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                      ПРЕ Д С ТА ВЯ М Е  ВИ

- Г-н Георгиев, много граждани считат, че не е разумно да се влагат средства от общинския бюджет за асфалтиране 
на улици в бизнесзоната , когато улиците в града са в окаяно състояние. Обяснете защо всъщност изпълнихте този 
проект, а не ремонтирате улици в града?

- Този въпрос е коментиран неколкократно на заседания на Общински съвет Тервел. Част от общинските съветници 
имаха същите питания. Тогава обясних, че Общината кандидатства с проект за възстановяване на инфраструктурата 
в бизнесзоната, защото ИА ФАР на МРРБ разполагаше със средства за финансиране на точно такива проекти- за 
бизнесзони. Ние сме наясно, че са ни необходими много средства ,за  да ремонтираме градските улици , но означава 
ли това , че трябва постоянно да се  окайваме и да пропуснем възможността да получим 500 000 лв. от ФАР , за да 
разрешим проблема с инфраструктурата в бизнесзоната ? Само до преди месец заобикаляхме огромни дупки по 
улица „Хан Аспарух” и то още при влизането си в града. Точно с този проект ремонтирахме проблемния участък.
Още повече , че средства по програми за инфраструктура не 
се дават даром и това не се случва всеки ден. Тогава , когато 
кандидатствахме, през лятото на 2005 г. положихме много 
усилия, за да направим добре обоснован проект . Одобрени 
бяха само 19 от всички подадени проекти. Не мисля , че 
трябва да скромничим и да не подчертаем факта, че този 
проект е успех за нашата община. Не сме спирали да търсим 
възможности за финансиране и на други инфраструктурни 
проекти и съвсем отговорно мога да заявя, че не сме 
пропуснали възможности за градските улици. Със средства 
по проект се прави новата канализация в кв.”Север” , по този 
начин бе подновен водопровода по ул.”Хан Аспарух”, сега 
правим канализация по улиците ” Княз Борис I” и „Камчия”. Улица „Камчия” ще бъде и една от първите улици в 
града, която ще бъде цялостно преасфалтирана това лято. 

Иска ми се нашите съграждани да бъдат активни и да търсят информация от кметския екип за тези проблеми. 
Тогава със сигурност ще има диалог, който да внесе яснота по въпроса. Гражданското общество , според мен , 
трябва да търси обяснение от 
местната власт. Разбираемо 
е, че дупките по улиците са 
огромен проблем. Но ние пък 
сме наясно, че за ремонт дори 
на една улица са необходими 
огромни суми. Трябва да се 
търси финансиране извън 
рамките на общинския 
бюджет. Всички възможности 
за това са използвани от нас, 
т. е. през последните 4 години 
не е имало финансиране на 
проекти за улици в жилищни 
квартали. Другият начин за 
финансиране са собствените 
средства. Те обаче се разходват за заплати на учители, за издръжка на училища, детски градини, за болницата, за 
културни, спортни и младежки мероприятия. Изброените дейности също са приоритет за общината и не можем да 
се лишим от тях за сметка на инфраструктурата. Не закриваме училища, не съкращаваме учители, предоставяме 
допълнителни средства на училищата и читалищата , за да финансират те  свои инициативи и идеи. Не всички 
общини правят това. Затова се опитваме да балансираме бюджета като влагаме средства в хуманитарните дейности 
и паралелно с това ремонтираме поетапно улици , улично осветление, канализация, сгради. Това става като ползваме 
както собствени средства , така и външно финансиране на проекти.

- Каква е Вашата оценка за извършеното по проекта? Считате ли, че  средствата по Програма ФАР на МРРБ 
допринесоха за разрешаване на “болния” за повечето общини проблем с лошата инфраструктура?

- Факт е , че на Общините в България им предстои още много работа, за да осигурят за гражданите си 
инфраструктура , която да подобри качеството им на живот . Нашата община не е изключение. И тук канализацията е 
стара , уличната настилка е износена , тротоарите са деформирани. Уличното  осветление също се нуждае от сериозни 
инвестиции. Тези проблеми извеждат търсенето на възможности за финансиране на инфраструктурни проекти 
като основен приоритет на Общината. Затова  не пренебрегнахме възможността да кандидатстваме с проект по 
Пилотната интегрирана инвестиционна схема на МРРБ за Североизточна България. Средствата бяха предназначени 
за рехабилитация на зони, в които са концентрирани стопански дворове и производствени помещения на фирми. 
Мисля, че бизнесът в общината не може да има своето възходящо развитие, ако стои извън фокуса на политиката 
, която местната власт следва. Разбира се, че когато улицата, която осигурява транспортната достъпност до дадена 
фирма е новоасфалтирана , това не може да не подобри условията за работата й. По същия начин разсъждавахме 
и за това, че за да се придвижват нормално работещите на смени стотици работници , ще са необходими нови 
тротоари и улично осветление. Анализирахме и факта , че в нашата община работят много земеделци, които ползват 
складови помещения в бизнесзоната на Тервел. Липсата на улично осветление бе фактор за чести посегателства 

върху имуществото им. 
- Какво всъщност се промени след приключването на проекта ?
- Цялата бизнесзона сега изглежда по съвсем различен начин. Само допреди няколко месеца 700-те работника 

, които се придвижваха ежедневно към шивашката  фирма “ДЕКА” и които в по-голямата си част са жени, вървяха 
по уличното платно и се разминаваха с транспортните средства. Нямаше тротоар, който да гарантира безопасността 
им. Сега по цялото протежение на улица “Явор” е изграден нов тротоар. Осветлението е ново. Това никак не е без 
значение , когато говорим за безопасността на работниците. Улицата е преасфалтирана. Освен към фирма “Дека” 
Същата улица представлява подход  и към най-голямата транспортна фирма в общината – “Немо Транс”. Десетки 
автобуси и товарни автомобили минават ежедневно по нея и проблемът с дупките поне тук вече не съществува. 
Двете перпендикулярни улици “Захари Зограф” и ОК 262-262 А също са новоасфалтирани и с ново улично осветление. 

