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                      ПРЕ Д С ТА ВЯ М Е  ВИ

Мариян  Колев е роден в гр.Тервел. Постиженията му по аеробна гимнастика са впечатляващи 
.Златен медал от Световно първенство по аеробика през 2004 г. , петкратен 
републикански шампион  по аеробика смесени двойки, трикратен шампион 
индивидуално класиране, златен медал  за двойки в Япония през 2003 год. и 
още много отлични постижения в полето на този красив и млад спорт.

 Съгражданите му се гордеят с него и затова  той  е удостоен със званието 
“Почетен гражданин” на Община Тервел . Това става по предложение на Кмета 
на Общината Живко Георгиев , на тържествена сесия в края на м.юни 2004 г.

Чрез това интервю искаме да ви запознаем с този млад тервелчанин, който 
е посветил живота си на спорта и чрез него е прославил Тервел и България по 
целия свят. Сега той и семейството му живеят във Виетнам.

Ето какво сподели той за читателите на вестника:
- Господин Колев, с какво се занимавате в 

момента във Виетнам?
-Във Виетнам съм от една година и няколко 

месеца. През 2006г. работех като треньор в град 
Хай Фонг, който е третият по големина град тук. 
Това е градът, в който живея и работя. Тренирам 
деца от 9 години до големи мъже и жени. Миналата 
година моят отбор стана шампион на Виетнам за 
първи път и сега  основният национален отбор 
на страната е от този град. От тази година аз съм 
треньор на националния отбор на Виетнам, като в 
същото време продължавам да работя и с други деца от Хай Фонг. Много съм 
щастлив, че тренирам отбор като този, защото децата са много качествени 
и много изпълнителни и резултатите не закъсняха. През миналата година 
всички мои състезатели играха при децата, защото бяха на по 17г. Те станаха 
шампиони на страната и при малките, и при големите. През ноември 2006г. 
отборът ми участва в Гранд при, което се проведе в Тайланд. Там моите 
състезатели в детска възрастова група взеха 2 златни медала. Тази година,  
при големите, защото вече са на 18г., започнахме със състезание в Япония 
“Сузуки къп”, където смесената двойка стана 6-та, което е много добре на 
този етап от развитието им. 10 дни след това състезание участвахме в Гранд 
при, което се проведе в Боровец – България.Представихме се по- добре от 
Япония. Смесената двойка стана 5-та, а тройката се класира на 7-мо място. Този резултат е много 
добър за нас като се има предвид, че в България участваха отбори от 23 държави и то от най-силните 
в света. Преди броени дни, на 6 юли, завърши националното първенство на Виетнам за деца, където 
моите състезатели взеха 4 златни и 5 сребърни медала. В бъдеще имаме много състезания тук, на 
азиатския континент, които са много важни и се надявам да продължаваме да се представяме добре 
и да печелим медали. Зная, че ще успеем, защото отборът наистина е много млад и много надежден 
- само господ да ги пази от контузии, всичко друго е наред.

-Разкажете ни нещо за себе си, за семейството и начина на живот във Виетнам.
-В личен план- аз и моето семейство, със съпругата ми Теди и синът ми Митко, се чувстваме добре 

тук, във Виетнам. Митко тази есен ще тръгва на училище, а Теди засега се грижи за подготовката на 
уроците му, защото в момента той ходи на предучилищна и на допълнителни уроци, за да може да 
научи по- бързо езика.А той е доста труден. Условията, в които живеем са много добри. Жилището ни 
е в сграда, която се намира в спортния комплекс. Тук живеем само ние и още един треньор по бокс, 
който е кубинец. Останалите помещения се използват за офиси. Относно хората, с които работя - те са 
много мили и се отнасят с мен и семейството ми много добре. От нищо не сме лишени.

-Какво ти харесва и какво не във Виетнам?
-Адаптацията ми в чужда държава?  Преди да дойда във Виетнам работих 3 месеца във 

Филипините и като че ли тук се адаптирах по- бързо и по- добре. Може би самите хора много ми 
помогнаха в началото, когато дойдох. Отношението на хората към мен, Теди и Митко е много добро. 
Хората тук са много топли и гостоприемни. Може би защото много виетнамци са работили и учили в 

България, тук имат много добро отношение към българите. Срещнах се със хора, които са живели в 
България и  са със страхотни спомени от нашата страна. Те също много ни 
помагат, когато имаме нужда от нещо. Често излизаме с тях да пием по бира 
и да поговорим. Много се радват, че в Хай Фонг има българин, с когото могат 
да си говорят на български. Когато бях в България тази година успях да 
намеря хора, с които са живели моите приятели и са изживели незабравими 
моменти в нашата страна. Размениха си подаръци и всички след това бяха 
много щастливи от това, че можаха да си пишат и изпратят подаръци на 
хора, които не са виждали от 20 години.

 Стандартът на живот е нисък все още, но тази държава се развива 
доста бързо. Има хора, които са много богати, също така има и много бедни, 
но интересното и най- важното е, че дори и най- бедният не остава гладен и 

жаден. Има за всички. Тук ми харесват най- вече 
хората, защото това са хора като тези, с които аз 
съм отраснал – топли и много гостоприемни. 
Естествено, има и лоши хора, но  къде ли ги няма?

-За какво мечтаеш?
-За какво мечтая? Мечтая за по- добър живот 

за моето семейство. Искам това, което баща ми 
успя да ми даде и да ми остави, да направя и аз  за 
моето дете. Това в личен план. В професионален 
- искам един ден мой състезател да постигне най 
- малко това, което аз съм постигнал. Надявам се 

това  да стане и моите мечти да се сбъднат, защото нали за това живеем - да 
гоним мечтите си и това, в което вярваме.

