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                      ПРЕ Д С ТА ВЯ М Е  ВИ

“АКО ТЪРСИШ БОГА - ИДИ, ТЪРСИ ГО У ЧОВЕКА”

Уважаеми читатели на в.”Тервел”, в Североизточна 
България, близо до гр.Исперих / единият от градовете носещи 
името хан, с който Община Тервел работи по съвместна 
програма в културната сфера/ се намира един интересен 
историко-археологически резерват- Сборяново. Той е 
включен в списъка на ЮНЕСКО и в националния маршрут 
“100 национални туристически обекта. Накратко ще Ви 
представим най-интересните обекти в резервата.

В последната четвърт на ІV в. преди Христа, гетските 
владетели основават на територията на днешно Сборяново 
укрепен град със средищни политически, икономически 
и военни функции. Градът е разположен върху площ 
над 100 декара и има забележителна фортификация. 
Обграден е с двойна крепостна стена с дебелина 3,50 - 
4,20 м и предполагаема височина 10 - 12 м, които следват 
конфигурацията на терена. С тези си размери той е достоен 
за резиденция на тракийския владетел Дромихет - победителя на Лизимах. 
Двете порти на крепостта - северната и южната - са защитени посредством 
сложна система от стени и бастиони. До южната порта е открит единственият 
за сега в района надпис на старогръцки - посвещение на богинята Фосфорос 
- покровителка на портите и крепостите. 

Намерените при разкопките амфори, гръцки съдове и други предмети 
показват обширните търговски връзки на гетите с гръцките градове - колонии 
по бреговете на Черно и Средиземно море. При археологически сондажи на 
север от светилището Демир баба, са открити основи на жилищен квартал. 
Може би тук е бил пристанът, от който са се товарели и разтоварвали стоките, 

транспортирани по 
плавателната по това време река Крапинец 
до Дунав и черноморските пристанища. Така 
са се осъществявали част от търговските 
връзки на Хелис с останалия свят.

Възникването на града се датира около 
последната четвърт на IV в. пр. Хр. Тогава или 
малко по-късно (315-310 г. пр.Хр.) е поставено 
началото на изграждането на основната 
крепостна стена. Предполага се, че крайната 
дата за съществуването на тракийският град 
в Сборяново е около средата на ІІІ в. пр. Хр. Тя 

се определя от документираното голямо и унищожително земетресение, което е разрушило града 
около 250 г. пр. Хр. Досегашните резултати от археологическите разкопки сочат, че след тази дата, 
градът не е бил възстановен. 

На изток и на запад от столицата на гетите Хелис са разположени два обширни могилни некропола 
- последен дом на знатните гети. Съществува хипотеза, че отделни групи от могилите представляват 
огледално отражение на някои съзвездия - “Косите на Вероника “, “Орион”, “Рало” и “Голямото куче”. 
В проучените могили са открити погребения на хора и животни, местни и вносни съдове, накити и 
други дарове. 

През 1982 г. при редовни археологически разкопки, под една от могилите - Гинина могила, е 
открито чудото на тракийската гробна архитектура - Свещарската гробница. Изградена от големи 
варовикови блокове, тя се състои от дромос (коридор) и три помещения - камери, като всяка от тях 

е покрита с отделен свод. Изключително богата е украсата на централната (гробна) камера - четири 
дорийски и една коринтска колона поддържат фриз от триглифи и метопи, между тях са разположени 

десет женски фигури (кариатиди) с вдигнати нагоре ръце, а над 
тях - в люнета на свода е изобразена живописно сцената на 
обожествяване на покойния владетел. Масивна декоративна 
каменна врата - наискос отделяла погребалното ложе на 
владетеля от погледите на смъртните. 

Второ, по-скромно ложе било предназначено за любимата 
съпруга, която следвала покойника и в задгробния живот, а 
любимите му коне били положени в страничната камера и 
пред входа на преддверието. През 1985 г. забележителната 
архитектурна и художествена украса нареждат Свещарската 
гробница в списъка на световното културно - историческо 
наследство под закрилата на ЮНЕСКО. На 30.09.2000 г., след 
многогодишни проучвания и консервация, тя отваря вратите 
си за посетители. 

Около VI в. Пр. Хр. в дълбоката сенчеста долина в подножието 
на “Камен рид”, до непресъхващия извор в самото сърце на Историко 
- археологическия резерват “Сборяново”, било изградено светилище на 
подземните божества, водата и здравето, което просъществувало до 
началото на новата ера. До наши дни се е запазила скалата-жертвеник 
до входа на вътрешния двор на Демир баба теке и улеите, вдълбани в 
нея, които пазят спомена за възлияния с вода, вино и жертвена кръв. 
Вградените в северната и южна стена на тюрбето огромни скални късове 
са съвременни на жертвеника останки от гетското светилище, и до ден 
днешен посетителите лягат върху тях за здраве и сила. 

В по-късни времена традицията на свещеното място била продължена 
от християнски параклис. В края на XIX век, при началото на първите 
археологически 

обхождания на района, братя Шкорпил 
описват голям каменен кръст на склона 
на хълма, но за съжаление и до сега не 
са намерени дори и следи от него. А още 
по-късно в началото на XVII век на това 
място било изградено тюрбе - гробница 
на алианския светец Демир баба. То 
е монументална постройка с купол и 
преддверие с вход на изток. Демир баба 
(Железният баща) е най-почитаният светец 
сред алианското (къзълбашко) население на Североизточна България. Неговата гробница-тюрбе, е 
едно от най-посещаваните места не само от алианите, но и от ортодоксалните мюсюлмани, а след 
Освобождението - и от християните от околните села. 