Улица “Захари Зограф” разделя бизнесзоната от жилищния 
квартал”Изгрев” – един от най-големите и “най-младите “ 
квартали на града. Затова обновяването й е придобивка за 
много граждани на Тервел. Асфалтира се и улица ОК 204-206 
, която осигурява достъпа до стопанския двор на бившия 
кравекомплекс. Стопанските постройки там са закупени от 
множество фирми и земеделски производители. Доскоро 
транспортните средства трябваше да излизат извън уличното 
платно, за да заобиколят огромна, обхващаща цялата ширина 
на улицата дупка. При изпълнението на проекта се изгради 
напълно нова основа и се асфалтира цялата улица. Изкърпиха 
се и се асфалтираха и най-проблемните участъци в огромния 

двор на бившия кравекомплекс. Направихме и ново осветление. Изцяло се подновиха два клона на канализацията в 
бизнесзоната .Асфалтираха се огромните дупки по улица “Хан Аспарух” .А точно този участък, който ремонтирахме 
по проекта е входна пътна артерия за пътя Добрич-Тервел. Мисля, че всичко изброено до тук е предпоставка за 
привличане на нови инвестиции в зоната и най-общо може да бъде определено като подкрепа за местния бизнес.

- Каква беше стойността на 
ремонтите ? Би ли могла Община 
Тервел да извърши всичко това 
със собствени средства?

- Строителните дейности по 
проекта възлизат на 249 000 евро 
без ДДС. За съжаление нашата 
община не може да се похвали 
с голям обем на собствените 
приходи, каквито имат общини с 
развит туризъм. В същото време 
разходите ни за образователни 
и социални дейности никак не 
са малки. Затова и изпитваме 
хроничен недостиг на средства 
. Ако нямахме възможността да 

кандидатстваме с проект пред ИА ФАР на МРРБ , за да обновим бизнесзоната на града, проблемът щеше да чака още 
своето разрешение. Осен всички останали ползи , този проект укрепи и капацитета на Общинска администрация в 
управлението на средства от Европейските фондове.

- Какви инфраструктурни проекти ще реализира общината през настоящия строителен сезон ?
- Летните месеци са времето, когато се върши най-много работа в строителството. През зимата работихме по 

проекти и ги внасяхме за разглеждане в съответните министерства и агенции. По-голямата част от тях бяха одобрени 
и сега трябва да последват стъпките за финансирането и реализацията им. Досегашната ни практика сочи, че времето 
от подписването на споразумението за финансиране до започване на строителството е не по-малко от 3-4 месеца. 
Законовите норми налагат да се спазват правила за обявяване на тръжни процедури за избор на изпълнители, за 
одобрение на оценителни доклади и т.н. Затова нещата ще се случат, но трябва да си свършим работата по правилата 
на законодателството. Това, което със сигурност ще свършим през лятото и есента  е следното: Ще асфалтираме алеите 
на парка и ще монтираме нови пейки,съоръжения за игра на деца и съдове за отпадъци, ще ремонтираме бившето 
общежитие   в Тервел, ще асфалтираме няколко улици в Тервел, ще ремонтираме читалището в с.Нова Камена и ще 
го оборудваме като извънкласен център за работа с деца, ще ремонтираме участъци от уличното осветление в града 
и селата, ще започнем изграждането на старческия дом, ще подменим отоплителната инсталация на СОУ.Всичко, 
което изброих до тук ще бъде финансирано от спечелени проекти. Множеството ремонти със собствени средства 
на сгради са ежедневие , което сега няма да коментирам.Така, че очаква ни още много работа и аз се надявам, 
че гражданите ще съумеят да опазят новите придобивки, за да ги ползват по-дълго време и по този начин да си 
осигурят възможности за още много подобрения на градската и социалната среда за всички ни.
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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: 
ДОБРуДЖАНСКО НАСЕЛЕНИЕ В МОЛДОВА.

Спомени от Др. Пачов и Д. Кацев записани и отпечатани през 1918 г

От няколко дена в София пристигат бегълци от отвлечените добруджанци, отървани от румънски плен; за пореден път 
те потвърдиха Яко изнесено в печата за румънските жестокости. В историята на народите нищо подобно не е запомнено. 
Това е съвсем  ново варварство. Няма да си служим с гръмки фрази, а с факти ще кажем всичко що твърдим.

Пред нас са тия нещастници, убити духом и изнемощели телесно от мизерия и лишения, на които косите настръхват 
и очите блесват от ужас, щом се спомене за Румъния или румънска армия, със сълзи на очи и задъхващи се от мъка ни 
разказват следното:

На 28.08.1916г. преди обявяване на мобилизацията,а на някой места след обявяването, посред нощ със силни викове 
въоръжени тълпи войници, придружавани от офицери, нахлували в къщите, извличали полуболни жени, деца и мъже 
от домовете им и ги арестували. Едни отвеждали през Силистра в Калараш, други в Тулча и оттам за Галац, където през 
ноември са били  събрани около 1000 души. Ето и изповедта на Михаил Кръстев, родом от Тулча  напоследък живущ в 
Силистра, 36 годишен, богат земевладелец, който избягал от веки плен в края на месец декември 1917г. и след големи 
мъки и лишения пристигнал на 10.01.1918г. в София.

“След разбойническото отвличане на гражданите,обявиха мобилизацията. Префектът и кметът ни заявиха, че никой 
няма да пострада, защото румънския народ е високо културен и хуманен. А това не излезе така. Отведоха ни в Калараш 

почти голи и ни хвърлиха в казармите. 
Жени и деца не могат да понесат мизерията и лишенията, плачеха и често падаха в безсъзнание. Кметът на Калараш 

и дами от женското сдружение се явиха и искаха да ни помогнат, като се задължиха да пренесат дрехи от нашите домове 
в Силистра. Ние отказахме, но въпреки нашия отказ дрехите донесоха, ала ги разграбиха.

