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                      ПРЕ Д С ТА ВЯ М Е  ВИ

Хорът “Мистерия на българските 
гласове” добива световна слава благодарение на 
... швейцарец. Марсел Селие идва за първи път в 
България през 1950 г. и прави първия си запис на 
голяма група селянки в Сапарева баня. По това 
време България е невъзстановена след войната, 
а хоровете на Филип Кутев, на Българското радио 
и телевизия, на Толбухин и Пловдив, все още не 
съществуват. След създаването им, Селие следи 
еволюцията на тези престижни вокални трупи 
и през 1975 г. издава първия запис, посветен 
предимно на Хора на радиото и телевизията. Нарича 

го “Мистерията на българските гласове” - първа част. 12 години по-късно издава втората част, а по-късно 
и останалите. Хорът на българското радио и телевизия става толкова прочут 
по целия свят, че приема името “Мистерията на българските гласове”, 
измислено от Селие. Чуждата преса не пести суперлативите си за нашите 
певици и тяхното изкуство: “Най-прекрасната музика на планетата” (“Сейнт 
Луис Поуст”), “Продава се като поп-албум” (“Уол Стрийт Джърнал”), “Ако тази 
година купите само един запис на етно музика, нека бъде този” (“Мюзишън”).  
Четирите албума включват най-популярните композиции от българското 
песенно народно творчество: “Притури се планината”, “Излел е Дельо 
хайдутин”, “Полегнала е Тодора”, “Безродна невеста”, “Джоре дос” и много 
други, в изпълнение на вокален ансамбъл “Мистериите на българските 
гласове” с диригент Дора Христова и ансамблите “Филип Кутев”, “Пирин”, 
“Тракия”, “Родопи”, “Толбухин”. Сред изумителните хорови изпълнения се 
извисяват гласовете на солистките Янка Рупкина, 
Надежда Хвойнева, Калинка Вълчева, Надка 
Караджова и др. Хорът има 9 албума, над 700 
концерта, изнесени на 5 континента, една престижна 
награда “Грами”, приз на СБМТД “Кристална лира 
99” и множество поклонници, които изповядват 
различни музикални религии. Хорът е известен 
като “културните посланици на България по света”. 
Участват в програмата на ООН за мир.Те създават 

сензация навсякъде където пеят, разкриват едно ново измерение 
от звуци, по-странно прекрасни от всичко, което някога е чувано. 
Древен и модерен, интелигентен и наивен, сложен и семпъл, 
популярен и класически, земен и духовен - този звук не попада 
в нито една позната категория. Всеки човек докоснал се до този 
извор на магия се чувства завършен и непреходен.

Представянето на “Мистериите на българските гласове” 
на страниците на в.”Тервел” е продиктувано от факта, че едни от 
най-известните солистки ще бъдат гости на Тервел по време на 
Празника на града на 22 септември 2007 год. Те ще поднесат един 
“космически” концерт в парка-Калинка Вълчева, Янка Рупкина и 
Надка Караджова.

 В предните броеве ви представихме нашата Калинка 
Вълчева. Сега ще ви представим и другите си гостенки:

Народната певица Янка Рупкина е най-популярната 
странджанска певица, любимка на поколения българи. Тя е винаги 

усмихната и отзивчива за разговор, сърдечен и добър човек, въпреки че е звезда от първа величина. 
Богатият й репертоар от над 300 народни песни звучи ежедневно в ефира на БНР. Гласът й се носи по света 
и чрез радиостанциите на Виена, Копенхаген, Мюнхен, Монреал, Бейрут, Лондон… 

Пътят й към световните сцени тръгва от село Богданово, разположено в югоизточната Странджа 
планина. Израства в “пееща” фамилия, но най-много учи от баба си Яна, на която е кръстена: “Бъди 
търпелива дори с душманите си”, казва й тя и я учи на строгост, отговорност, на хубави песни, как да 
извайва мелодията и да има ясна дикция. Така постепенно се появява мечтата да стане певица.

Знак, че това ще се случи, е Първата награда от събора-
надпяване през 1960 година в село Граматиково. Това събитие е начало 
на певческата й кариера. Сред гостите тогава са именити фолклористи 
и продуценти, които я канят на конкурс в София. От 1961 година без 
конкуренция тя влиза в състава на Ансамбъла за народни песни на 
БНР и три десетилетия е негова солистка. Трудно е да преброи записите, 
концертите, страните, където е гостувала с този състав, по-късно 
трансформиран в “Мистерия на българските гласове”. Навсякъде 
изпълненията й омайват слушателя с удивително дългото дихание, 
което й позволява да предаде всички нюанси на бавната странджанска 
песен. Сценичното й обаяние се допълва от индивидуалния й стил и 
непосредственост, с която излива сърцето си в песента.

Една от най-трудните за изпълнение, любовната балада 
“Калиманку Денку мъри”, разказва за 
невъзможната любов, която сторила 
момъка “сухо дърво”. Глас като този на Янка Рупкина не принадлежи само 
на България, а и на света. 

