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                      ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ

Деветият за настоящата 2007 г. брой на вестник 
„Тервел” е петдесети пореден брой от 26 януари 2006 
г., когато започна издаването му , до момента. По 
повод на този скромен юбилей ще Ви  запознаем с  
историята на вестниците , които през последните 
50 години  за тервелчани са били източник на 
информация за живота в общината .

През 1953 година последователно 
излизат вестниците “Тервелски 
хлебен фронт”, 
”Тервелски урожай” и 
“Бразда към комунизма”.
От 1971 до 1990 г. вестникът 
на Тервел излиза само под 
името “Димитровски завет”. 
От 1970 год. гл.редактор 
на вестника е Радка Радева, 
а  редактор - Атанас Божилов. 
Вестникът се издава  от ОбК на БКП и 
АПК ”Георги Димитров” . Сътрудници 
са Станка Ничева, Стефка Костадинова, 
Димитър Петров Димитров, Христо Вълков, Андрей 
Андреев от с.Нова Камена и Веселин Луков , който 
работи като художник . Вестникът излиза само два 
пъти месечно, а по късно -  през периода 1989-1991 г. 
става седмичник. Основни  и по-интересни рубрики 
са: „Вести от общината”, „Твоята следа” – рубрика за 
видни тервелчани, „Тема на броя”. Четвърта страница 
е била тематична: с рубриките „Дъга”-за изкуство и 
култура, „Огнище”, „Криво огледало” , 
”Младост” и др. Вестникът е отразявал 
всички по-големи и важни събития от 
Тервел и общината. В този период той е 
най-добрият в окръг Добрич, получавал 
е много награди. Дейността на Георги 
Димитров , с когото сега се сбогуваме , 
също е свързана с издаването на този 
вестник.

През 1990 год. е преименуван в 
„Тервелско слово” с гл.редактор Генчо 
Златев от гр.Добрич. Като редактори 

работят Атанас Божилов, Радка Радева, Гинка 
Димитрова от гр.Добрич. Други хора, които са 
работили през години са Магдалена Станкова, 
като гл.редактор, Радка Василева , Тодор 
Илиев-фоторепортер - и двамата от Добрич.

През 1991 година се спира  издаването 
на вестника. От 1991 до 2006 г. Тервел няма 

свой вестник. 
През 2000 год. по инициатива 

на общината и г-н Веселин Влаев- 
тогавашен кмет се правят опити за 

издаването на вестник. Наричат го „ 
Тервел” и се списва от Радка Радева 

и Катя Славова. Излизат само три броя.
В началото на 2006 г. настоящият 

Кмет на Общината г-н Живко Георгиев 
инициира издаването на общински 
вестник. Идеята бе да се задоволи 

потребността на хората в общината от 
информация за случващото се в нея и да се изпълни 
поетият към избирателите ангажимент за издаване 
на тервелски вестник. Предложението на Кмета към 
общински съвет за финансиране отпечатването на 
вестника със средства от общинския бюджет бе 
прието и той е напълно безплатен за тервелчани. 
Ръководенето на целия процес по издаването 
на вестника е възложено на Зам.Кмет Дияна 
Илиева. Техническите параметри , които са приети 
като оптимални са : 4 страници , от които две 

пълноцветни и две черно – бели 
, тираж 200 броя седмично. 
Оформя се редакционен екип от 4 
човека – Дияна Илиева , Русанка 
Димитрова , Искра Балушева 
и Майа Викторова. Създава се 
концепция  за всяка страница и 
рубрика .

 Първа страница е определена 
за рубриката „ Представяме 
Ви”. Идеята на тази рубрика 
е да се събере и оповести 

информация за селищата 
, институциите, събитията 
и личностите в общината. 
Всеки брой има отделна 
тема. При събирането 
и систематизирането 
на материалите за 
селата неоценима 
помощ оказват някои 
кметове и читалищните 
секретари. Когато се 
представят институции 
– училища , фирми и 

др. съдействие оказват техните ръководители и 
екипи. Информацията е ценна, поради факта, че при 
всяко представяне се  прави ретроспекция и 
се оповестяват събития, които обикновено 
биват забравяни. Полезно за настоящите 
поколения е да познават своето минало 
и историята на хората и институциите, с 
които ежедневно се срещат. 

Втора страница е определена за 
рубриките „ Историята на Тервел и 
тервелския край” ,  „Обществен ред 
и сигурност„ ,  „ Вести от страната 
и областта”. Материалът за „ 
Обществен ред и сигурност” 
се подава ежеседмично от 
РДВР Добрич , вестите от страната, 
областта и чужбина се подбират и резюмират 
от редакционния екип, а в историческата рубрика 
се публикуват откъси от издадени от специалисти 
материали , които имат пряка връзка с историята на 
тервелския край.

Трета страница е обичайното място за рубриката 
„ Общински вести” и „ Вие питате-Кмета отговаря”. 
В тях се отразяват актуалните събития, които са 
елемент от дейността на кметския екип и общинска 
администрация. За почитателите на поезията се 
поместват стихове на тервелски поети.  Разбира се , в 
тази рубрика могат да се представят и други творци.

Четвърта страница е „събитийна”. Там се 
поместват материали за случилото се през 
седмицата – най-често това са културни прояви, 
общински , младежки , училищни , детски и спортни 
мероприятия.

Освен редакционния екип, в подготовката 
на материалите епизодично участват и учители, 
специалисти от общинска администрация , младежи, 
преподаватели и др.

Ежеседмичното издаване на вестник е доста 
трудоемка задача. В миналото тази дейност в Тервел 
е била извършвана от назначени специално за 
това редактори и сътрудници. Сега  националните 
ежедневници са много и функцията на общинският 
вестник е да покрие онзи сегмент от информационния 
поток, който касае само нашата община и не 

може да бъде намерен в централната преса. 
Затова вестникът има характер 

на информационно и 
образователно четиво и 

за него са неприложими 
някои от прийомите на  

професионалните медии. 
Той е част от служебните 

ангажименти на четирима  
служители на общинска 

администрация.  Всеки тираж се 
разпределя  между  училища ,   детски 

градини, читалища, институции и 
фирми в Тервел . Определен брой се 

предава на пунктовете за продажба на 
вестници и се разпространява от тях безплатно за 
гражданите. 

Мненията за вестника сигурно са противоречиви, 
но той излиза всяка седмица и тервелчани 
вече го приемат като източник на информация. 
Редакционният екип приема всички забележки и се 
старае да бъде максимално полезен на съгражданите 
си. 

Да пожелаем успех на вестник „ Тервел” и сили на 
хората , които работят за него!

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

П е т д е с е т и  ю б и л е е н  б р о й  н а  о б щ и н с к и я  в е с т н и к  „ т е р в е л ”
рубрика
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Те м а  н а  б р о я:  щ а с т и е т о

О с н о в н и т е  е л е м е н т и  н а  щ а с т и е т о  с а : 
н е щ о  д а  п р а в и ш , 
н е щ о  д а  о б и ч а ш

 и  н е щ о ,   з а  к о е т о  д а  с е  н а д я в а ш .

                                                                    Алън Чалмърс

РубРИкА МИСЪЛ НА бРОЯ
Почина Георги Димитров. 
Малко е да се каже , че той бе свързан с града , с неговия обществен и културен живот. 
Завършва Средно Педагогическо училище в Добрич. Работи като начален учител в с. Поп Груево. След това започва неговата 

дейност в гр. Тервел. Участва в издаването на вестник „ Димитровски завет”, председателства Общинския съвет за култура. Оглавява  
КНСБ  в най-трудните и превратни години.

През целия си жизнен път имаше един дом – гр.Тервел. Изстрадваше болките и радостите, свързани с израстването на града ни. Не 
демонстрираше познания в управлението,  но когато заговореше,  го слушаха и съмишленици , и опоненти.

Неговата стихия беше сцената. За него тя имаше магнетична сила. Читалището бе неговия Храм , в който той изигра силни и 
магнетични роли – Златил от „ Боряна” , Иван Шишман от едноименната пиеса, Странджата от „ Хъшове”. Когато излезеше на сцената, 
залата утихваше. В това бе неговата Дарба от Бога.

Той бе чувствителен човек. Искаше да завърти напред колелото на художествената самодейност в общината и не можеше да 
понесе, че мнозина гледат равнодушно на това. Неуспехите в тази насока приемаше като обвинение към себе си. За него нямаше 
„моя” и „ чужда “ работа. Не умееше и не желаеше да прехвърля отговорностите.

Разделяме се с Георги Димитров с чувството, че той с нещо ни изпреварваше , че му истанахме длъжници. Дано се издължим , като 
постигнем това , към което той се стремеше.

Поклон пред паметта му. 

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

Година I, Брой 6, Сряда, 01 Март 2006 г.

П Р Е Д С Т А В Я М Е  В И

І част

Село Кладенци се намира на територията на Община Тервел, на 

запад от града. То е разположено на границата на три области: на изток 

– област Добрич, на северозапад – област Силистра и на юг – област 

Шумен. Селото граничи със с. Скала /Силистренско/, селата Вълнари и 

Тодор Икономово /Шуменско/ на север - с. Главанци и Градница и на 

изток със с. Нова Камена.

