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Да се наситят душите  на хубост, 
да се отворят за доброто 

На 23 април тервелчани гледаха празничен 
Великденски концерт, поднесен от ДФТА „Калинка 
Вълчева” гр. Тервел. Заслужено място на сцената 
имаха и изпълнителите от певческата група за изворен 
фолклор, ръководена от Радка Адамова. Концертът 
беше най-добрия поздрав за светлия празник, който 
хората в Тервел биха могли да получат.

Тържеството от музика ,песен и танц стана 
факт  в навечерието на Великден- един прекрасен 
пролетен празник на обновлението и пробуждането 
на природата, свързан с най-великото християнско 
чудо-възкръсването на Исус, преминал вече своята 
Голгота, предаден и велик в страданието си, за да 
даде своето Възкресение – светлата вяра в доброто.

На сцената се изявиха както  най-големите и опитни 
танцьори, сред които вече има  абитуриенти , така 
и малките, 5-6 годишни попълнения на ансамбъла.
Бурни аплодисменти заляха залата ,докато чаровните 
мъници прилежно и настоятелно се опитваха да 
спазят ритъма и хореографския мотив, репетиран 
дълго и старателно.
Един след друг следваха 
танци, костюми,мелодии 
,усмихнати млади лица.Не 
веднъж и дваж публиката 
аплодира майсторските 
елементи и въздействащия 
синхрон на танцьорите.

З а с л у ж е н и т е 
аплодисменти в края на 
концерта бяха допълнени 

от поздрав , отправен към младите артисти от Кмета 
на общината.

Децата от ансамбъла и ръководителите му дариха 
сумата, която успяха да съберат от входните такси за 
градежа на новия храм.Във фоайето бе поставена и 
урна за дарения.Така бе събрана и вече е внесена по 
сметката на църковното настоятелство сумата от 760 
лв.

Към инициативата на Общината и Ансамбъла се 
присъединиха и децата от трета група в ЦДГ „Първи 
юни”. На Велики четвъртък те и техните учителки 
г-жа Динева и г-ца Адем подготвиха Великденски 
сувенири и яйца, които родителите купиха от детския 

„Великденски Базар”. 
Средствата  / 90 лева / също 
са внесени по сметката на 
Църковното настоятелство.
Даряването, което е знак 
за човешка доброта, 
извисеност на духа  и 
съпричастност, бе 
предшествано от чудесно, 
добре подготвено и 
изиграно с ентусиазъм 

от децата представление, посветено на Великден. 
Сюжетът на тържеството бе умело подбран и 
подчинен на една важна поука – ако човек е добър 
и състрадателен, той не може да остане сам и 
тогава, когато изпитва нужда от нещо,ще има кой 
да му помогне.Така децата зарадваха родителите си, 
научиха, че добротата и щедростта са нещо хубаво и 
необходимо за духовността на човека и се почустваха 
полезни, защото помогнаха за събирането на средства 
за строежа на църковния храм.
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Вече девет години „Пожарна безопасност и 
защита на населението” (ПБЗН) гр. Тервел провежда 
извънкласно теоретично и практическо обучение 
на деца в Младежките противопожарни отряди 
„Млад огнеборец”. 

В районната надпревара, проведена на 23 
април на учебния полигон на ПБЗН- Тервел, 
уменията си демонстрираха 132 деца на възраст от 
12 до 16 години. Участваха  11 отбора – от всички 
основни училища от Общината- Орляк (2 отбора), 
Божан (отбор от момичета), Поп Груево, Нова 
Камена, Жегларци, Зърнево, Безмер, Коларци, СОУ 
„Й. Йовков” гр. Тервел (2 отбора). Огнеборците се 
състезаваха в две дисциплини: „Бойно разгръщане 
на състезателна пътека” и „400 метра щафетно 
бягане с препятствия”, където участниците поканиха 

овладяване на специфични 
пожарникарски елементи. 

Състезанията с МПО „Млад 
огнеборец” се провеждат 
по правила съобразени с 
„Международен правилник 
за състезания на младежки 
пожарникарски отбори”, издаден 
от международна комисия за 
ръководство на младежите към 
международния технически 
комитет по предотвратяване и 
гасене на пожари. 

Първи в тазгодишното 
съревнование станаха отбора 
на СОУ „Й. Йовков” с р-л Андрей 
Ненов с 1020 точки. За сребърните медали се 
пребориха учениците от ОУ „П. Хилендарски” с. 

Безмер с 1017 точки, а трето 
място заеха отбора на ОУ „Отец 
Паисий” с. Нова Камена. 