Майсторство от най-висока класа – само така може да се говори 
за изпълненията на Надка Караджова. Някои от тях са върхови постижения 
в българското народно певческо изкуство. Гласът й е звънлив и чист като 
бистра река, а стилът й - смес от мелодичните модели на два фолклорни 
района – Тракия и Шоплука. На границата между тях е родното й село Три 
водици, Пазарджишко.Родена е през 1937 година. Произхожда от стария 
и голям род на Караджовите, прочут с гласовити певци. Семейството й е 
безценният извор, от който събира песните си – овчарски, любовни, обредни, 

жетварски. Когато пее, тя извайва песента в детайли. 
“В певческата дарба на Надка Караджова има особен 
блясък, артистичност, която не търси външен жест, 
а вътрешна връзка със слушателя.” – пише за нея  
Борислав Геронтиев. Музикалната критика у нас и 
в чужбина също е единодушна – голяма певица! 
На различни езици, в различни страни я наричат 
“славей”, а в писмата на почитатели четем: ”Твоят 
глас е като балсам за сърцата ни.” Песента “Заблеяло 

ми агънце” е първата българска народна песен, участвала в чуждестранна класация. През 1979 г. BBC-
2 я излъчва във фолклорния си подбор, за да остане там три месеца. Отзвукът е толкова голям, че 
предизвиква издаването на плоча в Лондон с две песни на Надка Караджова. 

На 69 години днес певицата има зад гърба си блестяща кариера. Професионален шанс е срещата 
й с композитора Филип Кутев, в чийто ансамбъл пее в продължение на 40 години. Посетила е десетки 
страни в Европа, Азия, Африка и Латинска Америка. Нейни песни като “Драгана и славей”, “Планино, 
Стара планино” в аранжимент за солист и хор станаха шедьоври и са неизменна част от репертоара 
на българските ансамбли. Кариерата на Надка Караджова е свързана  с хоровете “Мистерията на 
българските гласове”, “Ангелите”, “Големите гласове на България”, с квартет “Славей”, в който пее заедно 
с дъщеря си Светла Караджова. С този състав успехът е още по-ярък. Сопрановият й глас се извисява на 
сцени в Испания, Франция, Израел, многократно в Япония. Песните донесоха на Надка Караджова много 
награди – златни медали от Световни младежки фестивали, “Приз Братислава” и най- високите ордени 
на Република България. 

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
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РубРика
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„ Който е бавен,проблемите го застигат.Който е бърз, сам застига 
проблемите.”

                  МИСъл нА бРоЯРубРика
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През изминалия период от 25 август до 31 август 2007 год. на територията обслужвана от Областна 
Дирекция „Полиция” (ОДП)-Добрич, са регистрирани 14 криминални престъпления  произшествия.

През изминалите дни на територията обслужвана от ОД „Полиция”- Добрич са регистрирани 21 
пътно-транспортни произшествия с нанесени материални щети.

На 26 август 2007 г. на пътя Тервел–с.Полковник Савово, от служители на РПУ Тервел е спрян за 
проверка лек автомобил “Рено-19”, управляван и собственост от Г.Г. 40 – годишен от с.Жегларци, 
община Тервел. При извършената проверка за алкохол  техническото средство е отчело 2,45 промила в 
издишвания въздух. Водача не притежава свидетелство за правоуправление. Работи се в условията на 
бързо полицейско производство.

На 27 август от автопатрул на РПУ-Тервел до с.Божан е спрян за проверка лек автомобил “Фолксваген 
Голф” управляван от И.С. 36-годишен от Тервел. При извършената проверка за алкохол техническото 
средство е отчело 1,32 промила алкохол. Работи се в условията на бързо полицейско производство.

На 29 август 2007 г. автопатрул на РПУ-Тервел спира за проверка лек автомобил “ВАЗ-2105” 
управляван от В.Ж. 43-годишен от с.Жегларци. Водачът във видимо нетрезво състояние отказва 
да му бъде извършена проба за алкохол с техническо средство. Взета е кръвна проба за химическо 
изследване. Проверката по случая продължава.

Поделенията на ОД „ПБЗН”-Добрич са участвали в гасенето на 17 пожара- 6 от тях с нанесени 
сериозни материални щети. 

На 26 август 2007 г. е получен сигнал за възникнал пожар в с. Жегларци, обл. Добрич. След пристигане 
на мястото от служители на РС “ПБЗН”–Тервел е установено, че пожара е възникнал пред дома на 30-
годишен жител на  същото село на складирани пред дома му  450 бали слама. Вследствие на пожара 
същите са напълно изгорели. Причините за пожара се изясняват.

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: 

СПОМЕНи  ЗаПиС аНи  ОТ  П.  ТОДОР ОВ
На 5-ти този месец, се завърна първата група от отвлечените в Молдова българи - добруджанки, и жители от 

с. Айдемир, Силистренска околия.
Руси Великов, 50- годишен. Той е един от малцината живи свидетели на страшната трагедия, която се е 

разиграла в гр.Кадараш. Започна разказа си със сълзи на очи:
“На 18.08.1916 г. румънските полицейски власти ни взеха 92 души от нашето село, за да носим с колите си 

