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                      ПРЕ Д С ТА ВЯ М Е  ВИ

Уважаема госпожо Костова, в последните години Вие сте издали две стихосбирки, 
а сега през м. юни излезе и третата “Не се сърди човече”, която посветихте на децата.  
Нашето желание е, чрез страниците на вестник Тервел, по-подробно да запознаем 
читателите ни с Вашето творчество, живот, бъдещи планове…

Ще Ви зададем няколко въпроса, на които се надяваме, че ще отговорите с 
желание. 

- Госпожо Костова, разкажете ни най-напред за себе си, за семейството 
си и за Вашаша работа.

Родена съм в семейството на добруджански бежанци. Родителите ми са били 
принудени от румънската власт да напуснат родното си село Мали  извор и да се 
преселят в Стара България, както са наричали свободната част на Родината ни. 
Заселват се в с. Осеновец (Шуменско) и това село става мое родно място. През 
есента на 1940 год. те се връщат в с.Мали извор и там съм живяла до 1960 год., а след това и до този момент 
живея в гр.Тервел.

С умиление си спомням за ранните ми детски години. Семейството ми беше много задружно. Имам две 
сестри и един брат. При нас живееше и баба ми, от която съм научила много интересни неща за живота. Тя 
беше строга, но добра жена. Разбираше и прилагаше неща от народната медицина. Майка ми беше известна 
песнопойка в селото и околните села. Знаеше много песни и майсторски ги изпълняваше: преде-пее, тъче-пее, 
жъне-пее. Чудесните й песни са се запечатали в паметта ми. В тях хората изплакваха  мъката си, възхваляваха 
трудолюбието, заклеймяваха мързела. В тях бе вградена душата на българина, песните съпровождаха живота 
му. Завинаги се прекланям пред народното творчество. Баща  ми свиреше на хармоника и у дома винаги 
беше весело. Строго се спазваха всички обичаи: започване на сеитба, на жътва-първия сноп пред стопанина, 
завършване на жътва-отрязване на брадата - последните житни класове, събрани в снопче, закичени със 
здравец и други цветя…

Във връзка с празниците у дома се пееше: на Коледа-коледарски песни- баща ми пееше-ние отговаряхме, 
за Лазара-лазарски песни, песни на сватба, на жътва, на пътни седенки и т.н. От тук може би се породи у 
мен желанието да създавам народни песни ”Янчица рано ранила”, ”Иван Драгани думаше”, “Пролет лъхна”, 
“Герджик бяла Еленко” и много други, които не е възможно да изброя, но е възможно /и не ми липсва желание/ 
да ги събера и напиша в специална песнопойка и да ги оставя за спомен.

Особено много ми помага факта, че по професия съм учителка. Почти 38 години учителствувах, от които 
33 г. в Тервел работих с деца. И именно затова толкова много ги обичам. На тях с голяма обич посветих 

стихосбирката си “Не се сърди човече”.
- Споделете с нас и с читателите ни за 

Вашата творческа дейност.
Задавали са ми често въпроса: „От кога 

пишете ?” Пиша много отдавна. Като ученичка 
в Педагогическото училище в Добрич участвах 
в литературно-творчески кръжок, организиран 
в гр.Добрич от всички средни училища. Тогава 
още научих много неща за мерената реч, за 
творческата отговорност и написах първите си 
стихотворения:”Врабчо, врабчо, стой не хвъркай” 
и много други. Но издадох  стихосбирки много по-
късно: през 2003 год. -“Жарава”, през 2005 год. -
“Нестинари”, през 2007 год. “Не се сърди човече” и 

пак през тази година ще излезе и новата ми стихосбирка “Дъга”, която е под печат.
- Кои през годините са подпомагали издаването на Вашите стихосбирки ?
Издаването на стихосбирките не беше възможно да се случи без любезното финансово  съдействие на 

Община Тервел, на “Пластхим-Тервел” АД, на Държавно дивечовъдно стопанство гр.Тервел, за което искрено 
и от сърце изказвам своята благодарност. 

- Има ли и други талантливи членове от Вашето семейство, които пишат ?
За радост в семейството ми има човек с поетична душа. Това е дъщеря ми Румянка, която издаде 

стихосбирката “Повече от позволеното” през 1992 год. в гр.Варна. Сега продължава да пише на български и 
на немски и в същото време с успех превежда стихове на руски автори на български език. Сестрите ми и брат 
ми пеят много добре - Атанаска и Иванка и брат ми Калчо. Атанаска беше солистка в Ансамбъл”Добруджа” 
гр.Добрич.

- Споделихте с нас, че сте авторка и на народни песни, в тази връзка поддържате ли контакти  
с групите за фолклор в Тервел ?

Аз чувствам като мое семейство певческата група за изворен фолклор към читалище “Димитър Дончев” 

гр.Тервел с ръководител Радка Адамова. 
Групата научи много мои песни и 
подходящи и оригинални стъпки и с успех 
се представят на събори и надпявания за 
радост на нашия град.

От известно време работя с певческата 
група към Клуба на пенсионера в Тервел. 
Възхищавам се и на тези жени, които 
с голямо желание и всеотдайност 
заучават народните песни и с любов ги 
изпълняват.

- Какво мислите за живота 
въобще и за живота в България?

В живота на човека се случват и добри и не дотам добри неща. 
Животът едновременно е борба, отговорност, поезия ... Човекът 
е този, който го подрежда и организира. Пред младите стои 
отговорността за изграждане на гражданско общество такова, каквото има в много страни, а в нашата все 
още е само една голяма несбъдната мечта. Но аз вярвам, че това непременно ще се случи, защото без него е 
невъзможно да се живее. България е един оазис на богата и красива природа. От всички нас зависи да опазим 
тази природна даденост и да я обогатим за другите, които идват след нас. Това е огромна отговорност и 
задължение. Трябва да се справим. Няма избор.