Продължава на стр. 4
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РУБРИКА

Година II,  брой 37,  сряда,  12 септември 2007г.

“ Човек  трябва да бъде достатъчно голям, за да признае грешките си , достатъчно 

умен, за да спечели от тях и достатъчно силен, за да ги поправи”

       Джон Макс уел

                  МИСЪЛ НА БРОЯРУБРИКА

И з в о р ъ т  Б е ш  п а р м а кГробницата на алианския светец Демир баба

М я с т о  з а  о т д и х  в  с в е т и л и щ е т о

Г р о б ъ т  н а  Д е м и р  б а б а

Н а д п и с ът,  к о й т о  п о с р е щ а  т у р и с т и т е  в  Д е м и р  б а б а  т е к е



ТЕРВЕЛ     Година II, брой 37, сряда, 12 септември 2007 г.�

През изминалия период от 31 август  до 05 септември 2007 год. на територията обслужвана от Областна 
Дирекция „Полиция” (ОДП)-Добрич, са регистрирани 8 криминални престъпления и  произшествия.

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

Поделенията на ОД „ПБЗН”-Добрич са участвали в гасенето на 5 пожара с нанесени сериозни материални 
щети. 

На 03 септември 2007 г. в 8.40 часа в РС „ПБЗН”-Тервел  е получен сигнал за възникнал пожар в трафопост. 
Вследствие на пожара са унищожени 2 броя трафомашини. Причината за пожара е късо ел.съединение.

Областна дирекция ”ПБЗН” гр.Добрич, уведомява гражданите, че на дните 10.09 до 16.09.2007 год. са 
обявени за „Седмица на пожарната и аварийна безопасност”. Повод за това е професионалният празник на 
служителите от Националната служба „ПБЗН” при МВР-14 септември.

Областна дирекция „ПБЗН” изказва своята благодарност на всички длъжностни лица и граждани, оказали 
помощ на огнеборците при предотвратяването и гасенето на пожарите.

Апелът на служителите от „ПБЗН” на област Добрич към жителите и гостите на областта през седмицата 
10-16 септември 2007 година е да бъде проявена още по-голяма загриженост, отговорност и бдителност при 
спазване на противопожарните изисквания за пожарна безопасност.Очаква се това да проличи по спада на 
броя на пожарите през този период

Отправя се покана към всички, които желаят да се запознаят с труда на огнебореца да посетят Районните 
служби за пожарна безопасност и защита на населението. Тези граждани, които искат да се  запознаят с 
историята на пожарната и аварийна безопасност могат да посетят и музея, който се намира в сградата на 
службите в гр.Добрич.

На 13.09.2007 год. в 10.00 часа на територията на ДТ ”Йордан Йовков” гр.Добрич ще се проведе 
демонстративно пожаро-тактическо занятие за гасене с противопожарни автомобили и оборудване.

На 14.09.2007 год. в гр.Тервел ще се проведе демонстрация на работа с противопожарни автомобили и 
оборудване. 

 

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 ЗАПИСАНИ ОТ П. ТОДОРОВ

Ето и тежката изповед на Директора на българското училище в Кюстенджа, г-н Иван Върбанов.
„На 16.08.1916 год. ст.ст. ни вдигнаха от Кюстенджа и ни откараха под конвой в с. Андрашещи-Яломица. Там ни 

държаха около три седмици и когато чухме топовни гърмежи, се получи заповед за отделяне на всички българи 
и турци и откарването им на гара Фаурей. Разстоянието от 85 км. изминахме пеш за ден и половина, в усилен 
марш, сред облаци от прах и голям пек. Почивка почти не ни се даваше. Ония, които изоставаха от умора и немощ, 
бяха подлагани на бой от придружаващите ги жандарми и трябваше да се влачат като пребити, за да се спасят от 
мъчителната смърт, която ги дебнеше от жестоката румънска стража.

На обширното поле пред гара Фаурей прииждаха, като мравуняци, интернирани от различни центрове на 
Яломица. Цели тълпи от хора бяха неузнаваеми от прахта. Една група е била тъй жестоко гонена по пътя,че хората 
бяха обезумели. Кавалеристите-жандарми с камшици са карали нещастниците да тичат през цялото време пред 
конете им, а ония които падали на земята, след газене и бой до смърт, били изоставяни да умрат. Уплахата завладяла 
до полуда гонените: всеки бягал, за да се спаси от следващите го убийци. Обезумялата тълпа бягала неспирно и 
минавайки през едно село, предизвикали голяма паника. Селският комендант, ужасен от страшната картина, 
незнаейки причината, бил принуден да гони бягащите, за да ги спре. Покъртен от разказа на тия нещастници, той 
се принудил да смени жестокия началник на групата., но новият само там бил добър. След тръгване той извършил 
това, което отнели на предшественика му.

Около гара Фаурей бяха струпани не по-малко от 27000 души, отвлечени българи и турци. Тук бяха докарани и 
селяните от Калипетрово, Алмалий и Кара Омур, Силистренска околия, мнозина от които били вдигнати с каруците 
си. Всяко семейство носеше малко покъщнина. Издаде се заповед, че никой няма право да носи повече от 20-30 

кг.багаж. Плъзнаха селяни от околностите на Фаурей и откриха цял панаир. Продаваха се каруци, коне, брашно и 
дрехи на смешни цени. Банди от крадци просто си вземаха онова, което им харесваше.

