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                      ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ

На 21.01.2007 год.- Денят на родилната помощ, 
по стара традиция Акушеро-гинекологично 
отделение към МБАЛ-Тервел се посещава от 
представители на Община Тервел-майки и жени, 
за да се изрази най-сърдечната благодарност 
към всички гинеколози, акушерки и към всички 
служители, от чиито ръце и неуморни грижи се 
раждат децата на Тервел и на Тервелска община. Те 
даряват с най-прекрасния дар- едно малко плачещо 
Слънчице, която да огрява домовете ни. Тази 
година посещението от общинска администрация 
бе на 19.01.2007 год., присъстваха Зам. Кметовете 
Дияна Илиева и Стефка Костадинова, а също и 

служителки от администрацията. От името на Кмета на Общината- инж. Живко Георгиев бе поднесен подарък 
и поздрав към медицинските специалисти .

В знак на признателност и благодарност в този брой на вестника ще ви разкажем за началото, за  годините 
на развитие и настоящето на АГО в град Тервел. 

За първи път родилното отделение отваря врати през месец септември 1955 година в малка сграда с 
акушер-гинеколог д-р Гюров.По това време той е и главен лекар на Общинската болница. Акушерки са били 
Тодорка Стефанова Митева и Мила Цветанова Михайлова. Година след откриването– 1956 год. акушерка 
е и Ана Николова Николова. През 1960 год. завеждащ АГО е д-р Марко Марков, старша акушерка- Влайка 
Русева Влайкова и акушерки- Станка Митева Димитрова, Мария Николова Статева, Минка Василева Илчева. 
През 1961 год. завеждащ АГО е д-р Иван Николов Попов, акушерка- Недялка Драгостинова Драгостинова 
(починала). През 1965 год. завеждащ е д-р Владимир Тодоров Филков, ординатор -д-р Димитър Христов 
Трифонов, старша акушерка е Иванка Иванова Гендова, акушерка- Петранка Димова Георгиева. През 1967 
год. ординатор на АГО е д-р Божидар Ташков и д-р Ледка Стоянова. През 1968 год. 
завеждащ АГО е д-р Любен Василев Славов. През 1970 год. завеждащ акушеро-
гинекологичното отделение в гр. Тервел е д-р Божидар Костадинов Ташков, а д-р 
Марко Марков е ординатор. 

Новозапочнали акушерки през годините 1971-1984 година са: Калинка Иванова 
Александрова, Иванка Пантелеймонова Денчева, Пенка Ганчева Кръстева, Тонка 
Атанасова Кръстева, Елена Андонова, Анна Костадинова Василева, Елена Иванова 
Янчева и Величка Енчева Славова, старша акушерка от 1971 год. е Петранка 
Димова Георгиева. 

Назначени като ординатори през месец декември 1984 год. са д-р Валентин 
Христов Георгиев и д-р Стефан Янков Николов. През 1975 год. е назначен към 
АГО гр. Тервел и д-р Вичо Димитров Кожухаров, а на 01.09.1984 год. той става 
завеждащ лекар на гинекологично отделение. 

Приоритети през годините са били: значимите здравни проблеми, изискващи 
незабавно разрешаване; планова хоспитализация на родилки и бременни с хронично 
произтичащи заболявания; болнично лечение на трудните за диагностициране или 
изискващо комплексно лечение; изследване и диагностициране на клетъчните 
изменения, водещи до малформации и насочване за лечение; утвърждаване и 
повишаване на социалната значимост на дейността на АГО чрез адекватно здравно- 
сексуално възпитание сред учениците и консултации за безпроблемно износване на 
бременността ; обучение за подходящо поведение в процеса на раждане на бременните 
жени, както и консултации и съвети за отглеждането на детето в първите седмици след 
раждането. 

Най-„плодородната” година за общинската болница е 2001 год., когато лекарите и 
акушерките са изродили 163 новородени. През 2005 година в отделението са проплакали 
97 деца , а през 2006 – едва 77.Голяма част от децата на Тервел обаче се раждат в 
гр.Добрич и други населени места.Така през 2006 г. Дирекция Социално Подпомагане 
гр.Тервел е изплатила еднократни помощи за раждане на 189 деца.

Болничните стаи в Акушеро-гинекологично отделение са с 2 легла, общо отделението 
разполага с 10 легла за болни с назначено хоспитирано лечение, с отделни санитарни 
възли и бани, които са оборудвани с мивки и течаща топла и студена вода. Стаите са съобразени с хигиенните 
изисквания. Условията за новородените са добри, пригодени са за удобство на родилките и персонала. 
Отделението разполага с шест легла за новородени. 

Дарители през годините-няма, основен източник за издръжка са субсидиите от Община Тервел. 
През последните години са два случаите на израждане на деца-близнаци. Там където има деца има уют 

и топлина, но още по-голяма радост за всички ни 
е, когато се появят на бял свят близнаци. Шенай 
Мустафа Сабит от с. Безмер роди през 2001 год. 
близнаци. Тежките по 1,500 кг. момчета проплакват 
за първи път, под зоркия поглед на лекарите и 
акушерките, които помагат на младата майка да 
получи двете си „плачещи вързопчета”. 