Купата, медалите и 
наградите на призьорите 
бяха връчени от Зам. Кмета 
на Общината- г-жа Стефка 
Костадинова; на отбора класирал 
се на ІІ- ро място наградите бяха 
връчени от Зам. председателя 
на ОбС- гр. Тервел- г-жа Невяна 
Пенчева; а третият класирал се 
отбор получи своите награди 
и медали от госта- гл. инсп. 
Пламен Петров- Началник на ІІ-
ро РС „ПБЗН” Добрич.

Най-малките участници Сезер Галиб Сали от с. 
Божан и Венцислав Недков Алеков от с. Поп Груево 

(които са родени на един и същи ден, месец и 
година) получиха индивидуални награди. 

Всички млади огнеборци бяха поощрени с 
награди- шапки, футболни и баскетболни топки, 
федербали, калкулатори, фенерчета, химикалки. 

Победителите ще представят общината на 
Областното състезание, което ще се проведе на 10 
май в гр. Каварна. 

За доброто настроение на присъстващите 
се погрижиха момичетата от Балет „Каприз” 
с ръководител г-жа Живка Ненова, към ОДК 
„Малкият принц”. 

Със своето участие и подготовка момичетата 
и момчетата дадоха знак, че са готови да помагат 
в естремни ситуации, че те са хората, които няма 
да допуснат да има пожари, които да изпепеляват 
горите ни, реколката ни, домовете ни. 

ПО ТРАДИЦИЯ - МЛАД ОГНЕБОРЕЦ

Специална покана за участие получиха Детска 
школа за народно пеене с ръководител Радка 
Адамова, при НЧ “ Д. Дончев – Доктора” гр. Тервел 
за участие на 19.04.2008г., в 
национален конкурс “Музикални 
надежди” Добрич 2008., под 
патронажа на Детелина Николова 
Кмет на Община – гр. Добрич.

 В конкурса участваха 31 
състава от страната. Те бяха 
оценени от жури изтъкнати 
фолклористи, оглавявано 
от проф. Милчо Василев – 

Музикална академия гр. Пловдив, Олга Сагаева от 
БНР, Владислав Янков - TV СКАТ и народния певец 
Денислав Кехайов.

Д е т с к а т а 
школа за 
народно пеене 
към НЧ получи 
втора награда 
от национален 
конкурс, и тъй 
като журито 
беше очаровано 
от тервелските 

музикални надежди то ги удостои със специална 
покана за запис в БНР. 

Школата за народно пеене вече 9 години 
популяризира, разнообразява, обогатява и 
запазва до ден днешен 
добруджанското народно 
творчество. За гордост на 
Тервел , някои от тях поемат 
пътя на професионалната 
сцена и разнасят чудните 
песни  на добруджанският 
край в страната ни. Днешни 
възпитаници са Мария 

Светлинова, Анелия Маринова, Донка Димитрова, 
Андреана Димитрова, Велизара Михайлова, 
Теодора Иванова, Стоян Стайков, Станислав 
Алексиев.

М Л А Д И  М У З И К А Л Н И  Н А Д Е Ж Д И

д е т с к а т а  ш к о л а  з а  н а р о д н о  п е е н е

„ В л а д е й  с т р а с т и т е ,  и н а ч е  т е  щ е  т е 
з а в л а д е я т . ”

„ К о л к о т о  п о - р я д к о  е  у д о в о л с т в и е т о , 
т о л к о в а  е  п о - п р и я т н о . ”

           МИСЪЛ НА БРОЯРубРика
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И С Т О Р И Ч Е С К А  Р У Б Р И К А
Продължава от 14 брой  

З О В ЪТ  Н А  С В О Б О Д А Т А - 
2 1  С Е П Т Е М В Р И  1 9 4 0  г о д .

Един от актовите на разпадането на Велика Румъния 
е и подписаният на 7 септември 1940 година Крайовски 
договор.

Съгласно договора Южна Добруджа се връща 
на България, а по специална спогодба се извършва 
задължително изселване на северодобруджанските 
българи в България и евакуация от Южна Добруджа на 
румънските колонисти в Румъния.

Крайовският договор е подготвен по инициатива 
на румънското правителство в хода на двустранни 
българо-румънски преговори. Непосредствено след 
подписването му той е одобрен от всички съседни 
и велики сили, защото връщането на Южна Добруджа 
на България се оценява от всички като справедливо 
дело. Днес сред румънската общественост все по-
настойчиво се пропагандира схващането, че 

Крайовският договор е диктат, наложен на Румъния 
от Хитлер (и Сталин?). Част от българските историци 
пък мислят, че сключването на договора е забележите-
лен успех на българската дипломация, резултат едва 
ли не само на дипломатическо изкуство.