Селището е възникнало още през Х в., то е било стан /пристан/ 

между Плиска и Дръстър – този факт е установен по време на разкопки 

правени през 1960/8 год. от археолог от гр. София. Тогава са намерени 

множество глинени съдове, копия и други предмети на бита, от 1988-

1994 год. са правени проучвания и разкопки на крепостта „Скала” край с. 

Кладенци от ст. н. с. д-р по история Георги Атанасов и историка-археолог 

Валери Йотов. Писмени исторически източници за крепостта няма, но 

се предполага, че e една от крепостите по пътя от столиците Плиска и 

Велики Преслав за Дръстър /Силистра/ по време на първото българско 

царство през 971 год. /Х-ХІ в./. Разкопките са финансирани от Община 

Тервел – Градски музей. Открити са много монети, керамика, сечива, 

предмети на бита, върхове на стрели, кръстове, капители от църкви, 

накити и много други. В района на с. Кладенци има няколко могилни 

некрополи и няколко селища: от римската епоха /І-ІІІ в./, късноантично 

/ІV-VІ в./, ранносредновековно /ІХ-Х в./ и други, разположени на двата 

бряга на суходолието /Канагьол/. Скалните пещери в подножието на 

крепостта „Скала” поставят началото на скални монашески обители. 

Селото е опожарявано  няколко пъти и наново е възстановявано. 

Първите заселници са славяни и прабългари. През ХVІ – ХVІІ в. в по-

голямата си част е било заселено от турци, последва обезлюдяване, 

през ХХ в. се заселват колонисти-македонци, които през 1940 год. 

са изселени в Румъния, а на тяхно място идват българи от Северна 

Добруджа. Тогава селото се нарича Перлиноу. Първите заселници са 

Тодор Желязков Тодоров, Дичо Иванов Иванов, Тодор Радев Вълчев, 

Георги Желязков Тодоров, които са се нанесли в изоставените малки 

кирпичени къщи, покрити с керемиди и слама.

Църквата в селото е построена 1928 година и тогава службата 

се водела от румънски свещеник. След 

това идва свещеник от с.Орляк.

През 40-те години на миналия 

век в селото е нямало училище. Първото 

училище е открито през 1951 година 

в Станчовата къща с първи учител 

Нейко от с.Никола Козлево. Децата се 

учили в слети паралелки. С дарение и 

помощ от цялото население е построена  

първата училищна сграда през 1955 

год.В началото в селото  имало само  образование до ІV клас. Сега 

съществуващата училищна сграда е построена  1960-1970 година, 

защото имало много деца, населението наброявало 940 души. Сега 

училище и детска градина няма, през последните три години в селото 

няма родени деца.

Читалищна дейност се е развивала от 1945 година насам.

Активисти по онова време са били Ради Тодоров, Велико Стойков, Кольо 

Панчев и учителите от селото. Тогава не е съществувала читалищна 

сграда. Младежите се събирали в една стара къща, която е обособена 

за кметство и за младежки събирания. Строежът на настоящата 

читалищна сграда започва през 1958 год. и завършена през 1963 

година и открита през м.ноември. Първия избран председател на 

читалищното настоятелство е Петър Янакиев. За много кратко време 

в  читалището са обособени библиотека, клуб по шах, табла и тенис на 

маса. Особено голяма дейност се разви когато за читалищен секретар  е 

избран Ради Тодоров. В читалището работи народен оркестър, танцов 

състав, фолклорна певческа група, драмсъстав, които се изявяват на 

събори, надпявания, надсвирвания в Тервел, Дебрене и Копривщица. 

Наградени са с почетни грамоти от различни фестивали. Болшинството 

от самодейците били учители. За период от 15-20 години читалището 

преустановява дейността си. Едва през 2005 година Читалище „Йордан 

Йовков” възстанови статута си, регистрира се в съда и Министерството 

на културата по Закона за народните читалище,избра настоятелство с 

председател Янко Радев. Наново в салона зазвуча хубавата българска 

песен, хората се зарадваха на красивите добруджански танци. На два 

пъти гостуват децата  от ФТА ”Калинка Вълчева” и други състави към 

читалището от гр.Тервел, ансамбъл ”Добруджанче” от гр.Добрич, 

танцова и певческа група от с.Каблешково.

Към читалището се изгради мъжка коледарска група, която 

се представи на конкурс за коледарски групи в гр. Тервел и се класира 

на първо място.Съвместно с цялото население читалището организира 

посрещането на Коледа и Нова година с елха в центъра на селото, 

чества се Бабинден, Трифон Зарезан. Всичко това не би било възможно 

ако ръководството на селото и читалищното настоятелство не бяха 

подпомогнати от кмета на Общината – г-н Живко Георгиев, зам. кмета – 

г-жа Дияна Илиева и Русанка Димитрова – ст. спец. „Култура”. Кметското 

ръководство и читалищното 

настоятелство се радваме, че 

е дадено едно добро начало и 

знаем, че предстои още много 

работа, виждаме и проблемите. 

следва продължение 

РубРика:

С Е Л О  К Л А Д Е Н Ц И  –  М И Н А Л О ,  Н А С Т О Я Щ Е  И  Б Ъ Д Е Щ Е

Кръстове от крепостта “Скала”

Монети от крепостта “Скала”

Апликации от колан от крепостта “Скала”

Белоглинени рисувани плочки,  идентични с преславската  белоглинена керамика 

от IX-X век по времето на Симеон Велики

�Година I, Брой 25, Сряда, 12.07.2006 г.     ТЕРВЕЛ

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

ЦДГ”Любопитко”, с.Божан, ЦДГ”Светулка”, с.Коларци, ЦДГ-с.Сърнец, 
ЦДГ”Жабуранка” и ЦДГ”Мечо Пух” с.Ангеларий се намират на 
територията на община Тервел и са открити в началото на 60-те години, с 
изключение на ЦДГ-с.Божан, която започва да функционира от 01.09.1987г. 
Тези детски градини са пригодени за работа с деца от 3-6 годишна 
възраст всеки ден с изключение на празнични и почивни дни. Същите 
са обединени с Решение № 5-64/02.09.1998г. на Общински съвет - 
гр.Тервел. Сградите им не са специално строени за детски заведения, 
а са приспособени към училища, кметства и читалища, но въпреки 
това имат добър естетически вид и облик. В момента ЦДГ-с.Сърнец 
не разполага със собствена сграда и затова се помещава в сградата на 

ЦДГ”Мечо Пух”,с.Ангеларий.
В дворовете на тези детски градини са обособени детски площадки 

с пясъчници, люлки, пързалки, катерушки, обръчи за провиране, а също 
така и зелени площи с много цветя. Всяка една от тях е по своему красива и 
различна.

Дъга от цветове грее в двора на Целодневна детска градина 
„Любопитко”,с.Божан. Оригиналност, нестандартни идеи, много вкус и естетика, 
това е характерното за тази детска градина. Тук може да се видят дори 
и кошчета за разделно събиране на отпадъци, маркирани в различни 
цветове. Това новаторско начинание преследва определена цел, а именно: 
да се създаде положително отношение на децата към природата и нейната 
красота, а също така и да се изградят начални умения и навици за нейното 
опазване.

Особен интерес представлява и детската площадка „Приказен свят” в 
ПДГ”МечоПух”,с.Ангеларий. Тя е направена от картини с илюстрации на герои 
от любими детски приказки и там децата намират своя свят на фантазии, 
илюзии и игри.

Дворът на ЦДГ”Светулка”, с.Коларци е обширен и просторен с вечно 
зелени дървета и красиви алеи с пъстри цветя. Сградата е спретната, с 

красива и интересна фасада. Детските пана 
я правят още по-привлекателна, тъй като 
това е най-подходящото допълнение към 
външния облик на сградата. Тук, учителите 
запознават родителите и децата с правата 
на детето и неговите задължения, обръщат 
изключително внимание на играта на открито, 
разходките и развлеченията като важно средство 
за формиране на личностните качества и 
нравствени добродетели, запознават ги с 
богатството на обичаи и традиции, а също така 
и с красотата на нашата природа.

Близо до поречието на Суха река, сред 
естествена природа и чист въздух се намира  
ЦДГ”Жабуранка”, с.Балик. Дворът е малък и 
уютен. Красиви цветя и пъстроцветни камъчета 

са аранжирани на входа на детската градина.
Обединени детски градини са целодневни, с изключение на ПДГ”Мечо 

Пух”, която е полудневна. Всички помещения в тези детски градини са 
съобразени със санитарно-хигиенните условия за здравословен начин на 
живот и са с добро и функционално вътрешно разпределение.

В момента ЦДГ”Любопитко”, с.Божан работи с една смесена група от 21 
деца и персонал - 5 бр. В ЦДГ „Светулка”, с.Коларци има две групи с общо 
40 деца и 7,5 бр. персонал. ЦДГ”Жабуранка”, с.Балик е с една смесена група 
от 13 деца и 3 бр. персонал. ЦДГ- с.Сърнец също има една смесена група с 
19 деца и 3 бр. персонал. В ПДГ”Мечо Пух”,с.Ангеларий има един възпитател, 
който се грижи за 6 деца. Обстановката в групите е ведра, емоционална и 
предразполагаща детето към игра.