жита в гр. Калараш. След като минахме Дунава и разтоварихме каруците си, накараха ни да носим камъни за 
новостроящия се път край брега. Там работихме четири дни, а после два дни носихме патрони от Калараш в 
Силистра. На втория ден ни отнеха каруците с конете и ни откараха във върбалака при Дунава. Там бяха докарани 
селяни от други силистренски села. На сутринта отделиха една група и ги откараха на гарата, за да разтоварват 
муниции и ги държаха на работа по цял ден, с бой и без храна. След това отделиха около 60 души и ни откараха 
да получим обратно каруците с конете си. Откараха ли в казармите, върху нас се нахвърлиха ранени и здрави 
войници, и започнаха да ни бият. Запрегнахме кой както може 60 каруци, и в колона се отправихме към казармите 
на 5-ти кавалерийски полк, които са в края на гр. Калараш. Пред тях бяха строени в шпалир румънски войници, 
който бяха въоръжени с вили, тояги и колове. Като минавахме с каруците, започваха да ни удрят, където може. В 
казарменият двор наредихме каруците, след което ни отделиха и строиха в две редици. Край редиците ни минаха 
група ранени войници водени от един подпоручик. Последният събличаше връхните ни дрехи, сваляше поясите 
и калпаците ни и ги даваше на ранените. След това ни накараха да легнем по корем на земята. Поручикът издаде 
заповед, който от нас мръдне, да го застрелят. Това беше привечер. Започнаха да бият с прикладите, а който 
мръдне, жандармите го завличаха и застрелваха на няколко крачки от нас. Никой не смееше да вдигне глава, 
защото знаеше, какво го очаква. В тази нощ, аз чувах само гърмежи и викове “оле-е” на убиваните. Бяхме около 
200 души, тъй като още вечерта бяха докарали още от тия, които оставихме във върбалака. Над нас войниците 

и жандармите маршируваха и бягаха. Това беше на 26-ти срещу 27- ми август ст.ст. Чак на разсъмване спряха да 
ни бият и ни накараха да седнем на земята в същите си редици. През деня отделиха една група, която ще товари 
торби с брашно на гарата. И там пак бой. Останалите живи от предната нощ, вечерта ни арестуваха в казарменото 
помещение. 

На 28-ми ни накараха да пренасяме слама и през нощта спахме в каруците. На 29-ти сутринта пак ни 
арестуваха в казармата и отново ни подложиха на страшни мъчения: заповядаха да легнем по корем на пода и 
ни заплашиха, че който мръдне, ще бъде застрелян. Две млади момчета се помръднаха и ги застреляха в самото 
помещение, на няколко крачки пред нас. Наблюдаваха ни до обяд и като видяха, че всеки се пази да не мръдне, 
започнаха да си служат с хитрини. Запитаха: “кой желае да отиде по нужда”, и който идеше - не се връщаше 
повече. Усетихме, че и там ни очаква куршум, още повече, че ги откарваха само поединично. Никой вече не се 
обаждаше да отива по нужда. Тогава запитаха: “кои желаят да отидат да си донесат слама за постелка?” И там 
който отидеше, не се връщаше вече. Така прекарахме до мръкване.

Вечерта заключиха вратата на помещението и спряха да ни бият. На 30-та сутринта ни строиха в коридора 
и ни накараха да се съблечем по долни дрехи. Накараха всеки да извади колкото пари има, които прибираха и 
записваха в една книга, лицето на която втори път не видяхме. У когото се усъмниха- претърсиха го. След това ни 
накараха пак да се облечем с останките от дрехи, защото здраво ни ограбиха. 

В казармата ни държаха две седмици, през което време ни накараха с ръце да чистим тор от оборите и 
тревата от двора. Не ни дадоха даже мотики или лопати. Така, с ръце оплевихме тревата. 

Един неделен ден ни дадоха по един хляб и ни заведоха на гарата, и от там с конски вагони ни откараха за 
четири дни в Молдова. По пътя не ни дадоха друга храна. На гара Чулница в един от нашите вагони влезе един 
жандарм, грабна пушката на един от конвоиращите войници и започна да бие, когото свари, като викаше: „Ако 
ме бяха накарали да ви закарам, никой от вас жив нямаше да предам.” След това ни задържаха в пленническите 
лагери, където ни чакаха нови страдания. Само по едно чудо аз и моите другари се спасихме в Калараш. Там ние 
прекарахме такива моменти, които по страхотиите си напомнят мъченията в Ада.”

     продължава в следващия брой
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По-важните новини през изминалата седмица на 
територията на Областта:

1. Над 2,50 лева ще е цената на килограм хляб през февруари. 
Основанието на производителите е, че стойността на продукцията се 
изчислява по формулата 1 към 2 към 4 в съотношение зърно - брашно 
- хляб. Очакванията на фермери от Крушари са, че още в първите месеци 
на следващата година нивото на пшеницата ще достигне 600-700 лева 
за тон, а слънчогледът ще се търгува за 1000 лева. По думите им тогава 
ще се появи дефицит на хлебно зърно. В момента румънски търговци 
купуват тон българско жито по 450 лева, а родните прекупвачи дават 
с 50 лева по-малко и пшеницата се изнася за северната ни съседка. 
Наесен площите с пшеница ще са 10-12%, твърдят още крушарските 
фермери. Според тях есенната култура ще гарантира някакви доходи на 
производителите при суша, които да компенсират загубите от царевица 
и слънчоглед.
2. Министърът на културата Стефан Данаилов и ректорът на Софийския 
университет проф. Боян Биолчев ще се срещнат на 11 септември, за 
да обсъдят скандала, който се разрази около Ботаническата градина 
в Балчик. Причината за острите разногласия стана решение на 
Министерския съвет от миналия четвъртък, с което Министерството 
на културата получи 183 декара от имота, а Алма матер - едва 11. 
Поканата за среща между Биолчев и Данаилов е отправил министърът 
на културата. Ректорът на Алма матер е пратил писмо, в което пише: 
„Въпреки дълбокото ми убеждение, че този разговор би имал смисъл 
преди решението на Министерския съвет, аз съм готов да се срещна с 
Вас. Държа да Ви кажа, че Софийският университет „Свети Климент 
Охридски” ще продължи усилията си в защита на научното си достояние 
и националното си достойнство”. Междувременно всички сгради на 
Университета осъмнаха сутринта с огромни транспаранти с надпис: 
„Посегателството върху Алма матер е позор за България”. 10-метров 
плакат виси и на централния вход на Ректората точно между скулптурите 
на братята Евлоги и Христо Георгиеви, с чиито дарения е построен 
Университетът преди близо 120 години.
3. Специализираното изложение „Селското стопанство и всичко за него” 
в Добрич се превръща в своеобразна витрина на селското стопанство 
у нас - все по-пълна и все по-привлекателна. Броят на участниците е 
доказателство, че все повече производители имат самочувствието 
да застанат пред клиентите и пред партньорите си. Сред гостите 
бяха Детелина Николова, кметът на община Добричка Петко Петков, 
народните представители Сияна Фудулова, Венцислав Върбанов и Бойко 