На Първи април 2004 год., не като на лъжа, 
младата майка Неджван Ахмед от с. Градница, 
прегърна проплакалите си две рожби- момиче и 
момче.  

Последното новопоявило се тервелчанче през 
изминалата 2006 г., изродено в АГО гр. Тервел е 
рожба на Марияна Красенова Янкова от с. Безмер, а бебето се казва: Ерджан Славов Стефанов.Той се ражда 
като предвестник на много светли празници– Рождество Христово, Курбан Байрам, Нова Година – и най-
надеждния – приемането ни в Европейския съюз. Първото бебе за 2007 г. в гр. Тервел е изродено на 03.01.2007 
г., то е рожба на Фатме Сали Ибрям от с. Орляк, а малката госпожица се казва Анифе Ибрям Осман. 

АГО е разположено на втория етаж в сектор „Г” на болницата, изложението е изток-запад. Отделението 
разполага и със следните помещения- приемно-консултативен кабинет, 5 болнични стаи и капацитет на 
легловата база от 10 легла; асептична манипулационна; помещения за раздаване на храна и офис за мръсни 
посуда; стая за чисто бельо; стая за мръсно бельо; изливна; стая за временно съхранение на отпадъците; склад 
за материали и консумативи; служебни стаи; асептична и септична родилни зали; детска стая за новородени; 
интензивен сектор за новородени и родилки; кюретажна зала и ритуална зала. 

Приемно-консултативен кабинет е разположен до входа на отделението, с отделен вход, позволяващ 
на бременни по спешност, бременни за хоспитализация и без такава ,да потърсят помощ при високо 

квалифициран с дългогодишна практика специалист. Приемането на пациентите 
става чрез направления. 

Като необходимост се отчита закупуването на кувьоз за интензивната 
стая за новородените. Със средства от бюджета осигурен от Община Тервел, 
а също и от РЗОК и Министерството на здравеопазването- София, е осигурена 
голяма част от специализираното оборудване на Акушеро-гинекологичното 
отделение- тазометър за измерване на диаметрите на нопостъпили родилки, 
кантар-ръстомер, амниоском- определящ честотата на околоплодните 
води при родилките; бром тимол- доказващ изтичането на околоплодните 
води, камдпотокограф- записващ детските сърдечни тонове, контакции, 
приспособление за осъществяване на пряка връзка с плода; вакуум екстрактори; 
форцебс; аспиратори-3 бр.; кувьоз; УВЧ за облъчване на новородените; детски 
ларингоскоп; голямо и детско АМБУ; механичен аспиратор; електронна теглилка; 

абдуминална сонда; фопендоскоп; сфигмоманометър; кардиомонитор и още редица 
други.  Като необходимост, специалистите отчитат пренасочването на част от средствата 
към текущо поддържане на материалната база и повишаване на квалификацията на 
персонала, поддръжка на съвременно ниво на знанието и прилагане на съвременни 
методи на лечение. 

В АГО към днешна дата неуморно се трудят д-р Вичо Кожухаров- началник 
отделение, д-р Стефан Николов- ординатор, д-р Наско Чакъров- анестезиолог и разбира 
се, акушерките: Донка Иванова Атанасова, Калинка Иванова Стоянова, Стоянка Иванова 
Александрова, Тонка Атанасова Кръстева, Елена Иванова Георгиева и Пенка Ганчева 
Стоянова. Нека не забравяме и обслужващият персонал, които допринася много за 
завидната хигиена в отделението. 

Формирането на добър работен екип е от съществено значение за осигуряването на 
ефективно обслужване на пациентите. В АГО към момента работят 13 души, разпределени 
по длъжности- двама лекари с придобита специалност по „Акушерство и гинекология”, 
един специалист по „Анестезиология и реанимация”, 5 акушерки, 1 старша акушерка и 3 
санитарки. Медицинският персонал притежава необходимата квалификация.

Нека за този хубав празник – Денят на родилната помощ, всички ние - бъдещи и 
настоящи майки -да пожелаем на лекарите, акушерките и обслужващият персонал добро здраве и успешна 
година. Вашите ръце, скъпи медици даряват Живот на новородените, Щастие на семействата, убедени сме, че 
всеки един, които е бил ощастливен с „малкото плачещо вързопче” в този момент Ви благодари за положените 
грижи и труда !!! Нека сте ни живи и здрави още дълги години, пожелаваме си да ни се раждат повече деца, 
повече радост да „грее” и „озарява” домовете, за да съхраним надеждата за едно по-добро бъдеще !

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

А к у ш е р о - г и н е к о л о г и ч н о  о т д е л е н и е  п р и   М Б А л   г р.  т е р в е л
руБрикА:

Година I I ,  брой 4,  с ря д а 24 януари 20 07 г.

Хората, чиито ръце поемат новородените

Малките креватчета в очакване на своите пациенти

“Бабите” и техните гости на празничното хоро

Д-р Николов и Д-р Кожухаров-“стожерите” на отделението
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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

„Скалните култови паметници в Добруджа. 
Светилища, храмове, манастири”.