Вярно е, че Крайовският договор е час т от 
една сис тема на отношения, наложена в хода на 
новосъздадените международни условия по време на 
Втората световна война. Вярно е и това, че българската 
дипломация успешно защитава една справедлива 
кауза, макар че допуска и сериозни грешки, особено 
с обезбългаряването на Северна Добруджа и при 
уреж дането на имотните интереси на Добруджанци.

Сключването на Крайовския договор обаче би било 
немислимо без въздействието на още един фак тор - 
десетилетните борби на добруджанското българско 
население за опазване на своята етническа идентичност 
и на българския национален облик специално на Южна 
Добруджа

В тези борби българското, но и турското, 
еврейското, липованското и друго малцинствено на-
селение дава над 20 000 души свидни Жертви, загинали с 

оръжие в ръка или из затвори, концлагери и по време на 
чести масови погроми.

Измежду родените през 20-те и 30-те години в Южна 
Добруджа деца на румънски колонисти днес се чуват 
думите: „Южна Добруджа е нашият роден край.” По съ-
щия начин биха могли да говорят и българите, изселени 
от Северна Добруджа.

Но каква огромна несравнима разлика има в тези 
наглед еднакви твърдения, защото едно е да имаш 
за роден край една чужда земя, в която родителите 
ти са попаднали, ставайки Жертва на политически 
обстоятелства - принудени да напуснат своите 
китни селища из Старото кралство и из Македония -и 
съвсем друго е да си роден в земите на своите отци 
и праотци, пред чиито гробове смълчано влизаш в 
незрим досег с вечността, дочувайки сякаш и  т р о п о т а 
о т  п р е п ус к а щ а т а  конница на първосъздателя не 
българската държава Аспарух...

Живеем в тревожно, преломно време-време на 
разпадане доскорошното териториално статукво 
в огромни райони по света и на създаване на 
нови регионално-териториални и геополитически 

реалности. Балканите са един от показателните 
примери на тези процеси, които мнозина в е ч е 
х ар ак т е р и з и р а т  к а т о  специфична трета световна 
война. При ясно изразените явления на ерозия на 
българската държавност  с ъвременните опаснос ти 
очевидно не са за подценяване.

За добруджанското насилие септември 1940 г. 
е историческа дата с особена важност. Специално 
за южнодобруджанци обаче 21 септември 1940 година 
е денят, в който с тържествен марш българските 
войски навлизат Южна Добруджа - е оня неописуем ден 
на свободата, в който ведно с цяла България, посред 
ликуващия нестихващ звън на камбаните, свободно 
запяват:

„О, Добруджански край, ти наш си земен рай...”
Нека не заглъхва този зов за свобода и в нашите сърца. 

Защото, когато не звънят камбаните на свободата, „глухо 
и страшно дрънчат веригите на робството...”

Проф. д. и. н. Петър Тодоров

През изминалия период от 19 до 29 април 2008 
год. на територията обслужвана от Областна Дирекция 
„Полиция” (ОДП)-Добрич, са регистрирани 24 криминални 
престъпления и  произшествия.  

През изминалите дни на територията обслужвана 
от ОД „Полиция”- Добрич са регистрирани 34 пътно-
транспортни произшествия с нанесени сериозни 
материални щети и  с трима пострадали граждани.   

На 19 април 2008 г. в РПУ-Тервел е получено 
съобщение, затова че лек автомобил “Рено Лагуна”, 
управляван от неправоспособния Н.Н. на 30-години от 

гр.Тервел, блъска 20-годишния Т.А. от гр.Тервел, след 
което отвежда пострадалия  до ЦСМП – Тервел. Водача 
на автомобила е изпробван за употреба на алкохол с 
техническо средство “Алкомер-931”, на който цифровата 
индикация отчита 1,83 промила. Пострадалият е без 
опасност за живота. По случая се работи  в условията на 
досъдебно производство.

На 22 април 2008 г. в 18:05 часа в РС “ПБЗН” гр.Тервел 
е получен сигнал за възникнал пожар в лек автомобил 
“Ауди Б4”, собственост на Т.П. от гр.Тервел. Причина 
за възникване на пожара е късо ел.съединение в 

инсталацията на автомобила. В следствие на пожара е 
унищожена ел.инсталацията на автомобила.

На 24 април 2008 г. около 00:40 часа от автопатрул 
на РПУ-Тервел е спрян лек автомобил “Ауди 80”. От 
извършената проверка е установено, че водача на 
автомобила  С.Н. на  41-години, не притежава свидетелство 
за управление на МПС и е във видимо нетрезво състояние.  
С.Н. отказва да му бъде  извършена  проба за алкохол с 
техническо средство. На същият е взета кръвна проба за 
химическо изследване. По случая се работи  в условията 
на досъдебно производство.

Поделенията на ОД „ПБЗН”-Добрич са участвали в 
гасенето на 15 пожара с двама ранени граждани. Два от 
пожарите не са нанесли сериозни материални щети.

