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                      ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ

Каква гордост за Тервел и за добруджанци е, че Веселин Луков се е родил точно 
тук, че се е завърнал и останал при корените си. Тогава човекът е най-силен.

Веселин Луков е роден на 14 юли 1949 година.До осми клас учи в СПУ”Йордан 
Йовков”- Тервел и след това постъпва в Художествената гимназия в гр.София. Завършва я 
през 1969 година. Първата му специалност е приложна графика, а втората – дърворезба. 
През 1971 година се завръща след казармата в родния  Тервел  и започва работа като 
художник в АПК и в последствие в РПК. Работи в МЗ „Хан Тервел” като дизайнер цели 13 

години. 
Първите му произведения 

са от дърворезба. През 1974 и 1975 
година участва в Национална изложба 
в с.Орешак. Първата година е награден 
със златен медал за ракла с дърворезба. 
С нея участва на изложба в гр.София и 
гр.Конфолан-Франция. Раклата остава 
в дома му, като първо негово творение. 
През 1975 год. участва с изработената 
от него детска люлка от черешево 
дърво. Същата е откупена и остава 
в постоянната изложба в Орешак. 
Изработва стол с ажурена резба, който в 
момента е в Ритуалния дом на гр.Тервел, 
има дърворезбован стол и в Ритуалната 
зала в гр.Г.Тошево , а също и много други 
произведения от дърво.

Богатото въображение и 
изострената чувствителност не се 
задоволяват единствено и само с 
работата с дърво. Вече над 20 години 
той прави ножове. Работи с германска 
стомана”Круп”. Дръжките са от еленов 
рог или скъпо дърво, което обработва по 
специална рецепта. Каниите са от телешки 
бланк. Веско ползва елекртохимична 
гравюра на един, два и три плана.

Надарен с изострена 
чувствителност  и   пословично  
трудолюбие, Веселин Луков открива 
своите ножове в обикновено парче 
стомана. Тогава започват безсънните 
нощи и едно дълго пътуване към 
миналото. Милиметър по милиметър, 
стъпка по стъпка оживяват приказни 
картини за отколешни времена. От 
бляскавата повърхност през нас се 
изправят храбри прабългари, ширват 
се безкрайни поляни и тъмни гори и 
сякаш наистина дочуваш страхотния 
рев на препускащи диви зверове или 

потръпваш от възхита като видиш грациозния скок на благородния елен…
Истинско удоволствие е да докоснеш дори само с поглед творбите на Веско 

Луков. А колкото до това,че той се е разтворил в работата си, че се е отдал изцяло, няма 
съмнение. Това, което отличава тези ножове е , че когато настъпи мигът на великото 
раждане, майсторът извършва своето кръщение като на живо същество. Имената са 
все старобългарски. Така всеки нож поема своя път със свое име, неповторимо. Бащата 
на тези произведения на изкуството  може да бъде щастлив, че неговите рожби са се 
разпръснали навсякъде по света-Русия, 
Турция, Чехия, Румъния, Полша, Италия, 
Германия, Австрия, Белгия, Франция, 
Индия, Америка. Славата на неуморимия 
“оръжейник”, както сам се нарича, се е 
понесла далече. Тя е тази, която довежда 
почитатели и любители от къде ли не до 
скромното ателие, наречено ковачницата, 
храм със старобългарското име „Пугур”. 
До сега е изработил 1077 ножа.В момента 
Веско има много поръчки- от София 
са поръчани 5 ножа, а от Румъния 11 
ножа.Преди това за същия румънец е 
изработил 14 ножа. Неговата бъдеща 
работа  и съдба е свързана с изкуството 
върху  острието на ножа.

Личният нож на Веселин Луков 
се нарича “Чигот”, което означава 
телохранител. Той пази къщата и 
стопанина си от лоши помисли и от зли 
сили. Но най-вече охранява духа на 
твореца, дава му сили и го напътства.

Веселин Луков прави 
самостоятелни изложби в София и 
Пловдив и има редица отличия. Но най-
голямата награда за автора е радостта 
на хората и факта, че се чувства винаги 
душевно богат.

 Неговото уникално изкуство е 
познато в чужбина, но малцина в Тервел 
знаят, че тук в този добруджански рай 
работи един уникален човек с уникален 
талант, с пословична енергия и дух на 
истински българин.

Затова тервелчани може да се 
гордеем, че в нашия малък град са се 
родили, живеят и творят много талантливи 
хора, хора закърмени с природните 
красоти на родния край, одухотворени 
от широката добруджанска земя, която 
пази в недрата си времето на Хан Аспарух 
и създаването на българската държава.

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

Л Е Г Е Н Д А  В Ъ Р Х У  О С Т Р И Е  Н А  Н О Ж
РУбРИкА:
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И С Т о Р И Я Т А  н А  Т Е Р В Е л  И  Т Е Р В Е л С к И Я  к Р А й
продължава от предишния брой

„ С к а л н и т е  к у л т о в и  п а м е т н и ц и  в  Д о б р у д ж а .
 С в е т и л и щ а ,  х р а м о в е ,  м а н а с т и р и ”.