- От къде черпите темите в творчеството си, както се казва – „от къде идва Вашето изворче” ?
От самия живот, от актуалните проблеми на обществото и на младата ни демокрация. Тревожат ме 

нерешените проблеми на образованието, в здравеопазването, в икономиката, енергетиката - във всички 
сфери на живота. Тревожи ме фактът, че малко се чете и че четенето на книги не е любимо занимание, макар 
че напоследък се забелязва интерес към четенето, което не може да не ни радва. Книгите винаги са били 
неизчерпаем източник на знания и информация, което не бива да се подценява. Особено ме тревожи факта, 
че често страната ни е на последните места по положителни показатели и на първите места по отрицателните. 
Беден е народът ни, а имаме в същото време големи богаташи, макар и малко на брой. Пропастта между 
бедни и богати се задълбочава, а това не е добре.

- За какво мечтаете?
За  какво мечтая?

Мечтая си България да бъде
добра, щастлива и богата.
Във вековете да пребъде,
да и се множат благата.
Мечтая си България да стане
желан и преуспял партньор.
При равни-равна да застане-
без недомлъвки и без спор.

Искам да подчертая, че не съм песимист. Вярвам, 
че доброто ще надделее над злото. 

И както казва феноменът Ванга “България ке я 
биде!”. Ще я бъде, защото българинът е силен, умен, 
отговорен и добър човек!

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

Т е р в е л ч а н к а Т а  Ц в е Т а н к а  к о с Т о в а  –  а в Т о р  н а
 н я к о л к о  с Т и х о с б и р к и

рубрика

За мъдростта
 „Мъдър е не този, който много чете, а който извлича полза 

от четенето.”

       Аристип

                  МИСЪЛ НА БРОЯрубрика

Година II,  брой 30,  сряда,  25 юли 2007 г.

Д ъ щ е р я т а  Р у м я н а  с  в н у к а  А л е к с а н д ъ р

“ Н а  с ъ б о р ”

В ъз с т ановк а на о б ича я “До бруд ж анс к а с в ат б а”

С групата за изворен фолклор при читалището в гр. Тервел
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През изминалия период от 14 юли до 20 юли 2007 год. на територията обслужвана от Областна Дирекция 
„Полиция” (ОДП)-Добрич, са регистрирани 21 криминални престъпления  произшествия.

На 18.07.2007 год. след проведени  оперативно – издирвателни мероприятия, организирани от служители 
на Първо РПУ – Добрич и РПУ - Тервел са установени две лица, с инициали А.И. от гр. Добрич и Г.С. от гр. Варна,  
обявени, съответно за местно издирване /А.И./ и за общодържавно издирване /Г.С./. Първото установено лице 
се издирвало от служителите на реда във връзка с досъдебно производство, а второто установено  лице се 
издирвало във връзка с досъдебно производство и следствено дело. Двете лица са предадени на съответните 
полицейски дознатели.

През изминалите дни на територията обслужвана от ОД „Полиция”- Добрич са регистрирани 24 пътно-

транспортни произшествия с нанесени материални щети. 
Поделенията на ОД „ПБЗН”-Добрич са участвали в гасенето на 74 пожара с нанесени материални щети. Голяма 

част от тях са възникнали в сухи треви и отпадъци и поради проявена немарливост на гражданите. Четири от 
пожарите са възникнали на територията на Община Тервел, съответно в града, с. Безмер и с. Кочмар. 

На 18.07.2007 година, в 11:24 часа в РС”ПБЗН” – Тервел е получен сигнал за възникнал пожар в стопанска 
постройка и частен дом в с. Кладенци, общ. Тервел. Пожарът е локализиран и потушен от дежурен екип на 
РС ”ПБЗН”– Тервел. В резултат на пожара са унищожени около 60 кв. метра от покривната конструкция на 
стопанската сграда и 3 кв. метра от покривната конструкция на жилището. Пожарът е възникнал от запален 
открит огън, оставен без необходимото наблюдение.  

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 ЪрваваТа  бра ЗД а  на  ДобруД Ж а -  радос тин Мирков

Продължение от предходния брой: 

ДобруД Ж анско насе ление в МолДова.
спомени от Др. Пачов и Д. кацев записани и отпечатани през 1918 г.

Преместиха ни пешком, с охрана, бой и силен ход пред конете до гара Фаурей. Само физически силните можаха да стигнат, 
слабите, шито падаха, биваха пребивани и ограбвани, а грабителите доволно си разделяха парите и дрехите. Мнозина 60 - 80 
годишни старци, изнемощели от мизерия, глад и бой, биваха принуждавани да тичат пред конете. Тежко на тези, които 
падаха от безсилие! Ножът на полицая решаваше проблема.

На тази гара пристигнахме на 27.08.1916г. по обяд. Тук заварихме 15 000 отвлечени добруджанци от Силистренско и 
Добричко, между които от селата Алмалий и Калипетрово, заедно с жените и децата. Тук картината на унищожението беше 
пълна и потресаваща. Мъките на ада отстъпват пред всичко онова, което се разигра пред очите ни. Зверствата на Калигула 
и Нерон, на Василий II Българоубиеца, кланетата в Батак и Перущица са нищо. Майки плачат върху труповете на децата си, 
умрели или заклани от ножа на някой румънски герой, прославен при боевете при Тутракан и Бабово. Тук един дядо на 
100 г. от с. Калипетрово заедно с бабата си и тя на такава възраст, оградени от внуци и правнуци, бяха свидетели как 
внучката им раждаше на полето, в калта, без ничия помощ, защото който се опиташе да помогне, биваше убиван. Силата 
на българският дух и тук взе връх над изтезанията - тази жена, заедно с детето си, на другия ден беше натоварена в 
отворените товарни вагони, при другите жени и деца.