-Ще се завърнеш ли в България?
-За сега нямам намерение да се връщам, освен на почивка да се видя 

със семейството ми и с моите приятели от улицата. Не знам какво ще стане 
в бъдеще- ще поживеем и ще видим.

-Би ли насочил детето си към аеробиката?
- Не зная дали той ще стане спортист. Има всички данни за това, но 

времето ще покаже. Не съм от хората, които на всяка цена искат детето им 
да стане спортист. Естествено, бих искал Митко да тръгне по моите стъпки, 
но мисля, че това няма да стане. Ако, живот и здраве, един ден имам второ 

дете, може би то ще стане като мен. Само един господ знае какво ще стане в бъдеще.
Искам да благодаря на Община Тервел за вниманието, което ми оказват. За мен е голяма чест и 

много се радвам и се надявам един ден да има много като мен, за които да пишете и да се гордеете. 
А аз съм сигурен, че в Тервел има много талантливи деца, които само чакат своя момент и шанс да 
покажат какво могат.

Много поздрави но всички. И бъдете живи и здрави- това е най- важното.

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

П о ч е т н и я  Г Р а ж д а н и н  н а  о Б Щ и н а  т е Р В е л   М а Р и я н  К о л е В 
П Р е д  В е с т н и К  ” т е Р В е л ”

РуБРиКа

Година II,  брой 29,  сряда,  18 юли 2007 г.

За приятелството:
 

„Не ми е нужен приятел, който във всичко да се съгласява с мен и да ми 
кима според собствените ми възгледи – защото сянката ми върши това по-
добре.”

         Плутарх

                  МИСЪЛ НА БРОЯРуБРиКа



ТЕРВЕЛ     Година II, брой 29, сряда, 18 юли 2007 г.�

През изминалия период от 7 юли до 13 юли 2007 год. на територията обслужвана от Областна Дирекция 
„Полиция” (ОДП)-Добрич, са регистрирани 17 криминални престъпления  и произшествия.

След проведени активни оперативно-издирвателни мероприятия организирани от Първо РПУ–Добрич и 
РПУ–Тервел, са установени 5 лица обявени за общодържавно издирване, на възраст между 17 и 42 години от 
гр.Добрич/3/, гр.Варна/1/ и с. Каблешково, община Тервел /1/. Четири от петте лица се издирвали от служителите 
на реда във връзка с досъдебни производства, а лицето от гр.Варна се издирвало по молба на родителите му. 
След установяването му на територията на община Тервел лицето е предадено на близките му.

 През изминалите дни на територията обслужвана от ОД „Полиция”- Добрич са регистрирани 20 пътно-
транспортни произшествия с нанесени материални щети, 1 пострадал гражданин и  загинали. 

Поделенията на ОД „ПБЗН”-Добрич са участвали в гасенето на 55 пожара с нанесени материални щети. 
Голяма част от тях са възникнали в сухи треви и отпадъци и поради проявена немарливост на гражданите. 
Три от пожарите са възникнали на територията на Община Тервел, съответно в гр. Тервел, с. Мали извор и с. 
Безмер.

Във връзка с усложнената  пожарна обстановка на територията на област Добрич, ОД ”ПБЗН”–Добрич за 
пореден път се обръща към жителите на областта, да бъдат изключително внимателни и стриктно да спазват 
противопожарните изисквания. Земеделските стопани да направят необходимите противопожарни ивици на 
житните масиви и да назначат  охрана с цел своевременно сигнализиране при възникване на пожари. 

И С Т О Р И Я Т А  Н А  Т Е Р В Е Л  И  Т Е Р В Е Л С к И Я  к Р А й
К Ъ Р В а В а т а   Б Р а З д а   н а   д о Б Р у д ж а  -  Р а д о с т и н  М и р к о в

Продължение от предходния брой: 

доБРуд ж ансКо насе ление В МолдоВа.
спомени от др. Пачов и д . Кацев запис ани и отпечатани през 1918 г

Пристигането и разтоварването на влаковете е било ново мъчение. Изтерзаните от глад и душевно сътресение, стигнали до полуда 
нещастници, трябвало сами да изнесат умрелите, да изкопаят гробове и да хвърлят телата им, скъпите останки на своите близки, 
на своите съотечественици, виновни само в това, че са българи. За останалите живи не преставаха изтезанията и мъченията.

Започва ново тегло. Захвърлени в местността Данжени по 200 души в бордей, без никаква надежда за облекчение на участта 
им. Холера и тиф всекидневно завличали по 50 - 60 души до гроба и до август 1917г. от пристигналите 6 000 души останали 
само 600.

В с. Патракани били събрани всички български свещеници, които по-рано отивали при страдащите, да ги утешават.
В това село били интернирани 28 души български офицери от румънската армия и третирани по един много арогантен 

начин, защото те били единствените виновници за румънските неуспехи.
Отвлечените селяни от Калипетрово и Алмалий, Силистренско, били разделени в два лагера: 1900 души в лагера на с.Ханещи, 

Дорохойски окръг, от които измрели 750 души. Много деца останали без родители и били прибрани от други селяни.
От това, което ни разказва Михаил Кръстев по-горе, няма друг по-позорен акт на румънско зверство.
В гр. Калараш били събрани повече от 2000 души, които затворени в казарми, получавали през два - три деца по 200 г. 