ТРАКИЙСКИЯТ СКАЛЕН КУЛТОВ  ЦЕНТЪР ПО СУХОРЕЧИЕТО ТАБАН,  
СИЛИСТРЕНКО

Единствените досега безспорно  документирани тракийски  скални 
пещерни светилища в Добруджа и на север от Балкана са върху десния 
бряг на р. Табан, приток на р. Канагьол, между с. Поп Русаново, с. В. Левски, 
с. Стрелково и с Кутловища, Силистренско. Този култов комплекс включва 
три големи скални светилища със скални храмове, култови ниши, култови 
ями, култови площадки, разположени на около 3 км. по средното русло на 
реката. Специално над светилищата върху високото равнинно плато между 
р. Табан и Дунав се намира един от най-впечатляващите тракийски могилни 
некрополи в Крайдунавска Добруджа. Между двете светилища и северно от 
тях са локализирани големи тракийски селища, а под самите светилища има 
дебел културен пласт над 4 м, в който се откриват десетки монети от IV в. пр. 
Хр. - III е. сл. Хр. и огромно количество натрошени тракийски!;съдове, много 
животински кости, монети и следи от огън. Най-вероятно тези осезателни 
следи са следствие култови ритуали, извършвани на скалните площадки 
пред храмовете. Когато надзърнем във внушителните скални олтари на 
храмовете над реката, подземните галерии и недостъпните карстови зали с 
изсечени олтарни ниши неволно си спомняме за онзи древен тракийски мит 
на Залмоксис, когото местните гети почитали като бог, и който извършвал 
мистерии в пещерния храм над реката Когайон. 

1. Тракийско скално светилище до с. Стрелково, Силистренско

Светилището е оформено в голяма естествена пещера, наричана от 
местното население „Баджалията”с размери около 7X10 м и височина около 
6 м. До нея се достига по изсечена в скалата стръмна пътека и тунел, който 
някога е бил затварян с дървена врата. Южно от пещерата старателно е 
изсечена обширна аркирана ниша, която без съмнение е играла ролята на 
храмов олтар с диаметър 3,5 м., ориентиран на изток.

На около 200 м южно от пещерата се намира висока скала, чийто връх 
е идеално подравнен. Върху тази трапецовидна площадка с размери 
3,50х3,00 м.  много старателно е вдълбан жлеб широк 0,18 м и дълбок 0,45 
м,: ориентиран север-юг. 

2. Тракийското скално светилище до Поп Русаново, Силистренско.
Светилището се намира на 4 км южно от „Баджалията”. В обширна 

пещера, наречена от местното население „Киринджика” се вижда 
полукръгла аркирана ниша /олтар/, ориентирана на изток, с диаметър 1.90 
м. В източната част на самата пещера старателно е оформена правоъгълна 
площадка, очертана с дълбоки жлебове, с дължина 4.15 м и ширина 3.05 м. 
Предполага се , че това е светилището на скалния храм.

В скалния венец на пещерата има любопитен лабиринт, включващ 
тясна галерия с дължина общо 6.00 м и вертикална шахта с височина 5.50 
м., която отвежда в обширна естествена пещера. Върху източната и стена 
старателно е изсечена аркирана ниша / 0.40 х 0.50 м./ най-вероятно малък 
олтар, единствено място огрявано от слънчевата светлина.

Северно от Киринджика се намира трето светилище. До ефектно 
природно скално изваяние под форма на мост е изсечена голяма аркирана 
ниша.

Спомена се, че на този етап на проучване това са едни от най-ранните 
скални манастири, документирани в Долнодунавските земи, Добруджа, 

на Балканите и въобще в Европа. Разположени са по бреговете на р. Суха 
и съседното сухоречие /при Думбравени/, като най-голямото съсредоточие 
е около ранновизантийските кастели от ІV-\/1 в. до с. Балик /античната 
Адина/, Оногур /античният Палматис/ и Голеш /късноантичния Св. Кирил/. 
Тук нагледно добиваме впечатление за основните монашески практики 
през V-VІ в. Центърът на монашеския живот ще да е големия киновиален 
/общежителен/ манастир Гяур евлери /християнски къщи/ на десния бряг 
срещу крепостта при Балик. Тук проследяваме всички основни помещения, 
органично свързани в единен организиран манастирски комплекс-централна 
църква /католикон/, параклис, трапезария, игуменарница и общежително 
монашеско спално помещение. Недалеч от манастира има няколко 
отшелнически килии и църква-гробница, където са погребвани монасите. 
Сходна организация и близък план има манастира при Думбравени. 
Общежителен, но не така компактно построен е манастира в подножието на 
крепостта „Асар евлери” Църквата, гробищната църква и общежитието тук са 
отделно оформени помещения, разположени недалеч едно от друго. Срещу 
„Асар евлери” и няколко километра на юг до с. Хитово има скитове, в които 
са живели по няколко монаси, вероятно свързани с големите манастири до 
Балик. Техни дъщерни скитове може да са и разположените още по на север 
обители при Брестница и Голеш, включващи по една църква и две килии. 
Някои литургични особености -правоъгълните апсиди, широките наоси на 
храмовете, ваните за ритуално измиване предполагат влияния от Сирия и 
Мала Азия, дошли вероятно с монашеската вълна от Изтока към Добруджа 
през V-VІ в. Прочее, не изключвам възможността последователите на самия 
св. Йоан Касиан да имат връзка с монашеската република около Суха река с 
център Балик /Адина/.      
           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:
По-важните новини през изминалата седмица на територията на Областта:
2 200 производители от областта са подали декларации по Закона за свръхзапасите от земеделски 

и захарни продукти. Срокът изтече на 5 януари. Според влезлия в сила на 1 ноември 2006 г. Закон за 
свръхзапасите, производителите и търговците на земеделски продукти и захарни изделия трябваше да 
декларират колко стока имат към 31 декември 2006 г. Същата информация трябваше да се предостави и 
за предходните три години. На базата на тези данни ще се изчислява какви трябва да са средните запаси за 
всеки производител или търговец, а количествата над средните ще се отчитат като свръхзапас. Неподалите 
справката подлежат на глоба от 1000 до 10 000лв. 