При нас идваше юнкерът Елеф Йонеску и с най-цинични думи ни оскърбяваше и викаше:
- ”Тоя варварски и мръсен български народ ще бъде изтрит от лице на земята.”
На 26.08.1916 г. гърмежите се чуваха доста наблизо. Ние разбрахме, че румънците са бити и отстъпват и бяхме 

доволни от това, но за малко Капитан Киряк дойде, изгледа ни със зверски погледи и извика:
-Всички вътре, че м….- и извади револвера.-Войници ни обградиха и блъскаха жените и децата, по-скоро да лягат 

на земята, че ако мръдне някой ще бъде застрелян. Най-добре облечените изкараха да ме помещенията и да чистят 
тоалетните. До 5 септември ни държаха затворени, когато ни натовариха във влака за Галац. Жените бяха поставен 
при ужасен режим. По естествена нужда отиваха в присъствието румънски войници, които най-цинично ги закачаха 
и псуваха. В Галац заварихме тулчанци и 7 000 селяни от Добруджа. Тук ни развеждаха: улиците на показ, а румънските 
войници, жени, мъже, деца, дори и офицери плюеха върху ни, хвърляха камъни и стъкла, искаха да бъдем избити: 
удавени в Дунава: “Смърт на българите!” Този възглас ужасяваше нашите покрусени от мъка и тегла души.

Нас, гражданите, отделиха от селяните и ни изпратиха в една запустяла воденица, като оставиха само семействата, а 
не-семейните отведоха; скотобойната. Върху циментен под спяха без завивки и постелки; всички се простудиха и някой 
измряха. Селяните набутаха в конски обори и казарми и от страшната мизерия между тях се появи холера. Никой не 
взема мерки да спре ужасния бич, дори властите с облекчение гледаха на този до съюзник, който щеше да ги отърве от 
най-омразните им българи.

      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. Пациенти мрат след лечение от рак в Добричката Специализираната 
частна хирургическа болница “Авицена”. Прокуратурата в града започна 
разследване по серия жалби от близки на починалите.  От клиниката 
рекламират дейността си из цялата страна, че дори и в Турция, като твърдят, 
че в “Авицена” се лекува рак. Всякакъв. Клиниката е за безнадеждно 
болни и се води уникална за целия Балкански полуостров. 7 години след 
откриването й през 1998 г. тя си работи и макар че излекувани от рак така 
и не се появяват, клиниката не страда от оплаквания на пациенти. До 2005 
г. когато започват първите. За година те стават 10. Всичките са свързани с 
методите на лечението, което се провежда в болницата. Тръгват проверки. 
Те завършват с тежки констатации - че болницата изобщо няма оборудване 
за операции на пациенти с тумор. Лечение и престой за пет дни е около 
4-5000 лева. А на болните от рак се предлага и “чудодейно лекарство” за 
разсейване на метастази на тумора. Името му е “Овосан” и изписано от 
лекарите в “Авицена” то струва 240 лева. Безнадеждно болните обаче не 
знаят, че “Овосан” е обикновена хранителна добавка и няма отношение към 
лечението на рак, а само към общо укрепване на организма
2. Шестима души са заболели от лаймска болест от началото на месеца, 
съобщава в информационен бюлетин РИОКОЗ. Трима от покосените са от 
Добрич, а останалите от селата Рогозина, Орляк и Пчелник. За същия период 
на м. г. заболелите от лаймска болест са били 7. От началото на юни няма 
регистриран случай на марсилска треска, която също се предава от кърлежи. 
През юни 2006 е имало един такъв случай. Общо 112 остри заразни болести са 
регистрирани от 1 до 25 юни, за същия период на м.г. са били 187. Намалели 
са случаите на ентероколити, варицела и др. Увеличение е регистрирано на 
заболелите от паротит. През м.г. са били 4, докато сега са 20. 
3. Невиждана досега градушка удари на 28 юни Добричка област. От 10:45 
до 12:00 часа ледените парчета помляха селата Житница, Стефаново, 
Поп Григорово, Славеево, Кочмар и Безмер. Първо завалял дъжд, който 
преминал в суха градушка. В началото бил с големина колкото орех, след 
това парчетата станали колкото юмрук. В Балчик пък вилняло торнадо, в 
няколко села реколтата е унищожена 100 процента

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

1. Авиокомпания, която превозва чужденци до България и не предостави 
поискана от “Гранична полиция” справка за тях ще бъде наказвана с 
глоба или имуществена санкция от 6000 лв. до 10 000 лв. С поправките се 
разширява кръгът от данни, които “Гранична полиция” може да поиска 
от въздушните превозвачи. Изисква се до приключване на регистрацията 
на полета авиокомпаниите да предоставят информация за вида и номера 
на документа за пътуване на чужденеца, неговите имената, датата на 
раждане и гражданството му, код на транспорта, дата и час на тръгване и на 