недоварена мамалига. Без горни дрехи и завивки, в пълна мръсотия, за няколко дни те изгубили човешкия си образ. На 
всички молби за облекчение на участта им се отговаряло с побой и стрелба. Без съд започнало масово изтребване на , тия 
беззащитни жертви. Румънските военни власти стигнали дотам, че | разстрелвали деца пред родителите им, и жени пред 
мъжете им За най-малкият опит за защита следвали истински мъчения и смърт. Войниците карали цели кордони от по 200 
души, да си изкопават сами гробове, после да влизат вътре, - и заедно с офицерите минавали и ги избивали с ножове. Други 
пък били карани да се избиват помежду си.

Всеки протест, всяко мръдване е било повод за нови зверства. Никола Чаков и Ангел Бранков от с. Усула-кьой, Силистренско 
се спасили от мъченическа смърт, като се престорили на умрели и след дълги скитания, били заловени около Галац, и върнати в 
лагерите. Тия двама нещастници с плач разказват за мъченията си. Душите им са помрачени, едва се спасили от лудостта. Дори като 
разказват за това, простират ръце, за да се предпазят.

Но само това ди са румънските жестокости? Не! Те са продължили по същия начин и при движение и вътре в лагерите.
Една група изпратена в Данжени, била сложена между необяздени, диви жребци, които ритали заставените насила българи 

да вървят близо до тях. Удареният падал и оставал там. Ако някой се помъчи да помогне на падналия, бивал завързван между 

опашките на два жребеца, които го разкъсвали на части. Не стигало това, ами румънците никак не се притеснявали да посягат 
върху честта на жените.

До фабриката Репичени имало доста жени, чиито мъже били войници в румънската армия. Комендантът, под предлог, че 
проверява някакви списъци, насилствено съблякъл две госпожи, като войниците му помагали във всички похотливи действия. 
Някой жени, за да се отърват давали и последните си пари, някой дори бижутата си, като всичко било приемано с благодарност от 
коменданта.

При честите премествания от един лагер в друг, конвоираните падали от слабост или болест и бивали избивани по заповед на 
коменданта. Някой били заставяни да тичат, за да изминат 10 км. за петдесет минути; падналите убивали на място. От 600 души, в другия 
лагер стигнали само 60.

Едно друго престъпно злодеяние било извършено спрямо българските лекари. Д-р Габровски от Силистра и Д-р Хаджиоглу от 
Добрич умрели от петнист тиф, докато оказвали помощ на други болни българи от Хусшкия район. Когато извикали румънски лекари да 
им помогнат, единия казал:

- Двама варвари по-малко! Да умрат!
Българските лекари били варвари.
Изпращаните пари и писма чрез Румънския червен кръст не били раздадени и до сега. Всички писма, писали от отвлечените са 

унищожавали.
Много от отвлечените с риск да бъдат избити започнали да се организират за бягство, ала малцина преминавали 

реката Прут. Все пак има доста избягали. Смърт за свобода, но не в тирания!
Петър Кирчев, 26- годишен, родом от гр. Добрич, избягал от изгнание от Молдова, на 8.02.1918 г. пристигна в София покрусен 

душевно, смазан физически, и ни разказа следната покъртителна история на своя и на съотечествениците си мъчителен живот:
“На 14.08. ст.ст. ме отвлякоха от магазина ми чрез измама,като ми казаха, че префекгът ме вика за някакви наставления, вместо 

които получих една килия в затвора. Тук намерих баща си, майка си, двамата си братя и сестра ми с тригодишно дете. Вечерта повече 
от 140 добрички граждани бяхме отведени в земеделското училище с открити товарни вагони чиновниците от тайната полиция 
начело с директора й, хвърляха камъни и псуваха българщината. До 16.08 престояхме в училището, докато дойде директора на тайната 
полиция с черни листи и отдели 50 души, а останалите срещу грамадни подкупи бяха освободени. Само от г-н Близнаков от гр.Балчик 
взема 13 хиляди лева и разписка, че е получил сумата за пет вагона храна.

Нас отведоха без дрехи и не ни дадоха да си вземем, като ни заявиха, че след два - три дни ще бъдем застреляни или върнати по 
домовете си. Три дни стояхме без хляб и вода и не пускаха никой от близките ни при нас. През Черна вода ни откараха в с. Марколещи, 
Яломицки окръг.Тука стояхме десет дни, бити, псувани и малтретирани от официалните власти и местното население. Най-малкото мърдане 
беше последвано от нов побой, от който оставаха рани да зеят или меса да чернеят в продължение на месеци.

