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                      ПРЕ Д С ТА ВЯ М Е  ВИ

В края на миналата година фирма ЕКО ЕНЕРГИЙНИ СИСТЕМИ ЕООД Добрич отправи предложение 
към Общината за изграждане на инсталация за преработка на биологични отпадъци. Инвестицията 
е дългосрочна и за да се стигне до финализирането й е необходимо да се извърви дълъг път.Съвсем 
накратко, проектът предвижда върху избран терен от около 60 дка в околностите на Тервел да се 
изгради инсталация, която да преработва отпадъци от животновъдството, зърнопроизводството, 
зеленчукопроизводството , дървесна шума , отпадъци от хранително-вкусовата промишленост 
и всички други отпадъци от биологичен произход. От тях ще се получава биогаз. След цялостното 
изграждане на инсталацията ще се осигурят 42 работни места. Биогаз инсталацията ще има 6 
сектора. В приемния сектор ще се приемат и подготвят за обработка постъпващите суровини.Във 
ферментационния  сектор ще става газоотделянето. В склад за тор със сепаратор ще се отделя сухото 
вещество от получения биологичен тор.Функцията на газовото стопанство е свързана с осигуряването 
на трасе на получения във ферменторите биогаз до КО-генератор.Той от своя страна преобразува 

енергията на произведения биогаз в електрическа и топлинна енергия.Последният сектор на 
инсталацията е оранжерия, в която ще се използва голяма част от получената топлоенергия.

Проектът ще се финансира изцяло от външен инвеститор. 
Общината предприе необходимите стъпки, за да запознае общински съвет Тервел с проявения 

инвеститорски интерес.Взе се решение за създаване на смесено дружество между общината 
и инвеститора за реализиране на целите на проекта.Предстои да се определи подходящ терен 
и форма на ползване , да се извърши проектиране, да се преминат всички законови процедури 
предшестващи изграждането на инсталацията. Инвеститорът представи проекта си пред общински 
съвет Тервел на 26 април т.г. В презентацията му бе изтъкнато, че е удачно теренът за изграждане 
на инсталацията да се определи в границите на възобновената от общината бизнесзона на град 
Тервел, тъй като рехабилитацията на обслужващите пътища е улеснение за ползването на бъдещата 
инвестиция.

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

ПРОЯВЕН ИНВЕС ТИТОРСКИ ИНТЕРЕС К ЪМ ОБЩИНА ТЕРВЕ Л
РуБРИКА
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На Зоналния съвет на български футболен съюз в град Варна, крайното класиране 
за деца- във втора възрастова група, сезон 2006/2007 година бе много оспорвано, но 
заслужено в крайното класиране на първо място са нашите талантливи младежи- 
спортистите от ФК „Септември” град Тервел. 

Честита награда !!! Редакционния екип на вестник „Тервел” пожелава от свое име 
и от името на всички тервелчани: здраве и късмет на талантливите спортисти, сполука 
и повече голови положения в противниковата врата. Успех !

 ФК „Септември”, на снимката са:
Прави: треньор Н. Манов, Петър Илиянов, Спас Спасов, Нуридин Талят, Антон 

Здравков, Тодор Георгиев, Петър Милков
Клекнали: Младен Йорданов, Кристиян Митков, Димитър Пенчев, Иван Ненов, 

Стоян Милков, Пламен Колев
В отбора са и: Метин Ахмед, Мухамед Нуртен, Велчо Георгиев, Иван Любенов, 

Синан Сезгин, Тодор Митев, Иван Красимиров, Димо Харалампиев и Ивайло Мартев. 

За смеха: 
„Смехът е едно от ония висши качества, които отличават човека от животното.”
       К. Христов

                  МИСЪЛ НА БРОЯРуБРИкА

кОРОНАТА НА „ МИС ПАГАНЕ” ТА ЗИ ГОДИНА Е  В ТЕРВЕ Л
На 13 юни 2007 година  в гр.Омуртаг се проведе за седми път конкурс за красота “Мис  Пагане”. Този 
конкурс се провежда по инициатива на отделите”Култура” към общините на петте града, носещи 
имена на ханове от рода Дуло- Дулово, Исперих, Тервел, Кубрат и Омуртаг.
 Проявата стана традиция. По три красиви момичета от тези градове всяка година спорят 
за короната на красотата. Символът на конкурса е любимата на хан Аспарух-Пагане- красива и умна 
девойка, която имала и пророчески способности.
 Тази година в конкурса участваха 14 момичета, представителки на сдружените градове.Със 
своята красота, чар, грация и финес те дефилираха в предварително украсения ресторант-градина 
“Ален мак” в гр.Омуртаг. Колегите от отдел”Култура” и от читалището бяха  създали прекрасна  
обстановка на подиума и в залата, където момичетата се подготвяха с трепет за участието. Коафьор 
и гримьор направиха прическите и грима им, а фирми от града предоставиха спортните и банските 
костюми за първия и втория етап от конкурса. Водещ на спектакъла беше поканен от гр.Търговище, 
а представителка от Агенция “Визаж” помагаше на домакините при подготовката на участничките и 
репетицията за дефилетата. Журито на конкурса бе съставено от представители на четирите общини- 
председател бе зам.кмета на Община Омуртаг г-н Алейдин Алиев и членове г-ца Десислава Матева 
- млада модна дизайнерка от Омуртаг, Петър Петров от гр.Дулово, Савина Атанасова от гр.Исперих 
и Русанка Димитрова от гр.Тервел и тримата са специалисти в отделите “Култура” към съответните 