Боев, директорът на държавен фонд “Земеделие” Димитър Тадаръков, 
генералният директор на Националната ветеринарно-медицинска 
служба Жеко Байчев, представители на посолството на Полша у нас. 
Основната задача на ДФ “Земеделие” е производителите да получат 
равен достъп до европейския пазар, да станат по-конкурентноспособни 
и да имат по-висок обществен статус. За периода 2007-2003 г. България 
ще получи за земеделие от ЕС 6,5 милиарда евро. От тях 3,2 милиарда 
ще са по програмата за развитие на селските райони, а 3, 3 милиарда - за 
директни плащания. От септември стартирала мащабна информационна 
кампания за разясняване на програмата за развитие на селските райони. 
4.На пресконференция в Добрич лидерът на АТАКА Волен Сидеров 
представи кандидатите за кметове от тази партия в областта.За община 
Добрич ще се бори областния координатор Валентин Николов.Ясни са 
кандидатите в Балчик,Шабла,Каварна и Ген.Тошево.За Тервел и Крушари 
все още се обсъждат варианти за кандидати.

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

1. Цените на фуражите и на пилешкото месо в България почти стигнаха 
нивата в Европа и няма да растат с темповете на предишните два месеца. 
Цената на пилешкото месо зависи най-вече от тази на фуражите, а те вече 
не се различават от фуражните смески в Европейския съюз. В момента 
цената на пилешкото се движи от 2,90 лв. до 10,40 лв. за килограм  в 
търговската мрежа в страната, показа проверка на Комисията за 
защита на потребителите. Според проучване на Съюза на птицевъдите 
потреблението на пилешко у нас се е увеличило с над 10 на сто през 
последните години. 
2. Турция отпусна 100 хил. долара помощ за пострадалите от наводненията 
в Цар Калоян. Финансовата помощ е приведена по сметка на българското 
министерство на държавната политика при бедствия и аварии. В 
съобщение на турското външно министерство пък се казва, че в отговор 
на призива на българските власти да се помогне на пострадалите в 
Разградския регион, където живеят много турци, турското правителство 
е отпуснало 100 хиляди долара. Също така, правителството щяло да 
продължи да оказва помощ на пострадали хора, независимо в кои 
страни и региони живеят, без значение от националността им.
3. 170 работни места със заплата от 400 лева предлага собственикът на 
шивашката фирма “Примера” ЕООД Борислав Тачев от Каварна. Това 
съобщи самият той пред журналисти. Бизнесменът е отчаян от липсата 
на работна ръка в общината заради летния сезон и се е ориентирал към 

Украйна. „Примера” произвежда дамска лека конфекция, като има цех и 
в село Василево. Фирмата изнася месечно между 20  40 000 броя облекло 
за Испания, Германия, Полша, Турция. Тачев обмисля да изнесе част от 
производството си в Украйна заради сходните условия там. В момента 
във фирмата му има 148 служители, като максималният капацитет 
работни места е 318 души.
4. 25 000 души ще останат извън сферата на социалното подпомагане, 
съобщиха от Министерството на труда и социалната политика. С 
влизането в сила на 1 януари 2008 година ограничение трудоспособното 
население ще получава помощ само 18 месеца. След 1 януари 2008 
година социални помощи няма да вземат българите в добро здраве 
в трудоспособна възраст. 33% от тези 25 000 души имат основно и по-
високо образование, което означава, че те могат лесно да си намерят 
работа. Останалите 57 са със завършен 4-ти клас, което означава, че ще 
бъдат включени в програми за обучение и квалификация. Служители на 
социалното министерство вече са осъществили контакт с хората, които 
след 1 януари 2008 г. няма да могат да получават социално подпомагане. 
За всеки един от тях се разработва индивидуален план за включване в 
трудовата заетост.

По-важните новини през изминалата седмица от чужбина:
1. Силно земетресение с магнитуд 5,1 по Рихтер разтърси пострадалия 
от пожари западен гръцки остров Кефалония. Епицентърът на труса 
е бил под морското дъно близо до западния бряг на Кефалония, 
намиращ се на 300 км западно от Атина. В южната част на острова от 
нощта срещу понеделник гори един пожар, а големи пространства от 
Кефалония изгоряха при пожарите, бушуващи там от петък. Новите 
пожари в Гърция възникват много по-бързо, преди бушуващите да 
бъдат овладени. През последните три дни пламъците унищожиха 
села, гори и земеделска земя в Гърция, оставяйки зад себе си 
овъглен пейзаж с разпръснати останки на изгорели животни.  
Над 60 са вече жертвите на пламъците. Противопожарната служба 
съобщи, че 42 големи пожара са все още извън контрол.
2. Цената на войната в Ирак възлиза на 6,6 милиарда лири стерлинги, 
което я прави най-скъпият конфликт в историята след Втората 
световна война, пише “Дейли телеграф”. Най-новите сметки на 
правителството за разходите показват, че ако се вземат предвид 
помощите, опрощаването на дълга на Ирак и харчените средства за 
сигурността, към официалната досегашна сума от 5 милиарда лири 
трябва да се добавят още 1,6 милиарда.
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ПОДПиСаНО Е СПОРаЗуМЕНиЕ За ФиНаНСиРаНЕ ПО ПРОЕкТа 
За РЕМОНТ На ЧЕТиРи уЛиЦи В ТЕРВЕЛ

