правителството на Романо Проди и го обвини в некомпетентност 
и намеса в работата на другите власти. Искането на експремиера италианците 
да бъдат призовани незабавно пред урните бе подкрепено и от лидерите на 
някои партии от ръководената от него дясноцентристка коалиция “Дом на 
свободите”.
3. Близо половината от европейските депутати не подкрепят пълната забрана за 
пушене на работното място, сочи изследване на мрежата Smoke Free Partnership, 
която смята, че така се дава лош пример на останалата част от европейските 
граждани. От 107 депутати, които са се включили в проучването, 44% са били 
против пълната забрана за пушене на работното място, а 45% са на мнението, 
че изграждането на стаи за пушене в сградата на Европейския парламент не е 
разпиляване на бюджетни пари. 
4. Стачката на болничните лекари в Полша се разраства и обхваща нови болници, 
докато властите продължават да отхвърлят исканията им за увеличение на 
заплатите. Само спешните случаи се приемат в стачкуващите около 230 болници 
от общо 608 в страната, съобщи председателят на полския национален профсъюз 
на лекарите Кшищоф Букиел. Освен това, над 70 процента от лекарите в дузина 
болници са дали предизвестия за оставки. Болничните лекари настояват за 
увеличение на заплатите. Основното им месечно нетно възнаграждение не 
надхвърля 1500 злоти (416 евро), което е 9,9 злоти (2,6 евро) на час.

През изминалия период от 3 юни до 8 юни 2007 
год. на територията обслужвана от Областна Дирекция 
„Полиция” (ОДП)-Добрич, са регистрирани 16 криминални 
престъпления и произшествия.

През изминалите дни на територията обслужвана 
от ОД „Полиция”- Добрич са регистрирани 16 пътно-
транспортни произшествия с нанесени материални щети, 
няма пострадали граждани.  

Поделенията на ОД„ПБЗН”- Добрич са участвали 
в гасенето на 12 пожара с нанесени материални щети 

и 2 аварийно-спасителни дейности, единият пожар е 
възникнал на територията на община Тервел. 

пожарна опасност по време  на жЪтвената 
кампания

Започна активния туристически сезон, а след 
броени дни ще започне и жътвената кампания. В област 
Добрич започва прибиране на над 1 000 000 дка зърнени 
култури. С узряването на земеделските култури, 
повишаване на движението на МПС и туристи в региона, 
високите дневни температури и продължителното 

засушаване рязко увеличи пожарната опасност.
                 За недопускане на запалвания и пожари през 

настоящата кампания Областна Дирекция “Пожарна 
безопасност  и защита на населението” гр. Добрич 
призовава всички граждани и цялата общественост 
стриктно да спазват  противопожарните изисквания  :

- Да се направят необходимите противопожарни 
ивици и се разпарцелират масивите на участъци за 
еднодневна работа;

- Да се допуска на работа само технически изправна 

и пожарообезопасена селскостопанска техника;
- Да не се допуска палене на огън и пушене на цигари в 

близост до посевите; 
- Да се спазва стриктно забраната за опалване на 

стърнища, сухи треви и крайпътни ивици;
- При установявания на запалвания и пожари незабавно 

да се уведомят службите за ПБЗН на тел. 160.
- При необходимост от консултации, обучения и 

инструктажи гражданите и длъжностните лица да се обръщат 
към РС “ПБЗН” гр. Тервел – тел. 05751/ 20 22 или 20 23. 
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Време е отново да направим 
почистване на прозорците си у дома, 
особено след дъжда. Ето няколко 
практични съвета:

Пригответе разтвор: две супени 
лъжици оцет разтворете в един литър 
вода. За силно замърсени стъкла към 
сместа добавете и лъжица спирт. За 
блясък прибавете и малко сол. Можете 
да използвате и готовите препарати 
за стъкла - те са и с приятен аромат.  
    Предварително свалете 
пердетата- изперете ги ако има 
нужда. Разчистете перваза- добър 

случай да го почистите основно, 
особено ако по него нареждате 
вещи, цветя. Ако отдолу има паркет 
или друга деликатна повърхност - 
поставете вестници или найлон, за да 
предпазите. 