Поради липса на купувачи, някой изоставяха на полето каруците си, за да станат плячка на алчните румънци, 
които се сбиваха кой да заграби повече.

Започна товаренето на групи в открити вагони. Аз бях оставен в последната група. Селяните, през чиито 
села минахме, излизаха на тълпи и ни замерваха с камъни. На мнозина бяха строшени главите. На гарите не ни 
разрешаваха да слизаме. Принуждавахме се да плащаме на войниците, за да напълнят стъклата ни с вода. Често се 
случваше селяните да отнемат бутилките ни от ръцете на войниците и да ги трошат в земята. След дълги мъчения, 
най-после стигнахме гара Данжени. Там се беше настанило и централното управление на северната пленническа 
област. Бяхме останали без пари, защото още в с.Андрасещи ни обискираха и събраха парите, като ни оставиха само 
по няколко лева. На някой дадоха разписки, на други записаха само имената, а на трети даже и това не сториха.

В Данжени бяхме вкарани в един чокойски обор за говеда. Понеже стигнахме нощно време и нямаше никакво 
осветление, пипнешком налучкахме къде да се настаним. Така прекарахме няколко седмици.

С пристигането ни в Данжени, започна организирането на дирекция за интернираните чужденци в северната 
област. Мене ме отделиха за писар. На първо време персоналът се състоеше от един директор-полковник, един 
касиер, един подофицер и аз. Областта се раздели на четири центъра и 21 подцентъра. Центровете бяха в Радауц, 
Савени, Рипичени, и Стефанещи, а подцентровете в: Мьоркани, Кацушка, Подрига, Щудиени,Власинещи, Икизени  
/в последствие в Адашени/, Ханещи, Михалашени, Данжени, Унгурени /впоследствие Чишманещи/, Никитени, 
Трушещи / впоследствие в Рингилещи/, Калараш /впоследствие преместени в Рингилещи/, Биволари и Трифещи. 
Центровете се ръководеха от един комендант-офицер, за каквито се назначаваха най-корумпираните. Управлението 
на подцентровете беше в ръцете на сержанти от жандармерията, категория хора, прочути със своите жестокости. 
В техните нокти, ние наподобявахме сграбчено от сокол врабче, наши милувки бяха войнишките приклади и 
офицерския камшик или сабя.

       продължава в следващия брой

В Е С Т И  О Т  С Т Р А Н А Т А  И  О Б Л А С Т Т 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:

*В края на миналата седмица в Добричка област са били пожънати 
34 на сто от площите, засети със слънчоглед. Прибрана е реколта от 
309540 декара, при среден добив от 96 кг. от декар. Така полученото 
от маслодайната култура е 29845 тона. С най-бързи темпове прибират 
слънчогледовата си реколта община Шабла.Там в складовете е влязла 
продукцията от 60 на сто от площите със слънчоглед. За сега най-висок 
добив имат стопаните от Балчишко. Там средно от декар прибират по 120 
кг/дка. С най-ниски добиви е община Ген.Тошево- по 80 кг/дка. 
*Стотици гледаха Джеф Скот Сото на живо. Големият изпълнител пя 
в неделя вечерта на площада в Каварна за стотиците си почитатели.
Първоначално концерта е бил предвиден да се проведе на 1 септември, 
но поради лошото време се отлага за неделя. Да го чуят на живо в Каварна 
са дошли негови фенове от близките градове, както и почиващите в 
района на Каварна туристи.
*По проект „Добруджа-коопериране без граници” на търговско-
промишлените палати и Евро-инфо центровете на Добрич и Констанца, 
финансиран от ФАР-Трансгранично сътрудничество, в края на миналата 
седмица  се е провел бизнесфорум в Констанца. В него са участвали 20 
фирми от Добрич и областта. Бизнесфорумът се е провел от 28 до 31 
август. Всяка от българските участници са имали поне по две срещи 
с потенциални бизнеспартньори. Проведени са и семенари на тема 
„Свободно движение на стоки в ЕС” и „Свободно движение на услуги в 
ЕС”. Решението е последната инициатива по проекта да бъде изложение-
договаряне,която ще се проведе от 22 до 24 октомври 2007 год. в 
Констанца.В него ще участват наши и румънски фирми.
*Най-скоро на двата гранични пункта с Румъния, на територията на област 
Добрич-ГКПП Йовково и ГКПП-Дуранкулак ще бъдат монтирани два 
инфо-деска със сензорни карти. Това в рамките на проект”Туристическа 
дестинация Добруджа”, който се реализира съвместно с Бизнесцентър 
Добрич и техните партньори от организацията „Наше море” от Констанца. 
Проектът се финансира от програма ФАР, като обща цел за всички е 
създаването на условия за развитието на туризма в Добрич и констанца 
и утвърждаване на Добруджа като трансгранична туристическа 
дестинация.
*В края на лятото са приключили разкопките на нос Калиакра. Екипът е 
открил гроб на млада жена с богати накити от изящни сребърни пластини 
с богата позлата и златни мъниста. Датировката е ХІІІ-ХV в. Археолозите 