      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. Продължава работата на специалисти от общините Шабла и Генерал Тошево 
по създаване на Местна инициативна група за прилагане на мерките по подхода 
Лидер от Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 г. В момента 
експерти от общините Шабла и Генерал Тошево разработват анализ за силните 
и слаби страни в развитието на двата региона, извършва се и организационна 
работа по подготвянето на Общо събрание – подготвят се информационни 
материали, брошури, примерна нормативна база, покани и списъци с хората, 
които ще бъдат поканени. В съответствие с изискванията това ще бъдат 
представители на основните институции и бизнеса в двете общини, на различни 
браншови и други неправителствени организации. 
2. Приходите на добричката митница за първата половина на тази година са 
близо 5 милиона лева, съобщиха от “Митница” Добрич. От ДДС са постъпили 
4 420 800 лева. Приходите от мита са 355 262 лева, а от акциз 111 451 лева. 
За шестте месеца са съставени 57 акта за митнически и акцизни нарушения. 
Митницата отчита още, че в резултат на приемането на страната ни в 
Европейския съюз са били премахнати три митнически пункта в района, а това 
води до близо 70 процента спад на приходите.
3. До 10 юли в Добричка област земеделските производители са прибрали 
реколтата от 80 на сто от засетите площи с пшеница - 900 842 декара. 
Прибраното в хамбарите количество жито е 275 325 т при среден добив от 
306 кг/дка. Приключила е вече жътвата на пшеницата в община Тервел. Там 
средният добив е 230 кг/дка. Предстои да финализират жътвата и стопаните от 
община Добрич, където се прибират средно по 282 кг/дка и са пожънати 98 на 
сто от площите, както и в община Добричка, където жътвата е на 90 процента 
при добив от 330 кг/дка. Засега изостават в прибирането на пшеничната 
реколта крайморските общини. Причина са падналите преди дни валежи.  
Напълно е приключило прибирането на рапицата в областта, с изключение на 
община Ген. Тошево, където са пожънати 87 на сто от площите. Полученият 
среден добив от маслодайната култура там засега е 236 кг/дка. Средният добив 
за областта е 244 кг/дка. Най-високи са добивите в Каварненско - 300 кг/дка, а 
най-ниски - в Тервелско - 170 кг/дка.
4. Професионална гимназия по лека промишленост /ПГЛП/ и Професионална 
гимназия по транспорт и обслужване /ПГТО/ ще бъдат слети за новата 
2007/2008 учебна година, съобщи началникът на Регионалния инспекторат 
на Министерството на образованието и науката Рина Иванова. Обединението 
става със заповед на просветното министерство. Налага се поради намаления 
брой на учениците в двете гимназии. На базата на план- приема за учебната 
2007/2008 г. всеки директор ще трябва да извърши и съкращения на персонала. 

Подборът на дублиращите се кадри ще се извършва от комисия на РИ на МОН. 
Точният брой на съкращенията ще стане ясен на по-късен етап. Очаква се да 
има най-много освободени служители от администрацията на гимназиите, тъй 
като там със сигурност ще се получи дублиране на секретари и счетоводители. 
Тази година в двете училища завършиха по 4-5 паралелки, а приемът е 
значително по-малък. Най-вероятно ще бъдат съкратени по около 10 педагози 
от общообразователните предмети.Новото учебно заведение ще се казва 
Професионална гимназия по транспорт, обслужване и лека промишленост.

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

1. Персоналът на великата болница “Пирогов”, спасила живота на милиони 
българи е готов да се самогипсира. Ефектът от протестите е, че пациентите вече 
избягват спешната болница. Над 30 % от леглата са свободни. От министерството 
на здравеопазването казаха, че започва преструктуриране. Това означава 
съкращаване на персонала и орязване на отделенията. Повечето от докторите 
са категорично против започването на ефективна стачка. 
2. Българските шофьори ще могат да обикалят надлъж и нашир Европа без 
застраховката “Зелена карта” от 1 август. Това стана възможно след като 
Европейската комисия реши да приложи директива на Европейския съвет за 
проверки за гражданска застраховка при използването на автомобили. Според 
този документ от 1 август 2007 г. държавите членки в Европейския съюз трябва 
да спрат проверките за гражданска застраховка на автомобили с постоянна 
регистрация в България и Румъния.
3. Цените по морето се сринаха и вече има случаи, когато в разгара на сезона 
хотелиери предлагат до 50% намаление. Около половината от легловата база 
по брега е празна и хотелиери са принудени да смъкват цените. Броят на 
чуждестранните туристи у нас е намалял с близо 4 % от началото на годината 
и хотелите по родното Черноморие в момента са почти празни, съобщават 
от Държавната агенция по туризъм. Бягат туристите от Македония, Сърбия и 
Черна гора вероятно заради въвеждането на визи за тези три страни. Дошлите 
от там са около 80 % по-малко от миналата година. В този процент обаче били 
включени и куфарните търговци. Затова било трудно да се прецени с колко 
точно е намалял туристопотокът от съседните държави заради визите, обясни 
Крушкова. Съгражданите ни от ЕС обаче са с над 30 на сто повече, а бившите 
братя руснаци - с 16 % над потока от миналата година. Въпреки това е утопия да 
се смята, че е възможно този сезон да бъде запълнена легловата база.
4. На 16 юли ще се реши съдбата на петте български медицински сестри и 
палестинския лекар Ашраф в Либия. Тогава ще се събере Висшият съдебен съвет 
на Джамахирията, който ще преразгледа смъртните присъди за шестимата, 
потвърдени вчера от Върховния съд на страната. Това съобщи либийският 

външен министър Абдел Рахман Шалгам, минути след произнасянето на 
присъдата. Той допълни,че смъртните присъди няма да бъдат изпълнени, 
докато деветте членове на Висшия съдебен съвет не вземат решение по 
казуса. 

По-важните новини през изминалата седмица  от чужбина:
1. Полша върви към предсрочни парламентарни избори, след като министър-
председателят Ярослав Качински уволни вицепремиера Анджей Лепер, който 
беше и негов основен коалиционен партньор, във връзка с разследване на 
корупция, коментират Ройтерс и Асошиейтед прес. Качински заяви, че Лепер, 
който беше и министър на селското стопанство, е уволнен, тъй като името му 
било свързано с корупционна афера, включваща “големи подкупи, в милиони”
2. Белият дом свиква на спешно заседание ръководители на разузнаването и 
правоохранителните органи, за да обсъдят евентуална нова заплаха от Ал Кайда 
на американска земя, предаде Асошиейтед прес, като цитира телевизия Ей Би Си. 
Заседанието се свиква в светлината на нови разузнавателни данни и информация, 
получена след неотдавнашните неуспешни опити за атентати в Лондон. Според 
източници на Ей Би Си заплахата от нови удари на Ал Кайда се е засилила. 
Новите данни сочат, че малка група от хората на Осама бин Ладен може би 
действа в САЩ или е на път да влезе в САЩ.
3. Присъединяването на Албания, Хърватия и Македония в НАТО, решаването 
на статута на Косово и отварянето на врата към Европа за Сърбия, Босна и 
Херцеговина и Черна Гора ще превърнат Балканския регион в зона на мир, 
стабилност и икономически просперитет. Това заяви македонския премиер 
Никола Груевски на срещата на върха за бъдещето на Югоизточна Европа, която 
се проведе през почивните дни в Дубровник. За македонския народ, срещата 
на НАТО в Букурещ през април 2008 година, ще се превърне в среща с нашето 
бъдеще. 