пристигане, общ брой на превозваните пътници за дадено пътуване. След 
промените в закона разрешение за продължителен престой в страната ще 
получат чужденците, които имат виза за дългосрочно пребиваване със срок 
на валидност до шест месеца и с право на пребиваване до 180 дни. 
2. Българите вече масово пушат трева. 40 000 души употребяват всеки 
ден марихуана, докато 150 000 признават, че са опитвали от нея. Твърдите 
наркотици като хероинът пък все повече отстъпват пред навлизането 
на синтетичните дроги и марихуаната. Това съобщиха от Центъра за 
изследване. Въпреки официалните данни, според които 150 000 души са 
палили от “веселите” цигари, броят им е поне три пъти по-голям, твърдят 
експерти. Това означава, че реалният брой на хората, които пафкат трева, 
е близо 500 000.
3. Дрехи, обувки, учебни помагала на стойност 120 лв ще получат на 15 
септември. Това решиха министрите. Досега помощта беше за 80 лв. 
Тя се полага на семейства, чийто средномесечен доход не надвишава 
дохода, определен за получаване на семейни помощи. По предварителни 
изчисления, от целевата помощ ще се възползват около 40 000 деца. 
4. Премиерът Сергей Станишев възложи на ръководството на Националната 
агенция за приходите (НАП) да предложи в едноседмичен срок мерки 
за увеличаване на събираемостта на приходите в хазната. Министър 
председателят започва поредица от работни срещи с ръководствата на 
приходната администрация с цел набелязване на конкретни действия 
за повишаване на ефективността на държавната събираемост. Според 
Станишев по-високите резултати ще позволят на правителството да 
изпълни приоритетите си в максимална степен. Станишев е на мнение, че 
трябва да се наблюдават новорегистрираните по ДДС фирми, защото за пет-
шест месеца техният брой е нараснал с около 20 000. Нужно било и отчитане 
на резултатността от извършените данъчни ревизии.
5. Почти 60 стотинки ще струва издаването на нова здравноосигурителна 
книжка, ако старата бъде загубена, открадната или унищожена. Цената 
обявена от оперативното ръководство на НЗОК и Националното сдружение 
на общопрактикуващите лекари е 0.59 лв. При изгубване, кражба или 
унищожаване на издадена здравноосигурителна книжка трябва да се подаде 
молба-декларация по образец до директора на РЗОК от здравноосигуреното 
лице. Веднага след молбата книжката се обявява от директора на РЗОК 
за невалидна. Обявата за невалидността се публикува на официалната 
електронна страница на РЗОК. До три дни здравноосигуреният трябва да 
представи на избрания от него общопрактикуващ лекар протокола и новата 
здравноосигурителна книжка за заверка.
6. Бременните жени няма да имат възможността да стопират развод. Това 
стана ясно, след като парламентът отхвърли на второ четене предложението 
на депутатите от Коалиция за България за поправка в Гражданско-
процесуалния кодекс, според които съпругът не може да предяви иск 
за брака без съгласието на съпругата си, ако тя е бременна и ако детето 

няма навършени 12 месеца. Депутатите приеха, че в процедура на развод 
бременната съпруга или тази, чието дете няма 1 годинка, може да поиска 
спиране на процедурата. 

По-важните новини през изминалата седмица  от чужбина:
1. Прословутият трепет, с който германците се отнасят към своите автомобили, 
вече е минало. Резултати от социологическо проучване, публикувани от 
сп.”Мениджър Магацин”, показват, че германците не желаят да се охарчват 
прекалено за нова кола. Анкетата сочи, че ако досега германецът е плащал 
за автомобил средно по 17 100 евро, то сега не смята да похарчи повече от 14 
600 евро. Потенциалните купувачи желаят новата им кола да бъде не само 
евтина, но и екологично чиста. Автомобилната индустрия в Германия се е 
оказала неподготвена за подобен развой. Експерти смятат, че германските 
производители ще трябва да разработват нови концепции, защото евтините 
марки от Индия и Китай вече представляват сериозна конкуренция.
2. Търговците на наркотици търсят нови пазари в Африка. Производството 
на опиум в Афганистан излиза извън контрол, предупреждават авторите на 
ежегодния “Световен доклад за наркотиците” на ООН. В документа се казва, 
че като цяло световният пазар на нелегалните наркотици през 2005-2006 г. 
е останал относително стабилен. При това 92% от целия опиум, който отива 
на световния черен пазар, се отглежда в Афганистан. 
3. Районният съд в Триполи отложи за 18 юли произнасянето на присъдата 
по делото, образувано по новия иск за клевета на либийски офицер срещу 
осъдените в Либия медицински сестри. По време на заседанието на съда 
българките са разпитани във връзка с делото. Кристияна Вълчева и 
палестинския лекар Ашраф са потвърдили, че са измъчвани от либийския 
офицер Селим Джума. В съдебната зала е говорил и либийският защитник 
на сънародничките ни Осман Бизанти. На 27 май тази година медицинските 
сестри и палестинският лекар бяха оправдани по делото за клевета, заведено 
срещу тях от либийски полицаи. Съдът реши, че българките са невинни 
и отхвърли шестте гражданските иска за около 23 милиона долара на 
мъчителите. В последствие офицерите решиха да обжалват оправдателната 
присъда на нашите сънароднички. На 27 юни обаче Апелативният съд 
отложи делото им, без да посочи конкретна дата.

През изминалия период от 23 юни до 29 юни 2007 год. на територията 
обслужвана от Областна Дирекция „Полиция” (ОДП)-Добрич, са регистрирани 
14 криминални престъпления  произшествия.

  На 25.06.2007 година, в РПУ–Тервел е получено съобщение, за това, че 
на 24/25.06.2007 година в с.Орляк, общ.Тервел, неизвестно лице, чрез взлом 
е влязло в питейно заведение на територията на селото и извършило кражба 
на пари и хранителни продукти на обща стойност около 60 лева. По случая 
работят служители на РПУ–Тервел, провеждат оперативно–издирвателни 
мероприятия за установяване и задържане извършителя на престъпното 
деяние. Образувано е досъдебно производство. 

През изминалите дни на територията обслужвана от ОД „Полиция”- 
Добрич са регистрирани 19 пътно-транспортни произшествия с нанесени 
материални щети и трима пострадали граждани. 

Поделенията на ОД„ПБЗН”- Добрич са участвали в гасенето на 65 пожара 

с нанесени материални щети. Голяма част от тях са възникнали в сухи треви 
и отпадъци и поради проявена немарливост на гражданите. Трите пожара 
са възникнали в землището на с. Мали извор, а двата в землищата на с. Поп 
Груево на територията на Община Тервел. 