са намерили и бронзов пръстен с родов знак на него, което означава 
че младата жена е от знатен род. Заедно с този гроб са били открити и 
три нови гробници в които са намерени над 100 находки, които са били 
характерни за старата българска върхушка, което доказва,че през ІХ-Х в. 
Акре -.нос Калиакра е бил заселен от прабългари.
* Над 300 изпълнители от 19 държави от цял свят ще се представят в 
тазгодишното 12-то издание на Международния младежки музикален 
фестивал”Надежди, таланти, майстори”. Той ще се проведе от 05 до 16 
септември в Добрич и Албена.Ще участват изпълнители от България, 
Руската федерация, Украйна, Белгия, Сърбия, Германия, Китай, Гърция, 
Южна Корея, САЩ, Сирия, Словения, Холандия, Казахстан, Босна и 
Херцеговина, Бразилия, Азербайджан, Армения, Латвия и Турция. 
Организатори на фестивала са Община Добрич, „Албена” АД, ЗТЦ”Неда”, 
Туристическа агенция”Романтик Тревъл” от Санкт Петербург, Съюза 
на концертните дейци на Руската федерация, Съюза на българските 
композитори, Музикална къща”Престо” и Министерството на културата. 

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

*139 народни представители от Седмото Велико народно събрание (1991 
г.) до сегашния 40-и парламент включително, са били сътрудници на 
бившата Държавна сигурност. Това e съобщила  Комисията по досиетата. 
На практика проверката е обхванала съставите на 6-те парламента от 
1991 г. досега. Депутатите от 40-то Народно събрание полагат клетва. 
Сред тях са част от агентите на бившата ДС, които са официално обявени. 
В списъка има актьори, финансисти, един бивш премиер и голям брой 
сегашни политици. Проверени са архивите за 1300 души. В списъка с 
агентите има политици от всички възможни цветове и партии. Има 
дори независими. Председателят на Комисията по досиетата Евтим 
Костадинов (вляво) обяви още преди седмица, че имената на депутатите 
- агенти ще станат публично известни по силата на закона. 
Според социологът Румяна Бъчварова проверката не е закъсняла, 
а комисията, натоварена с това да разкрие имената на политици, 
съдействали на ДС, е работила според установения си график.  
Бъчварова смята също, че е чиста случайност излизането на този 
списък в навечерието на предстоящите местни избори. Той не 
би имал фатални последици върху изборите, но по-скоро ефекти 
могат да се търсят в политическия живот на страната изобщо. 
Това, би преосмислило мястото на политиците в някои партии.  

Вестник “Монитор” предоставя пълният списък с имената на бивши и 
сегашни депутати с принадлежност към някогашната ДС, публикуван 
от Комисията по досиетата. Също и качеството, в което е осъществявано 
сътрудничеството, както и псевдонимите на агентите.
*От януари закриват сладката професия „Безработен”. 20 000 “излишни” 
от Нова година.Неуките са предимно роми, пишат се за турци или българи 
По най-оптимистични прогнози около 20 000 души ще останат на улицата 
от 1 януари, без социални помощи и без работа, съобщила Агенцията 
по заетостта. На тази дата изтича 18-месечният срок, през който те 
получават социални помощи за безработица. Новата разпоредба влезе 
в сила от 1 юли м.г. Преди това в продължение на десетилетие огромни 
маси от хора се радваха на сладката професия “безработен”. Към момента 
около 30 000 души са потенциално излишните от Нова година. Това е 
казала Пенка Йорданова, директор на дирекция “Услуги по заетостта” на 
Агенцията по заетостта. За три месеца е намерена работа на около 15 000 
души, усилията  продължават,  защото над 20 000 от “излишните” 30 000 
са неуки или с основно образование.”Преди три месеца безработните в 
този черен списък бяха над 40 хиляди, но вече 15-17 хиляди от тях са си 
намерили работа” коментира социалният министър Емилия Масларова. 
Борсите по труда, които изнесохме по места, срещите, които правим 
там със социално слабите заедно с колегите от дирекция “Социално 
подпомагане”, ни дават надеждата, че голяма част от тези хора ще 
намерят работа. “Тези хора трябва да разберат, че не просто държавата е 
длъжна да ги осигурява, а че в живота има един принцип  колкото искаш, 
толкова да даваш, особено когато си здрав, в трудоспособна възраст и 
нямаш никакви основания да считаш, че държавата ти е длъжна”, е 
добавила социалният министър.

За борците

 Борец паркирал на забранено място.Когато се върнал, BMW-то го нямало.
- Баварецът…Къде ми е баварецът? - развикал се той.
Един човек, който стоял наблизо, казал.
- Паякът го отнесе.
Борецът се замислил:
- Крокодила го знам,  Барона го знам,  ама тоя Паяк не съм го 

чувал-сигурно е някой нов!