       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:

Полицай пита плачещо момченце:
- Защо плачеш, мило дете ? 
- Не знам. 
- А как се казваш ?
- Не знам. 
- Какъв е адресът ти ?
-  www.momchence.com.
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Шанс За РеМонтиРане на улиЦа „КиРил и МетодиЙ” 
В теРВел

Общината започна подготовката на работен проект за ремонт на 
пътната настилка на тази улица. Трети август е крайният срок, в който 
проектът с придружаващите го документи трябва да бъде внесен в 
Държавен фонд „Земеделие”.С него ще се кандидатства за финансиране 
по мярка 2.2.”Обновяване и развитие на селата,опазване и съхраняване 
на селското наследство и културни традиции”.Тази мярка бе основният 
източник на средства за общински проекти за рехабилитация на улици по 
време на предходния мандат /1999-2003/. Тогава 231 общини в селските 
райони, в това число и нашата можеха да кандидатстват с проекти за 
ремонт на улици на стойност до 1 000 000 евро. Повечето общини се 
възползваха от възможността .Нашата община не е подготвяла и не 
е внасяла проект. В началото на настоящия мандат бяха подготвени 
за внасяне в Програма”САПАРД” два проекта. Единият предвиждаше 
ремонт на 9 улици в гр.Тервел, а другият – ремонт на пътя „Тервел-
Безмер”.За съжаление всички мерки на програмата за общинска 
инфраструктура  вече бяха затворени и не се приемаха проекти. 

На свое заседание от 28 юни т.г. Управителният съвет на 
ДФ”Земеделие’ реши да се отвори за кандидатстване на общини 
дейност”Подобряване на уличната мрежа” от мярката.Условията са по-
различни от регламентираните в Наредбата за тази мярка.Всяка община 
може да внесе свой проект , но той трябва да е на стойност до 100 000 лв. 
без ДДС.Целта е да се усвоят последните 10,5 млн.лева по програмата.
Така се оказва, че около 100 български общини ще имат шанс да 
получат финансиране за ремонт на улици.Право да кандидатстват 
имат 231.Очевидно е, че конкуренцията ще бъде голяма.Правилата за 
кандидатстването вече са оповестени.Изискванията към кандидатите 
не са много по-различни от досегашните.

Улица”Кирил и Методий” е обект на проекта по няколко причини. 
Тя свързва центъра на града с градския парк и по нея преминават 
много пешеходци.Пътната настилка е в окаяно състояние и дупките в 

някои участъци обхващат цялото платно.В същото време тротоарите 
са в сравнително добро състояние. Когато се ремонтира само пътното 
платно,шансът 100-те хиляди лева от САПАРД да са достатъчни за 
ремонта е по-голям.

Разбира се общината не би могла да кандидатства и би пропуснала 
възможността за ремонт на тази улица, ако Общински съвет Тервел не 
одобри предложението на Кмета на общината за кандидатстване.Очаква 
се това да стане на заседание на общински съвет до края на м.юли.

За Заседанието на оБЩинсКи сЪВет теРВел
То се проведе на 12 юли т.г.от 10:00 часа в залата на общината.Взеха 

се  решения, по съществените от които предоставяме на вниманието на 
читателите на вестника. По предложение на Председателя Айдън Фаик 
се взе решение да се проведе избор на двама заместник председатели 
на Общински Съвет Тервел.С отделно решение се определиха 
задълженията и правата им.Те са тези, които има и председателя.Всички 
тези решения по същество са изменения в Правилника за работата 
на Общински Съвет.В дебатите за това дали двете нови длъжности са 
необходими за работата на колективния орган участваха г-н Айдън 
Фаик /ДПС/ и  общинския съветник Нико Радев /Коалиция на розата/.Те 
мотивираха необходимостта от допълнителните длъжности с нуждата 
от по-добра работа на съвета.Противоположна бе тезата на общинските 
съветници Ради Кралев / БСП/ и Димитър Димитров /БСП/.След дебата 
се проведе избор с тайно гласуване и за зам.председатели бяха избрани 
предложените от председателя Айдън Фаик общински съветници- Нико 
Радев и Айше Сюлейман.Нико Радев е начален учител в с.Нова Камена, 
през определен период от време е бил Председател на Общинския 
съвет.Айше Сюлейман е директор на ЦДГ с.Зърнево.По специалност е 
детска учителка, с полувисше образование.Общински съвет определи и 
размера на възнаграждението, което те да получават.Всеки от двамата 
заместници ще получава половината от полагаемото за председателя 
възнаграждение.Председателят ще работи на обществени начала и 

няма да получава възнаграждение. Двамата заместници  продължават 
да работят и на досегашната си месторабота. В момента са в платен 
годишен отпуск, тъй като са учители и изборът им съвпада с периода на 
лятната ваканция.

Предложенията за промяна в Наредба 1 , внесени от Нико Радев 
също предизвикаха доста дебати. В крайна сметка предложенията се 
приеха , след като бяха направени корекции , допълнения и разяснения.
В следващият брой на вестника ще оповестим взетите решения.