общини. Журито оценяваше по точкова система, без да знае от кой град са представителките. Така се 
постигна по-голяма обективност в оценката на девойките.
  В първия етап красавиците се представиха в спортни костюми, втория по бански и третия в 
официално облекло. В третия етап те представиха много красиви бижута на фирма Велмар, спонсор 
на конкурса. Представителки на гр.Тервел бяха Радостина Росенова Димова на 16 години, Теодора 
Иванова Стоянова на 17 години и Габриела Венелинова Ковачева на 15 години.
 Всички момичета изглеждаха прекрасно и блестящо и журито бе максимално затруднено. 
Всеки член оценяваше самостоятелно и поставяше свои оценки от трите тура. След обработване на 
резултатите не можеше да има никакви спорове между членовете.
 Най-радостната за нас тервелчани новина е,че “Мис Пагане” за 2007 година е нашето красиво 
момиче Радостина Росенова Димова.Тя получи най-много точки и най-висока оценка на журито. 
Короната и бе връчена от  миналогодишната “Мис Пагане”, получи и  грамота, 100 лв., колие от черни 
перли много други подаръци и цветя.
Всички други участнички също получиха много подаръци, грамоти и цветя.
 Конкурсът завърши с приветствие от кмета на община Омуртаг г-н Енвер Ахмед, който 
изрази задоволството на всички зрители. Той обяви специалната награда на кмета-тридневна почивка 
на всички участнички в конкурса на комплексите “Белия кон” и “Рай” край гр.Омуртаг . 

ПЪРВО М ЯС ТО ЗА Фк „СЕПТЕМВРИ” В ГР.  ВАРНА
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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: 
В Добрич, след като се подстригахме и обръснахме, се фотографирахме със Станко за спомен. Поехме пешком за 

село. По пътя ни застигна пощенска кола, пътуваща за Балчик.  Качиха ни и така стигнахме до разклона. Благодарихме и 
продължихме пеша към Гурково. В приказки, не усетихме кога стигнахме, а зад нас някой викна:

- А, качвайте се бе момчета! Ах, Радославе, Станко,..., вие ли сте?- Каза дядо Тачо, който с дядо Панайот се прибират 
с каруцата в село. 

Радват се горките, плачат, разпитват. Ние също не можем да удържим сълзите. Плачем не само от радост, ами как 
да им кажем, че синовете им са убити, че останаха завинаги там, в омразната румънска земя! Разговориха се, а аз гледам 
нашата нива в “Калабаджика”. Братята ми Панчо и Христаки и бати Съби, орат. Развълнувах се. Сърцето ми ще изхвръкне. 
Идваше ми да скоча от каруцата, и право при тях,... ама се уплаших да не ги сепна. Влязохме в Гурково, благодарихме, 
взехме си довиждане,... и всеки към къщи. Реших, че някой трябва да предупреди нашите. До къщи, гледам играе 
Величка - комшийско дете.

- Величке, Величке, иди при баба Мирковица /майка ми Мария/. Кажи и гости да посреща! - Казах аз на детето. То се 
затича и право у нас.

Не след дълго на вратника се появи мама. Тогава бавно се приближих, ама майчино сърце трепнало. Разбрала, че 
съм аз. Прегърна ме и през сълзи занарежда:

- Мило чедо, Радославе! Ти се върна жив! Жив си! Благодаря ти Господи, и ти Дева Марийо! Чухте молбите ми. Всеки 
ден свещичка за тебе палих. Кандилото две години не угасих. Всички за тебе мислехме и се молехме. Влизай чедо, влизай 
сине,...!

В собата баща ми Мирко седеше до огнището. Като ме видя, стана, прегърна ме и се просълзи. За първи път виждах 

сълзи в очите на тати! Не можеше да скрие нито болката, нито радостта си. Измих се, облякох чисти дрехи, а през това 
време мама сложила на софрата топла питка, сирене, мляно, мед, вино... Докато се нагласим, и новината се разнесла. 
Дойдоха роднини, съседи, приятели.- цял празник. Мама се закле, че докато е жива курбан за мене ще прави на 15.08 и на 
24.05, за мое здраве! Говорихме и се хранехме. Ядях най-сладкия хляб, - този на мама! Пиех най-хубавото вино, - виното 
на тати! Бях с най-обичаните хора! Всеки те прегръща, целува, разпитва,...

Аз разказвам ли, разказвам, даже по няколко пъти. Разчуло се за завръщането ни. От други села идваха хора, за да 
научат нещо за близките си. Най-тежко ми беше да кажа на човек, че син, брат или баща му е загинал. Разказвах за ужаса, 
боя, мизерията, глада, въшките и зверските убийства на румънците с големи подробности. Хората плачеха. 

Останалите живи, се прибраха от лагера в края на лятото. Другите оставиха костите си в Молдовата, в този неописуем 
пъкъл, който носих в дето си през целия си живот! Задомих се с добра съпруга - Тодорка. Дойдоха и деца, и внуци. Разказах на 
всеки моите спомени. Един ги приемаше съчувствено, друг доверие и подигравка, но хората са различни. Винаги до доброто стои 
лошото, завистта и злобата. Много мъка преживяхме до 1940 г, когато беше освободена Южна Добруджа. През тия окупаторски 
години, румънските управници не спряха да малтретират българското население. Много гадости са извършили и куцовласите 
- цинцари. Забранено бе да се говори български език. Децата учеха в румънски училища. Проговореше ли някой на родния си 
език, получаваше някое от следните наказания: на колене върху царевични зърна, в ъгъла с вдигнати ръце, бой. 