                В И Ц  Н А  Б Р О ЯРУБРИКА:
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ЗАПОЧНА КУРСА ПО ОГРАМОТЯВАНЕ В С.ГРАДНИЦА

На 3 септември стартира модула по ограмотяване на дългосрочно 
безработни граждани от с.Градница. Обучението е част от проекта 
„Подкрепа на ромската общност в община Тервел за заетост в земеделието”, 
финансиран от ИА ФАР на МТСП.Общината, която реализира проекта 
съвместно с партньора си ПГАС Добрич, избра точно село Градница за място , 
където да се проведе обучението съвсем целенасочено. Селото е изолирано 
и сравнително отдалечено от общинския център Тервел.Процентът на 
безработица там е много по-висок от средния за общината. Особено ощетени 
от липсата на възможности за трудова реализация са жените от селото.По 
време на няколкото проведени срещи на местната общност с кметския екип 
през настоящия мандат хората изтъкваха невъзможността за работа и за 
квалификация като основен свой проблем.Затова и се реши общината да 
предприеме мерки за разработване на проект, който да решава посочените 
проблеми. Проектът се подготви и се внесе в ИА ФАР.След като бе одобрен, 
започна и реализацията му.Организира се провеждане на открит конкурс 
, който цели да се избере строителна фирма , чиято задача ще бъде да 
превърне порутеното бивше общежитие в Тервел в квалификационен 
център.Започна обучение по три земеделски специалности за 45 души 
в с.Каблешково. Сега в класната стая в началното училище в с.Градница 
влязоха 14 жени и 1 мъж, които не са завършили 4-ти клас и се нуждаят 
от ограмотяване. Курсът на обучение е с продължителност от 5 месеца 
и ще приключи на 31.12.2007 г. По време на обучението курсистите също 
като своите „колеги” от с.Каблешково ще получават месечни стипендии 
в размер на 90 евро.Средствата се осигуряват от бюджета на одобрения 
проект.След като завършат успешно курса по ограмотяване 15 човека ще 
продължат с професионално обучение, вече в новоизградения център 
в Тервел, което ще им осигури заетост от допълнителни 2,5 месеца и 
разбира се много по-големи шансове за реализация на пазара на труда 
или за започване на собствен малък бизнес в областта на земеделието.

СКОРО ЩЕ Е ЯСНО КОГА ЩЕ ЗАПОЧНЕ РЕМОНТА НА 
ОЩЕ ДВЕ УЛИЦИ В ТЕРВЕЛ

На 3 септември  МРРБ  обяви в Държавен вестник обявлението за открит 
конкурс за ремонт на улици „Черни връх” и „Суха река” в квартал „Север” на 
гр.Тервел.Конкурсът е логичен резултат от включването на нашата община 
в национална програма за подобряване на жилищните условия на ромите в 
България, което пък от своя страна стана факт след наше кандидатстване пред 
МРРБ и одобряване на искането ни.Предложението включва изграждане на 
нови тротоари и цялостна подмяна на асфалтовото покритие на двете улици.
Документацията за участие в конкурса фирмите могат да закупят от МРРБ 
София, при условията посочени в обявлението. Офертите ще се отворят на 
4 октомври.

Междувременно през седмицата се извърши оглед на обекта от фирмата 
, изпълняваща дейността строителен надзор за другия ни одобрен проект 
– за ремонт на 4-те улици – „Алеко Константинов”, „Никола Вапцаров”, 
„Отец Паисий” и „Захари Зограф”.Уточниха се параметрите на ремонтните 

дейности с изпълнителя.Договорът с него също е подписан след проведен 
открит конкурс. Направи се допълнително нивелетно измерване на улиците.
Ремонтът ще започне при първа възможност – т.е. след спиране на валежите 
през 4-те почивни дни.Първата улица, която ще се ремонтира е „Никола 
Вапцаров” , след нея ще се работи по „Отец Паисий” , последвана от „Алеко 
Константинов” и ‘Захари Зограф”.Ще се подмени асфалтовото покритие и 
ще се ремонтират бордюрните линии. Ремонтът на тротоарите ще бъде 
завършваща дейност, която ще стане факт едва след като кандидатстваме 
с проекта пред Програмата за развитие на селските райони и спечелим 
финансиране от нея.

ЗАПОЧВА НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА
Директорите на училища и детски градини в общината заявиха 

по надлежния ред пред общината желанието на ръководените от тях 
педагогически колективи да се включат в Националната Програма 
„Диференцирано заплащане”. Общината от своя страна трябва да уведоми 
Министерство на образованието и науката за това в срок до 20 септември.
Директорите на общински училища бяха оценени по утвърдени критерии 
на 4 септември. Директорите на детски градини също ще бъдат оценени 
на 14 септември.До тази дата трябва да приключи и процеса за определяне 
на допълнителното възнаграждение за постигнати резултати от труда и на 
педагогическите специалисти.

Подготовката за започването на новата учебна година продължава 
с изготвянето на Списък образците за училищата и детските градини, 
което става по график в Отдел „Просвета” в периода 6 – 12 септември. На 
13 септември документите ще се представят в РИО Добрич за оказване на 
предварителен контрол.Общината определя за всяко учебно и детско звено 
численост, която съответства на нуждите му и се базира на анализ на броя 
ученици през тази година и организация на работата му през миналата 
година.Общият брой на заетите в сферата на образованието в общината 
остава непроменен спрямо миналата година . Числеността отново е 357 
броя.Извършва се лека корекция в посока увеличение на заетите в детските 
градини, което се дължи на откриването на нова детска група в ЦДГ „Първи 
юни” в гр.Тервел.

Работи се по почистването на класните стаи, по набавянето на 
канцеларски и други материали и по подготовката на тържествата.

