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                      ПРЕ Д С ТА ВЯ М Е  ВИ

Поколения добруджанци се 
наслаждават  на неповторимия 
й глас и на майсторството  да 
контактува със своята публика 
винаги по различен начин. 
Това е  силна и волева жена.От 
половин век живее в столицата, 
но не забравя родния си край. 
Той е винаги в сърцето й. Знае и 
цени възможностите си, винаги 
е пряма и от пръв поглед личи 
добруджанското в нея. Много 
е привързана към близките 
си , милее за тях и често ги 
навестява.

Да, това е Анастасия 
Костова Стаменова. Тя 
е родена в с. Камбер, Румъния  през 1935 година. След 1940 година 
семейството се преселва  в България и се установява в с.Безмер, 
Тервелско.  Тя живее с голяма челяд в атмосфера на разбирателство.  
Родителите й имат пет деца. Всички в семейството пеели, но най-много 
това допадало на Анастасия и сестра и Марина. Анастасия от малка се 
докоснала до изящността на българската народна песен. За това й 
повлиява баща и, който умеел да пее и танцува.

Съвсем млада получава известност като лауреат  на Петия 
международен младежки фестивал във Варшава през 1955 година. 
Нисичкото и мургаво момиче завършва начално училище в с.Безмер 
и гимназия в гр.Тервел. 

Тя участва в концерти с фолклорни групи из страната, но никога 
не забравя родния край. За израстването й като певица й помагат  
личности като Филип Кутев, Иван Кавалджиев и Йовчо Караиванов. 
Незабравими ще останат за Анастасия Костова моментите на съвместна 
работа с  певци като Мита Стойчева, Гюрга Пенджурова, Радка Кушлева.  
Много са срещите й с ентусиазираната публика в различни краища на 
България. Една от значимите й заслуги е, че е запазила многовековната 
традиция на нашия песенен фолклор.

На 10 декември 1955 година свързва живота си с акордеониста 
Емил Йосифов от трънското село Трекляно. След четири години е 
приета като артист-солист в Ансамбъла на българското радио. Там пее 
много години. Тогава тръгва към големите  музикални сцени. Не друго, 
а народната песен сближава младото семейство, което в сговор, музика 
и песни двамата градили цели 40 години. Разделя ги неочакваната 
кончина на Емил.

Анастасия Костова има много записи в Българското национално 
радио, както и концертни изяви в бившия Съветски съюз, Унгария, 
Франция, Италия, Швейцария, САЩ, Канада, Белгия, Холандия, 
Германия, Австрия, Дания, Испания и много други страни. Тя има 

заслуги за изпълнението на народните песни от Добруджа в автентичен 
вид и в запазването на обредно-празничната култура на прадедите си. 
Знае около 250 народни песни. Богатия й репертоар включва различни 
по жанр и тематика песни- хайдушки, седенкарски, сватбарски, 
любовни, жътварски, пролетни. И всички сред образците на песенния 
фолклор на Добруджа. Безценното у Анастасия е това, че изпълнява 
песента така, както тя битува у народа. Издала е малка /с шест песни/ 
и голяма /с дванадесет песни/ грамофонни плочи, аудиокасета и 
компактдискове “Шепот и вик български” с 12 песни и “Жълто злато с 
песни от Добруджа”, също с народни песни. 

С хубавата народна песен първо я закърмили родителите й. Когато 
била съвсем малка, те й казали, че е родена да пее. В рода и по бащина 
линия пеел и чичо й Георги. С песента “Тръгнала е Рада” тръгнала по 
широкия свят. Любими песни са и “Наклала е Ненка седянка”, “Илин 
–Пилин”, “Руска си вода налива”- научава я от дядо Радичко Куманов, 
тази песен я пее и нейният внук Христо. Други също много популярни 
песни са “Гълъби гукат над село” – любима песен на баща й, “Еничери 
ходят, мамо” в акомпанимент на кларнетиста Иво Папазов – научава 
я от незабравимия Иван Пановски и  “Заплакала е гората”.  Последната 
песен, в която има история и поезия, я научава от любимеца на 
поколения българи Йовчо Караиванов.

 Анастасия Костова с таланта на даровит белетрист умее да 
разказва необикновената си житейска и творческа съдба без поза и 
грим. Тя, съдбата й, е като шарена добруджанска шевица. Човек не 
може да  я слуша без вълнение и да не му става драго на душата, че 
Добруджа е порастила такава даровита жена като нея. Не само песните 
й, но и сънищата и, са свързани с тази златно хлебородна земя. За нея 
тя си поплаква някога и когато пее. Анастасия Костова е сред ярките 
носителки на богатото песенно наследство от Добруджа, чрез което се 
съхранява за бъдните поколения здравата връзка на националното, с 
традициите и с корените на българина.

На читателите на вестника предлагаме кратко интервю с 
певицата,която любезно отговори на нашите въпроси:

Усещате ли, че таланта който имате е мисия, 
предопределена ви, за да дадете нещо на хората?

- Да това е мисия. Има една книга, в която съм писала, че съм 
родена в “щастлива риза”, от пет деца, родена точно по средата. Когато 
съм се родила, майка ми не ме е харесвала, защото съм била черна, но 
баща ми е казал, че това дете ще бъде най-късметлия. Точно от Тервел, 
когато заминах за Варшава на Младежкия фестивал, тя се разплака, но 
той тогава пак й каза: “Ти нали не я харесваше и искаше да я дадеш на 
други”.