Дипломите на всички, които завършват образованието си през тази учебна година, ще бъдат сканирани 
и вкарани в електронен регистър, съобщи министърът на образованието Даниел Вълчев при посещението 
си в Каварна. По този начин ще се сложи край на издаването на фалшиви дипломи. Ще бъдат сканирани 
дипломите за всички степени на образование. До края на юни ще бъде готов новият Закон за народната 
просвета, тогава ще бъде представен пред Министерски съвет и парламента. От 1 юни диференциацията 
на учителските заплати ще влезе в сила. За целта са заделени 3,1 млн. лева. Даниел Вълчев обещава 
широка обществена дискусия по въпроса за диференциацията на учителските заплати. 

 По-важните новини през изминалата седмица на територията на страната:
Специалистите изчезват от трудовия пазар у нас. Липсата им ще се задълбочи особено през 2007 г. 

Това прогнозира агенция JobTiger, представител на двете най-големи мрежи от сайтове за търсене 
и предлагане на работа за България. Според тях недостигът ще е силно изразен при кадрите с висше и 
средно образование. Основните причини за това са растежът на икономиката и разширяването на вече 
работещите предприятия.

От края на миналата седмица датира промяната, която вече е публикувана и в Държавен вестник 
относно размера на винетките за автомобили до 3.5 т. Автомобилите с обща технически допустима маса 
до 3.5 т, както и автомобилите с висока проходимост минават в категория К3 вместо досегашната К2. Така 
собствениците на такива автомобили ще плащат годишна винетка в размер на 67 лв. като за лека кола, 
вместо определената за К2 500 лв. От звеното припомниха още, че от тази година има нововъведение за 
тежките камиони в категориите К2 и К1, където освен годишна, месечна и седмична винетка се продава 
и дневен стикер на стойност 20 лв. За леките автомобили годишният стикер е 67 лв., месечната винетка е 
25 лв., а седмичната-10 лв. Всички, които имат закупени стикери за миналата година трябва да знаят, че 
тяхната давност изтича на 31 януари тази година. 

Държавата ни сред богатите, народът ни - най-бедният в ЕС. Средната минимална заплата в съюза е 
753 евро, а у нас едва- 92. Българската държава стана член на Европейския съюз в цветущо финансово 
здраве, докато българските граждани са най-бедните европейци. Бюджетният излишък за 2006 година 
ще е на  стойност над 1.7 милиарда лева или 3,66 на сто от брутния вътрешен продукт. За сравнение много 

от другите държави в ЕС като Германия, Гърция, Полша и Унгария имат проблем с големите си бюджетни 
дефицити. “Излишните” пари ще се влеят във фискалния резерв на българското правителство, който се 
“стопанисва” от БНБ.  

Пневмониите може да се окажат новата зимна епидемия. Те са на път да ни накарат да забравим 
за грипа. Топлото време е другата причина за бума на пневмониите в началото на годината. 
Грипната вълна все още не се е появила у нас. Вместо нея обаче ни залива истинско море от пневмонии. 
Боледуват и децата, и възрастните. Болестта е много коварна. Отначало се появява само кашлица, която 
след това много бързо може да се развие в тежка пневмония. Рязката промяна в климата винаги се отразява 
така на хората, особено на предразположените към белодробни заболявания, разходките на открито 
заради високите температури тази зима са другата причина за зачестилите случаи на пневмония. 

По-важните новини през изминалата седмица от чужбина: 
Албания въведе рестрикции в потреблението на електроенергия, като ток няма и по 12 часа на ден 

в резултат на сушата и спрения внос на електроенергия от България. Язовирите на основните водни 
електроцентрали в северната част на страната са напълно пресъхнали заради продължителното 
засушаване, а вносът от България спря, така че Албания се намира в много тежка енергийна ситуация.

Японското консервативно правителство повиши ранга на националното си ведомство за отбрана от 
управление в министерство. Този ход е в линия със стремежа на премиера Шиндзо Абе да засили позициите 
на армията. Така Япония се сдоби с военно министерство за първи път от края на Втората световна война 
насам. Но и преди 1945 г. страната не е имала министерство на отбраната, тъй като тогава функциите му са 
били изпълнявани от две министерства - на армията и на флота. 

Албания-център на търговия с хора. За 10 г. жертва на този трафик са станали над 50 000 души. Голяма 
част от жените, станали жертва на принудителната проституция в западните европейски държави, са от 
Източна Европа. До края на 90-те години на миналия век Албания се смята за център на търговията с хора, 
а от 1992 г. до 2002 г. жертва на този трафик са станали над 50 000 албанци. Населението на балканската 
държава възлиза по това време на не повече от три милиона жители, което означава, че всеки 60-ти е бил 
отвлечен, продаден, принуден към проституция. 