На 24 април 2008 г. в 20:50 часа в РС „ПБЗН”- Тервел 
е получено съобщение за възникнал пожар на движещ 
се лек автомобил “Сааб Скания” по пътя с.Подслон – 
с.Кочмар, община Тервел, управляван от Т.Х от Тервел. В 
резултат на възникналия пожар са нанесени значителни 
материални щети по автомобила, като пострадали лица 
няма. Причините довели до възникването на пожара се 
изясняват.

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

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

По-важните новини през 
изминалата седмица на 

територията на Областта:
1. Най-горещият 22-ри април в Добрич през 

последните сто години отбелязаха метеоролозите в 
местната метереослужба. В 15 часа следобед измерената 
на сянка температура в града бе 28 градуса. Досега 
температурният рекорд на този ден е бил през 1950 
година, когато са отчетени 25 градуса.  Най-студено на 
същата дата е било през 1979 година, когато измерeната 
температура е била минус 3,4 градуса. 

2.  “Ако се увеличи цената на електроенергията в 
началото на юли, ще настоявам едновременно с това 
да се увеличи и цената на водата” категорично заяви 
управителят на водното дружество в Добрич Величко 
Василев. Това се налага, според него, защото особено в 
област Добрич 50 % от разходите на дружеството са за 
ел. енергия. “Разходът на месец за ток ни е в размер на 
около 60 хил. лв., което е близо милион на година - това 
е непосилно за нас” - каза Василев, но не се ангажира 
с прогноза дори и в проценти за какво увеличение на 
водата ще настоява пред ДКЕВР. Според него в момента 
цената на един кубик, която е 2 лв. с таксите и ДДС, била 
колкото едно кафе в заведение.

3. Докладна записка с информация за подготовката 
и провеждането на фолклорния събор “Песни и танци от 
слънчева Добруджа” край с. Дебрене, който е и празник на 
община Добричка, бе приета на заседание на Общинския 
съвет. Съветниците гласуваха предложението на кмета 
Петко Петков за празника да бъдат изразходвани 70 000 
лева. Съборът ще се проведе на 28 юни, за трета поред 
година той е вписан в Националния културен календар. 
Очаква се участниците да са около 2 500 от цялата 
страна. Освен от Добричка област, своето творчество 
ще представят и изпълнители на автентичен фолклор 
от Велико Търново, Правец, Смядово, Свищов, Велики 
Преслав, Русе и др. Изпълненията ще бъдат оценявани 
от изтъкнати фолклористи, етнографи и хореографи. В 
рамките на събора тази година ще се проведе конкурс 
за рисунка и есе на тема “Моето родно място- най-
прекрасното кътче в България”. 

По- важните новини през 
изминалата седмица на 

територията на страната:
1. В България вече се раждат деца, колкото в Италия. 

Там, както в Източна Европа и в Япония, бебешките люлки 
са все по-празни, защото да имаш деца е лукс, който 
жените не могат да си позволят особено ако работят. 
Според данните от изследването стратегическата цел 
на ЕС всяка жена да ражда по две деца е постигната 
само във Франция и до нея се доближава Швеция с 1,85 
деца, но и в двете страни работната заетост на жените е 
по-висока, отколкото в Италия. През миналата година са 
работели 60 процента от французойките срещу 46,9 на сто 
от италианките. На непълен работен ден се трудят средно 
33,6 на сто от жените в ЕС, докато в Италия те са едва 16,9 
на сто. Въпреки ниската заетост раждаемостта в Италия 
е 1,3 деца на една жена, което я изравнява с България 
и с други източноевропейски държави като Румъния и 
Чехия.

2. Работодателите да отказват служителите си от 
цигарите. За това призовават експерти от дирекция 
“Опазване на общественото здраве” към РИОКОЗ-
Варна. През втората половина на месец май ще се 
проведе среща с управителите на големи фирми, 
по време на която да бъдат представени вредите от 
тютюнопушенето. Кампанията е част от инициативите по 
повод Международния ден без тютюнев дим, който се 
отбелязва на 31 май. Специалистите от РИОКОЗ искат да 
обяснят на работодателите какви ще са икономическите 
и социалните ползи за тях, ако подчинените им откажат 
пушенето. Според статистиката, ако човек пуши по 10 
цигари дневно, губи около час и половина от работното си 
време.

3. Необходима е модернизация на имунизационния 
календар в България. Според специалисти промяната 
в календара може да стане чрез въвеждане в 
имунизационната програма на ваксини, които от години 
се употребяват в Европа. В повечето от страните от ЕС 
вече били въведени ваксини, които са изключително 
важни и необходими, но у нас все още са препоръчителни. 
Експертите са на мнение, че основният проблем у нас е, че 
тези ваксини не са осигурени от държавния бюджет и се 
извършват срещу заплащане, което затруднява достъпа 
до тях.