КАКВО СЕ СЛУЧИ НА СЕСИЯТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
На 4 септември т.г. се проведе поредно редовно заседание на общински 

съвет Тервел.Разискванията по 3-те основни точки от дневния ред 
преминаха без съществени дебати.На поставен въпрос от д-р Вълов за 
ремонт на пътя в с.Кладенци отговори кмета на общината. Продължително 
се дебатира относно посочена в отчета за капиталови разходи сума от 12 000 
лв. за ремонт на СОУ- спортна площадка. След като се дадоха разяснения от 
Кмета на общината , от зам.кмета Дияна Илиева и от Директор на Дирекция 
ФСУС Маргарита Добрева , стана ясно, че сумата не може да се използва 
за други цели / каквото мнение се прокрадна при предварителната работа 
на комисиите към общински съвет/, тъй като с нея е финансиран проект от 
Държавната агенция за младежта и спорта и общината / администрация и 
общински съвет / не могат да се разпореждат с нея по никакъв начин.

Общинските съветници не приеха и предложението на зам.кмета Дияна 
Илиева да си сформират анкетна комисия , която да провери наличието на 
децата, чиито имена са посочени от директорката на училището в списък 
на ученици в училището и да запознае съветниците с действителните 
констатации на предстоящото заседание на общински съвет.Предложението 
за необходимостта от тази комисия бе мотивирано с наличието на 
информация, че в списъците отново са включени деца , които заедно с 
родителите си отдавна не живеят в селото, както и такива, които вече са 
пълнолетни и работят в големи градове. В представения на съветниците 
списък бе вписано и дете, чиято майка внесе в общината оплакване, че 

директорката отказва да издаде на детето й свидетелство за преместване 
в училище в гр.Варна, където семейството вече се е установило.Въпреки 
категоричността на неверните данни, посочени от директорката и явната 
невъзможност да се сформират паралелките в станалото вече известно 
училище, общинските съветници, които не подкрепиха предложението 
на  общината да оптимизира мрежата си от училища през пролетта, сега 
отново отхвърлиха рационалното предложение да свършат работата си до 
край и да проверят най-после колко деца все пак има в училището в с.Божан.
Така бе прието решение за съществуване на маломерни и слети паралелки, 
което разбира се може да влезе в сила само ако общината в качеството й 
на финансиращ орган бъде убедена, че не е налице беззаконие , т.е. , че 
в списъците отново няма „мъртви души”. Затова и по отношение на това 
решение ще се процедира по законовия ред, т.е. то ще влезе в сила, само 
след установяване на необходимия брой ученици в училището.Правната 
норма за това е разписана в Закона за местно самоуправление и местна 
администрация.

Продължителни, разгорещени и безплодни дебати се водиха по 
отношение на внесена на 15 август в деловодството на общински съвет 
жалба от транспортна фирма от Тервел, която бе решила да направи 
обществено достояние факта, че комисия за оценка на оферти от общината 
я е отстранила от участие в конкурс за транспорт на учители и ученици 
през учебната 2007/2008 г. поради груби несъответствия в офертата й за 
участие. Въпреки проведено продължително заседание на т.нар.Анкетна 
Комисия към общинския съвет на 15 август по повод на същата жалба и 
безспорно изясняване на обстоятелството, че общински съвет не е орган, 
който може да разглежда жалби на участници в конкурси, проведени по 
закона за обществените поръчки и че с действията си анкетната комисия 
внася заблуждение у фирмата и й пречи / изпускат се сроковете и се 
дават напразни надежди за отмяна на решението на оценяващите / да 
стартира законово обжалване пред единствения оторизиран за това орган 
– Комисията за защита на конкуренцията в София, фарсът от 15 август бе 
пренесен в залата на общински съвет.Отново се обясни, че Комисията за 
оценка на оферти е действала в съответствие със закона, че тя не може да 
го нарушава и че никой / било то и общински съветник / няма да поеме 
вместо членовете й финансовите санкции, които ще бъдат наложени 
при проверка от Сметна палата и Агенцията за финансова инспекция при 
такова нарушение. Всъщност тези две институции са единствените органи, 
на които законът е вменил задължението да контролират законността на 
общинските обществени поръчки.По неизвестни причини след като всички 
обстоятелства по процедурата и възможностите за обжалването й бяха 
изяснени на председателстващия анкетната комисия Г-н Нико Радев и на 
управителя на жалващата се фирма още на 15 август, на заседанието на 
общинския съвет отново се поставиха същите въпроси.В крайна сметка 
резултатът е същия, като на 15 август – фирмата е отстранена от участие 
поради груби пропуски в офертата, договорът със спечелилата фирма е вече 
подписан и се изпълнява, жалващата се фирма пропусна възможността да 
обжалва процедурата по законов път и да получи компетентен отговор 
на въпросите си, защото се надяваше ,че анкетната комисия на общински 
съвет ще й „помогне” и ще принуди общината да свърши нещо незаконно, 
за да защити интересите й.

На нас , необвързаните с политика граждани на общината ни остава 
надеждата, че все пак всеки един от хората, за които сме дали вота си да ни 
представлява в общински съвет  ще започне да се занимава с това, за което 
му се плаща от нашите данъци – т.е. че „енергията” на определени общински 
съветници ще се разходва за разрешаване на многото ни проблеми, което и 
ние очакваме от тях, а не за „адвокатстване” по въпроси, които категорично 
не са от компетенциите на общинските съвети и за които специалистите в 
общините и в контролиращите ги органи се подготвят с години.