Няма да забравя една голяма българска патриотка от нашето село - Райна Калчева. Тя организира тайно българско училище, 
за което помогнахме всички. Сбирките се редуваха от къща в къща. Беше наш ред. Съпругата  ми Тодорка седи вън на пейката, 
за да пази от жандармите. Децата ни-Мария, Мирко и Тенко извикват другите деца от селото уж да си играят у нас, а баба Райна 
ги учи на български, да знаят род и родина, своя език и корени. Колко пъти е минавала тайно границата с риск за живота си, за да 
донесе книги и учебници от България? Така големите патриоти запазваха в поробена Добруджа българщината чиста и свята ! 

                                             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. Никола Проданов Гочев е най-вероятният нов зам.-областен управител на 
Добричка област. Той е единственото предложение на БСП за овакантения 
от Сияна Фудулова пост. До края на юни кандидатурата на Никола Гочев 
трябва да бъде утвърдена от Висшия съвет на соцпартията. Мястото се 
полага на соцпартията по силата на коалиционното споразумение между 
трите управляващи политически сили, обясни зам.-областният управител 
Михаил Стоев. Никола Гочев е инженер по образование. Той бе пети в 
кандидатдепутатската листа на БСП на парламентарните избори през 2005 г. 
Бил е народен представител във Великото Народно събрание. Ръководил е 
селскостопански звена в Тервелско. Работил е и в Общината в добруджанското 
градче и разполага с необходимия административен опит.
2. Най-сериозният проблем на общинската Многопрофилна болница в Каварна 
е недостигът на специалисти. Лечебното заведение се нуждае от ендокринолог, 
пулмолог и анестезиолог. Здравната каса изисква договор за минимум 
четиричасов работен ден. Специалистите, които бихме могли да ползваме от 
съседните градове – Варна и Добрич, имат вече по два договора със здравни 
заведения и нямат право на трети. Специализацията на младите лекари пък 
е дълъг процес, а нормативната уредба е тромава. От друга страна наредбата 
за специализация изисква лекарят да работи пет години в университетска 
клиника, за да получи специалност. Затова медиците от отдалечените от 
университетски центрове населени места предпочитат да си останат джипита. 
Особено след като в момента личните лекари реализират по-високи доходи от 
специалистите в болниците.
3. Четири фолклорни състава от Добричка област са получили право да 
представят България на международни форуми. Това са Фолклорна танцова 
студия “Добруджа” /със съставите от деца до 14 г. и деца над 14 г./, ансамбъл 
“Бизоне”-Каварна, тервелският ансамбъл “Калинка Вълчева” – Тервел и 
танцов ансамбъл за изворен фолклор “Житен клас” от Житница. Формациите 
са избрани след преглед за сезон 2006/2007 г. проведен в 13 български града. 
Участвали са общо 181 ансамбъла. От тях право да представят България на 
световни фестивали са получили 47.
4. По последни данни на специалистите от Добруджански земеделски институт, 
в момента в почвения слой до 50 сантиметра при пшеницата влага няма. 
Сравнението с най-сухата 1974 г. макар да показва, че ситуацията с наличието 
на влага в почвата е малко по-добро, прогнозите не са толкова оптимистични. 
Според специалистите, при такава влажност няма да може добре да се изхрани 
зърното. В момента пшеницата е във фаза начална восъчна зрялост. Прогнозата 
е, че зърното няма да има добро хектолитрово число. Що се отнася до посевите 
със слънчоглед, които са във фаза “бутонизация” и всеки ден растат с 8-12 
сантиметра, влагата е крайно недостатъчна. Ако скоро не паднат достатъчно 
валежи, не се знае дали ще има голям процент тръбести цветове, които да се 
опрашат и това може да доведе до пити с празни семки.

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

1.Партия “Атака” ще поиска промяна на договора на България за 
присъединяване към Европейския съюз заради клаузата за затваряне на 1, 2, 
3 и 4 блок на АЕЦ “Козлодуй”. Искането на “Атака” е провокирано от получен 
отговор от Европейската комисия на въпрос по повод затварянето на блоковете 
на атомната електроцентрала. От партията изложиха идеите си за промяна на 
договора чрез позоваването на определените за това членове от Виенската 
конвенция, които позволяват внасяне на поправки в договора, без да се налага 
той да бъде развалян. Ще се търси развръзка на случая до лятната ваканция, 
коментираха евродепутати от “Атака”.
 2. Наемите на ведомствените жилища на професионалните войници ще 
бъдат намалени с 50 на сто. Намалението се налага, тъй като досега наемите 
достигаха до една трета от заплатата на редниците и ефрейторите. Според 
зам.-министърът на отбраната Соня Янкулова 18 000 военнослужещи чакат 
за жилища и проблемът е много сериозен. Тя допълни, че при положение, че 
кадровият войник получава около 355 лв. заплата, скачането на наемите би се 
отразило сериозно на социалния статус на военните. 
3 КАТ вече ще отнема книжките на шофьори, които не са платили наложените 
им за нарушения глоби. Това решиха депутатите, които приеха окончателно 
промените в Закона за движение по пътищата. Първоначално при нарушение 
ще се отнема контролния талон на водача. Той ще бъдат задържан до заплащане 
на съответните глоби от нарушителите в пунктовете на КАТ и за разлика от 
преди няма да се връща, ако парите не са внесени. Водачите ще имат право 
на едномесечна отсрочка за да се издължат. През това време, както и досега, 
ще могат да шофират с акта. Ако след изтичането на отсрочката водачът не е 
заплатил глобата и бъде хванат да кара без контролен талон, катаджиите ще 
бъдат задължени да му вземат книжката. Драстични наказания ще има вече 
и за шофьори, които сядат зад волана след употреба на алкохол. Също и онези, 
които смятат, че улиците у нас са писти за състезание. 
4. Димитър Тадаръков е новият изпълнителен директор на ДФ “Земеделие”. 
Той бе избран от управителния съвет на фонда. Новият директор на фонд 
“Земеделие” обеща нулева толерантност към корупционните практики и обяви, 
че от понеделник ще бъде въведено гъвкаво работно време и ще се работи 
включително събота и неделя за бързото преодоляване на всички закъснения 
на плащанията.
5. Пенсиите ще бъдат увеличени средно с 1,50 лв., пресметнаха икономисти 
след решението на правителството да вдигне с 10% парите на възрастните 
хора. Увеличението ще бъде “изядено” от инфлацията и очакваните нови цени 
на тока и парното. Инфлацията за последните пет месеца е около 4,5 на сто, а 
електро- и топлоенергията ще поскъпнат съответно с 4% и 5% през юли. Така 
увеличението на парите за 2,5 милиона българи, колкото са пенсионерите у нас, 
ще бъде 1,5%. Увеличението е символично - около лев и нещо, а това няма да 
реши проблемите на българските пенсионери. 