4. Над 100 заявки за работни места в ЕС получени в 
Агенцията по заетостта. От началото на месец април до 
момента са постъпили множество искания от различни 
европейски страни като Кипър, Малта, Унгария, Австрия, 
Норвегия и Словения за 1513 работни места. 1504 от тях 
са за кипърски работодатели. Там предимно се търсят 
сервитьори, бармани, кухненски работници, специалисти 

по инсталиране и поддръжка на електронни устройства. 
По-голяма част от работодателите осигуряват и 13-а 
заплата на своите служители. Всички подробности за 
работните места и конкретното заплащане може да се 
провери от заявките, които са изпратени на бюрата по 
труда в страната. Желаещите да кандидатстват трябва да 
подадат автобиография на английски език в съответното 
бюро по труда по местоживеене, като съветникът я 
препраща до работодателя в съответната държава.

По- важните новини през 
изминалата седмица от чужбина:

1. В космоса бе открита супергигантска черна дупка, 
чиято маса превъзхожда тази на слънцето 18 милиарда 
пъти, съобщи международна група от астрономи от 
Япония, Финландия и Турция. Специалистите смятат, че 
става дума за най-голямата черна дупка във Вселената. 
Нейната маса превъзхожда 6 пъти масата на известните 
досега нейни посестрими. Тя е разположена на около 3,5 
милиарда светлинни години от Земята.

2. Хлебарките да бъдат вписани в Червената книга, 
предлагат руски еколози. Учените бият тревога, че някои 
видове хлебарки, които са изчезнали от жилищата на 
руснаците, трябва да се върнат, иначе може да се наруши 
хранителната верига и няма да има кой да консумира 
отпадъците на хората. Заслужилият еколог на Русия 
Александър Логунов разказва по какъв начин черната 
хлебарка е изчезнала от домовете още в средата на XX 
век - немските хлебарки просто изяждали потомството на 
черните. Засега никой не може да посочи точните причини 
за изчезването на тези хлебарки. “Казват, че са им 
повлияли компютрите, мобилните телефони, но всичко 
това са предположения”, заявява Логунов. “За мен това е 
много неприятно събитие. Да допуснем, че от градината 
ви са изчезнали птичките. От една страна, добре - никой не 
ви кълве плодовете. А може би не ги кълват, защото тези 
ябълки са опасни за ядене? 

3. Съветът за сигурност на ООН 
ще проведе заседание, на което ще 
бъде обсъден редовният тримесечен 
доклад на генералния секретар на ООН 
Бан Ки Мун за ситуацията в Косово. 
По неофициална информация в 
доклада се посочва, че ЮНМИК ще 
продължи да работи в съответствие 
с резолюция 1244, но по практичен и 
реален начин според развитието на 

ситуацията. В предишния си доклад Бан Ки Мун оцени, 
че ситуацията по отношение на сигурността в Косово 
след провъзгласяването на независимост е стабилна, но 
крехка. На това първо заседание на Съвета за сигурност 
след провъзгласената независимост на Косово ще говори 
президентът на Сърбия Борис Тадич, който ще заяви, че 
Сърбия няма да се откаже от борбата за запазване на 
своята териториална цялост. Той ще отправи посланието, 
че никой не може да оспори на Сърбия правото да 
защитава легитимните си цели, основаващи се на 
международното право.  Междувременно премиерът на 
Косово Хашим Тачи замина за Ню Йорк, където също ще 
участва в заседанието на Съвета за сигурност. Засега не 
е известно съдържанието на доклада на ръководителя 
на ЮНМИК Йоаким Рюкер, който той ще представи пред 
Съвета.

4. Водата в морските дълбочини в Антарктика бързо 
става все по-студена въпреки глобалното затопляне, но не 
е ясно дали охлаждането ще се разпространи с помощта 
на морските течения и по този начин ще бъдат спрени 
промените в климата. В течение на няколко десетилетия 
температурата на Южното полярно море непрекъснато се 
повишаваше. Затоплянето сега е спряло и морето става 
все по-студено, съобщи океанографът Еберхард Фарбах от 
института “Алфред Вегенер” в Бремерхафен.

5. Турция е включена, макар и на последно място, 
в списъка на страните, които “носят рискове да бъдат 
повлияни от кризата с хранителните продукти”, съобщи 
телевизия Си Ен Ен Тюрк. Начело в списъка са предимно 
страни от Африка и Азия, но също и Ирак, Палестинската 
автономия, Китай и някои латиноамерикански държави. 
Макар, че Турция е включена в раздела за “най-малко 
рисковите страни”, се посочва, че по-специално живеещите 
в селските райони, селяните и бедните прослойки в 
градовете “могат да понесат най-силно последиците от 
недостига на хранителни продукти”.