Тук подлостта на румънските власти надмина всяко въображение. Някой бяха дошли с каруци натоварени с 
багаж.

Казано им бе, че нямат право да носят повече от 20 кг. багаж докато пътуват. Това направиха с единствената цел - да 
ограбят всичко. След като отвлечените задържаха най-необходимото, една глутница от хиени-чиновници, техните жени 
и деца, се нахвърлиха върху останалата плячка и за няколко часа полето се покри с брашно. Специални коли натоварени с 

чували брашно, жито, черги, покъщнина, завивки, ризи, сукмани, детски постелки и какво ли още не, бяха откарани към с. 
Фаурей. Тук жените се бореха да спасят нещо повече от багажа си, за да осигурят децата си срещу глада и студа, ала 
не успяха, защото пладнешките обирджийи смъкваха и забрадките от главите им, събличаха дрешките на невръстните 
деца. По-големите деца бяха прегърнали по-малките, дърпаха майките си за полите и плачеха, докато безчовечно биваха 
убивани, за да престане викът и писъкът им.

Тук бяха докарани и тутраканци, които най-безмилостно бяха бити с бичове, кръвта им пръскаше и напояваше 
мръсната румънска земя. Плачът и риданията, заедно с воя на виелицата, даваха пълна представа за ада, само че тук 
адските мъки надминаха всичко допускано от човешката фантазия.

Докараните 17 свещеници бяха подложени на още по- нечувани мъки. Скубеха брадите им, остригваха косите им и 
бръснеха главите им. Разкъсваха дрехите им и ги оставаха по риза, като ги караха да четат молитви за спасението 
на душите на разбойниците. Поп Григор се умопобърка от побой.

Като тръгнахме с влака, трябваше за най-малка нужда да заплащаме на войниците. Интелигентните и младите 
ни натикаха по 60 - 65 души в закрити вагони, където едва можехме да стоим прави. Никой не можеше да седне и 
отпочине, а всички имахме нужда от това, защото мъките и изтезанията ни бяха отнели физическата издръжливост. 
Без въздух, в тия вагони ние се задушавахме. На молбите ни да отворят някой капак, за да се проветри, отговаряха с 
псувни и побой. Имаше и някой по-милостиви, които за 400 - 500 лева отваряха капака, но ако някой подадеше глава да 
погледне навън, веднага го застрелваха.Отнеха ни всички съдове за вода, 

за да ни изнудват. При молбата ни за глътка вода, трябваше да осигурим 100 - 200 лева, за да не залепнеше езика 
за небцето ни, оросяван от кръв от напуканите устни и избитите зъби. Вагоните бяха препълнени с тор, който се 
увеличаваше от човешки нечистотии, и така се превърнаха в движещи се тоалетни. От вонята се появиха епидемии, 
но румънците не позволяваха да се изнасят умрелите, които много бързо се разлагаха.

Тук използваха ново средство за унищожаване на младите българи: войниците по заповед на офицерите, тласкаха 
младите от вагоните по време на движение и стреляха, като казваха, че искали да бягат.

Така избиха много момчета, които се отърваха от бъдещи мъки и терзания.
       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 нови ни през изми нала та седмица на 
те ритория та на Област та:

1. Новите правила за кандидатстване по проекти, финансирани със 
средствата по бюджета на Националния съвет за сътрудничество по 
етническите и демографските въпроси към Министерския съвет, вече 
са утвърдени, информираха от областната управа в Добрич. От там 
напомнят, че с проекти пред съвета могат да кандидатстват сдруженията 
на лица, които принадлежат към етническите малцинства, регистрирани 
по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, както и юридически 
лица с нестопанска цел, които развиват обществено-полезна дейност, 
свързана с интегрирането на малцинствата и запазването на културната 
им идентичност, читалища, училища и детски градини. За повече 
информация могат да се търсят и експертите на областната управа по 
проблемите на етническите и демографски въпроси.
2. Очаква се до десет дни цената на пшеницата да стигне рекордните 
500 лв. Към 17 юли в Добричка област се сключваха сделки за продажба 
на пшеница за 400 лева на тон. Това е рекорден скок само за една 
седмица. Причината е, че има огромно търсене, а няма предлагане, 
коментираха търговци. На входовете в някои кооперации в Плевенско, 
Лом, Свищов били залепени табели с надпис: “Цена на пшеница: 400 лева 
за тон. За по-малко не ни безпокойте!”. Няма хаос на зърнения пазар, 
коментираха браншовици. Според тях, има европейско догонване на 
цените. Ситуацията вероятно ще се успокои, когато цената на българското 
жито стигне европейската. В момента на борсите в Испания, Италия и 
Унгария пшеницата се котира на цена от 220-240 евро за тон.
3. Седемнадесет жители на област Добрич са се разболели от лаймска 
болест през първото шестмесечие на 2007 г., при 22-ма за същия период 
на миналата година, съобщават от Регионалната инспекция за опазване и 
контрол на общественото здраве /РИОКОЗ/ в Добрич. С най-висок процент 
на заболеваемост 8,27 е населението на община Тервел с четири случая 
на покосени от коварното заболяване. Всички болни са хоспитализирани, 
поясняват от РИОКОЗ-Добрич. От пострадалите най-голям е делът 
на хора на възраст от 45 до 49 години /4 случая/. Регистрирани са и 
двама заболели от лаймска болест на възраст от 1 до 4 години. В отдел 
“Противоепидемичен контрол“ в инспекцията са регистрирани общо 114 
ухапани от кърлежи в областта. Те са значително по-малко в сравнение 
със същия период на 2006 г., когато броят им е бил 166. Най-много ухапани 
от кърлежи до сега има в община Каварна – 47, следва Тервел с 43, Шабла 
- 12, Добрич - 10 и община Добричка с двама ухапани. До сега няма 
регистрирани случаи на марсилска треска. От инспекцията напомнят да 
се избягват места с гъста растителност, а ако се наложи да се използва 
подходящо облекло или отблъскващи насекомите средства. При престой 
в гора или висока трева да се извършва контролен преглед на цялото 
тяло, а впитите кърлежи да се отстраняват внимателно от специалист.  
Ако все пак отстранявате паразита сами, трябва да използвате пинсета. 