3.Скален манастир „Гяур евлери” до с.Балик, Тервелско.
Намира се върху десния бряг на р. Суха и се явява най-големия  

ранновизантийски скален манастир от V-VІ век в България. Разположен е на 
три нива и включва църква, параклис, игуменарница и голямо общежително 
скално помещение.

Централната църква католикон е старателно изсечена с наос под формата 
на квадрат с дължина 3.10 м и височина 1.90 м. Върху източната стена е 
оформен триделен олтар.По коридор се достига до голямо общомонащеско 
скално помещение, в което е вдълбан кладенец за вода. Църквата има 
квадратен притвор, а до него параклис с правоъгълна апсида. Северно от 
параклиса има трапезария и игуменарница. Манастирът е преизползван 
през Х в., за което свидетелства керамиката в подножието и няколко 
руноподобни и кирилски надписа.

Северно от манастира има още две уединени отшелнически килии и 
църква-гробница „Сандъкларь маара” за погребване на монасите.

4.Скална обител „Тарапаната” до с.Балик, Тервелско.
Намира се върху десния бряг на Суха река и на около 300 м западно от 

църквата гробница. На два етажа през V-VІ в. са оформени 4 помещения. 

На долния етаж на две нива са оформени килия и параклис 2.60Х2.65 м с 
ниша в източната стена. До северната стена е изсечена гробна камера. 
Горният етаж също включва две помещения килия и параклис. Параклисът 
е правоъгълно помещение с размери 2.50х1.95 м. Върху източната стена 
е оформена аркирана олтарна ниша, а край северната стена е изсечена 
скамейка и гробна камера. От параклиса по тясна пътечка достигаме до 
триъгълна килия с размери 2.90Х1.65 м. Тази обител също е преизползвана 
през Х в., за което свидетелстват няколко кирилски надписа и кръстове с 
разклонени краища.

5. Скален Манастир „Асар евлери” до с.Балик, Тервелско.
Намира се в подножието на ранновизантийска и ранносредновековна 

крепост и включва църква, погребален параклис и общежително спално 
помещение, оформени през V-VІ в. Църквата е с голям наос 3.20Х4.80 м. с 
правилна апсида върху източната стена и обширен притвор. Има и кладенец 
за вода, който достига до реката. Южно от църквата е манастирското 
спално помещение с дължина 11.60 м. и ширина 4.00 м. По стените има 
няколко ниши, а в северния край скална тоалетна. Северно от църквата е 
погребалния параклис с дължина 4.40 м и ширина 7.30 м. Върху източната 
стена е оформена олтарна ниша, а в пода са вкопани няколко гробни камери. 
Северно от църквата по малък коридор и изсечена в скалата пътечка се 
достига до няколко килии.

6.Скален скит „Вълчанова стая” до с.Брестница, Тервелско

Над голяма естествена пещера върху левия бряг на Суха река старателно 
е изсечена триконхална скална църква с притвор от V-VІ в. Наосът е почти 
квадратен с размери 3.50Х 3.40 м., а конхите са полукръгли с ширина около 
2.00 м. Южно от църквата е имало малка килия с размери 2.00Х1.55 м. Между 
килията и църквата има коридор, а над входа е изсечено правоъгълно поле 
за икона. Църквата е преизползвана през Х в.,  за което свидетелстват 
рисунки и знаци-графити.

7.Скален скит „Хайдушките къщи” до с. Голеш, Силистренско.
Намира се върху левия бряг на Суха река срещу ранновизантийска 

крепост от ІV-VІ в. Включва скална църква и две килии, разположени на две 
нива. На долното ниво е църквата, която е лесно достъпна с размери 3.90Х2.20 
м. Върху източната стена има жлебове за прикрепването на олтарна маса. 
Килиите на втория етаж са трудно достъпни, но добре оформени и измазани 
с варов разтвор. Рисунки и знаци графити свидетелстват за преизползване 
през Х в.

8.Скален манастир до с.Хитово, Добричко.
Намира се на левия бряг на р.Суха и включва обширна скална църква с 

размери 3.20Х6.10Х2.80 в. и със старателно изсечена правоъгълна апсида. 
До църквата са оформени три килии, свързани верижно. Върху стената 
на крайната килия са изсечени ниши, а в пода на средата-две погребални 
гробни камери.  

   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:
--На две места в района на Дуранкулашкото езеро са открити 17 умрели птици от вида белочела водна кокошка. 

Екип от Регионалната ветеринарномедицинска служба /РВМС/ е извършил оглед и оценка на мястото, където са 
намерени пернатите. Аутопсията на птиците е потвърдила, че те не са умрели от птичи грип. Около мъртвите 
птици са намерени гилзи. Проби са изпратени за изследване в Референтната лаборатория в София с цел да бъде 
препотвърдено отхвърлянето на диагнозата птичи грип.  Ограничен е достъпът до местата, където са открити 
птиците.