Условията за работа в ОДГ-с.Божан са много добри, имат добра 
материална база, която създава уют и комфорт на децата.

В екипите на детските градини съществуват много добри взаимоотношения, 

сътрудничество, демократичен стил на управление и хуманен дух. 
Всичките 12 детски учителки притежават необходимата 

квалификация, образование и дългогодишен педагогически опит. 
Педагогическият и друг персонал е мотивиран за работа, обичащ децата 
, а също така и професията си.

През месец февруари 2002г. в ОДГ-с.Божан стартира 
„Проектопрограма за приложение на портфолиото като диагностичен 
инструмент в ДГ”. Методът е един от най-новите, актуални и интересни 
инструменти на западната диагностика, който може да намери успешно 
приложение и у нас, в нашите детски градини. Резултатите от прогреса 
на детското развитие, са вече са налице.

Всички детски градини от ОДГ - с.Божан през месец май 2005 
г. участвуваха в конкурс за лого и девиз на детската градина. 

ЦДГ”Любопитко”, с.Божан се класира на второ място, за което получи 
парична награда и грамота. По случай Денят на земята същата детска градина 
получи и поощрителна грамота в конкурс за най-привлекателен училищен 
двор. Останалите детски градини получиха поощрителни грамоти за добро 
представяне в конкурса за лого и девиз. ЦДГ”Светулка”, с.Коларци, зае първите 
места във фолклорните фестивали в с.Дебрене и гр.Копривщица с танцовият 
състав към детската градина, а също така се класира на второ място през 
месец декември 2005г. в конкурс за най-добра коледарска група с обичай 
Коледуване, проведен в гр.Тервел. И тази година ЦДГ”Светулка”, с.Коларци зае 
едно от призовите места в конкурса „Лазаруване”.

Децата посещават детската градина с желание и готовност. Тук те са 
представители на различни общности и затова дейностите в различните 
режимни моменти имат за цел да улеснят социалния диалог между учители и 
деца с различен етнически произход. В Обединени детски градини-с.Божан 
се спазват правата на детето. Чувство на гордост от своята принадлежност, 
уважение към произхода и езика на другия, всички заедно водят един 
добър диалог и толерантни взаимоотношения. Ето защо в тези детски 
градини има много красота, вълшебство и детски смях.

К Р А С О Т А  И  Д Е Т С К И  С М Я Х  В  О Б Е Д И Н Е Н И  Д Е Т С К И  Г Р А Д И Н И  -  С .  Б О Ж А Н

Година I, Брой 12, Сряда, 12 Юли 2006 г.

П Р Е Д С Т А В Я М Е  В ИРубРика:

ПДГ “Мечо Пух” - с. Ангеларий

Елементи от интериора

ЦДГ - с. Божан - кът от двора

ЦДГ - с. Божан - оригинално решение за непотребната гума

ЦДГ “Любопитко” - с. Божан - общ изглед

Капка  Христова  -  Директор

ЦДГ - с. Божан - кът от двора

�Година I,  брой 41, сряда, 20 декември 2006 г.     ТЕРВЕЛ

                      ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ

В  Н А В Е Ч Е Р И Е Т О  Н А   Н О В А Т А  2 0 0 7  Г.
Р А В Н О С М Е Т К А ,  Р Е А Л Н О С Т И ,  О Ч А К В А Н И Я

-  Г-н   Георгиев, след броени дни България ще бъде пълноправен 
член на Европейския съюз. С какво , според Вас , ще се промени 
животът на хората в нашата община след 1 януари 2007 г.?

-    Аз не мисля, че  промените, които ни очакват ще бъдат 
толкова осезателни. Всъщност ние вече извървяхме по-
голямата част от пътя. През последните няколко години нашето 
законодателство се хармонизира с европейското, извършиха се 
реформи и промени в много сфери. 

След първите няколко години на прехода, много наши 
съграждани загубиха работните си места , голям брой  млади 
специалисти се оказаха излишни на пазара на труда, услугите бяха 
на ниско ниво . Сега тервелчани и жителите на селата от общината  
вече свикнаха с мисълта , че могат да получават трудова заетост 
и квалификация по програми, финансирани от изпълнителни 
агенции. Въведоха се редица изисквания към търговските 
обекти, заведенията за обществено хранене, производителите 
от всички браншове, администрацията, учебните и детските 
заведения. Въпреки, че доходите  на хората в нашата община са 
ниски , възможностите за работа вече са значително по – големи, 
отколкото бяха преди няколко години. Определено смятам , че 
посоката , в която ще се развива страната като цяло и нашата 
община в частност след 1 януари 2007 г. ще бъде добра за 
гражданите. Структурните фондове са насочени към земеделието, 
социалните услуги, образованието, инфраструктурата . Нашата 
община, като администрация, натрупа значителен  и  много  
полезен  опит  във формулирането и разработването на проекти, 
с които през последните три години успя да привлече  значителни 
по обем инвестиции в общината от предприсъединителните 
фондове. Така,че ние няма да изпитаме трудности при работата със 
структурни фондове и инвестициите за общината няма да спрат 
след присъединяването ни към Евросъюза.Следствие от многото 
реализирани проекти са не само подобренията на сградния фонд 
и другите елементи на инфраструктурата (тротоари, осветление, 
пътна настилка),но и създаването на временни работни места, 
които са предпоставка за генериране на доходи и устойчива 

заетост.
- Каква е вашата равносметка като кмет на общината за 

изминалата 2006 г. Ако трябва да използвате само една дума , за 
да опишете тази година , как бихте я нарекли ??

- Без колебание бих нарекъл изминалата година „ година 
на действието”. Макар , че вече неколкократно гражданите 
научават от страниците на вестника за най-съществените моменти 
от работата на кметския екип , аз ще се опитам в контекста на 
въпроса , да изброя тези от тях , които считам за постижения. 
Като всеки човек и аз изпитвам удовлетворение , когато съм 
успял да преодолея трудности  , които не всички преодоляват и 
да постигна неща , които се открояват на фона на ежедневието. 
Затова мисля , че няма да бъде нескромно от моя страна , ако 
спомена в тази поредица , че през 2006 г. успяхме да изминем 
нелекия път за получаване на банков кредит и финансиране 
на благоустрояването на кв.”Изгрев”. Това се случи след много 
години, мандати и предизборни обещания  и аз съм удовлетворен, 
че успях да стана част от разрешаването на проблема на жителите 
на този квартал. През 2006 г. за първи път заработихме с Проект” 
Красива България” и успяхме да спечелим финансиране за два 
обекта – детската градина в с. Зърнево и училището в с.Безмер. 
Считам за голям успех и спечелването на проекта по Програма 

ФАР за изграждане на квалификационен център за  земеделски 
специалности в сградата на бившето общежитие в Тервел. 
Огромни усилия ни коства и Проектът по Програма „Енергийна 
ефективност”, с който разрешихме проблема с липсата на средства 
за ремонт на втория корпус на СОУ Тервел. Започна асфалтирането 
в бизнесзоната– резултат от реализирането на другия ни проект 
по програма ФАР. Асфалтираха се централни участъци на улици в 
града . Сградата на ЦДГ 1 в центъра е неузнаваема след ремонта. 
Детската ясла, читалището , общинските блокове – това са 
акценти от една напълно обновена градска среда. През тази 
година много училища и детски градини в селата бяха санирани 
(с нови дограми и мазилки), което гарантира по-добри условия 
за децата и учениците в тях. Въпрос на значителни инвестиции е 
ремонтът на водопровода по ул.” Хан Аспарух” и изграждането на 

нова канализация в квартал „ Север”.
Новите неща , които се случиха през 2006 г. в сферата на 

образованието и културата също не са малко . Освен в проектите, 
с които подобрихме част от сградния фонд на учебните звена, 
вложихме много усилия и в младежките дейности – кросове, 
турнири, конкурси с различна тематика и естество. Добрата 
съвместна работа с училищата , детските градини и читалищата, 
стана причина за разработването на Общинска Програма 
„Училището и читалището–естествена и безопасна среда за 
децата. Тя осигурява нови възможности и средства за работа на  
педагозите и читалищните дейци. Осезателната подкрепа , която 
оказваме на школата по приложно изкуство и на мажоретния 
състав , които започнаха дейността си през втората година от 
мандата , донесе множество медали и  отличия за децата. Мисля , 
че точно това е начинът , по който една община трябва да присъства 
в организирането на свободното време и в поощряването на 
творческите умения на децата .

В ръцете си държите 41-ви брой на общинския вестник, 
който започнахме да издаваме през януари 2006 г. Не са много 
общините от типа на нашата, които поддържат ежеседмичник, 
при това безплатен за гражданите.  Вече е готов и до дни ще 
бъде достъпен първият Общински сайт . Информацията в него е 
фокусирана върху даденостите на общината , които ние не винаги 
оценяваме, но които придават на нашия край неповторимост , дух, 
и привлекателност. Концепцията, събирането и визуализирането 
на тази информация беше доста амбициозна задача, с която 
успяхме да се справим. 