О Б Щ И Н С К И  В Е С Т ИРУБРИКА:

П О Л Е З Н И  С Ъ В Е Т ИРУБРИКА:
Tибетски тайни за женската красота

Бъдете умни, ако можете, бъдете добри - ако искате, но винаги бъдете красиви!”
Това завещание, според древна легенда, оставил на дъщерите си един мъдрец. Ако следваме съветите им, 

тибетците ни обещават вечна красота. Е, ние ще се задоволим и с дълготрайна... 
 1. Най-простият начин за грижа за лицето: вземете кубче лед и докосвайте леко с него различни 
участъци от лицето си, като масажирате кожата с кръгови движения (процедурата се провежда 2 пъти дневно 
– сутрин и вечер). Ледената вода премахва умората и чудесно освежава кожата.  
 2. Никога не изтривайте лицето си с кърпа, то ще изсъхне само. Пазете епидермиса! По-често го 
плакнете със студена вода, а още по-добре с прясно или кисело мляко.  
 3. След 30-годишна възраст кожата губи еластичността и блясъка си. Затова плакнете лицето си 
няколко пъти седмично с вода, съдържаща биологично активни вещества. Например със смес от лайка, 
мащерка, риган и невен.  
 4. Добре освежава кожата „розовата вана” – парна вана с листчета от розов цвят. Върху сито, 
поставено в съд с кипяща вода, се насипва слой от розови листчета. Лицето се държи над парата 15 минути.  
 5. Повече се разхождайте в дъждовно време и във виелици. Все пак внимавайте да не се загубите! 
Водните и снежните аерозоли масажират лицето.  
 6. Спете на твърда повърхност, без възглавница (от нея на шията се появяват бръчки) и на отворен 
прозорец. Свежият въздух придава младежки вид на лицето ви.  
 7. Умората и възпалението на очите се премахват с очни ванички. В малка чашка се налива отвара 
или настойка от лайка (1 чаена лъжичка на 1 чаша вода) и плътно се притиска към окото. Главата се отмята 

назад и в това положение окото се отваря и затваря 8-10 пъти. Същото се повтаря и с другото. Кожата около 
очите леко се подсушава и върху нея се нанася мазен крем с леки потупващи движения.  
 8. За укрепване на веждите ежедневно трябва да бъдат масажирани с четчица, потопена в рициново 
масло, на 1 чаена лъжичка, от което се прибавят 10 капки витамин А и по 5 капки витамини D и E. Веждите 
се масажират от междувеждието към слепоочията, отначало с четчицата, а после с показалците, средните и 
безименните пръсти на двете ръце.  
 9. Маска от извара с добавка на каймак много добре изглажда устните и им придава свежест. 
Бледите устни се масажират с мека зъбна четка, намокрена със студена вода.  
 10. Кожата встрани и отпред на шията обикновено е суха, затова и грижата за нея е както за сухата 
кожа на лицето. След сутрешното миене подсушете шията с мека кърпа. С върховете на пръстите нанесете 
крем за суха кожа. След 1 час почистете остатъците от крема с хартиена салфетка. При грижите за шията не 
забравяйте кожата на гърдите и раменете.  
 11. Ако кожата на ръцете ви е суха и напукана – ще помогнат маслените обвивки. Ръцете се измиват 
с топла вода и се обвиват в салфетки, напоени с топло растително масло, а отгоре се надяват ръкавици и 
салфетките се снемат, остатъците от маслото се втриват в кожата, а ръцете се изтриват с хартия или бархетна 
салфетка. След тази процедура не е нужно да се мият с вода.  
 12. За да блестят ноктите на ръцете ви, използвайте лимонов сок или винен оцет, с които се напоява 
памуче и ноктите се натъркват. После се полират до блясък с парченце велур.  
 13. Напуканата кожа на петите се дезинфекцира чрез вана с настойка от невен (1 супена лъжица 
невенов цвят на 1 л. вода).

        Биляна Божилова 
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Опознаването на родината ни е един непресъхващ извор за възпитание на децата ни в дух на 
родолюбие. Да изучаваме забележителностите на близкото и далечното минало, това значи да будим 
сред народа и особено сред младото поколение национална гордост. Красива, но и древна е нашата земя 
българска.

Петнадесет деца на възраст 11- 17 години взеха участие в последното, за по-големите редовни 
участници, мероприятие в рамките на общинска ваканционна програма „Наше лято”` 2007 г,екскурзия до 
Плиска-Преслав-Шумен-Мадара. Пътят ни поведе през 13-вековната история на България.И тези векове 
са стигнали до нас не само с каменните основи и зидове, с мраморните колони и капители на дворците и 
градовете, останали от българските царе. Те ни говорят със силата и мъдростта на славянската писменост 
на Кирил и Методий. И пред очите ни оживява великолепието, покривало навред земята ни. Чрез него ние 
не само се гордеем, но и с достойнство носим името българи.

Децата разгледаха археологическия руини на Плиска-Тронната палата, Малкият дворец,езическия 
храм,водохранилището,баните,стопанските и жилищни постройки.Срещнаха археолози който откриваха 
и изследваха нови следи от нашето минало.Находките от резервата разгледаха в музейната експозиция, 
където много голямо впечатление им направи макета на Голямата базилика-децата придобиха представа 
за великолепието и величието и. Голямата базилика  е забележителен архитектурен паметник, построена 

след приемането на християнството - най-
голямата църква в Европа по онова време.