         
ВАЖНО СЪОБШЕНИЕ ! ! !

ПОЖАРНАТА ОПАСНОСТ ПО ВРЕМЕ НА ЖЪТВЕНАТА  КАМПАНИЯ 
РЯЗКО СЕ уВЕЛИЧИ

     В област Добрич започна прибиране на зърнените култури. Съчетанието 
между високите за сезона температури, продължителното засушаване и 
узряването на земеделските култури 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 организира охрана на посевите във връзка с 
движението на МПС в района; Да се допуска на работа само технически 
изправна и пожарообезопасена селскостопанска техника. Председателите 
на кооперации, арендаторите и ЧЗС да поддържат в изправност 
противопожарните приспособления и трактори с плугове; 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; Да се въздържаме от “шеги” със 
службите на ПБЗН, защото излизането на лъжливи повиквания натоварва 
допълнително амортизираната противопожарна техника.    

      В И ц  н А  б Р о Я РуБРИКА:
Мъж изпраща жена си на гарата. Стои той на перона, а жената – на прозореца 
на влака.
Мъжът през цялото време я наставлява:
- И да внимаваш там, Салфетке ! Добре да прекараш и умната, Салфетке 
…
Влакът тръгва и един от изпращачите го пита:
- Извинявай, ама стоях до тебе и чух как наричаш жена си. Тя верно ли се 
казва Салфетка ?
- Не бе. Елена й е името, ама как да и викам „Пачавра” пред толкова 
много  ?....
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ПРОМЯНА В РЪКОВОДСТВОТО НА
 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ТЕРВЕЛ

 На 27 юни т.г. се извърши освобождаването на 
поста Председател на Общински Съвет Тервел от Исмет Абил. 
Встъпи в длъжност новоизбраният председател Айдън Фаик. 
В настоящият мандат за кметове и общински съвети Г-н Фаик 
бе общински съветник , избран с листата на ДПС.Предстои да се 
насрочи дата за заседание на общинския съвет.

СРЕЩА С ОБЩНОСТТА В ОБЩИНА КРуШАРИ 
В предния брой на вестника разказахме за това, че 

общинското ръководство в Тервел инициира първата стъпка по 
пътя за създаване на местна инициативна група / МИГ / ,чиято 
функция е да управлява средствата , предназначени за проекти 
на организации от общността по подхода „ЛИДЕР”.Във връзка 
с тази инициатива на 20 юни бяха поканени около 50 човека, 
които представляваха организации – бъдещи бенефициенти на 
средства по подхода „ЛИДЕР”. Много изчерпателно на срещата 

бяха разгледани приоритетите на Националната Програма 
за развитие на селските райони и проекта на критериите, на 
които трябва да отговаря МИГ –а , за да получи той лиценз за 
работа и финансиране от МЗГ. Подчертано бе, че формулата 
на партньорство с общността на друга община има много 
предимства.Поканените на срещата се обединиха около идеята 
за създаване на партньорски МИГ и избраха група от 4 човека, 
която да се срещне с общностите от съседни общини, допустими 
като партньори за Община Тервел в състава на МИГ.

На 25 юни представителите на общността на Община Тервел 
се срещнаха с инициативна група от Община Крушари, която 
предварително бе дала утвърдителен отговор за създаване 
на партньорски МИГ с нашата община.По време на срещата се 
обсъдиха  параметрите на бъдещото партньорство – организации 
от двете общини, които ще членуват в общото събрание на МИГ-
а, приблизителна времева рамка на дейностите, приоритети на 
двете общности и др.

Предстои да бъде насрочено общо събрание на МИГ-а 

. Обявата за него ще бъде поставена на публични места и 
публикувана във общинските вестник и сайт.

ОБЩИНСКИ РЕМОНТИ И СТРОЕЖИ ПРЕЗ МЕСЕЦ ЮЛИ
Започва първия етап на градежа на църковния храм “Св.

Георги” в гр.Тервел.Закупени са 11800 тухли. За всички зидове 
ще са необходими общо 40 000 тухли. Ангажирана е строителна 
бригада.

Одобрено е тръжното досие за избор на строителна фирма, 
която ще ремонтира бившето общежитие в Тервел.Предстои 
да се насрочи дата за търга.Ще се внесе и заявка в Дирекция 
“Бюро по труда” Тервел за подбор на безработни лица от Тервел, 
Орляк и Каблешково, които ще бъдат обучавани в земеделски 
професии.

Работи се по обновяване на базата на ЦДГ 3 в Тервел, с цел 
откриване на нова детска група. Приключиха мазаческите и 
бояджийските дейности.Предстои подмяна на подовите покрития 
и закупуване на допълнително кухненско оборудване.

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: КАК ЩЕ СЕ РАБОТИ ОТСЕГА НАТАТЪК ВЪВ ФуТБОЛНИЯ КЛуБ НА ТЕРВЕЛ? ОБЩИНАТА ДАВА СРЕДСТВА ЗА ФуТБОЛА-ИМА ЛИ РАЗВИТИЕ?

ОТГОВОР: Сезон 2006/2007 приключи. Отборите в клуба – деца, юнощи и мъже играха всичките си срещи.Имаше победи, загуби, равни резултати.Трябва да се съобразяваме, че началото не е лесно.На 2 юли е 
насрочена първата за новия сезон 2007/2008 сбирка на футболен клуб”Септември”.Ще се уточнят ангажиментите за новия сезон.Футболистите ще играят в 4 отбора , според възрастта си – деца, юноши младша 
възраст, юноши старша възраст и мъже.Създава се допълнителна група при юношите.Другият нов момент е, че ще имаме нов старши треньор на клуба.Това ще бъде Валентин Пейчев- досегашен треньор на 
ФК”Добруджа” Добрич и на ФК „Калиакра” Каварна.