- Как окачествявате реалностите за нашата община към 
момента на присъединяването ни към Евросъюза??

- Реалностите , според мен са следните : огромен потенциал 
за развитие на земеделието, множество възможности за 
въвеждане на нови и ефективни социални услуги , неоптимизирана 
училищна мрежа , която не предлага качествено образование, 
проблеми , които чакат своето решение в здравеопазването. Лошо 
състояние на пътната инфраструктура , остаряла материална 
база в училищата, задоволително ниво на младежки и културен 
календар, добър капацитет за работа с донорски програми от 
страна на общинска администрация. Неправителствения сектор 
все-още не е ясно идентифициран. Местността „Суха Река”, която 
представлява резерват от редки птичи, прилепови, животински 
и растителни видове и в добавка най-ранните в Европа скални 
манастири, е ценност, която очаква своето време.

В заключение – Общината ни вече е в много по – добро 
състояние от това , в което беше преди 3 години, но работата, която 
трябва да се свърши, за да се вплетат в концепцията за нейното 
развитие всичките й дадености и в последствие да се реализират 
проекти, фокусирани върху  разрешаването на проблемите в нея, 
е огромна.

- Какво ще пожелаете на нашите съграждани за Новата 
Година ??

- Най-важната ценност безспорно е здравето . Нека всички 
да бъдем здрави , силни и успешни . Има и неща обаче , от които, 
според мен , здравето и успеха до голяма степен зависят.  Това 
са градивното и позитивно мислене , умението да се оценяват 
усилията на другите, толерантността, способността за трезва 
преценка. Пожелавам на всички тези  няколко неща и още …. 
всичко, за което мечтаят да стане реалност.  

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

ИНЖ.ЖИВКО ГЕОРГИЕВ – КМЕТ НА ОБЩИНАТА

РуБРИКА:

Година I,  брой 41,  с ря д а,  20 декември 20 0 6 г.

УВАЖАЕМИ  СЪГРАЖДАНИ,

Коледа е Празник ,
 много по-различен от останалите 

празници в годината. Той е наситен  
с  вълшебство, чистота на мислите и 
духа, очакване за нещо различно и 
добро. Коледа събу�да у всички ни Коледа събу�да у всички ниКоледа събу�да у всички ни 

спомена за детството и магията, 
която носи чувството, 

че обичаш и си обичан.
Желая на всички Вас много здраве, 

любов и успехи. Нека мислите ви 
бъдат добри, а делата – благодатни.

ВЕСЕЛА КОЛЕДА!

КМЕТ НА ОБЩИНА ТЕРВЕЛ
Ин�. Живко Георгиев

�

Година I,  брой 33, сряда, 11 октомври 2006 г.     ТЕРВЕЛ

П Р Е Д С Т А В Я М Е  В И

Продължение от миналия брой:

Джамия в с.Зърнево е построена през 1863 г. Освен тази е 

имало   още 2 джамии в Карши махала и Йени махала, които били 

построени по-рано. Село Зърнево е елекрифицирано през 1954 год., 

водоснабдено през 1956/57 год. През 1966 г. Стоян-с�етоводител

През 1966 г. Стоян-с�етоводител

През 1966 г. Стоян-с�етоводител 

в ДЗС-Зърнево е закупил първия телевизор, а година по-късно е 

закупено първото радио от Сюлейман фъ�ъджъ. През 1973 год.е 

създаден обувен цех към завода в Добри� със 100 работни места, 

но през 1985 год. е обособен като самостоятелна обувна фабрика. 

Към 1958 год. в селото е имало смесен магазин. Сега има много

Сега има много

Сега има много 

търговски обекти, които задоволяват потребностите на хората.

През 1930 год. пълномощници /кметове/ на селото са били: 

Исмаил ага, Сали Халил Оса, Бейтула Карасали. След 1940 год. бил 

Николай Цонев. През 1899/1900 год. имало 7 у�илища: 2 мъжки, 1 женско 

и 4 смесени. Вси�ки се помещавали в махленските джамии. 

Разпръснатите у�ебни заведения се обзавеждали от самите селяни. 

Децата си носели постели и сядали върху тях. На коленете държали 

у�ебниците и повтаряли пасажи от тях. У�ителите се сменяли 

много �есто, защото условията били крайно неблагоприятни.

Българско у�илище в Зърнево е открито непосредствено 

след Освобождението на България от Османско робство.При 

завладяването на Добруджа от Румъния , обу�ението се води 

на румънски език. От 1934 до 1940 год. в Канъ махала у�ител

махала у�ител

махала у�ител 

е бил румънецът Шарбан. След този период последователно 

директори са били: Трифон Николов, Кръстьо Мом�ев, Слав�о
Слав�о
Слав�о

Добрев Кръстев и Душка Събева. Първия�� у�ител в българското

�� у�ител в българското

 у�ител в българското 

у�илище е Душка Събева, а в турското-Исмаил Махмудов. Частни 

у�илища са създадени през 1942-43 год. във всяка една от 6-те 

махали. Те съществуват до 1947 год., когато издръжката им поема 

държавата. От на�алото на 1948/49 год. се разкрива 5-ти клас 

на Основното у�илище. От 1950год. до 1964 год. съществуват 3 

основни у�илища. У�илището, в така наре�ената „Централна 

махала” се е помещавало в румънската застава. През 1964 год. 

у�илищата се обединяват в едно.

На 15.ІХ.1968 год. у�ениците в с.Зърнево влизат в нова 

и модерна у�илищна сграда. За директор е назна�ен Юсеф 

Бейтулов, а за зам.директор Фахредин Мехмедов. През 1972 год. 

нова придобивка е новопостроената спортна зала.

Народно �италище в с.Зърнево е основано през 1941 год.,  

от хората с културни интереси. Зада�ата на �италището била, 

�рез библиоте�ната и другата културно-просветна дейност 

да се допринесе за културното издигане на населението в 

селото. Няма данни и документи за имената на основателите 

и ръководството. Един от активистите на �италището след 

09.09.1944 год. е Стоян Мин�ев. В първите години  �италището се е 

помещавало в у�илищната сграда. След това е поместено в �астна 

сграда, приспособена и за кинопрожекции. През 1985 год. на 

�италището е предоставено временно помещения за библиотека, 

книгохранилище в новата сграда на Детската градина. Проектира 

се нова �италищна сграда, но по липса на средства и до сега не 

е построена сграда за �италищна дейност. Сега �италището се 

помещава в една от класните стаи на ОУ”Христо Ботев”.

 Самодейна група е сформирана през 1950 год., а през 1962 

год.е създадена театрална трупа от Ахмед Джумалиев, от театъра 

на гр.Шумен. През 1985 год. се увели�ава броя на самодейните 

състави: танцов състав с ръководител Вели�ка Кън�ева; 

детска вокална група с ръководител Светослав Та�ев; група за 

художествено слово; оркестър за народна музика; школа по 

акордеон с рък. Ка�улева; кинокруб с рък. Иван Караиванов.

И днес �италището работи със самодейни групи: Детска 

пев�еска група, коледарска и лазарска групи, група за художествено 

слово. Читалищното настоятелство има намерение през 2006 год. 

да създаде танцов състав и група за турски фолклор, затова ще се 

настоява да се закупят носии. Читалищното настоятелство ме�тае 

в бъдеще да се построи �италищна сграда.

Днес с.Зърнево има нов облик. Настоящият кметски екип на 

Община Тервел запо�на благоустрояването и хигиенизирането 

му: възстанови се ули�ното осветление; основно се ремонтира 

Детската градина-ремонтира се и парната инсталация; освежи 

се фасадата и занималните,подмени се �асти�но дограмата и се 

ремонтира парната инсталация на ОУ”Христо Ботев”; боядиса се и 

сградата на кметството.Вси�ко това се извърши със средства от 

общинския бюджет и със средства по Проект “Красива България”.

На територията на селото работят няколко фирми: Обувен цех, 

в който работят 55 �овека; Фирма „ИСМ”-овощна градина, в която 

работят целогодишно 60-65 работника и още толкова сезонно 

намират работа във фирмата; всеки ден пътуват до гр.Тервел на 

работа в Италианския цех-25 �овека, а до Добри� в Обувния цех-10 

�овека. По този на�ин се дава шанс на голяма �аст от младите хора 

да работят.

Все още има какво да се желае за подобряване на облика на 

селото. Нужно е да се благоустроят вси�ки улици, да се по�исти 

парка за отдих и още много други. Така ще се даде възможност на 

хората и особено на младите да останат да живеят в село Зърнево, 

да милеят за него и да работят за просперитета му.

Инджихан Сали Караали-Секретар на 

Народно �италище ”Стефан Караджа” село Зърнево

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

М И Н А Л О ,  Н А С Т О Я Щ Е  И  Б Ъ Д Е Щ Е  Н А  С Е Л О  З Ъ Р Н Е В О

РубРика:     Година I,  брой 33,  сряда,  11 ок томври 20 06 г.