--Състоянието на посевите в момента е много добро, сочи анализ на дирекция “Аграрно развитие” към 
Министерството на земеделието и горите, съобщиха от пресцентъра на аграрното ведомство. В страната с есенни 
култури са засети 10 400 158 дка с пшеница, 1 715 144 дка с ечемик, 45 310 дка с ръж, 50 191 дка с тритикале и 
435 504 дка с рапица. Падналите валежи до момента са около и под нормата за сезона. Влагата в горния почвен 
слой е задоволителна и подпомага развитието на културите, сочи анализът. Отчита се обаче ниска влагозапасеност 
на почвата в дълбочина, което при недостатъчни валежи в бъдеще ще окаже негативно въздействие върху 
развитието на растенията. Най-рано засетите посеви при пшеницата и ечемика са във фенофаза братене и са силно 
сгъстени. На отделни площи в страната се наблюдава жълтеене на растенията поради изчерпване или липса на азот 
в почвата, предизвикано от преждевременното им развитие, липса на предсеитбено торене или на неправилно 
сеитбообръщение и на много малка част от недостиг на почвена влага.

По-важните новини през изминалата седмица на територията на страната:
-- Парите за повишението на учителските заплати ще бъдат върнати в бюджета, ако просветното ведомство не 

се споразумее със синдикатите. Става дума за 13 млн. лв., които министър Даниел Вълчев извоюва за увеличение на 
възнагражденията, но само на заслужилите педагози. Срокът да се разберем със социалните партньори е до април. 
Ако не - през юни връщаме парите. Профсъюзите предпочитали всеки учител да получи повишение на заплатата, 
макар и минимално. Това обаче ще е индексация, опонират от образователното ведомство. Оттам вече пишели 
проект какви да са критериите за определяне на добрите учители. 

--България да настоява за международен трибунал. След последните изявления на либийския лидер Муамар 
Кадафи става все по-очевидно, че българските медици и палестинският лекар в Либия няма да бъдат освободени 
скоро. Водената в България публична кампания по въпроса е емоционална и като цяло хаотична и неясна в същността 
си, което я прави недостатъчно резултатна. Медиите представят много и често противоречиви мнения по отношение 
на това, какво би следвало да предприеме българското правителство след потвърждаването на смъртните присъди. 
Сред лансираните идеи е и тезата, че държавата трябва да изиска международно разследване по случая. Често 
обаче тази възможност бива представяна по некоректен и повърхностен начин, което я дискредитира като един 

удачен за България изход.
-- Трети и четвърти блок на АЕЦ “Козлодуй” да заработят отново заради енергийната криза на Балканите. За 

това ще настоява министърът на икономиката и енергетиката Румен Овчаров по време на срещата на министрите 
на енергетиката на страните -членки на Европейския съюз в Брюксел на 15 февруари. По време на разговорите със 
своите колеги Овчаров ще поиска още Съветът на министрите на енергетиката на ЕС да обсъди възможностите за 
подновяване на работата на двата блока. Ако обаче  ни бъде отказано да пуснем отново в експлоатация реакторите, 
които бяха изключени от енергийната система на страната на 31 декември 2006 г., България ще иска от Брюксел 
компенсации в размер на 1 млрд. евро заради спирането на четирите малки реактора на атомната ни централа 
вместо предложените 570 млн. евро.

--Земеделската земя ще продължи да поскъпва с около 10 до 15% годишно, сочат прогнозите на Министерството 
на земеделието и горите (МЗГ). 900 хиляди декара частни земеделски земи са сменили собственика си през 2006 г., 
като половината от тях са купени от инвестиционни фондове. Средната цена на декар достигна 200 лева, което е с 
около 20% повече спрямо предходната година.

По-важните новини през изминалата седмица от чужбина: 
--Студената вълна, която е обхванала слънчевия американски щат Калифорния от няколко дни, е на път да 

унищожи портокали и други цитрусови плодове за 1 милиард долара. Губернаторът на щата Арнолд Шварценегер 
обяви в десет селскостопански района бедствено положение. Бившият актьор посети плантация за портокали, в 
която сочните плодове са обвити в лед. По данни на местните производители, три четвърти от цитрусовата реколта 
е унищожена.

--Своеобразен рекорд по лошо време бе регистриран в град Берген, на западното крайбрежие на Норвегия. 
В града от 80 дни вали непрестанен дъжд. Местните метеоролози посочват, че за да бъде установен абсолютен 
“дъждовен рекорд” за града, валежите трябва да продължат още три дни. Норвежците наричат Берген, вторият 
по големина град в страната, “град под чадър”, тъй като местните жители не излизат без чадър дори при слънчево 
време. В останалата част на Норвегия обаче, както и в цяла Европа, температурите са много по-високи от обичайните 
за сезона.

--Съединените щати ще ударят Иран до април, съобщи кувейтски вестник, като се позовава на осведомени 
източници. Главният редактор на вестника цитира източник, според когото атаката на САЩ ще бъде извършена от 
изтребители, излитащи от самолетоносачи. Успоредно с това американците прехвърлят в района противовъздушни 
ракети “Пейтриът”, за да защитят армията си от вероятно ответно нападение. 