С каква цена заплатихте успеха си?
- Моята сестра ми каза: “Блазе ти како.” И тогава аз й отговорих, 

че всеки успех има своите сълзи. Аз не можах да присъствам дори на 
смъртта на майка си. Изпуснах много неща  в семейството, приятелство 
и в живота, защото вечно бях на концерти и отдадена на песента. 10 
години пътувах с Мистерията на българските гласове по света. Като 
дете мечтаех да посетя Париж, а през 1990 година  ходих 10 пъти. 
Тогава бяхме получили наградата “Грами” Това, което ми даде песента 
никой не ми беше дал.

Според Вас трудно ли се изпълнява добруджанска песен? 
Смятате ли,че младите хора харесват народната песен? 
Има ли бъдеще тя и ако е така, защо повечето млади 
певици, които  са завършили училищата в Широка лъка и 
Котел стават фолк-певици?

- Добруджанската песен е трудна, защото се харесват само бавните 
песни. И когато баща ми казваше:”Сийко изпей песен” - тя трябваше 

обезателно да бъде бавна.
В чужбина също 

харесват бавната песен. Но 
българите и чужденците  
възприемат по различен 
начин- чужденците като 
екзотика, докато българите 
се разплакват на бавната 
народна песен и се смеят 
с глас на хумористичните 
песни. Това значи, че песента 
минава през сърцето на 
човека, защото тя е вродена 
в обичаите, в традициите, в 
него самия.

И сега народната песен 
се харесва  много, но 
слушателят обедня и не се 
създават  толкова много 
събития.

А за фолк-певиците – те 
се създадоха от определен кръг хора, които платиха и си направиха 
своя  музика. Това не го създаде слушателя- добруджанец. Но в 
момента има едно връщане, защото тези певици не намериха нищо, 
никога няма да получат “Грами”, а народната песен го получи.

Навремето в радиото се създадоха песни за новото село, за 
трактористките-измислени песни, но кой ги помни и те отмряха. 
Същото ще стане и с тези  фолк-песни, никога няма да се запомнят. 
Но песните “Яничари ходят,мамо” остана като шедьовър и съм я 
записала с Иво Папазов., “Гълъби гукат над село” – с тази песен хората 
са плакали. И затова те остават вечни.

Какво ще пожелаете на хората от нашия край?
- Най-напред един голям поклон на хората, които са ми дали 

песните, за да открия света пред очите ми. На всички добруджанци 
много здраве, щастие и любов към земята. Когато видя безкрайните 
слънчогледи, и житото, сляло се с хоризонта- това е Добруджа и хората 
в нея. Нека не се обезлюдява Добруджа, да се създават добри условия 
за този народ за по-добър живот.

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 Н А С Т А С И Я   К О С Т О В А  -  Р О Д Е Н А  Д А  П Е Е
РубРика
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от ляво на дясно Анастасия Костова, Ева Георгиева, Калинка Вълчева

А н а с т а с и я  К о с т о в а  в 
п р е с е л к а  н о с и я

А н а с т а с и я  К о с т о в а

Пролетна “закачка” към “силния” пол:

 “Мисля, че мъжете, които имат обеца на ухото, са по-добре 
подготвени за брака.  Те вече са преживели болка и са купили бижу.”

Рита Руднер

           МИСЪЛ НА БРОЯРубРика

Уважаеми читатели,
Настоящият брой на вестник “Тервел” е 99-ти пореден. През 2006 година, 

когато започнахме да издаваме общински вестник, излязоха от печат 41 броя. 
През миналата 2007 година бяха отпечатани 46 броя.Тринадесетият брой през 
настоящата 2008 година всъщност ще бъде юбилейният стотен брой.

Харесван, критикуван или отминаван с безразличие – вестникът все пак 
Ви запознава с това,което се случва тук, в Община Тервел. Той дава поглед 
върху събития, за които не можете да прочетете в централен ежедневник. Той 
е и основен източник на информация за община Тервел за регионалните медии 
в Добрич и за общинския сайт.

Благодарим на всички, които се интересуват от вестника или  участват в  
подготовката му.

Очаквайте юбилейния брой 100 !
От редакционния екип
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Л у Д О С Т  Л И  Е  Н А Р О Д  Д А  П О ж Е Л А Е  С В О Б О Д А Т А  С И ?
“Свободата е велико нещо, Санчо!” – казва Рицарят на печалния образ Дон Кихот. Сякаш никога не е 

бил Левски, не са били Бенковски, Кочо, братя Жекови, Каблешков, Паисий, братя Миладинови, Раковски, 
Караджата, Волов, опълченците на Шипка…

Днес, никой не може да каже, че народ, който е поискал свободата си е луд народ. Историята помни 
петвековното робство на българския народ под османска власт, налагала своя език и религия, отвличала 
децата и жените, убивала мъжете.

Каква лудост би било един народ да пожелае свободата си? Всеки народ има правото да бъде 
свободен, това не е лудост!