Задължително е мястото да се дезинфекцира. Добре е кърлежът да 
бъде поставен в шишенце или спирт и отнесен в РИОКОЗ за изследване. 
Задължително е пострадалият да уведоми личния си лекар, тъй като е 
необходимо медицинско наблюдение в продължение на месец.

По - важните нови ни през изми нала та седмица на 
те ритория та на Стра на та:

1. Българите са най- недоволните хора в Европа. Две трети от нашенци 
са нещастни заради условията на живот в страната ни и са песимистично 
настроени по отношение на бъдещето. Това сочи проучване на 
фондацията “Ню икономикс. Освен че са най- недоволни от битието 
си, българите са на дъното на класацията и по други два показателя: 
използване на екологични технологии и продължителност на живота. 
Според изследването нашенци най-  рядко работят с машини, които не 
вредят на околната среда. Това е и причината за лошите екологични 
показатели у нас. Данните още сочат, че българите живеят по- малко 
в сравнение с другите европейци. В дъното на класацията, редом до 
България, са Люксембург, Естония, Словакия, Литва и Гърция. Въпреки 
високия жизнен стандарт, Люксембург губи надпреварата заради лошите 
си екологични показатели, коментират експерти.
2. Стачката в “Пирогов” стихна. Обещанията на здравното министерство 
за увеличение на заплатите в болницата с минимум 15% от 1 август се 
оказаха достатъчни, за да спрат ефективните протести. Сметките обаче 
показват, че реалното увеличение за месечните възнаграждения ще бъде 
максимум по 75 лв. на служител в болницата. С толкова ще се увеличат 
заплатите на лекарите. Медицинските сестри ще взимат с 42 лв. повече, 
а санитарите с 27 лв. Според шефа на стачния комитет в болницата д-р 
Кръстьо Пенчев в момента лекарите с две специалности взимат около 
500 лв. Заплатите на сестрите са около 280, а санитарите получават по 
180 лева месечно. Решението за спирането на ефективната стачка е взето 
на заседание на стачния комитет в неделя, тъй като съставът на новия 
борд на директорите вече е внесен за регистрация в съда. 
3. Темпът, с който растат разходите в домакинствата надвишава 
увеличението на доходите в едногодишен план. Цифрите сочат, че 
увеличението на цените на практика води до обедняване на населението, 
въпреки че общият доход на домакинство е нараснал с 15,73% спрямо 
този период на миналата година. Дали от това или от нещо друго 
българинът е минал на яйца. Данните показват, че през май всяко 
домакинство е хапнало средно по 11 броя. Хлябът също е в челната 
тройка- консумацията е по близо 10 кг на месец или 300 гр на ден. 
Зеленчуците са на трето място  по 5,4 кг на домакинство, а месото е едва 
по 2,4 кг. на домакинство. Повече от половината българи имат основен 
месечен доход от заплати. 23,8 % пък са тези, които разчитат на пенсии. 
До момента домакинствата отделят най-много пари за храна  35.5% от 
доходите си. За жилища, вода и електроенергия всяко домакинство е 

отделяло средно по 63.67лв. през месеца. Разходите за ток и вода спрямо този 
период на миналата година са се покачили средно с 5.58 лв. за домакинство. 
Значителен процент от разходите на хората са за транспорт  7.3 %. През 
май едно домакинство е изразходвало средно около 562.55 лв., което е с 
близо 15% повече спрямо май 2006 г.
4. Земеделският министър Нихат Кабил вече ще отговаря и за хранителната 
индустрия у нас, след като на 18 юли парламентът гласува структурни 
и персонални промени в кабинета. За сметка на това обаче горският 
отрасъл бе отделен от ведомството му и за него от сега нататък ще се 
грижи бъдещата Държавна агенция по горите. Вместо Министерство на 
земеделието и горите институцията вече ще се нарича Министерство на 
земеделието и продоволствието. Това предизвика ожесточени спорове 
между депутатите. „Какво означава продоволствие”, обърна се Любен 
Дилов към зам.-председателя на ДПС Лютви Местан. По думите на синия 
депутат горите в Средния Балкан отвътре са изсечени и кухи въпреки 
уверенията на Кабил, че през тази година са залесени 18 хил. хка повече 
спрямо предходната. По тази причина по-реалистично щяло да бъде 
агенцията да бъде по пъновете, а не по горите.