Ако стъклото е силно замърсено 
минете предварително със суха или 
леко влажна кърпа. Използвайте мека 
материя за основното измиване, а 
след това със сух парцал или гюдерия 
избършете. Важно е да не ползвате 
вестници, въпреки разпространеното 
им използване за стъкла. Те измиват 

добре, но надраскват и изхабяват 
стъклата, особено ако те имат 
покритие. 

Колко често да миете 
прозорците- това е Ваш личен 
избор, зависи от това с колко 
време и сили разполагате, а също 
дали живеете на оживено място, 
с много коли, на първи етажи на 
блок или има други фактори, които 
водят до по-бързото замърсяване 
на дома. При всички случаи е 
добре да го правите поне веднъж 
на сезон.

за предстоящото заседание на 
общински сЪвет тервел

То ще бъде третото за тази година 
и ще се проведе на 11 юни от 9:30 часа. 
Дневният ред предвижда да се разгледа 
отчет за дейността на Общински съвет и 
постоянните му комисии за цялата 2006 г. 
и до 31 май 2007 г., Отчет по изпълнението 
на план за действие към Общинска 
стратегия за закрила на детето за периода 
01 март 2006-31.12.2006 и приемане на 
Общинска програма за закрила на детето 
за периода 2007-2009 г. с план за действие 
към нея. Ще бъдат обсъдени също две 
информации – за направените разходи 
по отпечатването на общински вестник 
„Тервел” и за напредъка на работите 
по проект”Възраждане на бизнесзона 
„Североизток”.Информацията за вестника 
се внася по искане на общинския съветник 
Нико Радев , а тази за бизнесзоната 
съгласно утвърден график на дейностите 
по проекта. На вниманието на общинските 
съветници ще се предложи и да вземат 
решение за назначаването на д-р Вяра 
Николова – Момчева за управител на 
МБАЛ Тервел ЕООД.Предложението се 
прави , след като на 21 май бе проведен 
конкурс за избор на управител на 
болничното заведение и комисията за 
избор я определи за спечелила конкурса.

Общинска администрация внася и 
предложение за промяна в разчета на 
капиталовите разходи на общината. 
Целта е да се осигурят средства за ремонт 
на ЦДГ 3 в гр.Тервел / там предстои 
разкриване на 4-та ,нова група/ , за 
ремонт на ЦДГ 2 Тервел и за осигуряване 
на 100 000 лв. за балансово плащане 
по проект „Възраждане на бизнесзона 
„Североизток”. Тези 100 000 лв. Общината 
ще получи от ИА ФАР на МРРБ след 
одобряването на финалните технически 
и финансови отчети по проекта. Правят 
се минимални промени в одобрената 
план-сметка за дейност ‘Чистота” за 2007 
г. Читателите на вестника ще получат 
информация за дебатите и решенията 
на Общински съвет след провеждане на 
заседанието , т.е. в следващия брой на 
вестника.

даде се Ход на четвЪртото 
издание на общинската 

ваканЦионна програма „наше 
лято”

На 7 юни се проведе работна среща 
на ресорния Зам.Кмет , отговарящ 
за провеждането на програмата със 
специалисти от общинска администрация, 
ОДК и детските градини в Тервел. 
Обсъдиха се детайли по тържеството за 
откриване на програмата и идеи за три 

мероприятия за най-малките, които ще 
станат факт до края на м.юни. Те ще се 
проведат на 19, 22 и 27 юни . На тези дати 
малчуганите от трите тервелски  детски 
градини и техните родители ще участват 
в кулинарно състезание , ще посетят 
авиобаза в с.Орляк и ще рисуват на асфалт. 
Откриването на програмата ще стане 
на 14 юни, от 10:00 часа пред Общината. 
Празничната програма предвижда 
изпълнения на деца от клас по естрадно 
пеене при НЧ ”Светлина” гр.Ген.Тошево. На 
всички присъстващи ще бъдат раздадени 
информационни брошури за „Наше лято” 
2007 и графика на заниманията за цялото 
лято.