Раждали са се силни и смели мъже. Приласкали  българския народ, като му разказвали красиви 
приказки за неговото славно минало. Вярвали на “лудите” мечтатели, че освобождението е част от 
всемирната битка за справедливост, добро и правда. И загивали.

На колене пред народната саможертва!

Лудост ли е, опиянение или саможертва? – героите платили с цената на живота си – със смърт, която 
ги обрича на безсмъртие.

Тези мъже не принадлежат само на България. Те са част от борещото се и страдащо човечество.
Ние имаме своя български Апостол, своята романтична мистерия – Хвърковата чета.
Неразбрани, оспорвани, охулвани и обругавани, измъчвани и убивани те са посрещали смъртта 

с отворени очи. В последните мигове са виждали Родината с порутени стени, с разрушени храмове и 
светилища, разпъвани в четирите посоки на своя кръстопът.

Историята ще увенчае със слава подвига на героите. Ще остане само трагедията на обикновения 
човек и изпълнената му с безнадежност  скръб.

Българският народ като птицата Феникс ще се възроди от пепелта, за да защити свободата си, ще 
премине през огън и страдание и ще пребъде в третото хилядолетие.

Родителите на децата от група “Калинка” в 
ЦДГ 1”Детелина” искаме да изкажем голямото си 
задоволство и благодарности към учителките на 
децата ни - Донка Колева и Росица Христова, по повод 
организираното мероприятие, посветено на бащите 
на децата. Всяко дете знае за “деня на мама”. Сега 
нашите деца вече знаят, че има и ден на татко. 

Колективът на детската градина е решил да въведе 
една нова и нетрадиционна форма на работа, с която 
цели да приобщи и мъжкото съсловие на родителската 
общност към живота на децата в детската градина, и 
която ние напълно приветстваме и подкрепяме. До 
този момент участието в мероприятия бе единствено 
“привилегия” на майките и “забранена” зона за 
бащите. Ние- майките не очаквахме, че бащите ще се 
включат толкова ангажирано в мероприятието, а те 
не очакваха, че може да им бъде толкова приятно и 
забавно в детската градина. 

На 27.03.2008 г., около 17:30 часа, главната 
улица пред Детска градина „Детелина” заприлича 
на общински паркинг. Заприиждаха забързани в 
последния момент бащи- естествено с автомобилите 

си, за да посветят минути от края на работния ден на 
своите деца. Самите те, с огромна доза изненада и 
вълнение се отзоваха на поканата, поради незнанието 
си, в какво точно ще се състои срещата. 

 Изненадата на татковците бе голяма. Пред 
всеки родител на детските масички бяха старателно 
подредени оригами за направа на хвърчило и 
рисунка на тема “Аз и татко”. Рисунките, естествено 
бяха подготвени от нашите деца с много любов и 
старание, непосредствено преди тържеството. 

Празникът започна с музикален поздрав “С 
татко ще лепим тапети”, воден от учителката по 
музика – Дори Иванова. Децата еуфорично пееха 
и изпълняваха движения, съобразно текста на 
музикалното произведение. В поздравителния адрес 
естествено имаше и много стихотворения, посветени 
на татко. 

В основната си част мероприятието премина 
под формата на състезателни игри. Състезаваха се 
по два отбора във всяка игра- единия на бащите, 
а другия на нашите деца. Естествено победиха 
децата. При изключителни емоции за всички 

участници, непринуденост и вълнение преминаха 
състезателните игри. 

Много татковци не бяха редили конструктори 
и кубчета от години. Замисълът и реализацията 
на това чудесно мероприятие е методика, целяща 
внедряване на българските национални традиции 
във възпитателно-образователната работа на 
детската градина. 

Всички знаем, че бащата е символ на определен 
авторитет, стил на поведение, начин за предаване 
на приемственост. В детските представи, Таткото е 
символ на сила, житейска опора, надежден съветник 
и сигурен закрилник. Може би това е накарало 
детските учителки да отделят заслужено внимание 
и на бащите. 

Накрая, чисто “по мъжки”, празникът завърши с 
шествие до горска хижа, където бащите почерпиха 
децата си и ги оставиха да играят до насита, докато и 
те самите се почерпят напълно заслужено. 

По-късно се включихме и ние- майките, и така 
празника се превърна в истински семеен. Това ни 
даде идеята да превърнем тези празници в семейни 

тържества, реализирани съвместно с децата и 
колектива на детската градина, защото считаме, че 
възпитанието на децата е съвместна работа между 
родители и учители. 

Ние- родителите не трябва да стоим безучастно и 
да се сърдим, и обвиняваме институциите, когато се 
случи някакъв проблем, а активно да търсим начини 
да общуваме помежду си и да подпомагаме работата 
на учителския колектив. 

От  името на всички родители на децата от 
група „Калинка” при ЦДГ „Детелина” гр. Тервел още 
веднъж искрено изказваме своята благодарност към 
„нашите госпожи”- Донка Колева и Росица Христова 
за полаганите всекидневни грижи и за приятните 
мигове, които ни предоставят.

Б Л А Г О Д А Р И М  В И !