Хиляди украинци посрещнаха новата година с ударна доза радиация. Без да подозират каквото и да 
било, жители на столицата Киев си купили дървени въглища преди празника, за да приготвят трапезата 
си. Мнозина си пекли шишчета, други - пържолки. Но никой не можел да предположи, че въглищата са 
силно радиоактивни. Те са добити от дървета, които били изсечени от горите край Чернобил - украински 
град, печално известен заради тежката аварията в местния АЕЦ през 1986 г.Въглищата били продавани 
в супермаркетите на Киев около Нова година. Те били разфасовани в торби от 10 до 25 кг. Аферата е 
разкрита.

РУбРИкА:

През изминалия период от 8 януари до 12 януари, на територията 
обслужвана от на територията на Областна Дирекция „Полиция” 
(ОДП)-Добрич, са  регистрирани 22 криминални престъпления и 
произшествия. 

На територията на ОДП-Добрич за посочения период са регистрирани 
23 пътно-транспортни произшествия, като част от тях с нанесени 
значителни материални щети по автомобилите.  

Поделенията на ОД ПБЗН при ОДП-Добрич са участвали в гасенето на 
10 пожара, като само  при единият има нанесени значителни материални 
щети. 

За времето от 01:20 часа до 15:50 часа от служители на РПУ–Тервел 
е установен един водач на лек автомобил 29 години, от гр. Тервел, 
управлявал след употреба на алкохол над 1.2 промила на хиляда. 
Техническото средство, с което е изпробван водачът е отчел 1.66 промила 

на хиляда. Деянието на водачите е престъпление по чл. 343”Б”, ал. 1 от 
НК.

На 08.01.2007 година, след проведени оперативно-издирвателни 
мероприятия от служителите на Второ РПУ – Добрич и  РПУ – Тервел са 
установени две лица- 16 -годишно непълнолетно момиче от с. Орляк, общ. 
Тервел и 20- годишен жител на с. Храброво, Балчик, съответно  обявени 
за общодържавно издирване и местно издирване. Непълнолетното 
момиче се издирвало от служителите на реда за това, че на 07.01.2007 
година е напуснало дома си и е било в неизвестност. След установяването 
му служителите на РПУ–Тервел са го предали на родителите му. Второто 
лице се издирвало от служителите на полицията във връзка с досъдебно 
производство. Предаден е на съответния дознател.

  След проведени активни оперативно–издирвателни 
мероприятия, организирани на служители на РПУ–Тервел и Първо РПУ–

Добрич, са установени две лица обявени за общодържавно издирване–
непълнолетно 16-годишно момиче и мъж на  48-години от гр. Добрич. 
Непълнолетното лице се издирвало от служителите на реда, тъй като на 
10.01.2007 година, напуснало дома си в гр. Тервел и е било в неизвестност. 
След установяването му, служители на РПУ–Тервел са го предали на 
родителите му. Спрямо лицето няма извършено престъпление. Другото 
лице се издирвало във връзка с досъдебно производство. 

На 10.01.2007 година, около 23.50 часа, в РС”ПБЗН”–гр. Тервел е 
получен сигнал за пожар в товарен автомобил “Форд–Транзит”,  паркиран  
в гр. Тервел. Пожарът е погасен от дежурен екип на РС “ПБЗН”-Тервел. В 
резултат на пожара са нанесени известни материални щети в предната 
част на автомобила. Пожарът е предизвикан от късо съединение в ел. 
инсталацията на МПС.

о б Щ Е С Т В Е н  Р Е Д  И  С И Г у Р н о С ТРУбРИкА:



�Година II,  брой 3, сряда 17 януари 2007 г.     ТЕРВЕЛ 

“В огромната и неразгадана вселена не можеш друго, освен да 
извървиш собствения си път”

     Жеко Марчев
Любезни читателю!
Вестник “Тервел” слага началото на нова рубрика, в която бихме искали 

да поместим всичко онова, което вълнува душите ни и често посягаме към 
белия лист, за да споделим онова, което бушува в сърцето ни, в ума ни. 
Понякога е по-лесно да напишеш нещо, отколкото да го споделиш. Защо 
ли стана така?

Живеем в малък град, където всички се познаваме. Живеем, 
съществуваме, страдаме и обичаме. Забързани сме, често се прикриваме 
зад времето, в което живеем. Времето не ни достига за нищо. Отчуждаваме 
се. И се страхуваме. От себе си.

Нека не посипваме с пепел душите си и да намерим равновесието в 
живота си. Равновесието се постига със словото, то ще ни върне и вярата 
в доброто.

Като начало Ви представяме поезията на г-н Жеко Марчев. Заглавието 
на рубриката е заглавието на неговата стихосбирка, а мотото е неговата 
житейска философия.

обЩИнА ТЕРВЕл кАнДИДАТСТВА По ПРоГРАМА ФАР – 
ТРАнСГРАнИчно СЪТРуДнИчЕСТВо С ПРоЕкТ ЗА кулТуРЕн обМЕн

Проект по Програма ФАР , Трансгранично  сътрудничество към МРРБ внесе 
на 09 януари общината.Партнъор по проекта е румънската община Баняса 
от област Констанца.Проектът предвижда поредица от дейности , с които 
ще се осъществи културен обмен между Тервел и Баняса.Първата дейност , 
планирана по проекта , е семинар за специалисти в областта на културата и 
читалищното дело от двете общини.По време на този семинар ще се изготви 
регламент за предстоящите по проекта дейности.След семинара се предвижда 
едноседмично посещение в гр.Баняса на български хореограф – Нели Динкова 
– главен художествен ръководител на детския фолклорен танцов ансамбъл 
„Калинка Вълчева” към читалището в Тервел. По време на визитата си тя ще 
постави подбран от нея добруджански танц в детския фолклорен ансамбъл 
„Етно” в град Баняса. След това гост на ансамбъла  в Тервел ще бъде румънски 
хореограф , който ще постави тук румънски танц.Децата ще покажат наученото 
по време на две културни събития през м.септември в двете общини . 
Румънските танцъори ще гостуват с програма за празника на Тервел – 22 
септември. Нашите таланти ще гостуват в Баняса в началото на септември.