През миналата седмица Кмета на Общината подписа тристранно 
споразумение за предоставяне на предварително финансиране по 
проект „Рехабилитация на пътната настилка на уличната мрежа в 
гр.Тервел- улици „Никола Вапцаров”, „Алеко Константинов”, „Захари 
Зограф” и „Отец Паисий”.Съгласно рамката на споразумението 
Общината ще получи от МФ чрез МРРБ 500 000 лв. за ремонт на 4-те 
улици.30% от сумата трябва да се преведат веднага след провеждане 
на процедура за избор на изпълнител и сключване на договор. При 
нас те вече са факт.За да получим още 30% обаче , както и финално 
плащане по проекта , трябва да кандидатстваме със същия проект по 
Програма за развитие на селските райони и да получим одобрение за 
разходите си.

Схемата за такова авансово финансиране е гъвкава и дава 
възможност на общини като нашата, които нямат достатъчно приходи, 
да „изпреварят”с половин година  времето и преди отварянето на 
мерките по оперативните програми и програмата за развитие на 
селските райони да започнат работа по подобряване на пътната 
си  инфраструктура. Припомняме на читателите си, че общината 
кандидатства в МРРБ за включване в тази програма за предварително 
финансиране на 31 януари 2007 г., а работният проект за улиците е 
изготвен през 2004 г.

Ремонтните дейности ще започнат от улица „Н.Вапцаров’.

ТЕРВЕЛЧаНи СЕ ВкЛЮЧиХа В ДаРиТЕЛСкаТа каМПаНиЯ За 
ЦЪРкВаТа

Продължава дарителската кампания за събиране на средства 
за строежа на църквата “Св.Георги Победоносец”. До момента са 
събрани общо 1203 лв. Най-много пари са събрали Пенка Минчева, 
Добра Денева, Велико Стойчев, Росица Балушева и Иванка Ганчева. По 
сметката на църквата са постъпили 100 лв. от Атанас Колев Атанасов и 
Петранка Тодорова Атанасова.

Кампанията продължава.Община Тервел и църковното 
настоятелство на храма Ви призовават да се включите и дадете своята 
подкрепа.

Сметката за набиране на средства е: 
BG 53UNCR 9660 1039 003004, BIC: UNCRBGSF

ОТВОРиХа СЕ ОФЕРТиТЕ За СТаРЧЕСкиЯ ДОМ и За 
кВаЛиФикаЦиОННиЯ  ЦЕНТЪР

На 27 август се проведоха два много съществени за общината 
търгове.Те са естествено продължение на два проекта, по които в 
момента работи общинска администрация.Предмет на първият 
конкурс бе да се избере икономически най-изгодното предложение 
на фирма, която да обнови сградата на бившето общежитие в 
Тервел и да го превърне в квалификационен център.Четири фирми 
подадоха офертите си в регламентирания срок.Представителите на 
три от тях присъстваха на отварянето на офертите и уточняване на 
съдържанието на подадените документи.Комисията за оценка трябва 
да приключи работата си до 12 септември и да уведоми кандидатите 

за направеното класиране.Фирмата-изпълнител,с която общината 
ще сключи договор трябва да излее три бетонни плочи на мястото 
на изтърбушените гредореди, да монтира нова дограма, да обнови 
фасадата, да измаже и боядиса стените и таваните,да подмени ел и 
ВИК инсталациите.Наблюдаващ работата на оценителната комисия 
бе координаторът от регионалното звено на Програма ФАР към МТСП 
Добрич г-н Енчо Енчев.

Вторият търг имаше за цел да определи коя строителна фирма 
ще построи старческия дом в с.Полк.Савово.До началото на тръжната 
сесия оферти за участие подадоха 3 фирми.Наблюдател на сесията по 
отваряне на офертите бе инж.Саралиев от СИФ София.Предстои второто 
заседание на комисията, която трябва да определи изпълнителя, 
след като провери и анализира цялата документация от подадените 
оферти.След като това стане, оценителният доклад ще бъде внесен за 
одобрение в СИФ София.

 ШаНСОВЕ За ФиНаНСиРаНЕ На ПРОЕкТи За ЦЪРкВи и 
ДЖаМии

През изминалата седмица Дирекция „Вероизповедания” към МС 
уведоми Община Тервел, че църквите и джамиите в Общината могат да 
кандидатстват със свои проекти по Програмата за развитие на селските 
райони.Допустимите за финансиране дейности са : подобряване на 
облика на сградите и облагородяване на прилежащите пространства 
на църкви,джамии и манастири. Кандидатстването трябва да 
стане от съответните настоятелства.В началото на миналия месец 
общината отправи запитване към Министерство на земеделието и 
продоволствието относно възможността църковните и джамийските 
настоятелства да бъдат включени със свои представители в общото 
събрание на бъдещия МИГ Тервел-Крушари.Писмото на Дирекция  
„Вероизповедания”дава положителен отговор на този въпрос и 
Общината ще отправи покана към всички местни поделения на 
вероизповеданията да излъчат свои представители за Общото 
събрание на  МИГ-а. Общината ще съдейства на всички църковни 
и джамийски настоятелства, които желаят да кандидатстват по 
Програмата, за да подготвят добре своите проекти.