РубРика:

РубРика:

2 водки - 2.60
салата - 1.30
ако мине - 2.50
4 бири - 3.60

Вика келнера:

- Какво е това “ако мине”?
- Е, не мина...

        ВИЦ НА БРОЯ  РУБРИКА:
Пиян клиент чете сметката в ресторанта:
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ПРОВЕДЕН Е КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ 
НА РЕМОНТА НА СТАДИОНА

На 23.04.2008 г. се проведе конкурс за избор на 
строителна фирма, която да изпълни строителните 
работи по проекта за градския стадион.В  комисията 
за оценка на офертите участваха специалисти от 
Проект „Красива България” и от Община Тервел.
Оценени бяха три постъпили оферти.Очаква се 
резултата за одобрението на работата на комисията 
от финансиращия орган – „Проект Красива България” 
– София.След като оценителния доклад бъде одобрен, 
общината ще сключи договор с класирания на първо 
място изпълнител и ще стартира изпълнението.
Съгласно правилата на Проект”Красива България” , 
то трябва да продължи не повече от 3 месеца и в него 
трябва да участват 11 безработни от Тервел.Проектът 
на общината предвижда възстановяване на 2 сектора 
за зрители, подобряване на достъпа чрез стъпала и 
рампи, възстановяване на лекоатлетическата писта.

 

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ТЕРВЕЛ
То се проведе на 29.04.2008 година в клуба 

на пенсионера с.Зърнево. Разгледани бяха общо 
шест предложения, внесени от Кмета на общината. 
Първото от тях беше за одобряване структурата на 
общинска администрация, а именно за одобрение 
на досега действащия модел на структура, в сила 
от 2004 година. Съгласно него общата численост 
на персонала в общината е 91.5 бройки, от които 23  
кметове и кметски наместници на села. Кметският 
екип включва кмет и трима заместника. В общата 
численост са включени един секретар, двама 
вътрешни одитори, секретар на МКБППМН и главен 
специалист по сигурността на информацията. В 
обособените три дирекции работят общо 44 души. 
Най-многобройната от тях е дирекция „ Финанси, 
счетоводство и управление на собствеността „ – 20.5 
бройки. Тя обхваща и специалистите от отдел „ Местни 
данъци и такси „. В дирекция „ Административно-
правно и информационо обслужване „ работят 11 
човека, а в дирекция „ Стопански дейности, култура, 
образование и териториална и селищно устройство 
„ 12.5 бройки. Административното и счетоводно 
обслужване по селата се извършва от други 15.5 
служители.

Съгласно разпоредба на ЗМСМА общинският 
съвет следва да одобри предложената от Кмета 
структура на общинска администрация. Одобрението 
бе предшествано от кратък дебат по темата. 
Общинският съветник от ДПС Живко Стоянов поиска 
разяснение за ангажиментите на двамата заместник 
кметове. Отговор на поставения въпрос даде Кмета 
на общината, който обясни детайлно обхвата на 
двата ресора.

Същият общински съвтник направи предложение 
в структурата да бъде включен и специалист 
по малцинствени въпроси. В тази връзка  бе 
и предложението на Кмета тази дейност да се 
съвместява от изпълняващия досегашната длъжност 
„Старши специалист програми по заетост”.

Председателят на общинския съвет Айдън 
Фаик изказа мнение, че би било добре общинска 
администрация да включва отдел или дирекция 
по Евроинтеграция. В своя отговор Кмета изтъкна, 
че работата по общинските проекти е специфична 
и е необходимо хората, които се занимават с нея 
да притежават нужните професионални умения и 
опит. Подчертано бе, че през последните четири 
години и при досегашната структура общината е 
постигнала високо ниво на усвояване на средства 
от предприсъединителни фондове, национални и 
международни програми и проекти, което определя  
досегашния модел като успешен и не налага 
промени.

Друго  предложение на г-н Фаик бе в четирите 
големи села на общината – Безмер, Жегларци, Орляк 
и Зърнево  да работят 4 щатни служители на отдел 
„ Чистота ”. В отговора си Кмета разясни, че към 
настоящия момент това е невъзможно, тъй като в 
селата все още няма организирано сметосъбиране 
и не се събират такси за това.Следователно за тази 
дейност не могат да се разходват средства за работни 
заплати и издръжка.