По-важните новини през изминалата седмица  от чужбина:
1. Европейската комисия няма намерение да налага каквито и да е било 
финансови санкции или да изземва субсидии от еврофондовете за България 
в предстоящия мониторинг доклад през юни. Докладът на комисията, който 
ще бъде публикуван на 27 юни, ще бъде относно напредъка на България и 
Румъния в сферата на правосъдието и борбата с организираната престъпност, 
а няма да се занимава със средствата от еврофондовете. В доклада няма да 
има възможност за изземване или намаляване на средствата по структурните 
и кохезионния фонд за двете балкански страни.
2. 70 000 бежанци от Косово се очаква да пристигнат в Централна Сърбия 
до две седмици след обявяването на независимостта на областта, като 25 
000 ще тръгнат веднага след провъзгласяването й. Сценарият е описан във 
вътрешен таен документ на Върховният комисариат на ООН за бежанците. Той 
съдържа план за спешна евакуация на бежанци от Косово след определянето 
на окончателния статут на южната сръбска област. Очаква се при всеки един 
сценарий повечето хора да тръгнат за кратко време. Заминаването им ще 
бъде внезапно и затова подготовката трябва да е много добра. Сценариите за 
евакуация на бежанците са свързани с три възможни изхода на ситуацията в 
Косово - независимост в съществуващите граници; независимост на Косово с 
подялба, т.е. определени области да останат под юрисдикцията на Сърбия и 
териториална автономия на Косово в границите на Сърбия.
3. Глобалната война с тероризма, обявена от Съединените щати е довела до 
нарастване на световните разходи за военни нужди. Това се посочва в доклад 
на Стокхолмския международен институт за изучаване на проблемите на 
сигурността (СИПРИ). По данни на института през 2006 година в света за военни 
цели са били похарчени над 900 милиарда евро. Това означава, че разхвърляни 
на всеки жител на планетата военните разходи са нараснали със 137 евро в 
сравнение с предишната година. През последните 10 години военните разходи 
в света са нараснали с 37 процента.

През изминалия период от 9 юни до 15 юни 2007 год. на територията 
обслужвана от Областна Дирекция „Полиция” (ОДП)-Добрич, са 
регистрирани 19 криминални престъпления и произшествия.

През изминалите дни на територията обслужвана от ОД „Полиция”- 
Добрич са регистрирани 31 пътно-транспортни произшествия с 
нанесени материални щети и един  пострадал гражданин. 

Поделенията на ОД„ПБЗН”- Добрич са участвали в гасенето на 
29 пожара с нанесени материални щети, като двата пожара са с по-
сериозни материални щети.  

На 12.06.2007 година, в 12:10 часа в РС”ПБЗН” – Тервел е получено 
съобщение за възникнал пожар в стопанска постройка в с. Божан, 

общ. Тервел. Пожарът е локализиран и потушен от служители на РС 
”ПБЗН”–Тервел. За погасяването му се използват два противопожарни 
автомобила. В резултат на пожара са нанесени значителни щети по 
стопанската постройка, изгорели са около 250 бали със слама и люцерна, 
около 5 тона друг фураж, 7 агнета и 3 телета. Спасени са намиращите се 
в непосредствена близост до горящата постройка 3 жилища, както и  
други стопански постройки. При погасяването на възникналия пожар, 
съдействие е оказано и от жители на селото. Причините довели до 
възникването на пожара са в процес на изясняване. 

На 14.06.2007 година, в 17:20 часа в РС”ПБЗН” – Тервел е получено 
съобщение, че по време на силна гръмотевична буря е възникнал пожар 

в района на горско сечище, намиращо се на около 1 км. от с. Брестница, 
общ. Тервел. Около 18:15 часа, в резултат на енергичните действия, 
осъществени от дежурен екип на РС”ПБЗН” – Тервел, пожарът, който 
е  бил обхвал около 2 хил кв. метра сухи треви и храсти е локализиран 
и потушен. При пожара няма нанесени материални загуби. Спасен е 
пшеничен масив от 2500 декара, намиращ се в непосредствена близост 
до пожара /горското сечище и пшеничният масив са били разделени от 
тесен черен път/. При ликвидирането на пожара, активно съдействие 
на пожарникарите има оказано от  служители на РПУ – Тервел и от 
механизатори със селскостопанска техника.Пожарът е предизвикан от 
паднала в района на горското сечище мълния.