Нели Динкова, Марияна Пасева,
Даниела Цветанова

През изминалия период от 31 март до 7 април 2008 год. на територията обслужвана от Областна Дирекция „Полиция” (ОДП)-Добрич, са регистрирани 13 криминални престъпления и  произшествия.   
През изминалите дни на територията обслужвана от ОД „Полиция”- Добрич са регистрирани 15 пътно-транспортни произшествия.   
Поделенията на ОД „ПБЗН”-Добрич са участвали в гасенето на 9 пожара, три от които са на територията на общ. Тервел. През изминалия период, поделенията на ОД „ПБЗН”- Добрич са участвали и в една аварийно-спасителни 

дейности. 

“ Д Е Н Я Т  Н А  Т А Т К О ”

О б Щ Е С Т В Е Н  Р Е Д  и  С и Г у Р Н О С ТРубРика:

Есе от Ели Петрова Петрова от VII клас на ОУ село Коларци

П Р И К Л ю Ч И   П О Р Е Д Е Н  З А  О Б Щ И Н А Т А  П Р О Е К Т  П О  П Р О Г Р А М А  Ф А Р
На 31 март т.г. приключи проект “Подкрепа на 

ромската общност в община Тервел за заетост в 
земеделието”. Проектът се реализира от партньорите 
Професионална Гимназия по Аграрно Стопанство 
гр.Добрич и Община Тервел.Основните дейности  
се обособяват в две групи: Подбор и обучение на 
150 безработни роми от селата Орляк , Каблешково 
и Градница и гр.Тервел по специалностите 
“Фермерство” и “Монтьор на селскостопанска 
техника” и обновяване на рушащата се сграда на 
бившето ученическо общежитие в гр.Тервел чрез 
изграждане на квалификационен център в нея.

Първата дейност – обучение - обхвана 90 жени 
и 60 мъже от четирите населени места- трите 
села и гр.Тервел.Селата са с компактно ромско 
население и с традиционно много високо ниво 
на безработица,особено при жените.Целевата 
група по проекта обхвана жени и мъже на възраст 
от 18 до 55 години.Обучаемите от с.Градница 
преминаха предварителен курс за ограмотяване и 
в последствие бяха включени в квалификационните 
обучения по двете специалности.Необходимите им 
знания курсистите получиха от квалифицирани 
специалисти по земеделски специалности от ПГАС 

Добрич.
Преустройството на сградата на 

бившето общежитие в квалификационен 
център се извърши от специализирана 
строителна фирма .Строителните 
работи включиха всички необходими за 
възстановяването на сградата дейности:
изливане на бетонови плочи,поставяне 
на подови покрития в обучителните 
зали, нова ПВЦ и дървена дограма, 
възстановяване на санитарните 
възли,ремонт на покрива.Сега новият 
център разполага с две големи зали за 

обучение , разположени на два етажа , 4 
по-малки зали, 4 офиса , 2 складови и 2 
сервизни помещения.

Последната по време дейност в хода 
на  изпълнение на проекта бе свързана с 
доставката на офис мебели и оборудване 
за провеждане на бъдещите обучения.

Общият бюджет на проекта възлиза 
на 146 378 евро.109 783.50 евро се 
осигуряват от грантовата схема, а 
съфинансирането в размер на 36 594.50 
евро се осигурява от Община Тервел.

Майка пита детето си:

Как мина разходката ви в зоологическата градина?
- Чудесно.Аз си харесах една маймунка, а татко едно гълъбче.
- Какво гълъбче?
- Това, дето продаваше билетите на входа.

              ВИЦ НА БРОЯРубРика:

бившето общежитие преди ремонта по проекта

същото място след ремонта по проекта
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“ЛАЗАР ТИ ИДЕ…”
Това е името на ученическото състезание, 

в което на 17 април т.г. ще мерят сили ученици, 
посещаващи школите на ОДК в Тервел и в ОУ “Д-р 
Петър Берон” с.Коларци.Състезанието е първата 
проява, организирана от Общинския детски комплекс 
след стартирането на т.нар. реформа в училищното 
образование.Новата концепция на работа на детския 
комплекс включва работа с децата в 4 населени места 
– Тервел, Коларци, Безмер и Орляк.

“Лазар ти иде…” ще срещне на сцената в залата 
на Община Тервел два отбора ученици – от Тервел и 
от Коларци.Те ще покажат знания по 4 теми от една 
основна област – “Пролетни народни празници и 
обичаи”. Състезателните въпроси са групирани в 
темите “Заговезни”, “Лазаровден”, “Великден” и 
“Гергьовден”.Децата ще отговарят на въпроси,ще 
пресъздават обичаи и разбира се ,както се полага 
за състезание, ще бъдат оценявани , за да бъде 
излъчен победител в надпреварата.Смисълът на 
тази подготовка се крие в едно единствено нещо 
– да провокира интерес у децата към българските 
обичаи, да обогати познанията им, да ги “привлече” 
към училището и това,което се случва в него.

За пролетното настроение на гостите ще се 
погрижат младите певици от детска вокална школа 
за изворен фолклор при НЧ “Д.Дончев – Доктора” 
гр.Тервел с ръководител Радка Адамова.