руБрикА:

        оБЩеСтвен ред и СигурноСт
руБрикА:

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 И
20  януари- ПЕТЛЬОВДЕН  Именници: Евтим, Евтимий
Обредна трапеза: сварен цял петел, обредни краваи (или пита)
Петловден, Петеларовден  празник, тачен в Източна България за здраве на момченцата. Свързан с обредното 

колене на петел най-често на прага на пътните врати. Кръвта от него трябва да пръсне по вратата. С нея правят и 
кръстен знак по лицата на момчетата и петеларя (лицето, което коли петела и което трябва да бъде момче-юноша). 
Заколеният петел изхвърлят извън двора и веднага след това го прибират. Главата оставят при вратника. Свареното 
обредно ядене и краваите или начупената на парчета пита раздават по съседите. Действията, които се извършват 
до приключване на празника, са подобни на тези при БАБИНДЕН. В Пловдивско денят е известен под името Черна 

или Църън ден. Тук освен принасянето в жертва на черен петел (или кокошка) се спазват и редица забрани. Не 
се върши женска работа, не се къпят, не правят сватби, за да не “църнеят”, т.е. да не жалят починал. Коленето на 
петел населението свързва с широко разпространената легенда за цар Ирод, който заповядва да обезглавят всички 
мъжки деца, за да умре и Христос. 

 21 януари- Именници: Aгнeca, Максим 
 22 януари- Именници:  Tимoтeй 
 24 януари- Именници:  Аксения, Oкcaнa 
 25 януари- Именници:  Григор 

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 !

руБрикА:

в и Ц  н А  Б р о Я
на гос ти на този брой е Хуморът за сметка на Жените:

Защо облечената жена е за предпочитане пред съблечената?
1. Много по-лесно се намира повод за комплимент на облечена жена. 
2. Много по-трудно е да избягаш от съблечена жена.
3.Не е задължително да се събличате в присъствието на облечена жена.  
4.Облечената жена много по-рядко ви разочарова.  
5.Облечената жена по-често предлага да му пийнете по едно.  
6. С облечената жена може да се разминете и с целувка по бузата. Пък може и изобщо да не я целувате.  
7.Облечената жена можете да заведете на мач.   8. Жените, които нищо не искат от вас като правило са облечени.  
9. С облечената жена може да се разговаря не само за нея.  10. Съблечените жени готвят по-лошо.  
11. Облечените жени не хъркат.    12. Съблечените жени не ви оставят избор. 
13. Облечената жена може да се съблича. 

През изминалия период от 13 януари до 19 януари, на територията обслужвана от на 
територията на Областна Дирекция „Полиция” (ОДП)-Добрич, са  регистрирани 18 криминални 
престъпления и произшествия. 

На територията на ОДП-Добрич за посочения период са регистрирани 11 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 13 пожара и 2 аварийно-
спасителни дейности. 

Поделенията ОД “ПБЗН”- гр. Добрич са  участвали на 15.01.2007 год. в гасенето на 1 пожар на 
територията на с. Орляк, община Тервел. При пожара няма нанесени материални загуби.

руБрикА:



�Година II,  брой 4, сряда 24 януари 2007 г.     ТЕРВЕЛ 

По пътя на живота и Цветанка Костова

Една жена танцува своя Нестинарски танц по жаравата на живота. 
Често я срещаме в града, кимваме за поздрав, а на колко ли хора е 
държала ръката, за да се научат да пишат.

Госпожа Цветанка Костова издаде свои стихосбирки „Жарава” и 
„Нестинари”, подготвила е и трета „Дъга”. 

Поезията й е опъната струна, като душата й, която е готова да откликне 
на всичко, което става около нея, в града ни, в държавата, в света. Стиховете 
са наситени с болките и радостите, с вярата на човека, с надеждата да 
бъде обичан и да обича. Българският й корен е здрав и никакви природни 
и политически смерчове не са в състояние да го изтръгнат. А това днес 
ни е необходимо, защото трябва да бъдем единни в усилията си, да сме 
достойни европейци със самочувствието на тервелчани, на истински 
българи.        
                                                    Стефка Костадинова

БЮдЖет 2007 – нЯкои от оСновните АкЦенти
ЗА нАшАтА оБЩинА

На 29 декември м.г. бе обнародван Закона за държавния бюджет 
на Република България за 2007 г. С него се определя и крайния срок , в 
който общините трябва да съставят , а  общинските съвети да приемат  
своите бюджети. Този срок е 12 февруари. За да бъде съставен бюджета 
обаче , е необходимо да се вземат под внимание разпоредбите на 
Постановлението на  Министерски съвет за изпълнението на бюджета за 
настоящата година , насоките на Министерство на финансите и вписаното 
в решение ма МС за разделението на дейностите на местни и делегирани 
от държавата и за стандартите за финансиране на делегираните от 
държавата дейности през 2007 г. Към момента общините разполагат 
само с последния документ – решение на МС 926 от 29.12.2006 г.

Новите моменти при съставянето на тазгодишния бюджет 
засягат в доста голяма степен ресор „ Образование”. За първи път при 
прилагането на единните стандарти за ЦДГ и ОУ , общините се разделят 

на 4 групи. Най – големи стойности на стандартите за издръжка / 
определени за брой дете или ученик в общината /  имат общините от 
4-та група , а най-ниски – тези от първа група. Нашата община , заедно 
с останалите общини от областта / с изключение на община Добрич/ , 
попада в трета група. За първи път тази година с решението на МС се 
определя задължението на кмета на общината да определя числеността 
на персонала за дейностите по образование в рамките на средствата , 
определени по единните стандарти. Перефразата на тази разпоредба 
е съвсем ясна – неефективното образование – т.е големият брой на 
учителите , които на практика обучават и възпитават много малко деца 
в слети и маломерни паралелки , води след себе си силно ограничени 
възможности за издръжка на учебните заведения. Това предполага 
влагане на значителни по обем средства от собствените приходи 
на общината , за да се осигури нормално отопление и издръжка на 
училищата. 