Продължителни дебати предизвика промяната 
в глава 10 – та в Наредбата за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество. 
Първоначалното предложение бе годишната такса 
за ползавене на общинските мери и пасища се 
определи на 2 лева на декар. В хода на заседанието по 
предложение на общинския съветник от ДПС Бернар 
Метин таксата бе редуцирана до 1 лев на декар, което  
бе гласувано и прието с мнозинство. В дискусията 
по темата участие взеха Георги Стратиев и Валерина 
Чомакова-директори на две от дирекциите.

Последните три предложения, относно 
предстоящо кандидатстване на общината с Проект по 
оперативна Програма „ Околна среда „  бяха внесени 
от Кмета и разяснени от зам.кмета Дияна Илиева.

Общински съвет даде съгласието се Община 
Тервел да кандидатства за финансиране с проект 
по приоритетна ос-1 на Програмата по процедура 
„ Подобряване и развитие на инфраструктурата 
за питейни и отпадъчни води „. Разяснено бе, че 
проектът може да обхване единствено град Тервел, 
тъй като само в това населено място живеят 
минимално изискуемия по Програмата брой жители. 
Взето бе и второ решение – за селата на общината 
инфраструктурата за питейни и отпадъчни води да се 
финансира чрез проекти по мярка 321 от Програма за 
развитие на селските райони.

Като приоритетни бяха определени селата с 
най-голям брой жители – Орляк, Зърнево, Безмер, 
Жегларци и Коларци.

ЧИТАЛИЩАТА В ОБЩИНАТА ПОДАВАТ ЗАЯВКИ ПРЕД 
МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА

Във връзка с обявената сесия за финансова 
подкрепа за подпомагане  дейността на народните 
читалища по реда на чл.90 от ПМС № 15 от 2008 
година за изпълнението на държавния бюджет на 

Република България, читалищата от Община Тервел 
подготвиха свои предложения за допълнително 
финансиране  ремонтите и дейността им. Проектни 
фишове за  ремонт подготвиха читалищата на селата 
Безмер на стойност 26865 лв. и Орляк на стойност  
24075 лв., а за компютърна техника- читалищата 
от селата Зърнево, Жегларци, Каблешково,Орляк  
и Коларци, всичките за по 1914 лв. Читалището в 
Тервел кандидатства за сума от 15000 лева, с които да 
финансира подмяната на дограмата на библиотеката 
и още три от помещенията в сградата.

Възможността за получаване на допълнителлно 
финансиране от Министерството на културата 
съществува от шест години, но читалищата от 
селата успяват да финансират част от ремонтните си 
дейности едва от 2004 година. Досега допълнително 
средства от това министерство са влагани само в 
читалищата на селата Каблешково, Коларци и Нова 
Камена. Тази година за финансиране на ремонтни 
дейности кандидадстват  читалищата в селата Орляк 
и Безмер. Останалите определят като свой приоритет 
набавянето на компютърна техника. Читалището в 
Нова Камена не кандидатства за финансиране, тъй 
като основния ремонт на сградата, обзавеждането и 
закупупването на компютърна техника се финансират 
по изпълнявания в момента Проект към СИФ.

ДВАНАДЕСЕТОКЛАСНИЦИ ОТ СОУ ПРЕДСТАВИХА 
СВОИ ПРОЕКТИ

Единадесет проектни предложения за 
благоустрояването на град Тервел и подобряване 
на условията за работа ва СОУ „ Йордан Йовков „ 
бяха обект на публична защита, която се проведе 
през изминалата седмица. Формулирането на 
проектни идеи е част от практическо упражнение по 
учебната дисциплина „ Свят и личност „. Ръководител 
на единадесетте екипа бе г-жа Стойка Жекова. 
Методическа помощ учениците получиха и от Община 
Теревел. Бяха представени проекти за изграждане 
на училищна библиотека, на фитнес зала, интернет 
кабинет, кабинет по философия, система за видео 
наблюдение и охрана, по химия и заседателна зала на 
СОУ. Като необходими за благоустрояването на града в 
своите проекти учениците определиха и изграждане 
на детска площадка в кв. „ Изгрев „, спортен 
комплескс в същия квартал, видеотека и градска 
тоалетна. Всички проекти бяха характеризирани 
с ясно формулирани цели, детайлно описание на 
дейностите и резултатите от тях и реалистично 
формулирани бюджети за изпълнението им. На 
обсъждането присъстваха зам.кмета Дияна Илиева 
и Пламен Желязков, директор дирекция „ ФСУС „ при 
община Тервел. Оказа се, че общината също определя 
тези идеи като свой приоритет.Проектите, които 
касаят училището са допустими за кандидатстване 
по Националните програми на МОН. За целта 
училищното ръководство трябва да ги разработи и 
предаде в Министерството.

Другите проекти трябва да бъдат реализирани 
от Община Тервел при наличие на достатъчно 
собствени средства или при осигуряване на такива, 
посредством кандидатстване по Програма за 
развитие на селските райони. Това може да стане не 
по-рано от втората половина на 2008 година, когато 
се очаква Програмата да се отвори за общините.