наКРатКо За РаБотата на оБЩината
Тази седмица започна дългоочаквания ремонт на парка. Демонтираха 

се старите пейки в централните алеи – 22 на брой и бордюрите, които ще 
бъдат поставени отново след корекция на изкривяванията по линията 
им.Започна подготовката на основата за асфалтиране.Поставя се 
трошенокаменна настилка и се уплътнява.Целта е да се направи здрава 
основа за новото асфалтово покритие.Новите пейки и съдове за смет се 
съхраняват в Тервел.Работят се съоръжения за игра на деца.

Общинска администрация започна подготовка на предложения, 
които трябва да се разгледат на предстоящо заседание на общински 
съвет Тервел. То трябва да се проведе до края на м.юли, за да не бъдат 
изпуснати възможности и срокове за финансиране на общински проекти.
Ще се разгледат още отчета за изпълнението на бюджета на общината за 
първото полугодие на годината както и информация за  маломерните и 
слети паралелки в общинските училища през учебна 2007/2008 г.

През седмицата Кмета на общината ще проведе срещи с безработни 
лица от селата Каблешково,Орляк и Градница. Те ще получат от него 
информация за проекта по програма ФАР на МТСП, с който общината 
ще им осигури възможности за ограмотяване и квалификация.150-те 
курсисти ще бъдат подбрани в началото на август. Обученията започват 
в средата на месеца.

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: четем по вестниците,че общините Шабла и Ген.тошево ще регистрират заедно Местна инициативна група по подхода „лидеР”.Как стоят нещата в нашата община ? тук още преди 1 година 

се говореше за такава група.
отГоВоР: Нашата община също е на определен етап от процеса за създаване на МИГ.Ние обаче предпочитаме да съобразим състава на общото събрание с критериите за оценка на бъдещите МИГ-ове.Безпредметно е да 

се регистрира МИГ като НПО с общо събрание само от отделни граждани.Регистрацията ще бъде извършена от съдебния орган и МИГ- ът като НПО ще е легитимен, но няма да отговаря на критериите за оценка на МЗГ и няма 
да получи лиценз за работа от него. Необходимо условие е в състава на общото събрание да участват представители на читалища , различни НПО, Спортни клубове,Местна власт,земеделци, малък и среден бизнес и др.За да 
участват като организации, НПО и читалищата трябва да представят при регистрацията на МИГ- а решения на своите общи събрания. Читалищата вече провеждат общи събрания . В Тервел такова ще има на 20 юли.Законът 
за юридическите лица с нестопанска цел регламентира свикването на общите събрания на НПО да става след обява в Държавен вестник най-малко 30 дни преди датата на публикуване на обявата. Общите събрания на всички 
тервелски НПО са насрочени за 7 септември.Непосредствено след това ще се състои и учредително събрание на МИГ-а.Обявата ще е оповестена по подходящите начини и всеки, който иска , може да стане учредител в МИГ- а.

На 20 юни т.г. Кмета на Общината покани на среща представители на всички организации от общината, които са бъдещи получатели на средства по проекти по подхода „Лидер”.Те се обединиха около предложението да се 
изгради партньорски МИГ с Община Крушари.Вече се работи по въпроса за регистрацията.Подробният материал за срещата на общността можете да прочетете в бр.26 на вестник „Тервел”.

Плодовете и зеленчуците от градината „на баба”, освен много вкусни, 
могат да бъдат и много полезни за поддържане на добър  тонус, а също така, 
ако ги включим само два дни в нашият режим на хранене ще спомогнат да 
пречистите организма си. Ето, за какво точно ни помагат следните свежи 
продукти:

Домати– зелунчуци, богати на витамини, и с високо съдържание на калии 
и желязо. Препоръчват се и при анемия.

Краставици- спомагат за изхвърлянето на излишната вода от организма. 
Препоръчват се при отоци, бъбречни заболявания и бременност. Те са най-
нискокалоричния зеленчук. Във Франция печени краставици се използват 
за нормализиране на функциите на черния дроб и при стомашно-чревни 
разстройства и инфекции. Те утоляват жаждата и охлаждат организма. 

Магданоз- богат на витамини и особено на витамин С, магданозът 
подпомага храносмилането, действа диуретично, помага за отстраняването на 
пигментни петна по кожата на лицето и ръцете. 

Лук- един от най-щедрите източници на витамин С. Засилва имунната 
система. Особените му по състав растителни влакна въздействат по специфичен 
начин на храносмилането и особено много спомагат за пречистване на 
организма. 

Моркови- богати на бетакаротин, те забавят -остаряването на тъканите, 
засилват имунната система, лекуват стомашни смущения. 

Зеле- независимо дали е бяло или червено, има отлични хранителни 
качества и лечебни свойства. Зелето съдържа аминокиселини, захари, азотни 
съединения, минерални соли и багрила. Силно развареното зеле укрепва 
стомаха, действа сънотворно, помага при кашлица, подобрява зрението. 

Патладжанът- по съдържанието си на хранителни вещества и витамини 
той не отстъпва на доматите и чушките. Съдържа захари, целулоза, мазнини, 
а също така магнезий, калций, фосфор, желязо, цинк, манган. Патладжанът 
подпомага изхвърлянето на течности от организма, като по този начин 
подобрява работата на сърцето. Препоръчва се в менюто на страдащите 
от подагра, бъбречни, чернодробни и стомашно-чревни заболявания. 
Консумирането му понижава нивото на холестерол в кръвта и предотвратява 
атеросклерозата. 