У�астие в Общински конкурс за коледарски групи - Тервел, 2005 г.

Честване на Деня на славянската писменост и култура - 2006 г.

Откриване на у�ебната 2006/2007 г.

У�астие в Общински празник на фолклора - Тервел, 2006 г.

У�астие в Общински конкурс за лазарски групи - Тервел 2006 г.

Че стита
Ба б а

Ма рта !



ТЕРВЕЛ     Година II, брой 9, сряда 28 февруари 2007 г.�

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 ”
2 3.С к а л на  ц ър к в а  В - 4  в  Му р ф а тла р.

Това е най-големия „съборен” храм в скалната обител с размери на 
засводения наос 7.00Х3.50 м. Притворът е малък със сводест таван, а 
олтарната преграда между наоса и Апсидата е оформена с четири монолитни 
колони. Апсидата е полукръгла и засводена с три монолитни постамента, 
които играят ролята на олтар, протейзис и диаконикон. Над олтарната 
преграда има едноцветна архитектонична живопис с червена охра.

Това е църквата с най-много рисунки и знаци графити, като преобладават 
тези с християнско съдържание, десетки кръстове, лабиринти, дракони, 
гълъби, светци, Богородица с младенеца-Христос.

Разчитат се и пет рунически, два гръцки, един глаголически и девет 
старобългарски надписа, като най-известния е ктиторски и гласи:”Тоупай 

направи църквата на „Св.Георги”…/Изсече/ камъкът…А Тонган из Полутеск  
/Плиска?/…двамата” Любопитство предизвикват и надписите с имената на 
монасите Дамян, Иан и Симо.

24.С к а л на   к и л и я  с  к р и п т а  С-1
Намира се в непосредствена близост до църква В-3 и включва килия 

и гробница. Има елипсовидна форма с размери 3.55Х2.40Х1.60 м. В 
западната част е оформен постамент, а в северната има врата към криптата 
малко правоъгълно помещение 1.55Х1.20 м,в пода на което е изсечена 
правоъгълна гробна камера с размери 1.25Х0.52Х0.30 м.Върху стените 
на килията са врязани около 50 рисунки и знаци графити. Преобладават 
кръстовете-равнораменни, гръцки, малтийски и дори голготски. Под 
кръстовете са изрисувани 7 дракона, а под драконите 4 вълка.

Уважаеми читатели,  в 50 броя на в.”Тервел” Ви запознаваме с 
историята на Добруджа, Тервел и тервелския край. В следващите броеве ще 
ви предложим книгата на един добруджански краевед - Радостин Мирков от 

гр.Балчик - „Кървавата бразда на Добруджа”. Тя бе издадена през 2006 година. 
В книгата се разказва за румънските жестокости в Молдова през 1916-1918 
година. С много творчески ентусиазъм и дълбоко родолюбие е достигнал до 
факти, които до сега не са много известни. В книгата са разказани спомени 
на страдали, които са се борили за българската кауза, независима от 
етническия си произход и вероизповедания. През 1916 година  румънските 
власти заточават в контрационни лагери в Молдова около 40 хил. будни 
мъже и жени от всички възрасти от Добруджа. Те са подложени на жесток 
геноцид, оцеляват едва около една трета.

Авторът казва:”Да помним и тачим паметта на хилядите герои-
мъченици на Добруджа, жертва на румънските репресии в Молдова през 
времето 1916-1918 год. Истината трябва да се знае, България трябва да 
помни своите свидни чеда, отдали живота си за свободата на Добруджа, за 
обединението на България!”   

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:

--Управителният съвет на държавен фонд “Земеделие” преди дни реши от 26 февруари до 9 март да се 
приемат проекти за финансиране по програма САПАРД, съобщиха от областната дирекция на фонда в Добрич. 
Възобновява се приемът на проекти по мярка 1.1 „Инвестиции в земеделски стопанства” - за сектори 01 „Мляко 
и млекопроизводство”, 02 „Месо и месопроизводство”, 03 „Трайни насаждения”, 05 „Яйца и яйчни продукти” 
и 04 „Зеленчуци, цветя, многогодишни етерично-маслени, зърнени, маслодайни култури, многогодишни 
лечебни растения, тютюн - висококачествени сортове памук”, с изключение на инвестиции, насочени към 
закупуване на земеделска техника за зърнопроизводство. Проекти ще се приемат и по мярка 1.3 „Развитие на 
селскостопански дейности, целящи опазване на околната среда” и по мярка 2.1 „Развитие и разнообразяване на 
икономическите дейности, предоставяне на възможности за многостранни дейности и алтернативни доходи” 
- за сектори 04 „Бубарство”, 05 „Пчеларство”, 06 „Коневъдство”, 08 „Гъбопроизводство”, 09 „Преработка на 
етеричномаслени култури, лечебни растения и гъби”. От стартирането на програма САПАРД до момента са 
одобрени 2833 проекта. Те са на обща инвестиционна стойност 2 547 666 486 лв. и безвъзмездна помощ 1 265 
939 230 лв. 
-- На заседание Общински съвет- Добрич прие декларация, с която се изказва несъгласие с исканото увеличение 
на цената на водата от “ВиК” - Добрич. Декларацията е адресирана до президента, председателя на НС, 
министър-председателя, МРРБ, ДКВЕР. Тя ще бъде изпратена и до еврокомисаря за защита на потребителите в 
Европарламента Меглена Кунева. В нея се казва “Не приемаме увеличението на цената на водата за Добрич от 
1.63 лева на 2.25 лева за кубик за основателно, тъй като не са взети предвид всички възможни други начини за 
стабилизиране на финансовото състояние на държавното дружество “ВиК”. Жителите на област Добрич години 
наред плащат най-високата цена на водата в България и това ново увеличение е предпоставка за негативни 
икономически и социални последици за добруджанци. Настояваме ДКВЕР да извърши цялостна проверка на 
“ВиК” - Добрич и да прецизира исканото увеличение на водата, след което да бъдем информирани за актуалното 
състояние на “ВиК” - дружеството и предложенията за неговото оздравяване. Област Добрич е един от малкото 
райони в страната, в който добивът на питейна вода се осъществява изцяло чрез изпомпване от сондажни 
кладенци и се транспортира чрез помпени станции. Това утежнено добиване на вода от географските дадености, 
предполага много по-големи разходи, в сравнение с останалите райони в страната и поставя жителите на 
областта, които поемат изцяло тази тежест, в неравностойно положение.” Според местните парламентаристи и 
общинската администрация, има възможности държавата да финансира реконструкцията на водопреносната 
мрежа и водоемите в областта, без да бъдат засегнати интересите на гражданите.  В документа се казва още, 
че ще се отстоява позицията за единна цена на водата в цялата страна, както при формирането на еленергията, 
природния газ, нефт и др. Декларацията ще бъде предоставена и на другите Общински съвети в областта, за 
да бъде подкрепена.

 По-важните новини през изминалата седмица на територията на страната:
--Изненадващо министърът на здравеопазването Радослав Гайдарски вчера закри 160 от 260-те болници 
в страната. В здравната карта на България фигурират 260 болници, 100 от тях ще останат на държавна 
издръжка. Останалите болници могат да продължат да работят ако общините имат готовност да ги издържат. 
Така сме заложили в Националната здравна стратегия, без да се променя статутът им, заяви министърът на 
здравеопазването проф. Радослав Гайдарски.
-- Двойна се оказва разликата в цените на жилищните парцели в малките областни градове на страната, 
показа проучване сред брокери на недвижими имоти от страната. В крайдунавския град Силистра, който е 
най-малкият наш областен център, цените на парцелите са все още най-ниски сред бившите окръжни градове, 
но и те бележат ръст нагоре. В момента квадратният метър в Силистра за регулиран парцел, тръгва от 30-40 
евро и може да стигне до 50-60 евро, твърдят специалисти в бранша.
-- Депутатите от Коалиция за България ще предложат да бъдат отпуснати 100 млн. лева от фискалния резерв 
/ФР/ на страната за студентско кредитиране. Това съобщи във Варна председателят на комисията по бюджет 