В  рамките на проекта ще бъде издадена книжка на три езика – български, 
румънски и английски – с информация за това , как се празнува Рождество 
Христово от двете страни на границата. Коледа заема съществено място в 
проекта, защото той предвижда среща на Коледарски групи от двете общини 
на границата на 25 декември.С това приключва изпълнението на проекта. 
Съпътстваща дейност е изработването на кукли , облечени в български и 
румънски носии от участниците в школите по изобразително изкуство в двата 
града. Изложбата от кукли ще пътува  с двата ансамбъла и ще се експонира по 
време на празниците през м.септември.

Общият бюджет на проекта възлиза на 49 700 евро.5000 евро ще бъдат 
осигурени от общината под формата на съфинансиране. 

Проектът ще бъде реализиран , при условие , че бъде одобрен за 

финансиране от ИА на Програма ФАР.
Да пожелаем успех на това начинание , което би донесло приятни 

преживявания и нови познания за хората около нас на тервелските деца и на 
цялата общественост! 

ТАЗИ СЕДМИЦА ПоДПИСВАМЕ МЕМоРАнДуМ
 С ПРоЕкТ „кРАСИВА бЪлГАРИЯ”

На 16 януари т.г. в гр.София , Кметът на общината инж.Живко Георгиев ще 
подпише меморандум с Проект „ Красива България” за изпълнение на обект „ 
Благоустрояване на парк за отдих и спорт в гр.Тервел”. Общината внесе проекта 
през м.октомври м.г. Вестта за неговото одобрение дойде в края на миналата 
година. Общият бюджет на проекта е 133 000 лв. 120 000 лв. са предвидени за 
строително – ремонтните дейности. Припомняме на нашите читатели , че с 
тези средства ще се асфалтират алеята , която води към градския стадион и 
двете централни алеи на парка. Ще се поставят нови бордюри , на местата , 
където липсват такива. Предвиждаме и обновяване на кътовете за отдих и игра 
на деца. В рамките на бюджета на проекта ще се проведе квалификационно 
обучение за строителни дейности на безработни лица от общината. Настоящият 
проект е третият , който общината печели по тази бюджетна линия. През 2006 г. 
бяха реализирани два проекта – ремонт на училището в с.Безмер и на детската 
градина в с. Зърнево.

След подписването на меморандума ще се премине към организиране на 
тръжната процедура за избор на изпълнител.

ДИРЕкТоРИ нА учИлИЩА И ДЕТСкИ ГРАДИнИ учАСТВАТ В 
РАЗРАбоТВАнЕ нА ПРИМЕРЕн обЩИнСкИ ПРоЕкТ

На 11 януари работна група от пет директора на общински училища и 
детски градини  направи своеобразен „тренинг” за разработване на идеен 
проект по приоритет 4 на Оперативна програма за регионално развитие. По 
този приоритет нашата община в партнъорство с други общини ще може да 

кандидатства за усвояване на средства от структурните фондове. Групата 
генерира идея за изграждане на база за спорт и   отдих в селата Коларци и 
Телериг / община Крушари / . Концепцията на бъдещото начинание  се базира 
на липсващите към момента условия за спорт и отдих на децата и младежите 
в малките населени места на двете общини. Причината за избора на двете 
села , като обекти за реализиране на проекта е тяхната близост с канъона на 
Суха река . Вече всички знаем , че той представлява уникално съчетание от 
изключително богат птичи свят , датиращи от пети – шести век от н.е. скални 
манастири и невероятно красиви природни дадености.

Идеята на  участниците в работната група бе да се създадат условия за 
целогодишни спортни занимания и отдих на децата и младежите от двете села.
За тази цел се предвижда да се извърши основен ремонт на физкултурните 
салони в селата Коларци и Телериг , да се преасфалтират спортните площадки 
на двете училища и да се изгради място за пикник и наблюдение на птици 
в канъона на Суха Река. Ползването на обновените физкултурни салони 
и новоизградената зона за пикник би била от полза и за двете общини. 
Вложенията в инфраструктура от този тип са предпоставка за снижаване 
нивото на детската престъпност , за  превенция на агресията у подрастващите 
, за снижаване на нивото на детската заболеваемост , за създаване на условия 
за задържане на децата в училище. 

Общината ще внесе идейния проект , заедно с други свои проекти за 
селекциониране по Оперативната програма.Срокът за това е до 9. февруари 
т.г. Директорите на образователни звена показаха , че имат своите виждания 
за проекти , с които да усвояват средства от структурните фондове и да бъдат 
полезни за младите хора от общината.

Дейността  на работната група се подпомогна от г-жа Галина Митева – Зам.
Кмет на община Добрич и от Зам.Кмет Дияна Илиева – ресорен отговорник за 
дейностите образование и регионално развитие. 