усилен сезон за строително-
ремонтни работи в общината

- Закупиха се 10 000 тухли, с които 
ще бъде започнат градежа на новия 
църковен храм. Разбира се, ще бъдат 
необходими още тухли и материали. 
Строежът е с голям обем, изпълнява се 
по технически проект и не е възможно да 
бъде приключен бързо и с малко средства. 
Тервелчани трябва да си дават сметка, че 
начинания с подобен характер и мащаб 
изискват време , средства и усилията на 
цялата общественост.

- Уточниха се нуждите за ремонта 
на ЦДГ 3 , който ще даде възможност на 

детското заведение да приеме още една 
възрастова група наесен. Ще се ремонтират 
занималня, спално помещение, кухненски 
офис, санитарен възел, приемна. Ще се 
осигурят допълнителни кухненски уреди, 
за да се поеме увеличеното натоварване 
на кухнята. А то е голямо от есента на 
2006 г., когато по предписание на РИОКОЗ 
бе затворена кухнята на ЦДГ 1 . Храната 
за малчуганите в двете детски градини / 
ЦДГ 1 и ЦДГ 3/ вече се приготвя по общо 
за двете градини меню в кухнята на ЦДГ 
3. Новата група води до още по-голямо 
натоварване на кухненските мощности.
Общинското ръководство взема всички 
необходими мерки и осигурява средства 
за ремонтите.Работата ще започне на 12 
юни т.г. Какво по-добро за една община 
от това в нея да има повече деца и да се 
разкриват нови детски групи.

- Започна последният етап от 
проект”Възраждане на бизнесзона 
„Североизток” гр.Тервел.Тази седмица 
ще се издигнат стълбовете и ще се 
поставят осветителни тела по улицата зад 
фирма”ДЕКА”, по улицата към бившия 
кравекомплекс и в самия му стопански 
двор.

- Предстоящи за изпълнение 
общински проекти до края на строителния 
сезон са: 

- Ремонт на улици Камчия, Гео Милев, 
Цар Бориз I , Хаджи Димитър, Вардар. 

- Ремонт на улици Алеко 
Константинов,Никола Вапцаров,Захари 
Зограф,Отец Паисий

- Основен ремонт и преустройство 
на бивше общежитие Тервел в 
квалификационен център

- Основен ремонт и преустройство на 
читалище с.Нова Камена в извънкласен 
център за работа с деца

- Основен ремонт на градски парк 
Тервел

- Подмяна на цялата парна 
инсталация на СОУ Тервел

- Първи етап от изграждане на Дом 
за стари хора

Всички изброени проекти с 
изключение на този за улици Камчия, 
Гео Милев, Цар Бориз I , Хаджи Димитър, 
Вардар се финансират от външни 
източници , т.е. разработвани са и са 
одобрявани  проекти на общината . 
Имаме още няколко проекта , които 
касаят ремонти на училища и улици 
в Тервел и с.Орляк.Те все още не са 
разглеждани и очакваме резултат, когато 
това се случи. Читателите на вестника ще 
получат пълна информация за всички 
ремонтни дейности в общината и за 
начина по който те ще се финансират.

О Б Щ И Н С к И  В Е С Т Ирубрика:

В И ц  Н А  Б Р О Я
рубрика:

СЪПРУЗИ НА РЕСТОРАНТ….
Мъж и жена сядат в ресторант. Идва 
сервитьора да им вземе поръчката. 
- Добър вечер! Какво ще желаете? 
- Една голяма телешка пържола за мен - 
казал мъжа. 
- Ами лудата крава? 
- Тя ще си поръча сама…
*******************************
Келнер, ние със съпругата ми отбелязваме 25 
години съвместен живот. Някакво вино да ни 
препоръчате?  
- Кажете първо: искате да празнувате или да 
забравите?*

П О Л Е З Н И  С Ъ В Е Т Ирубрика:

В И Е  П И Т А Т Е ,  к М Е Т А  О Т Г О В А Р Ярубрика:

вЪпрос: в града има много занимания 
за деЦа и вЪзрастни.защо в сайта на 
общината има инФормаЦия и снимки само 
за някои школи и сЪстави. по този начин 
обиждате другите, за които не е поместена 
инФормаЦия.
ОТГОВОР: Материалите за сайта са събирани и 
обработвани през м.ноември 2006 г. Концепцията 
за сайта е правена по същото време. Стремихме се 
да споменем всички , които участват в различните 
прояви в общината и извън нея и са печелили 
много награди. Все пак наградите и отличията 
са един обективен критерий за дейността на 