В И ц  Н А  Б Р О Я
РуБРИКА:

С т р а н н и  х о р а  с а  т о в а  а р т и с т и т е….

М ла д  р е ж и с ь о р  п р ав и л  п ър в и я т  с и  ф и л м.  По и с к а л  о т 
д и р е к т о р а  д а  му  се  о с и г у р я т  50 0 0  д у ш и  с т а т и с т и  з а  е д на 
а р м и я  и  о ще  70 0 0  з а  д ру г а т а,  з а  д а  нап р ав и  г р ан д и оз н о 
с р а же н и е.
-  Ти  л уд  л и  с и,  б е?  -  в ъ з к л и к на л  д и р е к т о р ът.  -  На  12  0 0 0 
д у ш и  ко й  ще  и м  и з п лащ а  хо н о р а р и т е?
-  Не  се  б о й т е!  -  о т в ър на л  р е ж и с ь о р ът.  -  С р а же н и е т о  ще 
б ъ де  с  и с т и н с к и  па т р о н и.
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РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 
ОТНОСНО ПРЕДСРОЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРАВОМОЩИЯТА НА 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК
Съгласно разпоредба на Закона за местното самоуправление 

и местната администрация на общински съветник, който  не 
участва в три поредни или в общо пет заседания на общинския 
съвет през годината, се прекратяват предсрочно пълномощията.
Това става с решение на Общинската избирателна комисия. Тя 
взема такова решение, след като е била уведомена по надлежния 
ред за отсъствията на общинския съветник .Kомисията е длъжна 
да уведоми общинския съветник , а той от своя страна може да 
направи писмено възражение пред комисията в тридневен срок 
от уведомяването му. След изтичане на срока за възражение 
общинската избирателна комисия приема решение за прекратяване 
на пълномощията и обявява за избран за общински съветник 
следващия в листата.Това е законовата норма ,която служи за 
база за провеждане на заседанието на тервелската общинска 
избирателна комисия на 7 юни т.г. На заседанието се докладва, че на 
28 май в Комисията е постъпило писмо от общински съвет Тервел 
с искане за прекратяване пълномощията на общинския съветник 
Айдън Фаик Адем , съпроводено с документи удостоверяващи 
осем поредни отсъствия на общинския съветник от заседания 
на общински съвет през 2006 г.и две през 2007 г.Общинската 
избирателна комисия е изпратила в законоустановения срок 
писмо до общинския съветник, с което го е уведомила за правото 
му за писмено възражение. Такова не е постъпило. С решение 
от заседанието си , проведено на 7 юни ,Комисията  не уважава 
искането на Общински съвет Тервел за предсрочно прекратяване 
на правомощията на общинския съветник.Четирима от общо 
9-те члена гласуват „против”предложението за предсрочно 
прекратяване на правомощия на г-н Айдън Фаик, а 1  се въздържа 
от гласуване.Решението е обнародвано по законоустановения 
ред.Комисията е разгледала и внесено искане за предсрочно 
прекратяване на правомощията на общински съветник Живко 
Стоянов поради липса на адресна регистрация на територията на 
Община Тервел.Предстои да се вземе решение.

ГОРЕЩО ПОЛИТИЧЕСКО ЛЯТО В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ТЕРВЕЛ
На 11 юни 2007 от 9:30 часа трябваше да се проведе 

предварително насрочено заседание на Общински съвет 
Тервел. До 10:00 часа на 11 юни в залата присъстват 8 от общо 
21 общински съветници и всички представители на общинска 
администрация,вносители на предложения,включени в дневния 
ред.В 10:00 часа Председателят на общински съвет Исмет Абил 
установява , че липсва кворум и насрочва дата за ново редовно 
заседание ,което трябва да се проведе на 18 юни 2007 г.от 9:30 

часа и което включва същия дневен ред. След това обявява 
заседанието за закрито.Присъстващите 8 съветника и служителите 
от администрацията си тръгват.Съставен е протокол, който е 
изпратен по надлежния ред в областна управа Добрич. Обявите за 
новонасроченото заседание са поставени веднага на определените 
за това места.Час и половина по-късно 11 общински съветници, 
които не са се явили на насроченото заседание до разпускането му 
в 10:00 часа , започват ново заседание.10 съветника, сред които и 
8-те,които са дошли за заседание в обявения час и са си тръгнали 
след разпускането му отсъстват. Заседанието се ръководи от 
един от общинските съветници , а за протоколчик е определен 
втори от съветниците. Приема се дневния ред и се провежда 
тайно гласуване за освобождаване от длъжност на председателя 
Исмет Абил .Приема се решение за освобождаването му.След 
това 11-те съветници избират нов председател –Айдън Фаик, 
общински съветник, избран с листата на ДПС.Разглеждат се всички 
предложения на общинска администрация , вземат се решения. 
Съставен е протокол за заседанието.

КРАЯ НА  уЧЕБНАТА ГОДИНА В ТЕРВЕЛСКИТЕ уЧИЛИЩА
Приключи учебната 2006/2007 година. Като всяка учебна 

година и тази имаше своите проблеми и своите успехи. 
Общо осемдесет абитуриенти завършват средното си 

образование през тази година - 30 от СОУ „Йордан Йовков” и  50 
от ПГТО „Дочо Михайлов”. Не  малък брой от тях имат изяви и 
достойно са представяли училището си на различни състезания, 
конкурси, викторини и олимпиади. Пожелаваме им успех при 
кандидатстването във висшите учебни заведения.