о б Щ И н С к И  В Е С Т ИРУбРИкА:

      П о  П Ъ Т Я  н А  ж И В о Т АРУбРИкА: В И Ц  Н А  б Р О Я
На гости в този брой е хуморът за сметка на Момчетата:

С тях и без тях – все зле. Те са :
* Като кафето- най-предпочитаните са силни, горещи и не ти дават да спиш цяла нощ;
* Като компютъра –винаги имат проблем с паметта;
* Като ксерокса- за нищо друго не стават, освен за размножаване;
* Като снеговалежа- не знаеш кога ще дойдат, колко сантиметра ще са и колко ще издържат;
* Като банкова сметка- когато изтеглиш парите, трябва да ги закриеш;
* Като хороскопа- вечно те съветват какво да правиш, но обикновено грешат;
* Като времето- по никакъв начин не е възможно да ги промениш;
* Като трактора- сипеш ли им малко спирт, нямат спиране;
* Като докторите- не можеш да разбереш какво искат да кажат;
* Като лекарство- не са приятни, но без тях не можем;
* Като кучетата- не ги ли дресираш, ще търчат из къщата и ще изцапат навсякъде; 
* Като пощальоните- чукат на всички врати, докато им отворят; 
* Като професорите- на теория са много добри, а на практика хич ги няма;
* Като сперматозоидите- на 15 милиона само един е полезен;
* Като делфините- казват, че били умни, ама още никой не го е доказал;
* Като облаците- когато си тръгват, денят става прекрасен;
* Като пуканките- залъгват глада, но за кратко. 

П Р А З н И ч Е н  к А л Е н Д А Р  З А  М .  Я н у А Р ИРУбРИкА:
Антоновден – 17 януари 
Православната църква почита паметта на Преподобния Антоний Велики, празникът е наричан от народа 

Антоновден. В народния календар Антоновден се празнува за предпазване от болести. На този ден жените не 
предат, не плетат, не варят боб и леща, за да не разсърдят чумата, шарката и “синята пъпка”. Специално омесени за 
празника содени питки, намазани с петмез, се раздават на близки и съседи за здраве. В народните представи живеят 
двама братя близнаци, ковачите Андон и Атанас, които първи изобретяват ковашките клещи. Затова Антоновден 
и Атанасовден /на 18 януари/ са един след друг и се честват като празници на ковачи, железари, ножари, налбанти. 
Имен ден празнуват Антон, Антония, Андон, Тончо, Донка.

Атанасовден – 18 януари 
Зимен свети Атанас - в народните вярвания свети Атанас е представен като властелин на снеговете и ледовете. 

Облечен с копринена риза, той отива в планината на своя бял кон и се провиква: “Иди си, зимо, идвай, лято!” Затова 
празникът е известен и като Среди зима. Атанасовден се почита, както и Антоновден, като патронен празник от 
ковачи, железари, ножари и налбанти, а заедно с това и като празник в чест на чумата и шарката. За омилостивяване 
на болестта се пекат питки, които се надупчват с вилица, за да не се “надупчат” децата от шарка. Жените спазват 
същите забрани, които се характеризират за Aнтоновден. Именници са всички носещи имената Атанас, Атанаска, 
Наско.  

М Е С Е ч н А  С б И Р к А  н А  ч И Т А л И Щ н И Т Е  С Е к Р Е Т А Р И

В И Е  П И Т А Т Е  к М Е Т АРУбРИкА:
ВЪПРоС: През зимата вечерният здрач пада рано. Районът около Соу „йордан йовков” в Тервел е неосветен и опасен за децата. какво правите по въпроса ?
ОТГОВОР: Хубавото време в началото на годината ни позволи да продължим работата си по ремонта на уличната осветителна мрежа на града.Започнахме да възстановяваме осветителните стълбове в района на училището , около 
сградата на бившия партиен комитет и по улица „ Цар Калоян” , в посока към стопанския двор на бившия завод „ Хан Тервел”. Ще бъде осветен целия участък от центъра на града до околовръстния път за гр.Силистра. Вложенията на 
общината в този ремонт са на приблизителна стойност 6 000 лв. 

Народните читалища са самоуправляващи се културно-просветни 
сдружения, които изпълняват държавни културно-просветни задачи в 
населените места. Тяхната дейност се субсидира от държавата, но чрез 
общините.Въпреки тяхната сравнителна финансова самостоятелност, Община 
Тервел подпомага и координира дейността им, осигурява и финансирането за 
ремонти и оборудване на читалищните сгради. Координаторската дейност се 
осъществява от служител в общината. Утвърдена е многогодишна практика 
всеки месец на 10-то число да се събират читалищните секретари на 13-те 
читалища от тервелска община. На тези събирания се поставят конкретни 
задачи във връзка с културната дейност, работата на самодейните състави, 
участието им в конкурси, събори, концерти и в цялостния културен живот на 
града и общината.

На 10 януари 2007 година се проведе първата за годината сбирка. Най-
важните въпроси, които се разгледаха е участието на читалищата в Общинска 
програма „Училището и читалището-естествена и безопасна среда за децата”, 
разработена от ресорния зам.кмет. Вниманието на секретарите на читалищата 
от Безмер, Коларци, П.Груево, Божан, Кочмар, Жегларци, Орляк, Зърнево, 
Н.Камена, Каблешково и Честименско беше насочено към третия компонент 
”Училищни и читалищни детски самодейни състави”. По-обстойно бе 
разгледана Апликационната форма за кандидатстване. Беше  обяснено какви са 
особеностите при  попълване на  формуляра . Споделиха се идеи и предложения 
за подпомагане на тези читалища, които имат желание и възможност за 
кандидатстване по общинската програма.