   Чили
Приличаш на димяща рана
от страшен бич, въртян със злоба,
и ярост като океана
узрява в твоята утроба. 
Приличаш на една верига
ръце и зов сломила в огън,
от нея звук до нас достига
и бий в гърдите ни тревога. 
Приличаш на снага ранена,
на лък изпънал тетивата, 
къде с омраза напоена
мълчи и чака знак стрелата. 

П о  П ъТ Я  н А  ж И В о ТА
РуБРИКА:

Преди да сложите месото да се пече, дръжте го 5 мин. в 
кипяща вода. Така то няма да се “свие” и става по-вкусно. 

Месо от по-старо животно мариновайте 20 мин с 1 
лъжица ракия или 1 чаша коняк. То няма да задържи 
миризмата на алкохола, но ще стане меко и сочно и ще се 
свари по-бързо. 

Неотлежалото месо от прясно заклана свиня не е 
подходящо за печене. Ако все пак решите да изпечете 
такова месо, залейте го с 1 чашка ром или коняк. 

Овчето месо ще загуби специфичната си миризма, 
а телешкото ще придобие много пикантен вкус, ако го 
намажете с тънък слой горчица няколко часа преди да го 
поставите във фурната. 

Печеното или задушено месо се реже студено, за да не 

се рони. Залива се с топъл сос. 
Ако искате бульонът да бъде силен и хранителен, 

поставете месото в хладка вода. За да остане месото сочно 
и вкусно, сложете го в кипяща вода. 

Бульонът се избистря по следния начин: Разбийте на 
пяна 2-3 белтъка с малко вода и лимонов сок или вино. 
Постепенно ги сипете в кипящия бульон и оставете да 
заври. Дръпнете на края на печката. След около 30 мин. 
прецедете през гъсто сито.

Кебапчетата за скара ще бъдат сочни, ако след 
омесването на каймата с подправките прибавите половин 
чаша вода на килограм месо. Най-добре е да се работи с 
миксер. 

П о л Е З н И  С ъ В Е Т И
РуБРИКА:

По пътя на живота и Иван Денев. 

Ти, Чили, си тревожна песен,
запята от уста раздрана,
над планетата потресена
една настръхнала камбана.
Затуй аз вярвам в тебе, Чили, 
във волята ти несломена
и знам- в коравите ти жили
все още има кръв червена. 

Малки кулинарни тайни

ОКЛЕВЕТЕНОТО СЛЪНЦЕ
Непрекъснато ни плашат, но пък му се наслаждаваме, защото е най-добрият лекар. 

Ултравиолетовата светлина помага за лечението на псориазиса, екземите, ревматизма и 
подаграта. Под влиянието на тях кожата образува хормони, които укрепват имунната система. 
Както и витамин Д – жизнено необходим за усвояването на калция от организма. Слънчевите 
лъчи убиват бактериите, лекуват раните. Когато грее слънцето, всички сме в добро настроение. 
Под влияние на слънчевата светлина се увеличава продукцията на половите хормони и 
ендорфините – вещества, които облекчават болките и пораждат еуфорични усещания. 

Слънцето прогонва страховете. Депресираните хора отново започват да се радват на живота. 
Нервите се успокояват и делничният стрес се преодолява по лесно. През лятото сексуалният 
апетит е по-голям, отколкото през зимата. За това е виновна една малка жлеза в мозъка, която 
се нарича хипофиза. Когато слънчевите лъчи въздействат върху нея чрез зрителните нерви, 
тя започва усилено да произвежда полови хормони: тестостерон у мъжа и естроген у жената. 

Слънцето е най-силният афродизиак. Ако се поразходите при хубаво време, 
умората и напрежението изчезват. В разумни дози слънцето действа като коктейл 
от витамини върху организма. Два часа на слънце имат същия ефект като 
два дни почивка. Слънчевите лъчи влияят пряко върху вегетативната нервна 
система и подобряват физическите и психическите възможности на човека. 

С покачването на температурата, се покачват и разводите. Жегата прави хората агресивни и 
раздразнителни. Според американско изследване при високи температури два пъти повече жени 
стават жертви на изнасилвания и побой, отколкото при облачно време. При продължителните 
горещини растат и броят на убийствата, самоубийствата и пътнотранспортните произшествия. 

Тъмнокафявите момичета по страниците на списанията само баламосват читателките.
Слънчевото изгаряне нанася щетите си през първите дни на почивката между 13 и 

16 часа. Дерматолозите доказаха директната му връзка с рака на кожата. Подобно на 
всички изгаряния може да бъде от първа степен (зачервяването се появява вечерта 
или на другия ден), от втора (2 до 6 часа след излагането) и трета степен (мехури, 40 
градуса температура, световъртеж, гадене...). За да облекчите страданията, си направете 
студен компрес и вземете аспирин. За да се предпазите: Изберете противослънчев 
препарат, подходящ за кожата ви, мажете обилно цялото си тяло от глава до петите.

Почти на всички слънцето действа разхубавяващо. Тенът заличава недостатъците: 
кожата се заглажда, пъпките изчезват, дори и целулитът изчезва по мистериозен начин. 
Обяснението на чудото: нападнат от слънчевите лъчи, епидермисът се изсушава (по-малко 
пъпки) и се уплътнява, за да регенерира по-добре (бръчките и целулитът не се забелязват). 

Остаряването идва по-късно. След курорта. Внезапно изглеждате на 30, 40, 50. 
Пържената на слънце кожа на младини си отмъщава с повече бръчки. Дермата произвежда 
много по-малко еластинови и колагенови влакна. Кожата лежи върху “спукан дюшек 
“ от съединителна тъкан, бузите увисват, чертите на лицето тръгват опасно на долу. 
Най-силно страда бюстът, затова избягвайте да излагате голите си гърди на слънце.