Паралелно с подготовката по четирите 
теми,децата от с.Коларци ще изработят костюми на 
лазарки от няколко различни етнографски области.
Целта на това занимание е учениците да научат 
повече за красивия момински пролетен празник , 
да се запознаят с разнообразието и многоцветието 
на женското облекло,което са носили българките в 
миналото и то не само в Добруджа , но и в Шоплука, 
Тракия , Лудогорието…..Костюмите, разбира се ще 
бъдат пресъздадени в умалени размери и по тази 
причина ще красят дървени кукли - лазарки.

Децата от школата в Тервел пък са ангажирани 
с подготовка на рисунки, посветени отново на 
Пролетните народни празници.Куклите и рисунките 
ще бъдат изложени в Община Тервел като част от 
подготвяния празник-състезание.

Мероприятието е инициирано и се подпомага от 
Община Тервел и ОУ “Д-р Петър Берон” с.Коларци.
Организатор е Общинският детски комплекс в 
Тервел.

ПРАЗНИЦИ НА КУЛТУРАТА “ТЕРВЕЛ 2008”
И тази година Тервел ще остане верен на 

традицията да бъде домакин на Пролетни празници 
на културата.Фразата “Традиции, дух, таланти….”, 
която бе създадена в края на 2006 година, за да стане 
мото на новия тогава общинския сайт,обединява трите 
най-силни момента на културния живот в общината.
Дълбоки корени на многовековни традиции за 
песенния и танцовия фолклор и обичаите, младежки 
дух и ентусиазъм у стотиците самодейци и любители 
на живота под покрива на любимото читалище, 
училище или детска градина, безброй талантливи 
деца, които те карат да се удивляваш за това, как е 
възможно толкова малка община да ражда толкова 
много таланти.

Затова Празниците на културата са важен акцент 
от обществения живот.Те ще бъдат открити в края 
на м.април с театрална постановка на Варненски 
Драматичен Театър “Стоян Бъчваров”. Любителите 
на професионалното театрално изкуство ще гледат 
пиесата “Службогонци” на Иван Вазов.

Почитателите на фолклора от града и читалищата 
по селата ще се съберат в Тервел на 09 май , за 
традиционния Общински Празник на фолклора.В него 
всяка година участват певчески и танцови самодейни 
групи от общинските читалища.

Концертът-спектакъл “С песни по света” на дуета 
Севдалина и Валентин Спасови и ансамбъл “Чинари” 
е адресиран към хората от всички възрасти, 
които обичат популярната песен и ще оценят 
професионализма на изпълнителите и танцьорите на 
сцената.

Отново за всички възрасти в края на м.май ще 
пее още един дует – този на Кристина Димитрова и 
Орлин Горанов.

Празникът на славянската писменост и култура 
ще бъде честван с общоградско тържество.

 
ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА – ДЕЛЕГИРАНИ 

БЮДЖЕТИ
На 31 март т.г. бе издадена заповед на Кмета 

на Общината, с която се утвърждава формула за 
разпределяне на средствата, получени по единен 
разходен стандарт за издръжка за всеки ученик в 
училище.С тази формула се разпределят 100% от 
полагащите стредства за 2008 г.за всички училища– 
1 839 825 лв.Формулата е специфична за нашата 
община и съдържа основен компонент с тежест от 
80 % и допълнителни компоненти с 20% -во тегло 
в общия обем на средствата.Като допълнителни 
компоненти в Община Тервел определихме Резерв за 
непредвидени разходи, с тежест 5 % и две добавки 
– за брой ученик в училище извън общинския 
център и за брой ученик в средищно училище 
извън общинския център.Двете добавки са с обща 
тежест 15 %.Диференциацията на стандарта отчита 
особеностите на нашата селищна система – много 
на брой училища по селата, в които учат малко 
ученици и едно “мега” училище в общинския център 
с почти 800 ученика, които след оптимизацията на 
училищната мрежа ще увеличат допълнително своя 
брой.

Паралелно с разпределението на средствата по 
училища със Заповедта се утвърждават условия 
за ползване на резерва и правила за извършване 
на корекции на средствата по формула между 
училищата по време на бюджетната година. 
Директорите получиха и разписано указание за 
бюджетни взаимоотношения на ръководените от тях 
училища с Община Тервел.

На 3-ти април бяха отпуснати и разходвани 
и първите субсидии за издръжка на училищата 
след утвърждаване на правилата за работата им в 
условията на делегирани бюджети.С тях 4 общински 
училища заплатиха разходи за течно гориво, което 
им е доставено през м.януари т.г.

АКЦЕНТИ:
На 28.03.2008 г.
1.Общински съвет прие отчета за изпълнението на 

бюджета за 2007 г.;
2.Прие бюджета за 2008 г. , като направи следните 

изменения:
  -намали годишната субсидия на ФК “Септември 

98” Тервел от 40 000 лв. на 28 750 лв. и за сметка 
на намалението увеличи субсидиите за дейност 
на футболните клубове в селата Зърнево, Орляк и 
Жегларци.Мотивът бе,че 4-те клуба към момента 
играят в една и съща състезателна група.

- Намали размера на сумата за изграждане на 
център за физическа активност в ЦДГ 2 в Тервел и за 
сметка на намалението увеличи размера на сумата за 
изграждане на две нови автоспирки в с.Зърнево.