В следващите броеве на вестника ще се опитаме да ви предоставим 
повече информация за съставянето на бюджета. Предварително 

приканваме гражданите , които ще научат от вестника датите за 
публичното обсъждане на бюджета , да се включат в него с мнения и 
препоръки.

отвори врАти втори клуБ нА пенСионерА в гр.тервел

Тази седмица бе открит втори клуб на пенсионера в града. Досега 
възрастните ни съграждани имаха възможност да ползват само един 
клуб. Той бе крайно недостатъчен , поради неголямата си площ и 
отдалечен от домовете на голяма част от ползвателите си. Затова Кметът 
на общината инициира ремонт на съществуваща общинска сграда – 
клуб в кв.Тревен . За по-малко от два месеца помещението бе измазано 
и боядисано, положи се нова подова настилка. Осигури се отопление , с 
доброволен труд се обнови интериора. Надяваме се , че новият клуб ще 
стане любимо място за нашите съграждани от третата възраст. 

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:

Б л а г о д а р н о с т
Църковното настоятелство при храм „Свети Великомъченик Димитър” изказва голямата си благодарност за 

помощта, която ни бе оказана от Кмета на Община Тервел- инж. Живко Георгиев, на Зам. Кмета г-жа Стефка Костадинова, 
на г-н Димитър Димитров– Управител на фирма „Евроком- Тервел- ООД”, на г-жа Марияна Радева – класен ръководител 
на V „б” при СОУ „Йордан Йовков” и нейните ученици, на всички граждани, които уважиха с присъствието си молебена и 
станаха съпричастни със съдбата на българските медицински сестри- осъдени на смърт от Либийския съд. 

     
      От Църковното настоятелство 

С ъ о б щ Е н И Е
Във връзка с изпълнение на проекта „Социални инвестиции и насърчаване на заетостта” (СИНЗ), компонент „Българска 

инициатива за активна политика на пазара на труда” (БИАПТ), подкомпонент „Активни услуги на пазара на труда” (АУПТ), Бюро по 
труда –Тервел  уведомява, че е открита процедура за подбор на безработни лица за включване в програмата по следните активни 
услуги:

- Услуги по заетост;
- Квалификационни услуги- обучение за придобиване на професионална квалификация по професията «Техник- растениевъд»
Начинът на провеждане на подбора на кандидатите е в 3 кръга:
- потенциалният кандидат подава Заявление /по образец/ в ДБТ; - провеждане на интервю;
- публикуване на списъка с одобрените кандидати.
Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания:
- да са регистрирани в ДБТ като безработни;   
- да участват в програмата, ако бъдат одобрени.
Документи за кандидатстване:
• Документ от ДБТ, удостоверяващ регистрацията им като безработни и нейната продължителност;
•Заявление за участие в програмата, както и тяхното съгласие за ползване на личните им данни за целите на програмата;
•Копие от личната карта;    
•Копие от дипломи или свидетелства за завършено образование;
•Копие от трудова/ осигурителна книжка.
Всеки кандидат, който проявява интерес и ще кандидатства по програмата, може да бъде консултиран и да получи 

интересуващата го информация в ДБТ – Тервел.
Заинтересованите лица могат да получат консултации всеки ден  от  8 30 ч.  до 17 00 ч.  в ДБТ – Тервел, ул. “Св. Св. Кирил и Методий” 

№ 8, етаж  4, стая № 407, 408.
На Информационното табло в Бюрото по труда ще бъде съобщено, кои от кандидатите се допускат до интервю, дата, място и час 

на провеждане. След провеждане на интервютата с потенциалните кандидати, се изготвя Окончателен списък на одобрените лица. 
който ще бъде изложен на Информационното табло в Бюрото по труда. 

ВъВ ВСЕкИ чоВЕк жИВЕЕ чАСТИцА оТ богА,
 у ЕДИн –ПоВЕчЕ, у ДРуг –По-МАлко

В И Е  П И Т А Т Е  к М Е Т АруБрикА:
вЪпроС: говори се много за структурните фондове , които ще финансират проекти на общини . кога ще стане това и готова ли е нашата община за този процес?
ОТГОВОР: Действително проекти на общини ще бъдат финансирани по няколко оперативни програми . Основните от тях за нашата община са Оперативна програма за регионално развитие , за развитие на селското стопанство 
, за трансгранично сътрудничество и за човешките ресурси. Оперативните програми все още не са утвърдени. Оповестените времеви рамки сочат , че първите проекти трябва да се подадат от общините през м.ноември 2007 
г. Нашата община работи успешно с педприсъединителните фондове .Тук имам предвид програма ФАР. Изграденият капацитет при работа с тази програма ще ни бъде от полза и при бъдещата ни работа със структурните 
фондове, тъй като изискванията са до голяма степен сходни. Добре е да се знае , че  понятието „ проект” , се използва вече доста широко и в повечето случаи става дума за кандидатстване с мотивирани искания  към определени 
източници на средства , които в никакъв случай обаче не са предприсъединителни фондове и одобряването и реализирането на проектите там е значително по-улеснено и широкодостъпно. Така , че за съществуващ към 
момента капацитет и готовност за работа със структурните фондове на ниво община Тервел, можем да говорим единствено като опит по програма ФАР.