Топлинният удар. Под влиянието на инфрачервените лъчи кръвоносните съдове се разширяват, 
температурата на кожата се покачва, епидермисът се обезводнява, опъва се, сърби. Може да се стигне 
до световъртеж и задух. Ако усетите подобни симптоми, веднага се скрийте на сянка и овлажнявайте 
кожата си със студена вода. На плажа постоянно пръскайте лицето и тялото си с минерална вода.

        www.rozalii.com

б А б А  Т А к А  П Р А В Е ш Е
РуБРИКА:
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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

ЗИП   По  ИСТоРИЯ – ЕДнА  ВълнуВАЩА   учЕбнА   ГоДИнА ЗА   ДЕСЕТоклАСнИцИТЕ
Проявите – и отбелязването  на  

170– годишнина от   рождението на  Апостола
В началото на учебната година ,с  огромно  

желание  се сформира ЗИП по история за десетокласниците 
от СОУ „Й.Йовков” с ръководител Румяна Никова л „ЗИП по 
история протече много интересно, беше много вълнуващо, 
научихме  се да пишем доклади и разработваме теми  
по история, да търсим допълнителна информация от 
библиотеката и интернет за Васил Левски .Това е един плюс 
за нашето обучение. Участвахме в Национален конкурс  по 
история и цивилизация  в гр. Добрич  посветена на 170-
годишнината от рождението на Васил Левски .За кратък  
срок от две седмици, подготвихме темите. Имаше ученици 
от хуманитарната гимназия, които имат повече часове  по 

история, но въпреки  това ние получихме много добри оценки с което се гордеем за постигнатия  успех.”-Това 
споделиха с нас  десетокласниците от СОУ”Й.Йовков”

През тази година се навършват 170-годишнината от рождението на Васил Левски. В началото на 
месец юни Школата по гражданско образование към ОДК ”Малкия принц” с ръководител К.Славова с ученици 
от СОУ ”Й.Йовков” и Школа по история с ръководител  Г. Желев с  ученици от ПГТО „Д.Михайлов” участваха в 
конференция  на тема „Ти ми трябваш и днес Апостоле !”. Голямата изненада, с която и този път Община Тервел 
зарадва участниците, бе екскурзия до гр. Провадия и разглеждане на крепостта Овеч.
   На 26 юни 2007 г. от 08:00 часа в залата на ОДК ”Малкия принц” се проведе научно-теоретична 
конференция, посветена на 170-годишнината от рождението на  Васил Левски  Участие в представянето 
на докладите взеха: Калина  Николаева   Христова – с доклад на тема-„От Карлово  до Къкрина”. Йордан 

Йорданов и Стефани Петкова–„Проблемът за величието и предателството”- Единственото сътрудничество на 
деветокласничка и десетокласник, с една много добра тема. Радостина Р. Димова–„От Карлово до Къкрина”–
основни моменти от  живота на Васил  Левски. Гергана  Петкова–„Идейният свят на Апостола ”представя  
неговите виждания как е заимствал националните движения  от другите балкански народи. Йоана К. Колева 
– „Идейният свят на Апостола”  неповторимата личност на Васил Левски, идеала на днешните българи. Адевие 
Мусин–„Васил Левски и неговите сподвижници” разглежда взаимоотношенията му с  обикновения човек. 
Гюлтен Невзатова Салиева- „Съподвижничките  на Васил Левски”малко разглеждана тема,в която е обърнато 
вниманието към жените сподвижнички. Стела Диянова и Станислава Миткова-„Апостола и днешна България” 
разглеждат защо името на  Левски остава във времето и на него е кръстен град Левски, село, улици, училища, 
читалища и всичко което носи името Левски.

Основния доклад бе на Дарина Диянова –абитуриентка –на тема „Революционната дейност на 
Л.Каравелов и Левски” тя направи паралел, представи своята гледна точка, като съпостави двете така „светли” 
личности в нашата история и представи началото на националното движение.

От името на Община Тервел и ОДК”Малкия принц” бяха връчени грамоти за отлично представяне. 
Голямата изненада, която поднесе г-жа Дияна Илиева- Зам. Кмет на Община Тервел, от свое име и от името 
на Кмета на общината г-н Живко Георгиев бе екскурзия до гр. Карлово. Зам. Кмета на Общината, сподели с 
участниците, че е много добро призвание днес – Да знаеш и помниш историята си !

Реален и легендарен, близък и неуловим, обикновен и неповторим - такъв е и завинаги ще си остане 
за нас Апостола на свободата !

“Ако е за  Българско,  то  времето  е  във  нас,  и ние  сме  във  времето,
то  нас  обръща  и ние  него  обръщаме”

“Да  бъдем  равни  с  другите  европейски  народи
зависи от  нашите  собствени  задружни  сили”

ВАСИЛ ЛЕВСКИ

С л А В А  И  М н о Г о  о Т л И ч И Я  З А  М А л к И Т Е  х у Д о ж н И ц И  н А  Т Е Р В Е л
Шести международен детски фестивал-конкурс на сценичното изкуство “Усмивки на морето - Балчик 2007”  се проведе от 23 до 30 юни в Балчик. Над 1 200 деца 

от осем държави се включиха в творческия форум тази година. Те бяха на възраст от 5 до 17 години- от България, Украйна, Русия, Полша, Унгария, Казахстан, Сърбия 
и Латвия. В рамките на фестивала се проведе и пленер “Балчик и усмивките” с участието на малки художници. Петнадесет деца от Школата по изобразително и 
приложно изкуство (ШИПИ) към Общински детски комплекс „Малкият принц” взеха участие в пленера за детска рисунка „Балчик и усмивките”. 