Насочи се вниманието на присъстващите към разработване  на културната 

програма за 2007 година и участието на читалищата в традиционните културни 
прояви на Общината. Новото предложение към тях бе да се планира провеждане 
на празници на културата в селата, подпомагани от общината. 

Бе поставена задача, читалищата да участват със свои материали в нови 
рубрики за в-к ”Тервел”.

Чрез месечните сбирки читалищата имат възможност да споделят своя 
опит с колегите си, да  задават въпроси към общинската администрация  и 
да търсят подкрепа за разрешаване на проблемите, произтичащи от пряката 
им работа. Те самите изразяват задоволство от тези сбирки, защото  често 
те  се провеждат в присъствието на заместник кметовете г-жа Илиева и г-жа 
Костадинова.

Редакционния екип на в-к „Тервел” от свое име и от името на всички граждани поздравява всички именници, 
като им пожелава да са живи и здрави още дълги години и да носят с гордост българските си имена ! ЧЕСТИТО !

               Моментна снимка

В забъркания, делничния ден
се случват толкова неща край мен.
В количка инвалидна млад човек един
добронамерено ми кимна, весело ме
поздрави.
Друг път на тротоара нафукан господин
блъсна жена със бебе във ръце
без укор в себе си дори,
а камо ли да се извини.
Ту срещам нищета, апатия и скука,
ту енергични хора с вяра и сполука.
За политиците не ща да става реч.
Тя тяхната си е съвсем наред.
Чертаят важни перспективи
за нашия просперитет.
Една моментна снимка не е зле.
Дано въпроса важен всеки си го зададе.
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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

З А  П о л З И Т Е  И  П Р Е Д И З В И к АТ Е л С Т В АТА  о Т  ч л Е н С Т В о Т о  н А  б Ъ л ГА Р И Я  В  Е С  И
 З А  И н Т Е Г РА Ц И Я ТА  н И  В Ъ В  В С Е к И Д н Е В И Е Т о

СОУ ”Йордан Йовков” отбеляза 
членството ни в Европейския съюз 
като събра в една обща идея ученици, 
учители и ръководство, които вече втора 
седмица осъществяват набелязаните 
мероприятия.

Първият ден след зимната ваканция 
ученици от ХІа клас, подкрепени от своя 
класен ръководите – г-жа Росица Стратиева, 
дадоха началото на инициативата “Единни 
в многообразието”. Облечени в синьо с 
жълта звезда на блузата, те посрещаха 
пред входа на училището с комплект 
брошури и тематични материали 
“България и Европейският съюз”. 

Идеята на инициативата е българите да влязат в 2007 г. като пълноправни и достойни граждани, 
както на собствената си родина, така и на Европейския съюз. Според младежите за тази цел преди да се 
интегрират в ЕС българите трябва да се интегрират в собствената си страна. Това е важно условие и един 
от най-лесните начини е връщане към миналото на народа ни и отправяне на поглед към настоящето и 
бъдещето. 

За постигане на целите, инициаторите вярват, че привличането на всички ученици в предприетите 
дейности ще ги накара да разберат, че е тяхна задачата да търсят и откриват възможности да споделят 
своята визия за утрешна Европа. 

По План на СОУ”Й. Йовков”, приет на училищен съвет броени дни преди обявяването на България за 
пълноправен член на ЕС, са предвидени поредици събития, които ще преминат на няколко етапа.

Първият етап бе свързан с отпечатването на листовки и брошури, които  представят факти от 
историята на европейското обединение, пътят на обединена Европа, значението “да бъдеш европейски 
гражданин”, институции и символи на ЕС…

Обособен е и тематичен кът с нагледни 
материали. В кампанията е предвидено всички 
ученици от І до ХІІ клас, под ръководството на 
своите класни ръководители да се включат със 
свои инициативи. 

На учениците от VІІІ до ХІІ клас бе 
предоставена мултимедийна информация на 
тема:”Пътешествие в Европа”. Предвижда се 
през следващата седмица с материала да се 
запознаят и учениците от останалите класове.

Учениците от ХІІ клас попълниха тест “15 
въпроса за Европа”, който им бе зададен от МОН. 
Точно в 14:00 часа на 10 януари, директорът 

на СОУ”Й.Йовков” раздаде тестовете на всичките тридесет ученика. След обработка на резултатите 
единодушно бе решението, че дванадесетокласниците  имат много добра обща представа за облика на 
Европа през ХХІ век. Една от причините за показаното задълбочено познание е може би и фактът, че още 
от началото на годината под ръководството на своята преподавателка по история и “Свят и личност”, 
те готвят доклади “По проблеми на съвременния свят и интеграцията на България в ЕС”. Учениците ще 
защитят публично своите разработки пред ръководители, учители и съученици.