На 14 януари 2007 год. малкият храм „Свети 
Великомъченик Димитър” отвори врати, за да приеме 
тервелчани, които решиха със своето присъствие 
на молебена за здравето и спасението на осъдените 
на български медицински сестри и палестинския 
лекар, да покажат своето „Не сте сами” на медиците 
ни в Либия. В уречения час бяха организаторите от 
църковното настоятелство- Петкана Стойчева и Добра 
Денева, а също и богослужебните лица отец Георги, 
отец Вълчо и младия отец Георги, няколко деца от V 
клас, придружавани от г-жа Марияна Радева.

Молитвената литургия започна. Постепенно 
храмът започна да се пълни, някои идваха, запалваха 
свещици и си тръгваха, други оставаха до края.

Организаторите на молитвената литургия при 
всяко отваряне на вратата очакваха с надежда, че ще 
се появят лекарите, медицинските сестри, акушерките 
от Многопрофилна болница за активно лечение- гр. 
Тервел, но … надеждите бяха напразни. В малката 
църквица те бяха представени от фелдшерите Емилия 
Сарафова и Момка Бахова. Това бе начинът на медиците 
ни да изразят своята солидарност. Та нали Бог е станал 
човек, за да станат хората Богове. Ще достигнем ли 
съвършенството първо в самите нас. 

Нали затова вървим по своя път: Аз- Човекът. 
Аз- срещайки другите около себе си. Нали там някъде 
по своя път трябва да направим един по-светъл, по- 
хармоничен и по- толерантен свят. Житейският ни 
път да придобие смисъл, пълнота и нужда от Другия- 
може би Ближния, може би Приятеля- бранейки ни от 
Равнодушния и Безотговорния. И като завършек на 
започнатото от 14 януари 2007 година в подкрепа на 
медиците в Либия, Випредставяме стихотворението на 
г-жа Цветанка Костова „Чакаме чудо”.

                                                              Стефка Костадинова

М о Е Т о  “ гА РД ж Е ”  Е  н А й - х у б А В о
 И  н А й - у М н о

В  б р о я  В и  п р е д с т а в я м е :  „ Б и с е р и т е ”  н а  д е ц а т а 
о т  Ц Д Г  № 3  г р .  Те р в е л

Мишо на 3 години:  
- Деца, елате да видите домакинеца! (вместо „далматинеца”)

Борислав на 3 години:  
- Хайде да напълним мусасвала! (вместо „самосвала”)

Разговор между две дечица: Дете казва на другарчето си: 
- Днес ни четоха приказката „Дядовата каравичка”
Другото пък с гордост отговаря, поправяйки го: 
- Не се казва каравичка бе, а кръкавичка. 

Чакаме чудо

Осем дълги черни години. 
Осем години затвор. 
Боже Господи, ти помогни им-
дай на глупците отпор !

Дай на медиците светла надежда !
Вяра в доброто им дай !
Че по делото, както изглежда,
лош ще е техният край. 

Няма да могат да се завърнат
живи и здрави в дома.
Своите близки те да прегърнат
с вдигната гордо глава.
 
България чака и се надява 
безсилна сама да реши. 
Макар че светът настоява, 
Либия още се инати.

Тя не иска да си признае
свойта голяма вина. 
Ще ги осъди на смърт, щото знае,
виновни и трябват за тази беда. 
 
Чакаме чудо голямо да стане,
но има ли днес чудеса ?!
Най-после Либия да се разкае
и с това да учуди света.

 глобален свят
Живея тук и тук ми е родината
по хубост и по слава ненадмината. 
Че българин съм- туй за мен е чест- 
гордея се отдавна не от днес.

Гордея се, че имам корен български.
Духът ми български, че живее в мен. 
Обичам всичко, всичко що е българско.
Обичам родния език свещен.

Какво съм аз без теб, родино мила ?
Отронен лист от вятъра отвян.
Без род, без вяра, без любов, без сила
без доблест българска, дори без блян.

И чужд за мен е този глобализъм.
Не ми е нужен нов световен ред.
Не искам тоз световен тероризъм-
окови за достойния човек.

И ако всички някъде живеят,
забравили за своя произход,
и ум, и сили за пари пилеят-
нима това е истински живот !