СиФ ПОДГОТВЯ иНВЕСТиЦиОННаТа Си ПРОГРаМа За 2008 Г.
Социалноинвестиционния фонд в София, пред който общината 

вече защити два свои проекта / ремонта на СОУ Тервел през 2005 г. и 
изграждането на старческия дом т.г./ обяви, че набира предложения за 
инвестиционната си програма през 2008 г. За да могат да кандидатстват 
Общините трябва наново да разработят и внесат проектите си, които 
са били внесени , но още не са разглеждани. За нашата община такъв 
е случаят с проекта за саниране на ЦДГ „Първи юни” гр.Тервел.Той бе 
внесен през есента на 2006 г. , но УС на фонда одобри за финансиране 
внесения през 2005 г.проект за изграждане на старческия дом и 
общината вече стартира изпълнението му.Сега проектът за детската 
градина трябва да се преработи в съответствие с новите изисквания 
на фонда и да бъде внесен в срок до 3 октомври 2007. Припомняме, 
че съгласно плановете ни детската градина трябва да бъде изцяло 
санирана по този проект. Мотивите ни да го преработим и внесем 

отново  се разширяват и от факта, че децата в това детско заведение 
постоянно увеличават броя си и на 10 септември там ще почне работа 
нова / четвърта/  детска  група. По всичко си личи, че работата на 
кметския екип в края на мандата не намалява , а увеличава обема си. 
В момента се реализират няколко вече одобрени проекта, предстои 
стартиране на пореден инфраструктурен такъв за ремонт на 4 улици 
в Тервел , предстои създаване на МИГ и изготвяне на стратегията му 
за кандидатстване, необходимо е да не се пропускат възможности за 
кандидатстване с проекти , които в случай на одобрение ще започнат в 
началото на следващия мандат. Общината и по-точно силно ограничен 
брой общински специалисти имат необходимия опит да направят 
всичко това.Отговорността и поетите ангажименти към хората в 
общината ни задължават да работим така, както работихме през 
последните 4 години , т.е. без да пестим време и усилия.

В НаВЕЧЕРиЕТО На НОВаТа уЧЕбНа ГОДиНа
201 първокласника ще прекрачат за първи път училищния праг в 

11-те общински училища. 85 от тях ще учат в 4 паралелки в тервелското 
СОУ. От училищата в  селата с най-много първолаци – 23  може да се 
похвали училището в с.Безмер . За първи път от много години началното 
училище в с.Каблешково формира маломерна, но самостоятелна , т.е. 
не слята паралелка от първокласници. Това показва,че тенденциите 
за развитие на това начално училище са точно такива, каквито 
бяха посочени в не приетата от общински съвет Тервел Програма за 
оптимизиране на мрежата от общински училища.Анализът на данните 
сочи, че децата в това начално училище ще увеличават броя си от тази 
година и в следващите няколко години и точно това бе мотивът на 
общинска администрация да не предложи закриване на това училище, 
а на училището в с.Божан. Сега в началното училище в с.Каблешково 
, което има само 4 класа има повече ученици , отколкото би имало в 
осемте класа на училището в с. Божан, ако то все пак някак успее да 
запише в списъците си минималния изискуем брой деца до началото 
на учебната година.

В общинските училища ще учат 88 деца по-малко от миналата 
година.Намалява броя на учениците в двете най-големи общински 
училища – в Тервел и в с.Орляк. Запазва се броят им в селата Зърнево 
и Нова Камена. Незначително се намалява броя на децата в с.Коларци, 
а се увеличава в с.Безмер.

В детските градини ще влязат 714 деца, т.е. само с 13 повече от 
есента на 2006 г.Малко повече от миналата година ще са малчуганите 
в тервелската ЦДГ 3 – „Първи юни” и в ЦДГ „Детелина” в с.Жегларци.
Намаляват децата в с.Безмер. Останалите детски градини запазват 
броя на децата , които са възпитавали досега.

Тази година Общинският детски комплекс ще има същия 
брой школи , като този през предходните две години.Това звено 
увеличи дейността си от есента на 2005 г., когато общината осигури 
допълнителна численост на ОДК, назначени бяха специалистите 
Живка Ненова и Виолета Янкова и работата с деца се разнообрази 
чувствително.Тази година условията ще са същите, но какви точно ще 
са школите зависи от интересите на децата и от идеите на персонала. 
За ОДК учебната година започва малко по-късно – от 1 октомври.

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: По какви критерии общината определи общинските служители, които да я представляват в бъдещата Местна инициативна група / МИГ/ ? Имат ли те необходимите опит и 
познания? Могат ли земеделските производители да членуват в МИГ, ако членуват в други сдружения на земеделци?