По-важните новини през изминалата седмица  от чужбина:
1. Терорист №1 се появява за 50 секунди в 40-минутния клип. Лидерът на 
терористичната организация “Ал Кайда” Осама бин Ладен е подготвил 
видеообръщение, в което призовава привържениците си да станат 
мъченици и да умрат в името на Аллах. Терорист номер едно в света 
нарича мъченичеството главна цел за всеки мюсюлманин. Американската 
телевизия Си Ен Ен прихванала 40-минутния видеозапис преди да се появи 
в няколко ислямистки сайта, които от няколко седмици обещават “добри 
новини от Осама бин Ладен”, предава Ройтерс. 
2. В Южна Италия и в голяма част от централната част на страната водната 
криза става перманентна и в стотици селища живителната течност е 
раздавана едва ли не с капкомер. Според най-авторитетните медии, които 
следят проблема отблизо, той придобива застрашителни размери на остров 
Сицилия, като в зоната между градовете Трапани и Агридженто от месеци е 
въведен тежък воден режим.
3. В Назарет ще бъде издигнат най-високият кръст в света. Кръстът, 
който ще е висок 60 м, ще бъде иззидан от 7,2 млн. мраморни плочи и 
ще се извисява недалеч от местната християнска болница. Средствата 
за строежа ще се събират чрез волни пожертвования. Инициативата е на 
група анонимни бизнесмени от Израел и Италия и според информация на 
агенцията тя има широка поддръжка в християнския свят и във Ватикана. 
Редом до кръста се планира да се изгради цял комплекс сгради, в това число 
църква, дом за поклонници, учебен център и музей на 2000-годишната 
история на християнството. Проектът е разработван в продължение на пет 
години в строга тайна поради опасения от протестни акции от страна на 
мюсюлманите.
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За ПреДс ТояЩоТо ЗасеДание на обЩински с ЪвеТ Терве л
То ще се проведе на 30 юли т.г.от 14:00 часа в заседателната зала на Община 

Тервел.Дневният ред включва отчет за изпълнението на бюджета на Община 
Тервел за първото шестмесечие на годината, информация за разходите 
за отпечатване на общински вестник „Тервел” и няколко предложения и 
докладни записки от общинска администрация, които съдържат съществена 
за общината информация.

От внесения отчет за изпълнението на бюджета става ясно, че шестмесечния 
план за приходи за държавни дейности на общинския бюджет е изпълнен на 
102 % , а годишния – на 57 %.В разходната част на бюджета най-голям е делът 
на функция „Образование”, т.е. училищата  и детските градини са разходвали 
1 064 788 лв. като делегирана от държавата дейност и 173 573 лв. от приходите 
на общината.За финансово оздравяване на болницата общинският бюджет 
е предоставил 100 203 лв.За строеж на църквата са разходвани 60 000 лв. 
, а за проекти на читалищата за закупуване на носии и други дейности на 
самодейните състави са предоставени 19 000 лв.Други 10 000 лв. са били 
необходими за ремонт на 3 джамии в общината.9000 лв. са стрували двете 
нови автоспирки в селата Каблешково и Градница.Разходвани са средства за 
основни ремонти на няколко общински училища и детски градини.

Информацията за направените разходи на общинския вестник бе подготвена 
по искане на Зам.Председателя на Общински съвет Нико Радев за заседанието 
на съвета през м.юни. Разглеждането й бе отлагано на две заседания. Сега тя е 
включена в дневния ред по инициатива на ръководството на общински съвет.
От информацията става ясно, че вестникът се списва на доброволни начала 
от трима общински служители и че общината заплаща само разходите за 
предпечат и печат.

Кмета на общината внесе за разглеждане на предстоящото заседание две 
писма , съпроводени със съответната информация към тях. С първото писмо се 
приканва Председателя на общински съвет да организира  вземане на решение 
за  двама общински съветници, които да участват в учредителното събрание 
на местната инициативна група по подхода ЛИДЕР на Програмата за развитие 
на селските райони.Участието на общинските съвети е препоръчително, но не 
е задължително. В същото време Кмета внася предложение за определяне 
на 4 – ма общински служители,които да участват в МИГ-а.С второто си писмо 
до председателя на съвета Кмета го запознава със създалия се прецедент 
с ОУ „Александър Стамболийски” с.Божан. На прага на новата учебна година 
, във вид на официален документ директорката на училището декларира 
, че не достигат деца, за да се сформират паралелките.Припомняме, че 
преди 3 месеца общински съвет Тервел отхвърли предложението на Кмета 

за закриването на това училище . При това този отказ доведе до  загуба на 
250 000 лв., предназначени за вътрешен ремонт и нови чинове на СОУ Тервел 
и още 5 общински училища. Междувременно законовия срок за закриване на 
общински училища за тази година изтече. Сега общината е в задънена улица 
– училището не може да съществува в рамките на закона,а в този момент от 
годината не може да бъде закрито.В писмото си Кмета настоява общински 
съвет да предложи законовата форма за разрешаване на проблема, тъй като 
възможностите на общинска администрация по този въпрос са изчерпани.

Отделно предложение се внася за съществуването на маломерни и слети 
паралелки,които не се отклоняват от нормативната база. Става ясно, че ще 
имаме 26 маломерни паралелки, като 13 от тях ще бъдат и слети.Състоянието 
не се отличава с нищо от миналогодишното.Броят на учениците в училищата 
също е на нивото от миналата година – около 1800 . Децата в детските градини 
са отново около 700. Забелязва се обаче увеличение на броя деца в доучилищна 
възраст за Тервел и намаление в някои села.Маломерни и слети паралелки 
няма да има само в Тервел и Орляк.

Внася се предложение за одобряване на кандидатстването на общината с 
проект за ремонт на ул.’Св.Св.Кирил и Методий” в Тервел по Програма САПАРД.

Правят се промени и в разчета на капиталовите разходи, за да се осигурят 
60 000 лв. за съфинансиране на проекта за изграждане на Дома за стари хора.