и финанси в НС- Петър Димитров. Той уточни, че се обсъждат варианти за ниско-лихвено кредитиране и 
погасяване на заемите, след като студентите завършат образованието си.
-- 40% от директорите на училищата трябва да бъдат сменени, заяви председателят на Синдиката на 
българските учители Янка Такева вчера. Според нея в управлението на училищата липсват добри ръководни 
кадри. За да бъдат директорите на школата и техни мениджъри, е необходимо да има ясно формулирани 
цели за образованието, допълни Такева. Според нея времето сега е друго, така че “заспалите на едно ниво 
директори, които не могат да се адаптират, просто трябва да бъдат освободени”.
-- Акцизът на домашната ракия за лична употреба може да отпадне. А този за по-големи количества да 
бъде намален. Надеждата дошла от доклад на дясната евродепутатка Астрид Люлинг, който ще се внесе в 
Европарламента. Той предвижда отпадане на минималния акциз за домашния алкохол. Ако бъде одобрен, 
България ще е свободна да махне акциза върху ракията за лично ползване до 30 л и да намали данъка за по-
големите количества. Той бе оптимист, че за това предложение щели да гласуват не само депутатите от ЕНП, 
но и либералите. Гласовете на двете групи били достатъчни то да мине. Евросоциалистите обаче били против, 
защото традиционно не одобрявали данъчната конкуренция. 
--От 11 март 2007 година българите ще пътуват за Мексико без визи. Това съобщи заместник-министърът на 
външните работи Гергана Грънчарова. Двете държави са имали преговори и са решили да въведат облекчения 
за гражданите, които пътуват. При това положение от 11 март всеки българин ще може да влезе в страната на 
ацтеките само с обикновен паспорт. Правото на пребиваване без визи е до 90 дни в рамките на 6 месеца. Досега 
от това облекчение се ползваха само лицата с дипломатически и служебни паспорти. Посолството на Мексико 
за България се намира в унгарската столица Будапеща.
-- Министърът на финансите по предложение на министъра на културата предоставя като обща допълваща 
субсидия или целева субсидия за капиталови разходи на общините предвидените в централния бюджет средства 
за подпомагане дейността на народните читалища. Това съобщи сайтът на Министерството на културата. В 
това число влизат и средства за текущ ремонт, набавяне на книги, периодични издания и компютърна техника. 
Кандидатстването за допълваща субсидия се извършва на базата на “Правила за финансова подкрепа на 
народните читалища по линията на целевата допълваща субсидия за 2007 г.”, чрез подаване на проектен фиш 
- по образец. 27 април е срокът за подаване на необходимите документи.

По-важните новини през изминалата седмица от чужбина: 
-- Продължителността на живот в руската столица Москва се е увеличила с девет години. Това показват данните 
от изследването за демографската ситуация в столицата. Жените живеят с 10 г. по-дълго от мъжете. Но и при 
жените, и при мъжете шансовете за дълъг живот се увеличават, ако те живеят в центъра на града, въпреки 
задръстването и неблагоприятната метеорологична обстановка. 
-- Жалбата срещу смъртните присъди на българките в Либия бе внесена в последния момент, което според 
защитата било нормална практика. За Либия през изминалата седмица отпътуваха адвокат Георги Гатев и 
Пламен Ялнъзов, които трябва да са направили последни доуточнения по жалбата с адвокат Осман Бизанти. 
Медиците ни чуха през декември миналата година за втори път, че са осъдени на смърт от Наказателния съд 
на Либия. На заседание през февруари, 2002 година, Народният съд на Либия отхвърли най-тежките обвинения 
срещу медицинските сестри за заговор срещу сигурността на Либия чрез предумишлено заразяване на деца с 
вируса на СПИН. Съдът тогава постанови, че не вижда доказателства за заговор срещу Джамахирията. Въпреки 
това в последната си реч в края на миналата година, Муамар Кадафи отново заговори за международен 
заговор, в който изпълнители са българските медицински сестри. След тази реч световни медии коментираха, 
че българките не са подсъдими, а заложници. 
--За да попадне в категорията “научно образован”, човек трябва да разбира 20-30 фундаментални научни 
концепции и термини. Например да даде определение на стволова клетка, молекула, нанометър, неврон и др., 
пише американското издание “Вашингтон профайл”. В момента за научно грамотни могат да бъдат признати 
28 % от американците, 14 %  от европейците и 5% от японците.

рубрика:

П О  П Ъ Т Я  Н А  ж И В О Т Арубрика:

ОбЩЕСТВЕН РЕД И СИГуРНОСТ
През изминалия период от 12 до 16 февруари, на територията 

обслужвана от Областна Дирекция „Полиция” (ОДП)-Добрич, са  
регистрирани 11 криминални престъпления и произшествия. 

На територията на ОДП-Добрич за посочения период са 
регистрирани 19 пътно-транспортни произшествия, като част от 

тях са с нанесени значителни материални щети по автомобилите.   
Поделенията на ОД „ПБЗН” при ОДП-Добрич са участвали 

в гасенето на 4 пожара, при които няма нанесени значителни 
материални щети.

рубрика:

По пътя на живота и Жеко Марчев
Уважаеми Читателю,
Оставяме те с написаното и с тълкуването на Инверсните 
мисли и вярваме, че в душите Ви ще трепнат нежни 
струни и ще Ви поведат към Доброто „По пътя на 
живота”.

ИНТЕРСНИ МИСЛИ:
безперспективност
Не се оставяй за едно шкембе чорба,
 да си на някого слуга.
логика
Като е добър комшия, значи става за мюфтия.

Наследство
Създаваш от парче месо, Кой да ритне ти кросно!
Мераци
И костенурката със ризница и късокрака
мераци има като всички нас
мечтае да надбяга се с Пегас.

известност
Във Вашингтон, във Лондон и в Париж
прочухме се със Батето и със хашиш.

виЦ на брояРубРИкА:
По време на пресконференция,журналист се натиска на млада колежка:  

- След това,ще пием ли кафе?  

- Абе колега,не сме дошли тук за да създаваме новини а само да ги отразяваме!



�Година II,  брой 9, сряда 28 февруари 2007 г.     ТЕРВЕЛ 

акЦенти 
от Предстоящото Заседание на 

общински сЪвет тервел – отЧет За 
иЗПЪлнението 

на бюдЖет 2006 

Първото за 2007 г. заседание на 
общински съвет Тервел ще се проведе на 1 
март. По първа точка от дневния ред ще се 
разгледа отчета на МКБППМН за 2006 г. Той е 
изготвен като представяне на статистически 
данни обобщени по показатели  и анализ на 
показателите на база предходна година. В 
предходен брой на вестника ви запознахме 
с основните моменти , които ще дискутират 
общинските съветници.

Втора точка от дневния ред е отделена 
за отчета за изпълнението на бчджет 
2006. От предложения отчет става видно, 
че  при планувани в началото на 2006 г. 
приходи за държавни и общински дейности 
в размер на 4 997 897 лв. , са разходвани 
и отчетени 8 161 235 лв. Значителната по 
размер положителна разлика се дължи 
на факта , че при съставянето на бюджета 
не са планирани трансферите от ПУДООС в 
размер на 1 058 468 лв. за водопровод и 
канализация, средствата получени като 
общински дълг, целевите трансфери от 
Централния бюджет. В началото на 2006 г. 
са планирани и по – малко от действително 
получените данъчни и неданъчни приходи. 
На база на измененията през годината 
е съставен окончателен годишен план 
за приходна част в размер на 8 832 897 
лв. Изпълнението на бюджета спрямо 
окончателния план е  92 %. 

През 2006 г. за издръжка на 
учебните и детски заведения общината 
е разходвала общо 2 810 939 лв. , а за 
здравеопазване (детски ясли , училищни 
здравни кабинети и болница) - 287 990 
лв. За култура и религиозни дейности 
(издръжка на читалища, културни прояви, 

религиозни храмове) са разходвани 244 
015 лв. Посочените суми са изчислени 
без средствата за капиталови разходи и 
целеви трансфери. Важен момент в бюджет 
2006 бе , че на общините не се предостави 
планирания в бюджета резерв за издръжка 
на държавни дейности от МФ . За нашата 
община сумата на резерва бе 153 707 лв. 
Така училищата получиха 116 499 лв. по-
малко от планираните, здравните кабинети 
не усвоиха 12208 лв. , а читалищата 
разходваха с 25 000 лв.по-малко от 
полагащите се по стандарт , което затрудни 
много дейността им.

От отчета за капиталови разходи за 2006 
г. става ясно , че общината е разходвала 
391 992 лв. като целева субсидия и с тези 
средства са ремонтирани , благоустроени 
или оборудвани 20 обекта – детски 
градини , училища , детска ясла , апаратура 
за болницата и др. Отново за капиталови 
разходи са разходвани собствени , заемни 
и донорски средства в размер на 2 295 557 
лв. Те са инвестирани във водопровод, 
канализация , църква в Тервел , квартал „ 
Изгрев” , бизнесзона , ремонт на три улици 
в Тервел , множество ремонтни дейности 
по общински сграден фонд , закупуване 
на автовишка и озвучителна техника и 
др. За дейност Чистота са разходвани 380 
259 лв. (ведно с капиталовите разходи).
Сметосъбирането и поддържането на 
сметища и депа в общината е извършено 
като за горива и смазочни материали са 
разходвани 27 516 лв. , а за резервни части– 
23 624 лв. За кофи за смет и контейнери са 
платени 32 172 лв.

Спортен клуб „Атлетик” е разходвал 
субсидия в размер на 4 600 лв. , а футболен 
клуб „Септември” е направил разходи за 
21 706 лв. за мъжете и 16 100 лв. за деца и 
юноши.