Основното образование завършват общо 160 ученици  - 57 са 
от СОУ гр. Тервел, останалите са от 8-те основни общински училища. 
Желанието ни е, тези деца да продължат образованието си. Град 
Тервел предлага тази възможност в СОУ и професионалната 
гимназия. От направените срещи със завършващите 8-ми клас 
ученици, стана ясно, че голяма част от тях нямат желание за 
това. За съжаление през последните години се наблюдава липса 
на мотивация у учениците и техните родители  за образование. 
Причините са различни, на първо място са финансовите 
затруднения. Общината прави всичко възможно да осигури 
транспорт за учениците след 8-ми клас, които ще продължат 
обучението си в СОУ „Й.Йовков”. Така семействата на тези ученици 
ще бъдат улеснени, защото няма да се налага децата им да живеят 
по квартири, а ще се прибират всеки ден у дома.

Завършилите първи клас ученици през изтеклата учебна 
година са 190 от общо 11 общински училища. По предварителна 
прогноза за следващата 2007/2008 учебна година броят им остава 
не променен. 

От 2006 година в страната се извършват дейности по 
установяване на оптимален модел на училищна мрежа и 
създаване на условия за намаляване на паралелките с брой на 
учениците под нормативния минимум /маломерни/ и паралелки, 
формирани от два и повече класа  /слети/,  на  основание  писмо 
№9105-74 от 07.03.06 г. на Министъра на образованието и науката 
Даниел Вълчев. През учебната 2005/2006 година становището 
на Кмета на Община Тервел инж. Живко Георгиев по отношение 
на общинските училища беше, че състоянието на училищната 
мрежа е в оптималния за Общината вариант и не се нуждае от 
оптимизиране. През 2007 година обаче, нещата трябваше да се 
променят, процесът по оптимизиране на училищната мрежа в 
страната продължава и закриване на училищата е неизбежно. От 11 
общински училища, само в две няма слети и маломерни паралелки 
– СОУ „Й.Йовков” гр.Тервел и ОУ „Васил Друмев” с.Орляк. Без слети, 
но с маломерни паралелки са ОУ „Паисий Хилендарски” с.Безмер, 
ОУ „Христо Ботев” с.Зърнево и ОУ „Д-р Петър Берон” с.Коларци. 
В останалите 6 училища – НУ „Христо Ботев” с.Каблешково, НУ 
„Васил Левски” с.Градница, ОУ „Ал. Стамболийски” с.Божан, ОУ 
„Св.св. Кирил и Методий” с.Жегларци, ОУ „Отец Паисий” с.Нова 
Камена и ОУ „Васил Левски” с.Поп Груево има както  слети, така и 
с маломерни паралелки.

В края на настоящата учебна година в тервелските общински 
училища учиха 1754 деца. Прогнозните данни са ,че през следващата 
учебна година броят на всички ученици ще е непроменен.

ЗА РАБОТАТА НА ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ ПРЕЗ 
ЛЕТНИТЕ МЕСЕЦИ 

През тази седмица Отдел ”Просвета”изготви график за 
работата на общинските детски градини през летния период.
Графикът е съобразен с подадената от директорите информация за 
необходимостта на родителите от съответните населени места от 
ползване на детски заведения и от спецификата на транспортната 
схема на общината.ЦДГ 1 и ЦДГ 3 в гр.Тервел през м.юли ще работят 
с дежурни групи, а през м.август ще преустановят работа с деца.Ще 
се извършват ремонти и подготовка за новата учебна година. ЦДГ 
2 ще работи с три дежурни групи през целия летен период.Детската 
градина в с.Орляк ще работи с две групи през м.юли и ще затвори 
врати през м.август.В Жегларци и Зърнево ще работят с деца до 
средата на юли. Всички детски градини в посоката Тервел-Коларци 
ще почиват през двата летни месеца.Такъв е и графикът за работа 
в с.Безмер и селата в посока Тервел-Градница.Общината има общо 
16 детски градини.

ОДК Тервел ще работи и през двата летни месеца и ще 
съдейства при организирането на проявите от ваканционната 
програма”Наше лято”.

О Б Щ И Н С к И  В Е С 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: Сайтът е чудесна инициатива и аз я приветствам.Защо не организирате конкурс за снимките за младите фотолюбители?
ОТГОВОР: Идеята е чудесна. По повод на Деня на Тервел – 22 септември ще организираме поредица от прояви и ще включим в програмата конкурс за 
снимки от града и общината.В сградата на общината вече има кът с рисунки на деца от школата по приложни изкуства към ОДК, на които са запечатани 
интересни и живописни места в Тервелско.

  По пътя на живота и
Иван Денев. 

ПАМЕТНИКЪТ НА ЙОРДАН ЙОВКОВ
От край до край света обходил, 
на хората сърцата покорил,
България и другите народи
като вестител на добро сродил,
ти чак тогава, малко закъснял,
в гранита хладен оживял
сред равнината моя град откри. 
Не се сърди, че не отделихме кът
за тебе на града в сърцето- 
накрая те оставихме, край пътя
задъхан, който иде от полето …
Но зная аз, сред млада равнина,
на хората признателни в сърцата
разклатил славни, вечни имена
ти, Йовков, се издигаш във средата. 
Погледай, Йовков, младите ! Кажи,
Размърдай устните гранитни, свити. 
Красиви ли са техните души
под модни дрехи и усмивки скрити ?

П О  П ЪТ Я  Н А  ж И В О ТА
РуБРИКА:

Искате да освежите и почистите кожата на лицето? 
Нищо по-просто от това. Не тичайте по магазините, а си 
забъркайте маска с някои продукти, които имате у дома. 
Голяма част от тях са в кухненския шкаф. Не забравяйте, 
че след като забъркате маската, трябва да я нанесете 
върху почистена с тоалетно мляко кожа, но не и около 
очите. Предлагаме ви няколко ефикасни и бързи маски, 
които действат като биолифтинг на лицето. 