Повече МлаДоЖенЦи в обновения риТ уа лен ДоМ на Терве л
Сватбата е събитието, при което двама души се събират в свещен съюз. Това 

също е празник за родителите, приятелите, кумът, кумата… От незапомнени 
времена сватбата е един от най-важните моменти в живота на всеки човек. 
Да вдигнеш сватбен тост в изцяло обновения Ритуален Дом- гр. Тервел е като 
да изразиш пожеланията си от все сърце. От обреден дом – Тервел, споделят, 
че всяка сватба носи своята собствена магия, затова подготовката е много 
специална.

 За най-специалният, най-вълнуващият и наситен с най-голямото 
предизвикателство ден от стартиращият съвместен живот на двама влюбени, 
заредени с невъобразимата енергия на изпълващото ги щастие и очарованието 
на любовта, има едно единствено условие - този ден да се превърне в най-
красивият спомен през годините. За това се изисква много любов, старание и 
професионализъм, които можете да намерите не някъде другаде, а в Ритуален 
дом- Тервел. 

Ако в миналото сватбите са се провеждали късно есента и през зимата (в 
зависимост от полската работа), то днес месецът на сватбите определено не 
зависи от тези фактори. Предпочитаните месеци за сватби в Тервел са юни, 

юли, август и септември. През месеците юни и юли в Ритуален дом – Тервел 
са сключени 11 брака, 7 от тях са се състояли в събота и неделя, а 4 -през 
работните дни от седмицата. Забелязва се едно значително повишение на 
бракосъчетанията в сравнение с миналата година, когато са били чувствително 
по-малко. 

„Вече си решил, че момичето до теб е тази, с която искаш да прекараш целия 
си живот ?” Не се чуди, ако отговорът е „Да” – направи решаващата крачка и то 
тук – в нашият град- в Ритуален дом гр.Тервел. 

От страниците на вестника, приемете скъпи младоженци и новосъздадени 
семейства нашите най-добри пожелания:

Желаем ви звънът на чашите с вино и блясъкът в очите ви да ви съпътства 
през целият живот. Вярвайте в чудеса, но не разчитайте на тях! Бъдете заедно 
и се обичайте!  По вода да ви върви, а корабът на живота ви да се товари с 
любов, пари и късмет! Да сте живи и здрави, много щастливи и да плавате 
славно по-бурното море на живота, въоръжени с “любов и разбирателство”, 
в което да се разбива всяко цунами. Запазете завинаги Вярата, Надеждата и 
нейно величество Мъдростта !!!

На добър път от сега нататък, заедно !!!

насиТена с Ъс с ЪбиТия сеДМиЦа За обЩинскиТе Проек Ти
- Подписа се споразумение със СИФ за финансиране на строежа на дома за 

стари хора. Бюджетът на проекта е 298 000 лв. , като 238 000 лв. получаваме от 
СИФ . Търгът за избор на строителна фирма ще се обяви на 27 юли и ще стане 
факт на 28 август.

- Стартира тръжна процедура за избор на изпълнител на ремонта на 
общежитието. Средствата се осигуряват по Програма ФАР. Изпълнителят ще се 
избира на 17 август.

- ИА ФАР на МРРБ извърши мониторинг на всички дейности по 
проект”Възраждане на бизнесзона „Североизток”. Проверката приключи 
успешно.Предстои издаване на брошури за популяризиране на дейностите по 
проекта.

- ИА ФАР на МТСП извърши проверка по текущите дейности по проекта за 
изграждане на квалификационен център в бившето ученическо общежитие. 
Макар, че ремонтът все още не е факт, се работи по тръжните процедури и 
подбора на безработните, които ще получат квалификация.

- С бързи темпове върви ремонта на градския парк. Освен работата по 
алеите, започна и подготовка за ново озеленяване на зелените площи. Преди 
да бъдат разорани , те бяха затревени и можеха само да се окосяват.

О Б Щ И Н С к И  В Е С Т Ирубрика:

и З в л е ч е н и е
от протокол № 5 от заседание 

на общински съвет – гр.Тервел,
проведено на 12.07.2007г.

ТОЧКА ПЪРВА
1. Изменение и допълнение на Правилник за организацията 

и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация. 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:от Айдън Адем – Председател на ОбС 
ОТНОСНО: Изменение и допълнение на ПОДОСНКВОА.

решение № 5–69
На основание § 2 от ПОДОСНКВОА и чл.21, ал.3 от ЗМСМА, Общински 

съвет гр.Тервел Реши:
Изменя и допълва Правилника за организацията и дейността на ОбС, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, 
както следва:

Глава ІІІ
Чл.15, ал.3 се изменя:
Било: При отсъствие на Председателя на ОбС той се замества от 

съветник избран от ОбС.
Нов: При отсъствие на Председателя на ОбС той се замества от Зам. 

председател на ОбС
Към чл.15 се добавя нова ал.5 със следния текст:
ал.5 Председателят на ОбС може да упълномощи зам. председател 

да изпълнява неговите функции.  
Към чл.16 се добавя нова ал.2, досегашната ал.2 става ал.3
ал.2 По свое желание Председателя на ОбС може да се откаже от 

възнаграждението си и да работи на обществени начала.
Отменя чл.17 и чл.18 и се добавят нови чл.17 и чл.18 с нов текст:
чл.17, ал.1 ОбС може да избере един или повече зам. председатели 

на ОбС
ал.2 Изборът на зам.председател става по реда на чл.10, ал.1 и ал.2, 

чл.11 и чл.12, ал.1, ал.2, ал.3, ал.4, т.1, 2, 3 и 4, ал.5 и ал.6 
ал.3 Зам. председателите получават възнаграждение, което се 

определя от ОбС, а необходимите средства се осигуряват от общинския 
бюджет в рамките на бюджета предвиден за ОбС

чл.18, ал.1 Зам. председателя на съвета подпомага дейността на 
Председателя на ОбС, като:

1. Свиква и ръководи заседанията на съвета, ръководи подготовката 
им.