- Гласува промяна на размера на месечната такса 
за ползване на ЦДГ, считано от 01.04.2008 г. от 19 на 
24 лв. за ДЗ на течно гориво и от 14 на 19 лв. за ДЗ на 
течно гориво.Освен предложените от кмета облекчения 
за родители с увреждания и такива, които имат две и 
повече деца, посещаващи ДЗ , Общински съвет по 
предложение на кмета на с.Орляк,въведе и облекчение 
за родители на социално подпомагане.

- Гласува промени в Наредбата за местни такси, 
като увеличи таксата за сватбени тържества в залата на 
стола на СОУ Тервел на 200 лв. и таксите за издаване на 
дупликати на удостоверения и дипломи в общинските 
училища.

- Гласува размера на представителните разходи на 
Кмета за културни,спортни, ученически и детски прояви 
като половината от необходимата за годината сума бе 
гласувана като лимит за разходване от председателя на 
Общински съвет.

- Утвърди списъка на учителите, които имат право 
на пътни разноски за сметка на общинския бюджет.

3.Взе решение за продажба на търг с явно 
наддаване на дворни места и няколко сгради в Тервел и 
селата Коларци Балик и Орляк.

4.Взе решение за промяна на статута на собственост 
– от публична в частна общинска на три имота –бивше 
кино в с.Зърнево,двуетажна административна сграда в 
с.Жегларци, дворно място в едно със сграда на бивши 
детски ясли в с.Орляк.

5.Одобри инвестиционно намерение на “Енергия 
Безмер” ООД София и на EBS Meridian ЕООД Варна 
за изграждане на ветрогенераторни  паркове на 
територията на общината.

7.Взе решение за оптимизиране на училищната 
мрежа като гласува предложението на кмета за 
закриване на училищата в селата Жегларци, Божан, Поп 
Груево и Каблешково, считано от учебна 2008/2009 г.

О Б Щ И Н С К И  В Е С Т ИРубРика:

Тези редове са само повод за обмяна на мисли в една 
дискусия с отворен край. Тя е посветена на онова, което 
се случва с днешните ученици в България, в резултат на 
динамичното социално време, чести промени, нестабилност 
на образователната среда, несполуките в поведението 
на учениците и пр. Колкото и да е трудно положението на 
всички в образователния сектор, все пак именно там може 
да се направи много за отстояване на онези върхове в 
българското общество, с които лесно се хвалим, но сякаш 
малко познаваме. Става дума за способността на предците 
ни да съчетават патриотизма и чувството за национално 
достойнство с толерантност и разбиране към другите- 
различните. Способността да обменят начини на живот и 
да творят обществото заедно, запазвайки своите различия 
и взаимно уважение. Във връзка с това проблематизираме 
именно въпроса за толерантността: Приемат ли учениците 
различията помежду си и етнически толерантни ли са ?

На тази тема бе проведено поредното обучение от 
Местната комисия за борба срещу противообществените 
прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) към 
Община Тервел в края на месец март в ПГТО „Дочо Михайлов”. 
Тук е момента ние- като организатори да изкажем своята 
благодарност и признателност към ръководството на 
професионалната гимназия в града ни, за това, че винаги 
са ни съдействали безрезервно и са ни подкрепяли във 
всяко наше начинание. Обучението се проведе с двадесет 
и двама единадесетокласници, който гордо заявяваха „Ние 
сме толерантни!” –и с това възклицание сякаш изчерпваха 
разговор, който дори не се е състоял.

Чрез обучението, водено от Севдалена Колева и Васил 
Кожухаров- специалисти от РИОКОЗ- гр. Добрич, ние се 
опитахме да съпоставим претенцията на децата: „ние сме 
толерантни” със симптоматични резултати от проведеният 
семинар. Прави впечатление, че двадесет и двамата 

участници в обучението само привидно са толерантни 
и приемат различията помежду си. Подобен резултат 
предполага да обясним къде се корени претенцията ни за 
толерантно общество и по какъв начин можем да живеем 
днес на висотата на тази своя идентификация.  За целта е 
уместно да се вгледаме в онези епизоди, които съдържат 
поведение на индивидите и групите в обществото, които дават 
основание да се окачествяват като актове на толерантност. 
Отношенията: българи-турци-роми заслужават едно по-
специално внимание, доколкото те са носители на три 
специфични култури за съжителство и обмяна на дейности, 
всекидневие, празници и начини на живот, при съхранение 
на самобитността и на традиционните разлики.    

Ето и част от моментите, които бяха засегнати 
от участниците. Децата обмениха мнения, относно: 
толерантност, уважение, зачитане... Изхождайки от една 
съвсем не розова „рамка”, която трайно се е настанила в света 
на възрастните чрез незачитане и нетолерантно отношение 
на „големите” към друго-мислещите, към имащите друга 
ориентация (политическа, социална, етническа и ... не на 
последно място сексуална) не сме ли ние самите тези, 
които даваме един „страхотен” пример за подражание на 
нашите деца, и ученици...?! Не са ли именно възрастните 
тези, които трябва да намерят пътя към по-малките, към 
тези, които утре ще изграждат това общество и ценностите 
които ще определят битието … Нали, именно, възрастните 
са определили нуждата от толерантност, и са формулирали 
даже Декларация за принципите й, написвайки черно 
на бяло какво е това толерантност. Обобщихме, че всеки 
един от т.н. „ЗРЕЛИ” мъже и жени (особено тези, които са 
родители и другите -решили да дават знания и не случайно 
носещи името учител/преподавател) е необходимо да бъдат 
тези, които ще показват не само на думи, а и на дела какво 
означава да си толерантен и зачитащ околните. Водени 

от тази амбиция и желание, ние организирахме за втори 
пореден път обучение на тази тематика. Семинарът е част 
от Общинската програма за превенция на насилието между 
учениците, реализирана от МКБППМН. 