ОТГОВОР: Много внимателно обмислихме предложението си пред общински съвет Тервел за броя и квалификацията на предложените общински служители. Решихме, че оптималният им брой е 4, тъй 
като при наложителни отсъствия на някои от тях, общината ще има нужните поне 2-ма представители в работата на общото събрание.По отношение на личностите : 

Русанка Димитрова работи в сферата на културата и самодейността от над 30 години. Подходът ЛИДЕР, в рамките на който ще се създаде МИГ е насочен към проекти на и за читалища в малки населени места.
Дългогодишният й опит в това направление безспорно ще е от полза. Начо Железов е млад специалист, правоспособен юрист.Сега се занимава с подготовката на процедури по ЗОП и наредбата за възлагане на 
малки обществени поръчки. Търговете по всички оперативни програми ще се подчиняват на тази нормативна база. Опитът, който той поетапно придобива, както и политиката на кметския екип да толерира 
младите специалисти в общината бяха нашият мотив да го предложим за включване в МИГа. Николай Грудев – също млад специалист , икономист. Проявява интерес към възможности за финансиране на 
проекти, има необходимите финансови познания. Сали Феим – занимава се с общинска собственост и част от обществените поръчки.Притежава познания и опит, които ще са от полза в работата му като 
представител на общината в МИГ-а. Земеделските производители могат да членуват в МИГ , независимо от другите сдружения , в които вече са се включили. Те могат да станат учредители на бъдещия МИГ. За 
това, кога ще се състои общото събрание всички интересуващи се от материята граждани на общината ще получат допълнителна информация от местните, регионалните медии и общинския сайт.

П Р о Ф Е С И Я  В о й н И к  –  З А Щ о  н Е ?
 Все още върви с пълнапара процеса по набиране на кандидати за войници на кадрова военна служба. Съгласно решението на Народното събрание за пълна професионализация на Българската армия, тя 

трябва да приключи до края на 2007 година. 
Не пропускайте възможността да поемете отговорността за себе си и семейството си, като изберете професията на кадровия войник. Военната служба е особен вид държавна служба, която преминава в 

една от най-престижните национални институции – Българската армия.
За възможностите, които предлага армияна на мъжете и жените, назначени като кадрови войници, ще научите повече от служителите във военния отдел към община Тервел, както и на интернет адрес  

       www.profarmy.bg.   
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Уважаеми читатели, в няколко поредни броя ще се опитаме да насочим Вашето внимание към 
значението на двете кръстосани линии на кръста още от предисторическо време… 

Надяваме се да задоволим Вашата любознателност и желание за нови знания и откриване на 
нови хоризонти пред Вас !

“Ние  не придаваме съществено значение на кръста: това би било греховно и би 
било идолопоклонство. Ние почитаме кръста, заради Онзи, Който умря на него.”

“Вярата на нашите бащи”
Наричат кръста знак на знаците. Двете кръстосани линии на кръста още от предисторическо време са били 

религиозен символ, предпазващ знак в почти всички световни култури. Северната страна на кръста се приема, 
че символизира северния вятър — най-мощният, всепобеждаващият, но и главата, интелекта. Южната страна 
означава южния вятър — огън и чувство, но и топене  и изгаряне. Източната страна представя източния 
вятър, сърцето — изворът на любовта и живота. Западният  край символизира мекия западен вятър, идващ 
от страната на духовете, диханието на смъртта. 

За алхимиците кръстът е бил символ на четирите елемента: въздух, земя, вода и огън. 
Преди всичко обаче -това е символ на Христос, Неговото разпятие и слава, и по този начин - символ на 

християнската вяра и Църквата. Именно като такъв символ кръстът е получил най-голямо разпространение-в 
най-различни познати и непознати форми, с различен произход и приложение.     

                                          
 АНХ 
   Анх - най- значимият символ за древните египтяни, известен също и като crux ansata, 

или ansate, т.е. “кръст с ръкохватка”. В този кръст се обединяват два символа — кръст, като 
символ на живота, и кръг, като символ на вечността; заедно те символизират безсмъртието. 

Този кръст също така символизира и единението на женското божество — Изида и 
мъжкото божество — Озирис, т.е. съюза на земното и небесното. В йероглифното писмо с този знак се бележи 
“живот”. Египтяните рисували анх върху амулетите си, за да удължат земния си живот; с този амулет били 
погребвани, за да са сигурни, че ги чака живот и в отвъдния свят. Вярата в силата на този символ се градяла 
върху представата, че именно така изглежда ключът, с който се отваря вратата на смъртта. Надявайки се, че 
самото присъствие на символа предпазва от наводнения и колебания на нивото на водата, рисували символа 
върху стените на каналите. 

В по-ново време го използвали врачки и магьосници в магьосническите си ритуали и гадания. 
През 60-те години на вече отминалия век, във времето на хипитата станал популярен символ на мир и 

справедливост.
  следва продължение     www.margarita
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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

П о -  б л И З о  Д о  П Р И Р о Д А Т А  … 
Двадесет деца на възраст 6- 12 години взеха участие в последното, 

за по-малките редовни участници, мероприятие в рамките на общинска 
ваканционна програма „Наше лято”` 2007 г. Малчуганите взеха участие 
в еднодневна екскурзия до с. Сребърна. В близост до селото се намира 
известният ни биосферен резерват Сребърна, който децата имаха 
възможност да посетят. Единствено тук гнезди световно застрашеният 
вид птица - къдроглав пеликан, но за жалост нямахме възможността да 
го наблюдаваме, тъй като още в началото на м. юли, птиците са отлетели 
на юг. В музея към резервата има подредена богата експозиция от всички 
животински видове, които са намерили убежище в това чудесно кътче. 
Децата с радост и възхищение наблюдаваха- жерави, лебеди, лисици,  
къдроглави пеликани, корморани, чапли, блестящ ибис, лопатар, ням лебед, 
червен ангъч, сива гъска, патици, тръстиков балатар, рибарки, синьогушки, 
мустакат синигер и други. 