Диня- високото съдържание на калий допринася за нормализиране на 
кръвното налягане, регулира сърдечния ритъм и обуславя диуретичното 
действие на динения сок. Това прави динята подходящо средство и при 
сърдечна недостатъчност, защото спомага за намаляване на съществуващи 
отоци и тонизира сърдечната мускулатура. По съдържание на желязо дините 

държат едно от челните места сред плодовете и зеленчуците и затова се 
препоръчват при анемия. Диненият сок действа ободряващо и е много 
подходящ при силно изтощение.

Кайсията - високото съдържание на калиеви соли, особено в сушените 
кайсии, улеснява отделянето на водата от тъканите заедно с урината и осигурява 
нормална дейност на бъбреците, телесната мускулатура и на сърдечния мускул. 
Благодарение на медта, която играе важна роля при кръвообразуването и 
тъканното дишане, кайсията се препоръчва за възстановяване на хемоглобина 
в кръвта. 

Череши -още един летен плод, безценен като източник на витамини и 
минерали и като пречистваща сила за кръвта. 

Малините са известни с високото си съдържание на витамини В и С и 
на аминокиселини. Сред активните съставки на този плод са още захарите, 
плодовите киселини, танините и пектинът. От листата му могат да се приготвят 
чай, настойки и компреси. Те се използват за лечение на хемороиди и рани, 
действат антисептични при инфекции на устната кухина и гърлото. Малината е 
най-богатият естествен източник на манган.

П О Л Е З Н И  С Ъ В Е Т ИРуБРиКа:
да пречистим организма си

Колко често ви боли глава? Чувствате се отпаднали и уморени още от сутринта? А досещате ли се за причините? 
Прекалено много кафета, прекалено много цигари, набързо изяден сандвич в обедната почивка, нещо обилно и 
пържено за вечеря.

Организмът ни алармира, стига да има кой да го чуе. И ако през зимата имахме оправдание да не се храним 
здравословно, поради липсата на плодове и зеленчуци, сега единственото ни извинение може да бъде слабата воля 
и нежеланието да се погрижим за себе си. А колко пъти сме завиждали тайно на тези около нас, които изглеждат 
с 10 години по-млади, жизнени и винаги сияещи. Е, време е да направим нещо за себе си. Защото пречистването 
на организма за няколко дни не само ще ни освободи от килограм или два, а и ще направи кожата ни далеч по-
привлекателна, гладка и нежна. Да не говорим за токсините, които ще изхвърлим и за почивката, която ще осигурим 
на стомаха си. 

Не случайно лятото е сезонът, в който можем да избираме от голямото разнообразие на плодове и зеленчуци. 
Огромното изобилие от витамини и растителни влакна и пълното отсъствие на мазнини прави тези продукти 

незаменимо и отдавна изпитано средство за подобряване на здравословното състояние и за бързо и безболезнено 
отслабване. Би било непростимо да не се възползваме от тази възможност. Диетолозите съветват в летните месеци 
да се прави пречистване на организма поне два пъти седмично, като през това време се препоръчва приема на 
два килограма плодове или зеленчуци, комбинирано с много течности като чай и минерална вода. Забравете за 
всякакви газирани или сладки напитки. Някои специалисти забраняват дори употребата на кафе през тези дни, но 
за сметка на това препоръчват активно движение – тичане, каране на колело или плуване. Преди да започнете 
най-добре да разпределите продуктите, които сте определили за двата дни, така че да може да приемате по малко 
през два- три часа. 

И преди да започнете пречистващ режим знайте, че както всяко нещо в началото е доста трудно. Организмът 
ви трябва да свикне, а това изисква време. Затова между храненията пийте много студени чайове или минерална 
вода – те създават чувството за ситост. В началото стомахът ви, разбира се ще престъргва на моменти, но знайте, 
че начинът по който ще се чувствате след разтоварващите дни си заслужава усилията. 

Б А Б А  Т А к А  П Р А В Е ш ЕРуБРиКа:
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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

М И С  И  М И С Т Ъ Р  „ Н А ш Е  Л Я Т О ” 
11 юли ! Ярките слънчеви лъчи, жарко галеха 

веселите личица на малки и големи, дошли за да 
участват в надпреварата за престижните титли Мис 
и Мистър „Наше лято”, в рамките на общинската 
ваканционна програма. Организаторите на 
програмата отчитат, че през четвъртия сезон на 
нейното провеждане се е повишил чувствително 
интереса, проявен от деца и родители, и значително 
се е завишила посещаемостта на мероприятията. От 
началото на програмата до сега в нея са се включили 
над 270 деца, на възраст от 4 до 15 години.

Красиви и талантливи тервелчанчета, деца от 
близо и далеч взеха участие в Конкурса Мис и Мистър „Наше лято” и обявеното дефиле за сценично държание, 
певчески, артистични, физически данни и заложби взеха участие 50 деца. Нашите най-малки участници в 
мероприятието бяха 4- годишни дечица- възпитаници на детските градини в града и гости от близо и далеч, 
които дефилираха на тервелска сцена. Най-големите ни участници бяха 12- годишните какички и батковци, 
които наравно с малчуганите мериха своите манекенски, артистични, творчески, певчески и физически данни, 
заложби и умения на сцената. 