2. Координира работата на постоянните комисии и им разпределя 
работните материали според тяхната компетентност.

3. Провежда срещи и консултации с председателите на постоянните 
комисии и на групите общински съветници, председателите на 
политически партии, обществени организации и граждани.

4. Подпомага съветниците в тяхната дейност.
5. Представлява ОбС пред външни лица и организации.
6. Удостоверява с подписа си съдържанието на приетите от ОбС 

актове.
7. Осигурява необходимите условия за работа на комисиите на ОбС и 

на общинските съветници.
8. Упражнява контрол върху изразходването на средствата 

предвидени за издръжка на ОбС.
9. Удостоверява с подписа си съдържанието на протоколите от 

заседанията на ОбС.
10. Определя местата в заседателната зала на общинските съветници, 

участващи лица с право на съвещателен глас и граждани.
11. Следи за довеждане до знанието на гражданите на общината на 

всички актове приети от ОбС.
12. Нарежда нормативните актове, приети от ОбС да бъдат 

публикувани в местния печат и на официалната интернет страница на 
общината.

13. Организира по график с участието на общинските съветници 
прием на граждани по населените места.

14. Следи за спазването на този правилник.
15. Изпълнява и други функции възложени му от Законите на 

Република България, ОбС и този правилник.
ал.2 Зам. председателя на ОбС има всички права по трудово 

правоотношение освен тези, които противоречат или са несъвместими 
с неговото правно положение. 

     
ТОЧКА ВТОРА 
2.Избор на заместник председатели на Общински съвет.  

решение № 5–70
 На основание чл.10 от ПОДОСНКВОА, Общински съвет гр.Тервел 

Реши:
Избира комисия за провеждане на тайно гласуване за избор на 

заместник председатели на ОбС в състав:
1. д-р Андрей Велчев Вълов – председател
и членове:
2. Симеон Георгиев Симеонов;
3. Ибрям Махмуд Помак. 

решение № 5–71
На основание с чл.24, ал.2 от ЗМСМА, чл.17, ал.1 и 2 от ПОДОСНКВОА, 

Общински съвет гр.Тервел Реши:
Избира Нико Радев Върбанов и Айше Сюлейман Хасан за заместник 

председатели на Общински съвет. 

ТОЧКА ТРЕТА
3. Изменение и допълнение на Наредба № 1 за спазването на 

обществения ред, опазването на околната среда, имуществото на 
гражданите и поддържане на чистота в населените места на територията 
на община Тервел.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:от Нико Радев – Коалиция заедно за хората. 
ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредба № 1 за спазването 

на обществения ред, опазването на околната среда, имуществото на 

гражданите и поддържане на чистота в населените места на територията 
на община Тервел.

решение № 5–72
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет гр.Тервел Реши:
Изменя и допълва Наредба № 1 за спазването на обществения 

ред, опазването на околната среда, имуществото на гражданите и 
поддържане на чистота в населените места на територията на община 
Тервел, както следва:

Към глава втора чл.6 се добавят нови точки 13, 14 и 15 със следния 
текст:

т.13 Нерегламентирани повиквания на служители от Районното 
полицейско управление, Районна служба противопожарна безопасност 
и защита на населението и Бърза и неотложна медицинска помощ;

т.14 Изкупуването на билки, цветни и нецветни метали, извън 
определените за това места;

т.15 Брането с търговска цел и изкупуването на липов цвят и други 
билки, без предварително разрешение от кмета на общината.  

 
Глава ІV – Административни наказателни разпоредби
 В чл.19 (1) отпада изречението “Наказанието за нарушаване 

на наредбата е глоба – 50лв., ако не подлежи на по-тежко наказание”. 
Останалия текст остава.

“При маловажни нарушения, установени при извършването им, 
овластените за това органи могат да налагат глоби от 10 лв. срещу 
квитанция, без право на обжалване. При отказ на нарушителя да плати 
глобата, на същия се съставя акт по установения ред.” 

Чл.19 (2) Досегашния текст се отменя. 
Било: 
На нарушителите на тази Наредба се налага парична глоба в размер 

до 50 лв. на основание разпоредбите на чл.22, ал.2 от ЗМСМА.   

Става:  За нарушаване на наредбата на нарушителите се налага 
глоба в размер от 50 лв. до 5 000 лв., а за еднолични търговци и 
юридически лица – имуществени санкции в размер до 50 000 лв., а при 
повторно нарушение и временно лишаване от правото да се упражнява 
определена професия или дейност. Наказанието се налага на основание 
чл.22, ал.4 от ЗМСМА.

ТОЧКА ЧЕТВЪРТА
4. Предложения и докладни записки.  
ПРЕДЛОЖЕНИЕ:от Айдън Адем – Председател на ОбС 
ОТНОСНО: Допуснати технически грешки в Решение № 3-58, 3-61, 3-63 

от 11.06.2007г. 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:       / А. Адем /
 ПРОТОКОЛЧИК:          / Й. Донева /

Решения No. 5-73 до 5-77  четете в следващия брой
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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

Н Е к А  О Б Е Д И Н И М  у С И Л И Я  –  В  П А М Е Т  Н А  В А С И Л  Л Е В С к И
„Нека всички обединим усилия и направим центъра на градът ни чист и приветлив !”- 

това бе и мотото, което скрепи „шепа ентусиасти” от различни възрастови групи в акцията, 
провела се на 18 юли. Тя бе организирана от  ОДК „Малкият принц” съвместно с Община Тервел. 
Мероприятието, целеше ние - гражданите на Тервел да обединим сили заедно, да почистим 
зелените тревни площи около Градския фонтан и едновременно с това да отбележим 170- 
годишнината от рождението на Святия Апостол- Васил Левски, като извършим едно добро 

дело.
За жалост много малко граждани 

отделиха поне час от своето лично време, 
за да ги посветят на живота, делото и 
личната кауза на Апостола. Очакванията на 
организаторите бяха големи и впоследствие 
се оказа, че надеждите са били напразни. 