Малките редовни участници в програмата станаха съпричастни с неземната хубост и обаяние на 
уникалното земно кътче. Резерватът е 
съхранил хилядолетната чиста и първична 
сила на природата. Кътчето със своето 
изключително богатство на растителни и 
животински видове, обхващащо езерото 
“Сребърна” и територията край него, е 
една от най-интересните и типични влажни 
зони в Европа. То е главна спирка по т.нар. 
“Via pontica”, най-важното миграционно 
трасе между Северна Европа и Централна 
Африка. Резерватът е включен в Списъка 
на световното културно и природно 
наследство през 1983 г. 

Освен с. Сребърна децата имаха възможност да видят и турският 
форт “Абдул Меджиди” (Меджиди табия), намиращ се южно от Силистра, 
запазен от отбранителната система на Османската империя. “Меджиди 
табия“ представлява част от укрепения четириъгълник Силистра - Русе 
- Шумен - Варна. (Тя е една от седемте крепости-фортове, разположени 
в полукръг около централната турска крепост отбранявали Силистра по 
време на Кримската война.) По време на строежа, през 1847 г. крепостта е 
посетена от султан Абдул Меджиди, който проявил голям интерес към нея. 
По този повод тя е наречена на негово име - Меджиди табия. Крепостната 
стена има формата на неправилен петоъгълник и достига на височина до 8 
метра. Около нея имало ров, пълен с вода Към една от стените е прикрепена 
цитадела с полукръгла форма (казармените помещения). В полукръг около 
нея е издигнат земен насип с оформени гнезда за оръдията. 

Участието на децата и този път бе напълно безплатно за тях, разходите бяха поети от Община Тервел ! 
На 31 август завършваме, скъпи приятели, програма „Наше лято” с последното мероприятие- еднодневна 
екскурзия за по-големите редовни участници 
до гр. Плиска, Преслав, Шумен, Мадара. 
Надяваме се и по-големите ни приятели да 
останат доволни от организираната екскурзия!

Сигурни сме, че с нетърпение ще очаквате 
изненадите, които ще Ви предложим през 
сезон ̀ 2008 год. на така познатата Ви общинска 
ваканционна програма „Наше лято”! 

Въпреки, че все още е лято, скъпи малки 
и големи приятели, училището Ви зове ! 
Пожелаваме Ви ползотворна и успешна нова 
учебна година … !

 До нови срещи ! 

к Р ъ С Т ъТ  -  Д В Е  к Р ъ С Т о С А н И  л И н И И  И  Т ъ л к У В А н И Е Т о  И М  П Р Е З  В Е к о В Е Т Е  …

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

Кметство с. Кладенци обявява, че традиционния събор в селото ще се проведе на 20 октомври 
2007 год. , събота. Датата се променя поради предстоящите избори на 28 октомври 2007 год.

На събора концерт ще изнесе Фолклорен ансамбъл от гр. Силистра.
                                                                                От Кметството                            

                 

о  б  Я  В  А

У ч и т е л к а т а  п и т а  н о в о д о ш ъ л  в  к л а с а  у ч е н и к :
-  К а к  с е  к а з в а  б а щ а  т и ?
-  Н е  з н а м ,  г о с п о ж о .
-  А  м а й к а  т и  к а к  м у  в и к а  ?
-  Тъ п а н а р  !

б А б А  Т А к А  П Р А В Е Ш Е  …
Читателю, в този брой на вестника ще получиш ценна информация за сбогуването, трудността да кажеш 

думата “довиждане” на любим за теб човек. Ще ти помогнем да осъзнаеш каква стойност имат любимите ни 
хора, нещо което преди това си смятал, може би за даденост..

агонията „Довиждане …”
Болката при сбогуване ни помага да осъзнаем любовта !
Един от най-трудните моменти за човешкото сърце е този, когато трябва да кажем “довиждане” на някой, 

когото обичаме. Затова много хора споделят, че мразят разделите. Понякога е толкова трудно, че думите 
засядат в гърлото, а сълзите рукват неочаквано. Разбира се, емоцията на раздялата зависи в голяма степен от 
обстоятелствата. Например, да кажеш “довиждане” на сина си, който отива да следва в друг град или държава, 
е съвсем различно от това, да го изпратиш, например (и не дай Боже!), на война. Затова емоционалната 
интензивност на сбогуването е свързана с потенциалния риск никога повече да не видиш този човек отново.

Факт е, че на всички понякога ни се налага да казваме “довиждане” на любими хора – като родители, като 
съпрузи, като приятели. Това е неизбежна реалност от живота, която не става по-лесна с практика. Но има 
нещо, с което болката от сбогуването ни помага и то е осъзнаването колко важен е този човек за нас и какво 
място заема в живота ни. Колкото е по-голяма ролята, която има за нас, толкова по-дълбока е парещата болка 
в сърцето.

И въпреки че сбогуването е интензивен и труден процес за нас, хората, думата “довиждане” носи едно 
мощно осъзнаване за стойността и значението на другите в живота ни и на любовта – нещо, което преди да 
заминат, може да сме смятали за даденост. И ако трябва да изпратите децата си далеч от дома, ако приятелите 
ви тръгнат да търсят щастието си другаде, ако се налага да се разделите с любимия, не се оставяйте на тъгата 
и болката. Бъдете благодарни за чувството, което можете да изпитате, за тази силна емоционална “аларма” , 
която ви припомня, че живота ви е ценен и изпълнен със смисъл, именно защото тези, които обичате, са част 
от него.          www.tiabg.com