С участниците стигнахме до извода, че ако самите 
ние се опитваме ежедневно да показваме такова едно 
отношение към инакво-мислещите, към хората, с които 
се налага по една или друга причина да контактуваме, с 
тези, чиито навици и понякога държание не приемаме 
(било то заради различни възгледи или просто от някакви 
наши предразсъдъци), може би ще успеем да направим 
така, че с думите и благосклонното си отношение към тях 
ще покажем какво всъщност е толерантност ?... Сигурно 
ще бъде „заразителна” практиката на няколко мили думи, 
вместо рязкото и понякога грубо отношение към околните, 
често напоследък ставаме свидетели и на прибягване до 
т.н. по-груби мерки, като кавги, ожесточени спорове и ... 
саморазправа между ученици ? Днешните младежи стигат 
до тази крайна мярка, понеже твърде много надценяват 
себе си, често самите те искат останалите да имат техните 
разбирания, усещания, чувства и мисли ? Защо винаги 
тяхната гледна точка е единствено вярната и правилната ? 

С общи мнения, постигнахме единомислие, че за да 
бъдем толерантни към себе си не бива да позволяваме 
пошлостта да влезе в живота ни. Нужно е да оставим тази 
врата заключена, онази същата, зад която се крият и напират 
да излязат арогантността, вулгарността, пренебрежението и 
голите предразсъдъци. Пожелахме си взаимно да хвърлим 
ключа за нея в дълбоките води на морето наречено 
УВАЖЕНИЕ, или на океана, носещ името ТОЛЕРАНТНОСТ. За да 
можем да бъдем по-добри, за да живеем по-достойно, за да 
оставим след себе си не нескончаема гонитба за надмощие 
и власт, а атмосфера на разбирателство (макар и да няма 
винаги приятелство), на зачитане другостта и различието 

(разбира се само, когато не накърняват ничии човешки 
права и достойнство). 

Дано ОБУЧЕНИЕТО ПО ТОЛЕРАНТНОСТ помогне на нашите 
участници да успеят да прескочат рамките на теорията и да 
пренесат написаното от белите листи на практика в живота, 
за да бъдем (по)-толерантни към хората около нас и да се 
опитаме да погледнем поне през един чифт повече очи 
и да разгледаме света от по-различен ъгъл. Може и пък 
да не е толкова различен и невъзприемчив, колкото си го 
представяме.....Може и да намерим себе си там, или поне 
част от себе си, а ако оставим първичните предразсъдъци, 
може и да видим нещо хубаво...

Патосът на всичко казано дотук има за цел да 
предизвика вниманието на всички граждани, които най-
добре познават тези проблеми и имат редица идеи и 
опит за превъзмогването им. В обучението възникна и 
въпросът за отношенията с другите в българското общество 
– религиозни и етнически групи, които взаимно са се 
поддържали, обменяли са празници, всекидневие, начини 
на живот и са били толерантни един към друг, приемали са 
различията си…

О Б у Ч Е Н И Е  - Е Т Н И Ч Е С К А  Т О Л Е Р А Н Т Н О С Т  И  Р А З Л И Ч И Я ТА  М Е ж Д у  х О Р АТА
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Международният ден на хумора и шегата беше отбелязан 
с премиерната постановка “Женско царство” на Самодейният 
театрален състав към НЧ “Д. Дончев – Доктора” гр. Тервел.

Комедията от златния фонд на българската драматургия, 
разказва за вечното привличане и противоборство между 
жената и мъжа. Пиеса за властта и любовта... В главните роли 
се превъплътиха актьорите Пламен Желязков –Стоян, Мария 
Енчева – Райна, Румен Радичков- Иван, Цветомир Хлебарски 
– Божил, Павлина Пасева-Кметицата, Маргарита Йорданова 
– Злата, Стефан Ганчев- Дядо Еньо, Радостина Радушева - Св. 
Никола, Кралчо Кралев - Св. Петър, Дора Атанасова – Съветничка 
и Янка Стойчева- Съветничка. Режисьор на постановката е 

Петър Петров /Пешо Мустака/, сценограф Цанка Жечкова. За 
пореден път залата на читалището се препълни с любителите 
на театралното изкуство. Много овации, поздравителни 
адреси и покани за следващи представления получиха нашите 
самодейни театрали, защото представлението беше на високо 
ниво.

Организиран беше коктейл за актьорите, на който  
председателят на читалищното настоятелство г-жа Н. Денева 
прочете поздравителен адрес. “Вие сте част от хората които 
вече 115 години поддържате идеята на група ентусиасти в 
Тервел да се  основе Народното читалище – мястото където се 
пазят, обогатяват и развиват българският дух, традиция обичай 
и нрави “- каза тя.