Не ни е нужен този свят глобален- 
без род, без вяра и без доброта. 
Предлагат ни го като идеален,
а той е всъщност страшна пустота. 
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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 ч В А  Р Е А л И З И РА н Е Т о  н А  о б щ И н С к И Я  П Р о Е к Т  „  В ъ З С ТА н о В Я В А н Е  н А  П А Р к  З А  о ТД И х  И 
С П о Р Т  г Р.Т Е Р В Е л ”

На 16 януари т.г. Кметът на общината инж.Живко Георгиев подписа меморандум за съвместна работа с Проект” 
Красива България”. Подписването бе съпроводено от тържествена церемония , състояла се в Народен Театър „Иван 
Вазов” в столицата. По време на тържеството Министър Емилия Масларова приветства всички Кметове и Зам.Кметове 
, чиито проекти ще бъдат финансирани през 2007 г. Мястото , където се състоя срещата също е знаково – Народният 
театър е един от последните обекти , реновирани със средства по Проект „Красива България”. Великолепието и изискания 
стил на сградата сега  са много по осезаеми. Допълнителен колорит на пространството пред театъра придава новата 
ледена пързалка . Витае усещането уникално съчетание на  епохи . Духът на историята и отминалите поколения , които 
съхранява театралния храм се преплита с лъхащите от пързалката   младост , жизненост и енергия.

Работата след подписването на меморандума продължава в определения порядък. На 23 януари специалисти 
от регионалното звено на проекта ще посетят общината , за да извършат оглед на обекта и одобрените за финансиране 
дейности. Ще се насрочи дата за провеждане на процедура за избор на изпълнител. Комисията за избора ще бъде 
петчленна – трима представители от офиса на Проект „Красива България” и двама от Общинска администрация. 
След като приключи процедурата , с избраният изпълнител ще бъде подписан договор и ще започне изпълнението на 
дейностите – асфалтиране на алеите и пътя към стадиона , оформяне на пространства с бордюри , естетизиране на 
кътове за отдих и игра на деца. 

„ З Д РА ВЕ й  ,  Е ВР о П А  ! ”  В  о б Е Д И н Е н И  Д Е Т С к И  г РА Д И н И  С . б ож А н
Забележителното събитие – пълноправното членство на България в ЕС беше 

отбелязано под надслов „ Здравей , Европа” във всички звена на ОДГ с.Божан 
– детските градини в селата Коларци, Ангеларий, Божан и Балик. 

Децата от ЦДГ Божан и техните учителки г-жа Донка Колева г-жа Пенка 
Кръстева изработиха колективна композиция – колаж , в който са използвани 
разнообразни техники – рисуване, апликиране, работа с природни материали. На 
фона на подходяща музика всяко дете „залепи” своята ръчичка , символизирайки 
детската невинност и чистота.

Много настроение и приятни емоции предизвика у децата тържеството „ 
Заедно в Европа” в ЦДГ с. Коларци. Децата показаха , че познават българското 
знаме и знамето на ЕС и знаят , че в обединена Европа има много държави със 
свои знамена и химни , а хората от тези държави са приятели. Стихотворения, 
песни , танц „ Котенца”и кръшни български хора бяха подготвили децата и техните 
учителки Мариана Великова , Йорданка Миткова,Иванка Петрова и Диана Събева. 
Отново с децата работи и читалищната секретарка на селото.

Атрактивни и емоционални бяха и децата от ЦДГ с. Сърнец / в с. Ангеларий /.Те изнесоха концерт под надслов „ Слънце над моята 
родина”.Заедно с учителките си Николинка Костова и Димитринка Колева , те изготвиха тематичен кът за децата на Европа.

Рецитал „ България и ние” и танц „Гъбките” поднесоха децата от ЦДГ Балик. Техните учителки са Димитричка Начева и Румяна Тодорова.
Всички прояви носят своето послание – децата са еднакви навсякъде по света. От нас ,възрастните, зависи това те да виждат и смятат за правилно доброто и съзидателното . 

у ч Е н И ц И Т Е  о Т  С о у  В  Т Е Р В Е л  В Е ч Е  З н А Я Т  М н о г о   З А  о б Е Д И н Е н А  Е В Р о П А
На 19 януари млади хора от девети , десети и единадесети клас на СОУ „Йордан Йовков”, 

техни учители и приятели изпълниха заседателната зала на общината. Поводът за това бе 
провеждането на викторина на тема „ Обединена Европа” . Осемнадесет участника , разпределени 
в шест отбора демонстрираха своите знания за историята и пътя на обединението , за валутния 
съюз и единната европейска валута , за  символите и институциите на обединена Европа. 

Водещите на събитието бяха подготвили 
и въпроси към публиката. Отговорите на 
осемнадесетте участника бяха оценявани 
по предварително оповестени критерии 
от жури , председателствано от Зам.Кмет 
Дияна Илиева . 

Всички участници се представиха 
достойно.Публиката бе коректна 
и толерантна. В края на проявата 
Председателят на журито  от името на 

Кмета на общината поздрави  
за положените усилия 
участниците и учителите , 
които са им помогнали да 
се подготвят . Поздравът бе 
съпроводен с едно интересно 
пожелание – така както децата 
на Тервел вече знаят много 
за Европа , така не след дълго 
децата от Европа да научат за Тервел. 

Наградата за всички участници бяха произведения на български автори – Яворов 
, Е.Станев , Н.Хайтов , В. Петров.

Благодарим на младите хора и техните преподаватели за приятните мигове , които 
ни подариха и им желаем с лекота да усвояват всички знания и умения , които ще са им 
необходими по пътя на успеха! 