общинска ПроГраМа За ПревенЦия 
на насилието МеЖду уЧениЦите

Общинските съветници ще разгледат 
тази програма на предстоящото си 
заседание. Идеята на екипа , който работи в 
сферата на младейките дейности в общината 
е да се разделят и диференциират двете 
програми за деца и ученици – „ Наше лято” 
и „ Програмата за превенция на насилието”. 
Целта е да се отделят приоритетните 
групи от деца по двете програми и да 
им се предложат специфични за техните 
необходимости занимания и участия. По 
този начин програма „ Наше лято” ще стане 
ваканционна и развлекателна програма , с 
по-добро финансиране , с разширяване на 
възрастовия диапазон на участниците и 
разнообразяване на проявите. Програмата 
за превенция на насилието остава дейност 
на местната комисия и е насочена към 
няколко специфични рискови групи деца- 
деца живеещи в семейства в неравностойно 
положение , деца с увреждания , деца с 
отклоняващо се поведение , деца , жертви 
на насилие и престъпления. Общинските 
съветници ще се запознаят и с новия 
вариант на програма „ Наше лято”.

Проект на бюдЖет 2007
Общински съвет ще дебатира по проекта 

на новия бюджет, предложен от общинска 
администрация. От него става видно , че са 
планирани приходи за държавни дейности 
в размер на 3 527 501 лв. Местните приходи 
са заложени в проекта като сума от 3 461 
883 лв. , като 1 272 500 лв от тази сума 
са планираните средства за капиталови 
разходи.Така приходната част на бюджета 
възлиза на  общо 6 989 384 лв.

Разходната част на бюджета естествено 
отразява разпределението на сумата 
от 6 989 384 лв. по функции и дейности. 
За училищата са предвидени 2 542 218 
лв. , от които за заплати и осигурителни 

вноски 2 057 583 лв. 320 000 лв. ще получат 
училищата за издръжка , а 164 000 лв. 
за ремонтни дейности и оборудване. 
Планираното дофинансиране за училищата 
е в размер на 119 000 лв. Издръжката на 
детските градини ще коства 241 556 лв. 

Представителните средства , които 
общината ще разходва за културни , 
младежки и спортни прояви под формата 
на награден фонд са 16 000 лв.

Размерът на средствата за поевтиняване 
на храната в ученическите столове за 
учениците се определя на 0.50 лв. за дете 
или ученик.

Отново по предложение на кмета 
се предлага вариант за поемане на 100 
% от пътните разноски на пътуващите 
учители и медицински лица в системата на 
образованието.

Прави се изменение и допълнение на 
Наредбата за администриране на местните 
такси и цени на услугите на територията на 
общината. Повишават се таксите за ползване 
на детски заведения с 6 лв. месечно за тези , 
които се отопляват на течно гориво и с 4 лв. 
месечно за отопляваните на твърдо гориво. 
Така пълният размер на таксите става 21 
лв. и съответно 14 лв. месечно. Паралелно 
с тази промяна се подготвя заповед на 
Кмета за повишаване на стойността 
на хранодена в детските заведения 
с 40 %. Това е крайно наложително , 
тъй като постоянно покачващите се 
цени на хранителните продукти правят 
невъзможно осигуряването на пълноценно 
и здравословно хранене на децата при 
досегашната стойност на хранодена.

Създават се нови видове такси за 
административни услуги , които касаят 
дейността на отдел „ Местни данъци 
и такси”  и  стопанските дейности на 
общината. Особено отзвук сред гражданите 
предизвиква въвеждането на такса за 
притежаване на куче. Всъщност такава 

такса е характерна за всички общини, 
защото съвсем естествено кучетата 
изискват определен ангажимент 
от страна на общинските власти за 
почистване, координиране на дейностите с 
ветеринарните служби и др.

Предлага се разпределение на 
средствата за капиталови разходи от 
целева субсидия и от собствени средства. 
В предходен брой на вестника поднесохме 
информация за планираните ремонти 
на улици , училища , общински пътища , 
съфинансирания на одобрени проекти и 
други.

Ще бъде разгледано и предложение за 
освобождаване от потребителска такса на 
ползващите услугата „Социален асистент” 
през 2007 г.

коМисията За раЗГлеЖдане 
на Проектите на уЧилищата и 

Читалищата е сФорМирана
На 19 февруари Кмета на общината 

издаде заповед за сформиране на 
петчленна комисия , която да разгледа 
и оцени по приложената и одобрена 
от общински съвет методика всички 
подадени в срок проекти по програма 
„Училището и читалището – естествена 
и безопасна среда за децата”. Комисията 
ще се председателства от ресорния зам.
кмет. В нея ще участват още специалист 
по просвета, специалист инвестиционни 
дейности, специалист по малцинствени 
въпроси , счетоводител от отдел „Просвета”. 
Комисията ще заседава в удобно за всички 
членове време и ще изготви писмени 
уведомления с резултатите от класирането 
до всички участници , подали проекти. 
Крайният срок за това е 28.02.2007 г. 
Реализацията на проектите ще започне 
след утвърждаване на реда за ползване и 
отчитане на средствата от Отдел „ Просвета„ 
и финансовта дирекция на общината. 

О б Щ И Н С к И  В Е С Т Ирубрика:

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

рубрика:

В час учителката пита Иванчо:

- От какво е направен твоят пуловер ?
- Изплетен е от прежда.
- А преждата от какво е направена ?
- От вълна. 
- А кой дава вълната ?
- Овцата. 
- Браво, Иванчо ! Значи, кое животно ти  е 

дало пуловера ?
- МАМА …….

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация

в и  к а н и М
На заседание на Общински съвет на Община Тервел на 01.03.2007 г. от 9.30 часа в 

заседателната зала на общинска администрация при следния :
Проекто - дневен ред:

1. Отчитане дейността на Местната Комисия за борба срещу противообществените прояви на 
малолетните и непълнолетните през 2006 г.
2. Отчет за изпълнението на бюджета на община Тервел за 2006 г.
3. Приемане на общинска програма за превенция на насилието между учениците за периода 
2007-2010 г.
4. Приемане на общинска ваканционна програма „ Наше лято – 2007”
5. Приемане на бюджета на община Тервел и план-сметките на извънбюджетните сметки и 
фондове за 2007 г.
6. Предложения и докладни записки
7. Изказвания, питания,становища и предложения на граждани.

П о к а н а

Писмо до родителите:

„Мили мамо и татко,
тук в ученическия лагер е много 

интересно. 
Вчера са учихме да се боксираме. 
В тази връзка ви изпращам четката и 

пастата 
за зъби, защото няма да ми трябват 

повече …”

б А б А  Т А к А  П Р А В Е ш Ерубрика:
Д и в и я т  к е с т е н  -  б л а г  л е ч и т е л
Кой ли не е държал семето на това дърво в 

ръката си и не се е любувал на неподправената 
му красота! Той е топъл и благ като очите 
на любимо момиче, при това не само на 
външен вид. Според изследванията на проф. 
С. Консулов, плодът излъчва т. нар. витални 
лъчи, които ни зареждат с енергия. И съвсем 
не е случайно това, че добре информираните 
хора слагат кестени под възглавницата си.

Кестенът е високо до 30 м дърво с 
разклонена корона. Листата му са с дълги 
дръжки, длановидни, 5-7-делни, с късо 
заострени и слабо назъбени листчета. 
Цветовете са бели, събрани в изправени 
конусовидни съцветия, венчелистчетата са 

пет - отначало с жълто, а по-късно с червено 
петно. Плодът е разпуклива кутийка с остри 
шипчета и с 1 до 3 семена.

От кестена се използва кажи-речи всичко 
- и зелените листа, и цветовете, и кората, и 
плодовете. Кората се бели рано напролет - 
през март, преди развитието на растението и 
при започване на сокодвижението, цветовете 
- по време на цъфтежа, а листата - през юни 
и юли. Семената се берат след узряването - 
септември-октомври. Сушат се на слънце или 
в сушилня при температура до 60 градуса, а 
кората - на сянка при температура 50 градуса.

Кората, листата и цветовете съдържат 
тритерпеновия сапонин есцин, гликозиди 
(ескулин, ескулетин, алантонин), феноли, 

дъбилни вещества, катехини и др. Семената 
съдържат флавониди (спиреозид, кверцетин, 
кемпферол и др.), мазнини, смола, ескулин 
витамини С, B1, В2, К и др. Кестенът 
притежава съдосвиващо, болкоуспокояващо 
и противовъзпалително действие. Има също 
капиляро- и веноукрепващ ефект, действа 
и противосъсирващо. Някои специалисти 
смятат, че лечебното действие е резултат на 
сбора от ефектите на съдържащите се в него 
биологично активни вещества, които обаче 
трябва да се прилагат локално.

Кестенът е старо средство за лекуване на 
хемороиди, разширени вени, тромбофлебити 
и трудно заздравяващи рани, възникнали 
в резултат на нарушено кръвоснабдяване. 

В българската народна медицина семената 
на дивия кестен се използват при бронхит, 
кашлица, болестта на Бюргер, подагра, 
напоследък и при тумори.

Отвари от плодовете и корите се 
препоръчват при нарушено отделяне на 
жлъчен сок, хронични разстройства на 
храносмилането, кашлица с различен 
произход и др. Вани с препарати от кората 
погасяват възпалителните процеси в 
мускулите, полезни са и при невралгии.