Конкурсът  протече в два кръга. Първият кръг премина с едно общо дефиле; тук децата имаха възможност 
да покажат своите одежди, походка, визия, излъчване, слънчеви усмивки; вторият кръг бе посветен на 
индивидуалните изяви 
на всяко едно дете- 
участник в надпреварата. 
Децата рецитираха 
стихове, пяха песнички, 
извиваха кръшно 
телца под звуците на 
новите диско ритми, 
показваха мускули, 
усмихваха се слънчево 
и по детски чисто и с 
това си детско очарования 
грабнаха сърцата на многобройната публика от майки, бащи, баби, дядовци, братя, сестри, случайни минувачи, 
които в такт с музиката аплодираха малките „слънчица” на сцената. Въпреки жаркото слънце, което не се 
смили над нас, и все така ярко и жарко грееше и палеше- децата се представиха страхотно и журито в състав- 
Янка Иванова, Виолета Янкова и Радка Радева, бе максимално затруднено в избора си за номинираните – Мис 
и Мистър „Наше лято”. Връчиха се и специални награди и грамоти за номинациите – „Най-очарователна 

усмивка” и „Най- екстравагантна прическа”. Всички 
деца се представиха чудесно, но като всяко едно 
състезание с конкурсен характер, бе необходимо да 
се отличат и най-добрите участници. Резултатите, 
след дълги дебати бяха обявени. В категорията „Най-
очарователна усмивка” бе номинирана участничката 
-Камелия Иванова Иванова на 10 годинки, която 
през цялото време раздаваше очарователни 
слънчеви усмивки. 7- годишната Моника Иванова 
Маринчева, изненада приятно публиката и журито с 
нейната прическа, която едновременно съчетаваше 
у себе си- детски стил, очарование и още нещо …, 
грабна номинацията за „Най- екстравагантна прическа”. Тъй като журито бе много затруднено в избора си 
за Мис „Наше лято”, бяха излъчени две нейни подгласнички. І подгласничка бе 9- годишната Мила Милкова, 
която и този път показа на тервелска сцена много пластика, грация, финес, красота и чувство за ритъм с 
нейното невероятно танцово изпълнение. ІІ подгласничка бе 5- годишната Виктория Юлиянова, с нейното 
чудесно излъчване, рецитаторски умения, стил, сценично майсторство и държание. За Мис „Наше лято”, бе 
номинирана талантливата 9-годишна певица, Виктория Пенкова, която с нейното изпълнение „Малка съм аз”, 
завоюва сърцата на публиката и журито. За категорията Мистър „Наше лято”, единодушно бе излъчен Веселин 
Красимиров. 

Много музика, 
усмивки, детски глъч, 
суета и приготовления, ето 
така премина поредното 
мероприятие от 
общинската ваканционна 
програма. 

Всички деца в 
мероприятието получиха 
подаръци и грамоти за 
участието си от Община 
Тервел. 

Очакваме Ви, приятели на 19 юли да се забавляваме заедно и да изработим своята най-красива 
и оригинална лятна рисунка с тематика- слънце, плаж, море…, всички желаещи да участват, 
могат да направят това в ОДК от 9:30 часа.

За повече информация и съдействие при ОДК и Община Тервел – стая 207. 
Заповядайте !

Ц В Е Т А Н к А   к О С Т О В А  И  Н Е й Н А Т А  Т Р Е Т А  С Т И х О С Б И Р к А
Излезе от печат 

третата стихосбирка 
на Цветанка Костова, 
авторка от гр.Тервел. Това 
се случи с помощта на 
финансирането, осигурено 
от  Община Тервел . Преди 
това бяха издадени две 
- “Жарава” и “Нестинари”, 
в които е събрана нейната 
гражданска поезия и 

лиричните и стихове.
В стихосбирката “Не 

се сърди човече” тя е 
поместила 54 детски 
стихове, чрез които  дава 
отговор на хилядите 
въпроси на децата, на 
тяхното непрекъснато 
“защо и как”. Интересното в 
нея е, че всички илюстрации 

са нарисувани от децата участници в Школата по изобразително и приложно 
изкуство към ОДК ”Малкият принц” с ръководител Виолета Янкова.

На девети юли 2007 година от 17.00 часа в залата на общината, авторката 
Цветанка Костова, издателите Габриела и Владислав Радеви, малките 
художници  от школата с ръководителката си Виолета Янкова и г-жа Дияна 
Илиева-заместник кмет,  представиха стихосбирката пред гражданите на 
Тервел и гостите от гр.Добрич. На срещата присъства и г-н Сашо Серафимов от 
Дружеството на писателите в гр.Добрич.

Водеща на срещата бе г-жа Радка Радева- директор на ОДК”Малкият принц”. Най-напред думата бе 
дадена на издателя Владислав Радев, който възторжено благодари на всички-  на авторката и на децата, 

които са сътворили тази книжка и на общината за голямата подкрепа. Изрази надеждата, че 
стиховете ще се харесат не само на децата, но и на възрастните. Пожела успех и още много 
дълги години творческо вдъхновение на Цветанка Костова. Интересното, което г-н Радев каза 
, че в последните години неговото впечатление е, че Тервел се оформя като град с трайни 
успехи в културната сфера, че една голяма част от гражданите имат духовни потребности и 
участват активно в богатия културен живот на града. Поздрави поднесе и Сашо Серафимов.

Както малцина автори правят, г-жа Костова поднесе на присъстващите  цял рецитал по 
своите стихове за деца. Преди това изрази благодарност поименно към всички, които са я 
подкрепили. След това деца, подготвени от Радка Радева също рецитираха. От страна на 
публиката имаше изказвания и 
въпроси, на които Цветанка Костова 
отговори. Тя получи мнаго цветя и 
поздравления- от Община Тервел, 
от ОДК, от деца и граждани.

Накрая тя с трогнато 
сърце поднесе  своето голямо 
БЛАГОДАРЯ  към всички в залата. 
На импровизирана среща след  
това авторката поднесе нови 
стихотворения от бъдещата  
си стихосбирка “Дъга”и свои  
песни, които вече са включени 
в  репертоара на певческите 
фолклорни групи от Тервел и 
общината.

Така завърши една от 
поредните  авторски срещи, които 
вече са  традиция за гр.Тервел