Медът най-ефикасен срещу бръчките: “Сладката” 
маска ще приготвите така: Разбийте на пяна един 
белтък, прибавете 1 с.л. липов мед, 2 с.л. гъсто кисело 
мляко и 3 капки лавандулово масло. Нанесете маската 
на лицето и измийте след 15 минути. 

Лимон за свежест: Веднага след процедурата ще 
забележите освежаващия ефект от тази лесна маска. 
Разбийте един белтък на пяна, добавете 1 ч.л. мед и 
няколко капки лимонов сок. Веднага нанесете маската 

върху кожата и след 10 минути изплакнете. 
Изварата подхранва: Предлаганата маска съдържа 

различни хранителни вещества - тя е особено богата 
на калций. За целта смесете 1 чаена лъжичка безсолна 
извара с 1 чаена лъжичка течен мед и 1 супена лъжица 
сок от портокал. Нанесете дебел слой от маската върху 
лицето и шията. След 20 минути измийте с отвара от 
чай, подсушете и намажете дневен крем, подходящ на 
вашия тип кожа. 

Бананите подобряват тена: Под дебелата жълта 
кора на тези плодове има много минерални вещества, 
които подобряват кръвоснабдяването на кожата, а 
оттам и тена й.  Намачкайте 1 узрял банан, смесете т с 
2 супени лъжици извара, 1 супена лъжица сметана и 1 
жълтък, разбъркайте, за да стане като крем. Нанесете я 
на лицето и деколтето и след 30 минути изплакнете.

Авокадо за енергия: Този плод бързо освежава 

уморената кожа. Смесете по 2 ч.л. от меката му част, 
мед и ябълков оцет. Разбийте и прибавете 6 с.л. зехтин. 
Нанесете маската и след 30 минути изплакнете. 

Овесените ядки почистват: Тази маска не само 
ще почисти кожата, но и ще я овлажни. За целта 
разбъркайте 3 чаени лъжички овесени ядки с 2 супени 
лъжици сметана, 1 чаена лъжичка мед и толкова топла 
вода, за да се получи кашичка. Намажете я върху лицето 
и деколтето и след 15 минути я свалете. 

Краставица за хидратация: Този зеленчук не 
съдържа витамини, но е богат на вода. Нарежете 
една средно голяма краставица на тънки колелца и 
ги поставете на лицето за 15-20 минути. След това 
изплакнете. По-бърз ефект има, ако я настържете на 
ситно ренде. 

www.rozali

Б А Б А  Т А к А  П Р А В Е ш ЕРуБРИКА:
Маски за чиста и опъната кожа
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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

ОБЩИНСкИ учИЛИЩЕН ФуТБОЛЕН ТуРНИР 2007 СЪБРА ПОчИТАТЕЛИТЕ НА ФуТБОЛА ОТ ОБЩИНСкИТЕ учИЛИЩА

На 12 и 13 юни в гр.Тервел се проведе за 
четвърти пореден път Общински училищен футболен 
турнир . В него можеха да вземат участие ученици 
от общинските училища на територията на община 
Тервел, на възраст до 15 години. Състезанието беше 
организирано със съдействието на община Тервел, 
под егидата на кмета на община Тервел  - инж. Живко 
Георгиев.

В турнира взеха участие седем отбора: СОУ 
„Йордан Йовков” – гр. Тервел, ОУ „Отец Паисий” – с. 
Нова Камена; ОУ „Христо Ботев” – с. Зърнево, ОУ „Васил 
Друмев” – с. Орляк, ОУ „Отец Паисий” - с. Безмер, с. 
Коларци, ОУ „Кирил и Методий” - с. Жегларци.

Турнирът бе открит в  10.00 ч. на градския 
стадион в гр. Тервел от Дияна Илиева – зам. кмет 

на общината.Тя поздрави събралите се футболисти, 
треньори и публика. В програмата по откриването на 
турнира взеха участие мажоретките от балет „Каприз” 
към ОДК „Малкия принц” – гр. Тервел. 

Поради това, че отборите бяха седем се 
изтегли жребий, който определи ОУ „Христо Ботев” 
– с. Зърнево да почива в първите срещи и да срещне 
победителя от мача ОУ  с. Орляк – ОУ с. Коларци. 

Първия двубой от турнира противопостави 
отборите на с. Коларци и с. Орляк. След оспорвана 
игра от двата отбора, срещата завърши с победа на 
момчетата от с. Орляк с 2:1.

Вторият мач беше между съставите на ОУ „ Паисий 
Хилендарски” - с. Безмер и ОУ „Кирил и Методий” - с. 
Жегларци. При много равностойна и динамична игра 
отборът на с. Безмер успя да спечели с 2:1.

В третата среща участваха отборите на СОУ 
„Йордан Йовков” – гр. Тервел и ОУ „Отец Паисий” 
– с. Нова Камена. Мачът започна, но не завърши. 
При едно от решенията на съдийската тройка в 
началото на първото полувреме, недоволни от 
него ръководителите на отбора от с. Нова Камена 
изведоха възпитаниците си от терена и отказаха да 
довършат  срещата. Поради това напред се класира 
със служебен резултат 3:0 отбора на СОУ „Йордан 
Йовков” – гр. Тервел. Обстановката на терена се 
изостри ,но до конфликти не се стигна.