Как се използва?
Външно приложение - настойка от ситно 

нарязани семена, киснати 15 дни в силна ракия 
(1:10), се прилага за мазане при ревматизъм, 
флебит, хемороиди. Корите под формата 

на отвара и компреси се препоръчват при 
разширени вени и хемороиди. Счукани пресни 
листа се използват и срещу язви. 

Вътрешно приложение - 1 кафена лъжичка 
ситно нарязани семена се заливат с 500 мл 
вряла вода. Кисне 2 часа. Пие се по 100 мл 15 
минути преди ядене 4 пъти дневно. Кората 
се употребява по същия начин, като обаче се 
вари 10 минути.

Внимание! В по-големи дози билката 
е отровна! Да се приема по лекарско 
предписание!

www.lifestyle.bg
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и з д а н и е  н а  О б щ и н а  Т е р в е л

П О к Л О Н ,  А П О С Т О Л Е  !
На 19 февруари празнично украсената актова зала на СОУ „Йордан Йовков” гр.Тервел се оказа тясна за 

желаещите да посетят тържествения рецитал, посветен на най-великия българин – Васил Иванов Кунчев. 
Гости на мероприятието бяха: Ирина Стоянова – Главен специалист „Образование” при Община Тервел, 

Радка Радева – директор на ОДК „Малкият принц” гр.Тервел, директорът на СОУ „Йордан Йовков”, заместник 
директори, учители и ученици.

Тържеството бе подготвено от Марияна Радева и учениците от петите класове под наслов „Поклон, 
Апостоле !” Двете двойки водещи – Галин и Габриела, Тони и Рени проследиха живота на Апостола от неговото 
раждане до героичната му смърт. За засилване на въздействието върху зрителите, в рецитала бяха включени 
неувяхващите стихове на българските класици: част от поемата „Левски” на Костадин Крайнов, одото „Левски” 

от Иван Вазов, „Апостолът” от Николай Зидаров, елегията „Обесването на Васил Левски” чудесно изпълнена от Мирела Ангелова. Шест момичета от балет 
„Каприз”, облечени в черно със запалени свещи в ръце, развълнуваха публиката с прочувствен „Танц на смъртта”.

В подходящ момент бе включена драматизация на част от разказа „Апостолът в премеждие”. Малките артисти се представиха добре, като се въплътиха 
в ролите на Левски – Драгомир Симеонов, Ковачев – Димитър Галинов, Али Чауш – Николай Ивелинов, Илчо – Драгомир Венелинов и чирака – Стоян 
Красимиров.

Тържеството завърши със стихотворението „Апостоле, трябваш ни днеска” от Стоянка Грудева и  дълбок поклон към великото дело на Апастола под 
звуците на химна на РБългария.

Децата от Школата по изобразително и приложно изкуство 
към ОДК „Малкият принц” за пореден път подготвиха своя изложба 
под зоркия поглед на своята ръководителка Виолета Янкова. За трета 
поредна година над 40 деца ръчно изработиха и моделираха от червен 
и бял конец традиционните мартенички, които ние-българите носим 
за здраве и късмет ! Всяка година преди началото на месец март 
ние- българите си купуваме и подаряваме мартеници (мартенки, 
байници) - преплетени конци, най-често червени и бели, но се срещат 
и зелени с най-различна форма - за здраве и щастие. Именно тогава 
на първи март, ние слагаме мартеници на дрехите или китките си и си 

пожелаваме здраве и щастие с думите „Честита Баба Марта“. Това е хилядолетна българска традиция, 
която символизира края на зимата и идването на пролетта. На 20.02.2007 год. в сградата на музея, бе 
организирана и ИЗЛОЖБА-БАЗАР, на слънчевата изложба-базар, всеки дошъл имаше възможност да 
си закупи ръчно изработени мартенички, а със събраните средства ръководителката осигурява част 
от консумативите и материалите за работа с децата. 

Мартеницата е своеобразен амулет срещу 
злите сили и окичването с мартеници  е един магически 
ритуален акт: усуканият бял и червен вълнен конец 
запазват човека чрез механизмите на контактната 
магия, това е едно и от посланията на децата, които са ги 
изработили !

Талантливите деца взеха участие и в 
организирания от Партията на българските жени 

Национален конкурс за детска рисунка „Децата на България за Европа”, посветен на приемането на 
България в Европейския съюз. Конкурсът се проведе на 20.01.2007 год. в „Стария град”- Пловдив. 

Средствата от продажбата на детските рисунки се дават 
като дарение на тамошния Дом за сираци. С награда за 
фантазия във втора възрастова група (11-14 год.) беше 
удостоена Недялка Тончева Томова. Талантливата малка 
художничка получи грамота от Партията на българските 
жени и мобилен телефон „Siemens”. Рисунката на 
тервелчанката Недялка Тончева беше оценена на 40,00 
лв. и закупена, а сумата бе дарена на децата лишени от 
родителски грижи. 

Ръководителката на Школата Виолета Янкова сподели, 
че децата скоро завършили своите рисунки, с които ще участват в 
Национален конкурс за детска рисунка по повод Трети март. Конкурсът 
се организира от Министерството на образованието и науките и 
Историческия музей в гр. Плевен. Около 40 рисунки от тервелски деца 
ще бъдат изпратени за участие в конкурса. 
 Нека от свое име и от името на всички наши съграждани 
пожелаем много успехи и творческо дръзновение на нашите малки 
таланти- децата от Школата по изобразително и приложно изкуство 
към Общински детски комплекс „Малкият принц” гр. Тервел и на 
тяхната ръководителка Виолета Янкова !!!

ТАЛАНТЛИВИ ДЕцА С ОТЛИчИЯ В шкОЛАТА ПО ИзОбРАзИТЕЛНО И ПРИЛОжНО ИзкуСТВО кЪМ ОДк „МАЛкИЯТ ПРИНц” ГР. ТЕРВЕЛ

За първа година Община Тервел участва в ХХІV 
Международна туристическа борса, която се проведе от 
22– 24.02.2007 год. в Националния дворец на културата в гр. 
София. 

В Международната туристическа борса нашата община 
взе съвместно участие заедно с Общините Добрич и Добричка 
и две неправителствени организации на територията 
на областта ни. Профилът на участниците в борсата бе 
разнообразен- туроператори, туристически агенции, хотелски 
комплекси, държавни и браншови организации, регионални 
и местни съвети по туризъм, транспортни организации, 
специализирани учебни заведения, комуникационни 
технологии, СПА центрове и комплекси, балнеолечебен и 
екотуризъм, минерални води, СПА и фитнес оборудване, 

здравно осигурителни компании и представители на стоки и съоръжения за туризъм. 
Представляващите Община Тервел отчетоха повишен интерес към ресурсите на нашата община, 

като една нова, все още неизвестна за туристите дестинация. Тервелските представители подготвиха 
множество рекламни материали, представящи нагледно профила на Общината ни, възможностите 
за развитие на селски и екотуризъм, културно-историческото наследство, провежданите през 
годината мероприятия с деца и възрастни и не на последно място, общината бе представена като 
една „мозайка от етноси”, където съжителстват българи, турци и роми. Важно е да се отбележи, че 
„Суха река”, намираща са между селата Балик, Брестница и Оногур се очертава като желано място за 
посещение сред българските и чуждестранните туристи. 

Особен интерес сред посетителите на изложението предизвика и изработения макет на Община 

Тервел с много богат снимков материал на местността „Суха река”, провежданите младежки и 
културни мероприятия през годината, богатството на музеят ни и др., текстовия материал бе на 
български и на английски език. Общинарите бяха подготвили и кратка, но ясна презентация на 
общината ни на английски език, представяща защо нашата община би била едно приятно и спокойно 
място за посещение от туристите. 

Осъществиха се много контакти с туроператори, организиращи екскурзии до нашата област 
и предлагащи посещения от чуждестранни туристи. Като цяло отчитаме завишен интерес към 
местността „Суха река”- възможността за посещение й и превръщането й в една предпочитана 
дестинация за пътуване на територията на България. 

Обсъдиха се и възможностите за отсядане на румънски туристи в хижите на територията на нашата 
община, собственост на ДДС- Тервел и частни хижи. Предстои среща-разговор със собствениците на 
хижи, и възможността за осъществяването на организирано посещение на музеят в град Тервел- 
запознаване с културно-историческото ни наследство и възможностите за развитие на селски и 
екотуризъм, и посещение на „Суха река”. 

Посещението на ХХІV Международна туристическа 
борса за Община Тервел бе изключително важно. За това 
свидетелства факта, че имаме изключително богатство- 
природно, историческо … Кметският екип ще продължи 
работата си за популяризиране и същевременно работа в 
тази насока и превръщането на нашата община- Тервел в 
едно предпочитано, интересно и желано място за почивка 
сред чуждестранните и българските туристи. 

О б Щ И Н А  Т Е Р В Е Л  В з Е  у ч А С Т И Е  В  х х І V  М Е ж Д у Н А Р О Д Н А  Т у Р И С Т Ич Е С к А  б О Р С А