Дарина Деянова подготвя доклад на тема: “Възникване на идеята за правата на човека. Статут на 
гражданина”. Александра Драгомирова разработва “Дилемата – универсализация или глобализация”. 
Блага Христова е насочила вниманието си към “Културното наследство и проблемът за поколенията”. 
Росица Цанкова разглежда “Личността в традиционните и модерни институции”. Ангел Иванов работи 
по въпросите за “Глобализация: Тревоги и надежди”…

Наред с подготвяните доклади, учениците от ХІІ клас се включиха и в обявен от Община Тервел 
конкурс за изготвяне на Проект “Облагородяване на училищен двор” – “За по-европейско училище”, 
като инициатива за отбелязване на членството на България в ЕС.

Много и интересни са идеите, които ученици и учители заедно ще осъществят през годината. В час по 
история учениците разработват и дискутират теми за “Възникване и развитие на ЕС”. Деветокласниците 
с класен ръководител Николинка Кирова също подготвят свои материали. Но безспорна ще е атракцията 
от предстоящата на 18 януари Викторина на тема: ”Европейското гражданство”, която подготвят 
учениците от ХІа клас.

Те са поканили всички желаещи да вземат участие и до момента има подадени общо 6 заявки – от VІІ, 
ІХ, Х и ХІ клас. Участниците са сформирали отбори от по 3-ма души и ще отговарят на въпроси свързани с: 
История на европейското обединение; Европа на гражданите; Еврото като единна валута; Институциите 
на ЕС; Разширяването на ЕС; Общите политики; Ценности, цели, символи, идеали на Европейската 
общност; Присъединяване на България къв ЕС; Какъв ще бъде обликът на Европа през ХХІ век.

Тези инициативи по популяризиране на членството ни в ЕС са едно добро начало, вещаещо успех. 
А нашите деца знаят, че най-напред се започва с изучаване на чуждия опит – така и постъпиха. 
В своето начинание те споделят, че са черпили информация основно от Интернет и публикации в 

пресата, а с безспорната помощта на класните 
ръководители съумяват да трансформират 
в нов тип  взаимодействие, в чиито център 
поставят себе си - ученика с неговите идеи, 
особености и способности. Така поемайки 
отговорност при изпълнение на собствените 
си планове и мотивирани за активна дейност, 
децата на Тервел показват “как едно българско 
училище ще се доближи до европейското 
образование”. Но …

Успехът зависи от всички!

М А л к И Т Е  х у Д о ж н И Ц И  н А  Т Е Р В Е л
Децата от школата по изобразително изкуство към 

ОДК”Малкият принц” изпратиха свои рисунки за участие в 
Интернационалния конкурс “Шанкар”- Ню Делхи, Индия.

Темата на конкурса е свободна. Няма ограничения 
относно техниката на изпълнение, с изключение на батик, 
линогравюра и компютърна графика, както и колективни 
работи.Конкурсът е отворен за деца от целия свят, които 
са родени след 01.01.1991 година. Наградите за отличените 
творци са:

Носител на индийския златен медал на името на 
Джавахарлал Неру; 400 сребърни медала и 400 награди; 
удостоверение със “Сертификат за достойно участие”.

След доста труд, за около 8 часа в рамките на 2 
седмици, децата претвориха своите идеи в разнообразни 
картини:

“Риби” на Екатерина Николова от І клас, ”Градски 
пейзаж” на Константин Георгиев от І клас, ”Високи сини 
планини” на Александър Маринов от І клас, ”Семейство 
китове” на Радостина Георгиева от І клас, ”Риби” на 

Христина Николаева от І клас, ”Костенурка” на Йоана Димитрова от ІІ клас, ”Портрет на момиче” на Радостина 
Петкова от ІІІ клас, ”В детската ми стая” на Христина Железова от ІІІ клас, ”Църква” на Христо Атанасов от ІІІ 

клас, ”За риба” на Дарина Иванова от ІV клас, 
”Зимна картина” на Десислава Драгомирова 
от ІV клас, ”Кораба” на Мая Владимирова от 
ІV клас, ”Портрет на моето семейство” на 
Диляна Петкова от V клас, ”Вечер при баба и 
дядо” на Марина Ивелинова от V клас, ”Конни 
състезания” на Пламена Красимирова от V 
клас, ”На море” от Гергана Тончева от VІ клас, 
”Фестивал на спортни мажоретни танци” 
на Недялка Тончева от VІ клас, ”Тренировка 
по бокс” на Илияна Живкова от VІ клас, 
”Балерина” на Кремена Веселинова от VІ 
клас, ”Зимни игри” на Мюджгян Шаиб от VІІ 
клас, ”За риба” на Калиакра Николаева от 
VІІ клас, ”Залез над Черно море” на Моника 
Пенкова от VІІІ клас, и “Черноморски бряг” на Калина Иванова от VІІІ клас.

След кратък отдих от около една седмица, през която малките художници ще открият в сградата на 
общината своя самостоятелна изложба, те ще започнат да творят за международен конкурс в Македония.

Успех на малките художници на Тервел!
      
       Виолета Янкова

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
Бисери на децата от ЦДГ ”Първи юни” гр.Тервел

Пламенчо на 4 години търси мечето-панда и 
пита ?

- Къде ми е фандичката?

Четиригодишният Тихомир отговаря с гордост 
на въпроса на своята учителка:

- Какво има твоя татко на рамото си?
-Фагон ( пагон )

Бора Мюмюн, който е на 5 години иска ютията:
- Госпожо, ако обичате, дайте ми гладето.

Малката Марина на 3 години казва:
- Днес ние с мама се пъкахме ( къпахме ).