На път беше с.Мадара- следващото 
предизвикателство.На кого няма да му 
трепне сърцето когато застане пред скалата, 
на която каменният конник пробожда с 
копие лъвът! Мадара омайва с вековни 
тайни, скалният релеф “Мадарски конник” 
е един изключителен и единствен по рода 
си у нас и в Европа паметник от епохата на 
ранното Средновековие.Децата изкачиха 
205 стъпала и пред тях се показаха красиви 
величествени скали, които привличат 
погледа. Надписите около него, разкриват 

подвизите на българските ханове –Тервел, Крум и Омуртаг. Всички епохи и религии в продължение на 
4-хилядолетия са оставяли по-нещо. Ванга твърди, че биополето там е по-силно от това на Рупите. Живата 
атракция беше дядо Кольо, който свиреше, на кавал и продаваше собственоръчно направените свирки.

Участниците в екскурзията се сбогуваха с Мадара и потеглиха към Велики Преслав.Пътуването мина 
неусетно и весели истории и песни, огласяха автобуса.

Втората българска столица я свързваме със Златния век на България и със Симеон Велики. 
Разглеждането на  Кръглата (Златна) черква, Тронната палата. реставрираната Южната порта на вътрешния 
град направи голямо впечатление. Изкачването на Южната порта и гледката  отгоре даде възможност 
да се види целия дворцов комплекс. В музея, притежаващ уникалната керамична икона на „Св.Теодор 
Стратилат” и изумителното Преславското златно съкровище децата разгледаха с интерес. И както всичко 
хубаво си има край така и екскурзия завършва. Участието на децата и този път бе напълно безплатно за 
тях,защото разходите бяха поети от Община Тервел !

Кое българско сърце няма да се развълнува, когато мине през руините на Плиска, Преслав и Мадара.
Децата останаха доволни и споделиха:

„Екскурзията обогати представата ни с нови знания за старобългарските столици Плиска и Велики 
Преслав. Останахме много доволни от нея. Благодарим на Община Тервел и програма „Наше лято”за 
предоставената екскурзия! Радваме се, че бяхме 
част от тази екскурзия и успяхме  да се докоснем 
до миналото, на нашият народ, гордеем се че, 
сме българи.”

Приключи и общинска ваканционна 
програма „Наше лято”` 2007 г.Това лято имаше 
много детски усмивки и смях, надяваме се че 
всяко дете ще запомни  програма „Наше лято” 
не само с многото награди, но и с веселите и 
безгрижни прояви. Ваканцията е към своя 
край, остават броени дни до първият училищен 
звънец. Да пожелаем на учениците успешна 
учебна година и много, много здраве.
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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

Д В А  Н А Ц И О Н А Л Н И  Т У Р И С Т И Ч Е С К И  О Б Е К Т А  Н Е Д А Л Е Ч  О Т  Т Е Р В Е Л  И Л И :
П О З Н А В А М Е  Л И  Б О Г А Т С Т В О Т О  Н А  И С Т О Р И Я Т А  С И  ?

Продължава от стр.  1

Преплитане на алиански, сунитски и християнски традиции върху една много по-древна основа личи и в досега съществуващите обредни практики на 
това място. Връзването на парцалчета от дрехи по дърветата, ритуалното измиване, лягането върху скалите, за да се придобие сила и други магически 
по своята същност действия, идват от дълбока древност. Обичаят да се принася жертва - курбан при Демир баба теке като благодарност за изцеление или 
като даден обет, също носи следите на древни традиции.

Най - старото тракийско светилище в Историко - археологическия резерват “Сборяново” се намира в местността “ Камен рид “. На високото, обгорено 
от слънцето и брулено от ветровете скалисто плато се принасяли жертви на слънчевия бог. Светилището е основано в началото на първото хилядолетие 
пр. Христа и е продължило да съществува до началото на елинистическата епоха-почти седем века. То заема 47,5 декара площ, оградена от запазени и до 
днес с височина 1 метър каменни стени. 

Единственият вход на свещената територия е от юг, където и до сега личат останките от най-древната и стена. Близо до нея, върху голия камък били 
измазани многобройни огнища.Големи каменни кръгове бележат местата, където се извършвало 
свещенодействието. В ями, вкопани в самата скала, са полагани красиви съдове, прешлени за 
времето и дребни тайнствени предмети амулети и идоли от глина, за да се измоли божествената 
милост. 

Откритите при разкопките кости от бебе и фрагменти от човешки череп са дали основание за 
предположението, че тук са принасяни и човешки жертви. В единият кръг е вграден голям камък-
жертвеник. Комплексът носи всички характерни за светилищата в средиземноморския район черти: 
липса на отбранителни съоръжения, стени имащи само оградна функция, вход от юг.

Тези интересни археологически и исторически обекти могат да бъдат достигнати след по-малко 
от час и половина път с лек автомобил от гр.Тервел и си заслужава да бъдат посетени.

Е Д Н А  В Ъ Л Н У В А Щ О  П ЪТ У В А Н Е  Д О  С Т А Р И Т Е  С Т О Л И Ц И  И  М А Д А Р А

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

През нощта едно дете казало на майка си:
-Мамо, искам вода.
Майката казала:
-Заспивай.
Детето казало:
-Мамо, много ми се пие вода.

Майката му казала:
-Престани, че ще стана да те набия.
Детето казало:
-Мамо,може ли, като станеш да ме набиеш, 

да ми донесеш и вода?

П о г р е б а л н а т а  к а м е р а  с  к а р и а т и д и т е

Външен изглед от гробницата на гетския владетел Дромихет В х о д ъ т  н а  п о г р е б а л н а т а  к а м е р а