съответната група, школа или състав.Така в глава “За 
младите” от сайта сме разказали за чудесния детски 
фолклорен ансамбъл, за балет ”Каприз” , за школата 
по приложно изкуство, за клуб “Атлетик”. Говори се 
за общинските турнири, за програма “Наше лято” 
. В глава” Букет от обичаи и етноси” поместихме 
информация за Общинския празник на фолклора , за 
Добруджанския събор , за конкурс”Калинка Вълчева” 
и за традиционните групи и участници в тези прояви. 
Разбира се сайтът може да бъде обновяван по всяко 
време. За това се грижат четирима общински 
служители – Дияна Илиева, Русанка Димитрова, 
Искра Балушева и Павлин Петров. Ежеседмично 

се обновява глава “Вестник” и глава “Новини”.
Няма проява или състав , който да не е намерил 
място във вестника и паралелно с това и в сайта. 
Ако някой иска да бъде поместена допълнителна 
информация  за негово начинание с траен характер 
това може да стане много лесно. Необходимо е да 
се донесе в общината при някой от споменатите 
служители обработена информация в текстов и 
снимков вид на магнитен носител и тя ще бъде 
поместена в съответната глава, за която се отнася. 
Никой не е имал за цел да пренебрегва когото и да 
било. Обновяването на сайта не е сложна задача и 
може да стане по всяко време.

  По пътя на живота и
Иван Денев. 

сбогом
Петлите пеят, ах, петлите пеят
от песните им се запалва здрача,
край мене весело се смеят,
а аз над чашката си плача. 

Петлите пеят, ах, петлите пеят
раздират облаците тъмни:
в очите ми сълзите зреят
и чашата с отрова пълнят.

Петлите пеят, ах, петлите пеят
една звезда угасва много рано. 
За кого на този свят живея,
на кого ли пак любим ще стана ? 

Петлите пеят, ах, петлите пеят,
пак идва ден със своите тревоги, 
пак топло слънчице ще грее,
но не за мене, 

аз си тръгвам. 
Сбогом!

П О  П ЪТ Я  Н А  Ж И В О ТА
рубрика:

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

рубрика:

През лятната ваканция на собственик на птицеферма 
идват на гости племенничетата му. Един ден една от 
кокошките избягва от курника в гората и лисиците я 
излапват. 
- Виждате ли, деца ? – поучава ги вуйчото. 
– Кокошката беше непослушна и затова лисицата я 
изяде. 
- А ако беше послушна- отвръща единият племенник, 
- щяхме да я изядем ние ! 

Да	измием	прозорците	бързо	и	лесно	!

Няма жена, която да не използва балсам за коса. 
Този ритуал помага за възстановяването на косата, 
а също и за отстраняване от кожата на главата на 
мъртвите клетки.

Затова правилният избор на балсам е изключително 
важен за поддържане на здрава и красива коса. 
Обикновено всички балсами се разделят на няколко 
категории, в зависимост от това за каква коса са 

предназначени: за нормална, суха, мазна, смесен тип 
или боядисана. 

Ето няколко рецепти за натурални балсами
Яйцата – те са разкошен балсам за коса, те 

компенсират недостига на белтъци, заздравяват косата, 
придават й мекота и послушност, богати са на лецитин. 

І – вариант: Втрийте в кожата на главата един или 
два жълтъка, в зависимост от дължината на косата ви и 

останете така до пълното й изсъхване, после измийте главата 
с шампоан. След тази процедура косата ви ще се преобрази. 
Този балсам може да го прилагате един път в месеца. 