В 16.00 се изигра срещата между отборите на 
СОУ „Йордан Йовков” – гр. Тервел и ОУ  с. Безмер. 
След оспорвана игра учениците от с. Безмер успяха да 
надвият своите съперници с 0:1.

След кратка почивка започна и последния мач 
за деня между учениците на ОУ „Христо Ботев” – с. 
Зърнево и ОУ „Васил Друмев” – с. Орляк. Но както и 
третата среща от деня и тя не завърши по същите 
причини. Отборът на ОУ „Васил Друмев” – с. Орляк бе 
изведен от ръководителите си след едно от решенията 
на съдийската тройка. Поради това напред се класира 
със служебен резултат 0: 4 отбора на ОУ „Христо 
Ботев” – с. Зърнево. Обстановката на терена отново се 
изостри, но до сериозни инциденти не се стигна. 

Така завърши първия ден на турнира.
На 13 юни в 10.00 започна двубоя за определяне 

на 3-то и 4-то място. В него взеха участие отборите на 
ОУ „Васил Друмев” – с. Орляк и СОУ „Йордан Йовков” 
– гр. Тервел. Това беше и най-добрия мач в турнира. 
Беше изпъстрен с много голови положения, както 
и с много отбелязани голове. В редовното време 
мачът завърши при резултат 3:3. Тук бе даден и 
единственият жълт картон на състезател от ОУ „Васил 
Друмев” – с. Орляк. В изпълнението на дузпи по-точни 
се представиха учениците на СОУ „Йордан Йовков” 
– гр. Тервел   и спечелиха 3-то място с резултат 6:8. 
За учениците от ОУ „Васил Друмев” – с. Орляк остана 

утехата от добрата игра, която показаха, и спечеленото 
4-то място.

След кратка почивка се изигра финалния мач от 
турнира. До него достигнаха съставите на ОУ „Христо 
Ботев” – с. Зърнево и ОУ „Паисий Хилендарски” - с. 
Безмер. Мачът завърши с резултат 6:1 за учениците от ОУ 
„Христо Ботев” – с. Зърнево, които спечелиха 1-то място 
. На 2-ро място останаха техните достойни съперници от 
ОУ „ Паисий Хилендарски” - с. Безмер.

След края на финала бяха раздадени награди на 
отборите класирали се от 1-во до 4-то място от зам. кмета 
на община Тервел – Дияна Илиева. Първите три отбора 
бяха отличени с купи и флагове. Всички отбори получиха 
предметни награди. Наградният фонд и всички разходи 
за състезанието се поемат от Община Тервел и са част от 
общинския спортен календар за 2007 година. 

С МНОГО Му ЗИк А И уСМИВкИ С ТАР ТИРА ВАк АНцИОННАТА ПРОГРАМ А „ НАшЕ ЛЯТО ” 

С много настроение, слънчеви 
усмивки, забавна детска музика, песни 
и танци бе изпъстрено Откриването 
на Общинската ваканционна програма 
„Наше лято” на 14 юни 2007 год. на 
Градския площад. Програмата бе открита 
от гостите към НЧ „Светлина” гр. Генерал 
Тошево, а това бяха малки и по-големи 
какички от клас по естрадно пеене с 
ръководител Гавраил Витанов.

шумно и пъстроцветно беше 
утрото на 14 юни, Градския площад се 
изпъстри от детски глъч и смях, за час 
площадът пред общината се превърна 
в лятна приказка. На свой ред децата 

от гр. Ген. Тошево с музикални 
поздрави повдигаха настроението 
на усмихната и въодушевена 
публика- децата от детските градини 
-„Детелина”, „Здравец”, „Първи юни” 
и малчуганите от Детската ясла. 

Жарките лъчи на слънцето, 
„погалиха” всички дечица дошли 
да се повеселят, за да открием 
за четвърти пореден сезон 
ваканционната програма „Наше 
лято”, позната на всички тервелски 
дечица. На всички присъстващи бяха 
раздадени листовки с програмата на 
мероприятията. 

И през тази година, всички деца, 
които са неангажирани през месеците 
Юни, Юли, Август и остават сами у 
дома са поканени да се забавляваме 
заедно. От тази година ваканционната 
програма е общинска, като основната 
цел е предоставяне на повече дейности 
за децата- от най-малките- шест 
годишни до най-големите- осемнадесет 
годишни. 

Заниманията отново ще се 
водят от учители към Общински 
детски комплекс “Малкият принц”, с 
помощта на специалисти от общинска 
администрация. Ангажирането на 

децата ще цели пълноценен организиран 
отдих и в същото време предпазване от 
рискови ситуации на улицата, от вредни 
навици, обогатяване на личността на 
детето, чрез знания и умения в различни 
области на познанието в игрова форма. 
Ще се стимулира стремежът им за 
себедоказване и себеутвърждаване.  

Посещаването на мероприятията ще 
се регистрира в дневник на програмата. 
За заниманията на децата ще бъдат 
закупени необходимите материали. Най-
активните от участниците и тази година 
ще бъдат включени в две екскурзии – за 
по-малките и по-големите дечица. 

ШАМПИОНИТЕ ОТ С. ЗЪРНЕВО

ИГРАЯТ ОТБОРИТЕ НА КОЛАРЦИ И ОРЛЯК МАЛКИТЕ АДРЕНАЛИНКИ ОТ БАЛЕТ КАПРИЗОСПОРВАНИЯ МАЧ НА СОу “НОВА КАМЕНА”

ОТБОРЪТ НА СОу

ЗАЕЛИТЕ ВТОРО МЯСТО фуТБОЛИСТИ ОТ С. БЕЗМЕР