Във фестивала взеха участие над 1200 деца от 8 държави, а в пленера рисуваха деца от 5 български и 1 руска школа. 
Темите, върху които децата трябваше да вложат старание и да творчество бяха: Балчик и Двореца, Фестивала на Балчик и Поздравяваме Европа. 
Малките художници, възпитаници на ръководителката Виолета Янкова от ШИПИ към ОДК гр. Тервел се представиха блестящо и грабнаха много награди. Те 

завоюваха общо 7 награди. За първа възрастова група до 10 години, отличените тервелчанчета бяха- Йоана Димитрова Симеонова– ІІ място и Димитър Здравков 
Иванов– ІІІ място. За втора възрастова група до 14 години с призови места бяха- Мюждгян Гюрджан Шаиб- І място, Маринела Георгиева Колева- ІІ място, Семра 
Джеват Исмаил- ІІ място, Гергана Тончева Томова- ІІІ място и Стелиана Руменова Ташкова- ІІІ място. 

За всички отличени участници от Школата бяха връчени сертификати за показано майсторство и техника, сувенири и много, много награди. 
Виолета Янкова, ръководителката на ШИПИ не пропусна и този път да изкаже благодарност към Общинското ръководство, което е подкрепяло децата и 

благодарение на Община Тервел и тази година, бе осигурено присъствието на малчуганите на фестивала. 

РИСункА нА АСфАлТ С ТЕбЕшИРИ-

ПоД нАДСлоВ „СВЕТъТ  Е ТолкоВА СИВ, ЗАЩо нЕ Го нАПРАВИМ цВЕТЕн ?”

Лятната ваканция на децата вече чука на вратата. Родителите 
умуват къде да пратят децата си да се забавляват - дали на море, дали 
на планина, дали при баба на село. Кандидат-гимназистите обаче са 
в треска - защото трябва да се подготвят за предстоящите изпити. 
Така за по-малките лятото ще е горещо на плажа, а за по-големите 
- жегата ще е покрай изпитите. Част от възрастните обаче няма да 
имат възможност да изпратят децата си на почивка или на обикновен 
припек край морето. Затова, уважаеми родители, ако оставате 
децата си в къщи сами през лятната ваканция, ние имаме страхотно 
предложение за Вас. А това, може би се досещате е -Общинската 
ваканционна програма „Наше лято” 2007 год. и мероприятията, които 
предлага тя. Участието на децата в програмата е напълно безплатно 

за децата, всички консумативи, стимули и лакомства са любезно осигурени от Община Тервел. За повече информация 
около графика на програмата или денят на провеждането можете да търсите съдействие и информация от педагозите 
към ОДК „Малкият принц” гр. Тервел или в стая 207 в сградата на Община Тервел. Нашите приятели знаят, че „Наше лято” 
стартира на 14 юни- досега във ваканционната програма са се включили над 230 малки, големи и още по-големи какички 
и батковци – наши приятели. 

Близо 85 деца на възраст от 5- 15 години се включиха в следващото мероприятие от графика на програмата за месец 
юни “Рисунка на асфалт” на тема “Ваканция, слънце, море …”. Инициативата се състоя на 27 юни на Градски площад от 
9:30 часа. Горещият летен ден не уплаши малките ни приятели, дошли да се позабавляваме и повеселим заедно. Сред 
децата-участници бяха и нашите малчуганите от ЦДГ „Детелина” и „Първи юни”. Талантливите дечица за час изкусно 
изрисуваха Градския площад с пъстроцветни картини, с помощта на тебешира. Малките художници от всички възрасти 
с интерес наблюдаваха работата на другарчетата си и се любуваха на чудесните произведения на изкуството. Отстрани 
родители, баби и дядовци усърдно ги подкрепяха. Всички малки и големи участници в празника получиха любимото им 
разхлаждащо лакомство- сладолед, осигурен от Община Тервел. 

Очакваме всички малки и големи приятели на следващото наше мероприятие „Лъвски скок”- посветен 
на Апостола, с осигурен награден фонд на 5 юли от 9:30 часа в двора на ЦДГ „Детелина” (№1)  гр. Тервел ! 

З а п о в я д а й т е  !

Д Е ц А  о Т  о б Щ И н А  Т Е Р В Е л  н А 

о Р ф Е Е В И  П Р А З н И ц И  В  Г Р . С М о л Я н
От 22 до 24 юни 2007 година децата-самодейци от 

селата Коларци, Каблешково и Жегларци участваха в 
Петнадесетите международни младежки фолклорни  
“Орфееви празници” – Смолян̀  2007. Те се организират 
от Община Смолян, Министерството на образованието 
и науката, Министерството на културата и Държавната 
агенция на младежта и спорта. Мотото на празниците 
е “Магията на Орфей, фолклора и младите хора”. 
Участваха много индивидуални изпълнители, певчески, 
инструментални и танцови групи от цялата страна, които 
изпълняваха традиционен фолклор. Интересно беше 
представянето на детски състави от Унгария, Сърбия, 
Естония, Гърция, Грузия и Турция.

Нашата община се представи с детско-юношески 
танцов състав към читалището в с.Коларци с ръководител Петранка Георгиева, танцов 
състав към читалището в с.Жегларци с ръководител Иванка Стоянова, Младежка група за 
изворен фолклор и индивидуалните изпълнителки Кереме Гюрсел и Джансевер Данаилова  
към читалището в с.Каблешково с ръководител Мария Паскова. Тези три читалища получиха 
финансиране на свои проекти по общинската програма в началото на годината.

 Организацията на фестивала беше безупречна. Всяка група се съпровождаше от 
специален гид, който бе неотлъчно до децата и ръководителите. Любезните домакини 
осигуриха безплатни нощувки  и храна  на минимални цени. 

А Родопа планина разкри пред децата красотите си-много чист въздух, зелени поляни, 
склонове обрасли с красиви борове, разпротряли клони като гирлянди, бистри езера и много, 
много сърдечни хора. Навсякъде звучеше музиката на родопската каба гайда, пригласяна от 
красива звучна  родопска песен-широка като душата на родопчанина. Не напразно се счита, 
че Орфей се е родил тук и неговия глас е огласял планината.

Участието на децата от трите села стана факт благодарение на финансовата подкрепа на 
Община Тервел.