ІІ – вариант: Смесете едно яйце с една супена 
лъжица шампоан, старателно втрийте и масажирайте 
тази смес във влажна коса и кожа на главата, оставете я 
за няколко минути, след което я отмийте с топла вода.  
    www.rozali

Б А Б А  Т А к А  П Р А В Е ш Ерубрика:
Балсами „под ръка” за изящна коса
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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

к О Н ц Е Р Т  Н А  Д Е Т С к И Я  Ф О Л к Л О Р Е Н  А Н С А М БЪ Л  П Р Е П Ъ Л Н И  З А Л АТА  В  Т Е Р ВЕ Л

ЩЕ ИГРАЕМ, ЩЕ СЕ СМЕЕМ, ПЕСНИ ВЕСЕ ЛИ ЩЕ ПЕЕМ!

На 8 юни детския фолклорен ансамбъл на 
Тервел празнува своя седми рожден ден. По най-
подходящия начин , който би могъл да бъде избран 
от малките танцьори и техните ръководители – с 
чудесен концерт-спектакъл. Сто и десет деца поканиха 
своите роднини, близки и приятели, за да покажат как 
българските ритми , мелодии и танци продължават 
да живеят в тях.

Залата бе малка , за да побере всички желаещи да 
видят малките чаровници.Вълнение,радост,гордост 

бяха емоциите,които владееха всички сърца.Някои 
от децата не са навършили още 5 години. С усърдие 
и внимание те следваха разучените стъпки и в 
същото време се усмихваха на хората в пълната зала.
Ежедневната упорита работа на двете ръководителки 
направиха възможни тези трогателни  първи 
сценични изяви, стоплили не едно и две сърца.По-
големите деца-танцьори показаха отново отличен 
синхрон, безупречно сценично поведение. Тези 
техни умения, в съчетание с добрата хореография 
превърнаха концерта  в истински спектакъл. Пред 

очите на публиката оживяваха една след друга 
различни картини , пресъздаващи българския бит от 
миналото– закачки край реката,детски игри,любовни 
задявки, обвяване на калфа за майстор, лазарски 
обичай…Красота,ритъм,багри на костюмите – 
празник на младостта и фолклора.

Концертът завърши с изненада за гостите 
– децата от ансамбъла номинираха и връчиха 
оригинални призове на хората, които им помагаха 
безрезервно – Председателя на читалищното 
настоятелство – г-жа Невена Куртева , Кмета на 

Общината – инж.Живко Георгиев, общността от 
родители в лицето на Милена Димова.

Поднесени бяха цветя от Председателя на 
общински съвет Тервел-Исмет Абил, от родителите.
Връчени бяха подаръци и поздравителен адрес от 
Кмета на Общината.

Дълбок поклон пред неуморния труд на двете 
ръководителки на Ансамбъла – Нели  и Елена , пред 
упоритостта и уменията на децата.

Желаем им нови успехи в България и в чужбина! 
Очакваме ги отново и на тервелска сцена!

Днес е Втори юни. Събитието, което събра на едно място много 
деца, родители и гости е Детско екопарти, посветено на един от най-
красивите детски празници Първи юни, а също така  и 20-тия рожден 
ден на ЦДГ”Любопитко” от с.Божан.

Дворът на детската градина беше като в приказките-много цветя, 
знаменца, балони, пъстроцветни панделки…Но най- подходящата 
и истинска украса бяха децата от ЦДГ”Светулка”- с.Коларци, 
ЦДГ”Жабуранка”- с.Балик, ЦДГ от с.Сърнец и ЦДГ”Любопитко”-
с.Божан. Всички те се погрижиха за веселието и доброто настроение на 
присъстващите.

Тържеството премина в пъстра палитра от стихотворения, песни, 
танци и игри. За да изненада децата за техния празник, на гости им 
дойде Пипи дългото чорапче. Тя призова калинките да помогнат на 
цветята и да ги освободят от листните въшки-децата от ЦДГ с.Сърнец 
танцуваха “Две калинки”.

За да бъде винаги зелена нашата планета, децата засадиха дръвче, 
но и се погрижиха за птичките, като им поставиха къщичка.

Невероятните деца от ЦДГ”Светулка” с.Коларци танцуваха хорото 
“Тропанка” и “Добруджанска ръченица”.

В ЦДГ”Любопитко” има едни много хубави и любопитни 
момиченца, които обичат латиноамерикански танци. Те се представиха 
с “Байла чили ча-ча”, като истински професионалистки.