“Дълбок поклон и благодарности на публиката, затова че 
отново празнувахме и се радвахме заедно.За нас беше особена 
чест присъствието на Кмета на Община Тервел инж. Ж. Георгиев 
на зам. Кмета Ст. Костадинова, ценим високо поздравленията и  
цветята поднесени  ни от тях.” – споделиха актьорите.
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П А Р А Д   Н А  К Р А С О Т А Т А
 Четиринадесет красиви, млади и лъчезарни 
момичета, на възраст от 14 до 17 години дефилираха в 
Конкурса за красота “Мис Тервел-2008”. Този конкурс се 
организира и проведе по инициатива на Модна агенция 
“Визаж”  със съдействието на Община Тервел. Той е етап от 
верига конкурси за Националния “Мис България-2008”.
 Момичетата, които участваха в конкурса, 
предварително преминаха през кастинг, проведен  от  
регионалния представител на Модна агенция “Визаж” Уляна 
Бержарова. Два дни с тях работи специален хореограф, 
осигурен от агенцията. С професионален маниер и фантазия 
той подготви  трите дефилета на фона на специално подбрана 
музика.
 По време на спектакъла на сцената се редуваха се 
красотата и талантите на Тервел. В паузите между кръговете 
танцуваха децата от балет “Каприз”  с ръководител Живка 
Ненова и пяха талантливите момичета Жени Христова от 
СОУ”Йордан Йовков” и Борислава и Десислава от Вокална 

студия към читалището в Тервел с ръководител Живко 
Колев.
 Журито, председателствано от  кмета на Община 
Тервел Живко Георгиев оцени внимателно младите 
участнички. В конкурса участваха Ваня Иванова на 15 години, 
Гюнел Кулеш на 14 години, Радостина Димова на 17 години, 
Ивона Николова -17 годишна, Зоя Чакърова - 16, Цветомира 
Петрова - 16, Петя Маринова - 17, Галина Георгиева - 17, 
Иванина Иванова - 17, Габриела Ковачева - 16, Михаела 
Ангелова - 17, Ева Божинова - 15, Маринела Колева на 14 и 
Саша Димитрова на 15 години.
 Всички участнички получиха стилни букети цветя, а 
на отличените бяха подарени сребърни комплекти бижута- 
колие и гривна, осигурени от Община Тервел.
 Въпреки ,че всички момичета бяха прелестни, 
журито спря избора си на три от младите дами.  Втора 
подгласничка стана Зоя Чакърова, първа подгласничка -
Ивона Николова. За  “Мис Тервел-2008”  журито определи 

единодушно и заслужено Габриела Ковачева. На Саша 
Димитрова бе отредена специалната награда на “Визаж” за 
участие в рекламна фотосесия.
 Трите момичета  представиха града ни в Регионалния 
конкурс “Мис Добрич-2008”.Чаровната Ивона се класира за 
участие и на кастинга в София.

На 27 
март 2008г. 
Ч и т а л и щ н а 
библиотека 
град Тервел 
за пореден 
път бе 
домакин на 
най-важния 
за учениците 
от І “б” клас 

на СОУ “Йордан Йовков” празник- този на грамотността. 
Стана традиция подобен род тържества да се отбелязват именно 

в царството на хубавата книга Читалищната библиотека в нашия град. 
Виновници за това са класният ръководител на първокласниците 
госпожа Елена Георгиева и госпожа Севдалина Колева- главен 
библиотекар. Днес, с чудесно организирано тържество-спектакъл, 

нашите деца ни показаха, че са се научили да четат и спокойно могат 
да се разделят с първия си учител “Букварчето”, за да получат новия си 
пътеводител в света на знанието – приказната Читанка.

Учениците и тяхната учителка бяха подготвили най-хубавите 
стихове и песни за буквите, както и чудесни езикови състезателни игри 
за междуотборна надпревара. С тях те ни доказаха, без да оставят у 
нас, техните родители, и на присъстващите гости, и капка съмнение, че 
наистина са грамотни, “ЗНАЕЩИ” и “МОЖЕЩИ”, каквито имена носеха и 
отборите, в които се състезаваха.На празник като на празник. Децата 
получиха подаръци от нас – по една книжка с любими български 
народни приказки. А екипът на Библиотеката ги изненада с най-
хубавата детска енциклопедия “История на България”, която подобно 
на Паисиевата история ще им бъде добър учител по Родолюбие и 
чудесно допълнение за часовете по “Човек и общество” през четирите 
години на началното образоване. Празникът завърши с поздравления 
от малките танцьори от ДФТА “Калинка Вълчева” с ръководител Нели 
Динкова, от вокална група “Усмивки” и от най-малките таланти от 

вокална формация “Биберони”, за които днес бе първа изява пред 
публика. Ръководител на двете вокални групи е Живко Колев. 

Ние, родителите, благодарим на класната ръководителка на нашите 
първолаци г-жа Елена Георгиева, на екипа на Читалищна библиотека, 
както и на всички гости, които уважиха празника ни. 

От Родителския актив на І “Б” клас

“ В С И Ч К И  Б у К В И  З Н А Я ,  М О Г А  Д А  Ч Е Т А ”

о т  л я в о  н а  д я с н о - И в о н а , Г а б и , З о я