Градският площад бе пуст и празен, 
очакваше напразно своите родолюбиви и 

милеещи за него тервелчани !  Уви, ние, като че ли не милеем толкова много за родният 
си край, това го доказа и акцията на 18 юли.  Празен площад, участниците се брояха на 
пръсти- едва 10 души,  от които преобладаваща част бяха организаторите… Колко жалко,  
Апостоле! 

Но все пак резултатът е налице. Обединихме сили- малки и големи, и … уверете се сами 
от снимковия материал !

Д Е ц А Т А  Н А  Т Е Р В Е Л  Р И С у В А Т  В  Р А М к И Т Е  Н А 
П Р О Г Р А М А  „ Н А ш Е  Л Я Т О ” 

На 19 юли бе обявен Конкурс за най-красива и 
най-оригинална лятна рисунка с обща лятна тематика- 
слънце, плаж, море …  В мероприятието, в рамките 
на общинска ваканционна програма „Наше лято” 
взеха участие 31 деца, през първият и вторият ден на 
неговото провеждане. Участниците са на възраст от 5 до 
15 години. Талантливите малки художници, с надежда 
очакват обявяването на резултатите от тричленно 
жури и връчването на наградите за победителите.  

Подготовката на рисунките на децата, по регламент 
ще се провежда и на 20 юли, а за тези, които не са 
успели да приключат своите творби могат да направят 
това на 23 юли от 9:00 часа в ОДК. Същинският избор 
на участниците и връчването на наградите ще се 
състои на 24 юли от 10:00 часа в сградата на ОДК 
„Малкият принц”. Често ни бе задаван въпроса: 
„Необходимо ли е децата да имат изявени дарби 
и талант в рисуването, за да участват в конкурса”? 
Отговорът ни е: „Достатъчно е децата да обичат 
слънцето, морето, плажа …, за да участват в тази 
инициатива. Нарисувайте плажа на вашите мечти - 
може да е видян, наяве или в сънищата ви, както и 

да е плод на въображението ви- с палми, слънце, море, туристи, делфини, риби, пеперуди... Каквото 
пожелаете. Рисувайте с удоволствие!” Очакваме с нетърпение техните морски вълшебства.

Участниците са разделени в 3 възрастови групи, заради голямата възрастова разлика, в първа 
възрастова група ще се съревновават децата до 7 години, във втора възрастова ще участват децата 
до 10 години, а в трета – най-големите участници 15 годишните какички и батковци. 

Условията на конкурса бяха предварително обявени на 19 юли от Виолета Янкова – дългогодишен 
наш приятел, която много е помагала при организирането на ваканционната програма и 

мероприятията й. Г-жа Янкова като ръководител 
на Школата по приложно и изобразително изкуство 
обяви условията- участниците рисуват във формат 
– лист А 3 картон; материалите за рисуване са 
по избор на художника; името и възрастта на 
художника, е необходимо да бъдат написани на 
гърба на рисунката. Критериите, по които ще се 
оценяват рисунките на 24 юли от компетентно жури 
са: идея на рисунката, композиция, съчетаване на 
цветовете. 

Наградите за отличените ще бъдат осигурени от 
Община Тервел. На отличените ще бъдат връчени 
предметни награди – комплекти за рисуване и детски играчки. Най-добрите рисунки ще бъдат 
публикувани на страниците на нашият в-к „Тервел”.

На 23 юли (понеделник), всички деца, които имат желание да се включат в подготовката на Най-
красиво и най-бързо хвърчило, могат да направят това като същият ден се явят в сградата на ОДК, ІІ 
етаж от 8:30 часа.

На 24 юли няма да се състои заплануваното мероприятие: Спортни игри и състезания в Градския 
парк, поради ремонтни дейности. Същият ден след обявяване на резултатите от Конкурса и връчването 
на наградите на талантливите художници ще продължи  подготовката на Най-красивото и най-бързото 
хвърчило. 

Очакваме Ви приятели на 27 юли на Поход-„Опознай родния си край”, по предварително начертан 
маршрут до близко село на град Тервел. Необходимо е всички, които имат желание да се включат в 
него да се явят в 8:00 часа пред сградата на Община Тервел, с подходящо облекло, раници, удобни 
обувки; важно е  децата да си носят храна -леки закуски и вода. Мероприятието ще бъде отложено, ако 
жарките лъчи на слънцето все така яростно и безмилостно греят.

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

       В И ц  Н А  Б Р О Я
РУБРИК А:

За „ вечната любов”

Меж ду с ъпру зи:

- Скъпи, преди години ме наричаше „Богиньо”, а сега не 

ми казваш нищо.Защо?

- Защото станах заклет атеист.

о б я в а
На  30.07.2007г. /понеделник/ от 14.00 часа в заседателната зала в сградата  на общинска 

администрация ще се проведе заседание на Общинския съвет на Община Тервел 
при следния

ПРОЕКТО - ДНЕВЕН  РЕД:
1. Приемане на отчет за изпълнение на бюджета на община Тервел за първото шестмесечие на 

2007г.
2. Приемане на информация за направените разходи по отпечатването и издаването на Общински 

вестник “Тервел”.  
3. Предложения и докладни записки.
4. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани. 
      
       ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

 ( А. Адем )