Много интересно премина карнавалното шествие на децата от ЦДГ 
”Жабуранка”. Вълнуващо беше стихотворението “Гълъбче”, изпълнено 
от дете, в чиито ръце лежеше истински бял гълъб, който полетя 
свободно в безоблачното небе.

Пред очите на всички зрители “сърдитото” патенце реши да се 
изкъпе, при което Пипи се развълнува и проговори на английски език. 
Но прекрасните деца я изненадаха, като пяха чудесно на същия език 
песента “What is your name?”

За да бъде празника истински имаше и гатанки, а за правилните 
отговори децата бяха наградени с екологично чисти плодове.

Сега е хубава китна пролет, а през пролетта има много цветя. Но 
истински “цветя” бяха малките, сладки дечица от ЦДГ”Светулка”, които 
представиха танца “Празник”. Приятна изненада за гостите поднесоха 
танцьорките на ориенталски танци със своя “Танц от Анадола”.

Настроението на шоуто се повдигна от състезателните игри 
между отбора на “Калинките” и отбора на “Слънцата”. Те премериха 
сили в много интересни и занимателни игри: “Сандвич”-приготвяне на 
най-красиви, най-вкусни, най-интересни сандвичи; “Бъди пръв”-най-
бързо белене на банани; “Познай и изиграй”- представяне на професии; 
“Сладък портокал”-най-бързо изцеждане на портокал; “почисти и 
събери”- събиране на зеленчуци; “Бързай, мамо”-най бързо ядене на 

торта, с участието на родители.
Искрена радост донесе на децата появата на голямата и красива 

торта. От сърце малките палавници запяха песента “Рожден ден” и 
духнаха свещичките.

Подобаващо, тържеството завърши с аплодисменти и чудесната 
българска песен запята от всички “Моя страна, моя България”.

Цялата тази приказка беше превърната в реалност, благодарение 
на безрезервната подкрепа на Община Тервел, определена парична 
сума, предоставена от Билчин Ариф Ферад-родител  и бивш домакин  в 
ЦДГ”Любопитко” с.Божан и от Есен Фикри- член на Комисията за защита 
от дискриминация.

С това Детско екопарти  поставихме началото на една хубава 
традиция, която ние ще продължим и за в бъдеще в ОДГ с.Божан.

Очаквайте нашите изяви и през следващата година !

ИЗВЪНк ЛАСНИ ДЕЙНОС ТИ В ОДк “М А ЛкИЯ ПРИНц”

На 07.06.2007 год. в ОДК „Малкият принц” бе 
подредена пъстра годишна изложба-базар. През 
годината децата от школата по изобразително 
и приложно изкуство са участвали в общо 12 
конкурса, от които 2-общински, 2-областни, 6-
национални и 2-международни, като в момента 
те рисуват (творят) за нов международен 
конкурс – в Полша.

Получени са 23 награди, от които 5 са за 
Недялка Тончева.

Все още няма резултати от участието 
на малките и талантливи художници в двата 

международни и двата национални конкурса. 
Но стискаме палци на дечицата, с пожелание да 
завоюват възможно повече отличия. 

Подредени от децата бяха 10 самостоятелни 
изложби, от които 5 в сградата на Община 
Тервел и 5 в ОДК „Малкият принц”. 

Предстои участие  в Международния 
фестивал в гр. Балчик, пожелаваме им достойно 
представяне и високи отличия. Ръководителката 
на школата -Виолета Янкова припомни, че от 
такъв фестивал миналото лято Гергана Тончева 
завоюва І-во, а Радостина Петкова ІІІ–то място. 

Отново в Общински детски комплекс 
„Малкият принц” се проведе и дебат, под 
надслов: „И днес ни трябваш апостоле” 
на 05.06.2007 год. В дебата участие взеха 
учениците от 10 и 11 клас от СОУ и ПГТО. Дебатът 
бе организиран от учителя по извънкласни 
дейности към ОДК- Георги Желев. Наградата 
за участниците бе осигурена от Общината - 
екскурзия до гр. Провадия, която се проведе 
на 06.06.2007 год. Децата имаха възможност 
да разгледат местния исторически музей и 
антично-средновековната крепост- Овеч.  