НАШИТЕ БЕГАЧИ
На 26 и 27 април 2008 година в градовете Силистра 

и Русе се проведоха традиционните  шосейни пробези 
“Златна Добруджа” и “Русе”. Участваха всички най-
добри бегачи на средни и дълги бягания от цялата 
страна във всички възрастови групи.

В гр.Силистра при 14-годишните момчета Георги 
Пенчев се класира на 5-то място, а Никола Иванов на 
8-мо място. Те пробягаха 1000 м. В групата на юноши 
младша възраст, които пробягаха 2000 м. Мирослав 
Георгиев се класира на 3-то място, а Николай Дойчев 
на осмо.

В гр. Русе 14 годишните момчета се състезаваха 
на 1200 м. И тук Георги Пенчев се класира пети, а 
Никола Иванов-единадесети.

Юношите младша възраст се състезаваха на 
2400 м. При много оспорвана борба във финалния 
спринт Мирослав Георгиев се класира на трето място, 
а Николай Дойчев на единадесето.

   

ДЕйНОСТ НА МЕСТНАТА КОМИСИЯ ЗА БОРБА 
СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА 

МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ (МКБППМН)
Във връзка с разширяването на формите и 

тежестта на актовете на насилие при децата, се 
наложи предприемането на мерки за създаване на 
условия за ограничаване на факторите на насилие 
и засилване на противодействието от страна 
на обществото и на всички организации, които 
работят с деца. МКБППМН при Община Тервел, като 
организатор на социално-превантивната дейност 
на територията на общината разпространи анкета 
в училищата в с. Жегларци, Орляк, Зърнево, Нова 
Камена, Коларци, Поп Груево, Божан, СОУ „Й.Йовков”- 
гр. Тервел и ПГТО „Д. Михайлов”-гр. Тервел. Анкетата 
е на тема: „Агресия и насилие” и се провежда в 
рамките на Общинската програма за превенция на 
насилието между учениците. Анкетните листове са 
предназначена за ученици от ІV до ХІІІ и от ІХ до ХІІ 
клас. 

След анализиране и обобщаване на резултатите 
ще се добие обща представа за това дали децата 
ни са агресивни, ставали ли са обект на агресия и 
насилие, и ред други. 

О Б щ И Н С К И  В Е С Т ИРубРика:

Мебелното фолио - иде я за мебелите

Мебелното фолио е особено икономичен и практичен 
начин да освежите старите мебели у дома. Aко вече ви е 
писнало да гледате кухненския плот надран, хладилника 
излющен или боята на секцията избледняла, фолиото идва 
на помощ. Oсвен, че прикрива недостатъците, може да 
превърне поостарелите ви мебели в нови. 

Дизайнът е разнообразен, а цветовете-многобройни. 
Откъм десен може да подберете според останалия 
интериор. Предлага се имитация на дървени материали, 
мрамор, фаянс, тухли;а също и цветни картини и 

изчистени десени. За всеки дом, всеки интериор и  
всяко помещение има подходящо предложение. 
Мебелното фолио се слага много лесно. Едната му страна е 
самозалепваща и единственото, което трябва да съобразите 
е да го поставите внимателно върху повърхността, така 
че да не се изкриви самия лист и да не влезе въздух 
отдолу. Хубаво е при самата покупка да се консултирате с 
продавача за правилния начин на полагане. 

Фолиото е много практично, защото може да се лепи 
върху всякакви повърхности- дърво, метал, пластмаса, 
стъкло. Освен това е водоустойчиво, а гладката му 
повърхност се почиства лесно с влажна кърпа. То 
предпазва повърхността на мебелите и по този начин 

удължава живота им. Може да се лепи и върху стъкло. 
Разнообразието от витражно фолио е богато. Пропуска 
светлината в дома, но ограничава силните слънчеви лъчи. 
Особено практично е за стъклените врати у дома. Стои 
красиво, а в същото време не позволява да се вижда през 
самото стъкло. Цените на мебелното фолио са напълно 
допустими. Според типа и десена варират от 3- до 5 лв 
за метър, при ширина от 60- до 90 см. То се предлага в 
големите хипермаркети за строителни материали, за 
домашни потреби или в специализираните магазини за 
мебелно фолио.

  www.rozali

З А  В С Е К И Г О  П О  Н Е щ О РубРика:
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По инициатива на преподавателя по биология 
г-жа Емилия Райкова в ОУ”Васил Друмев” с. 
Орляк се проведе Седмица, посветена на Земята. 
Мероприятията започнаха с подготовката на табла 
под наслов „Планетата Земя- земя на чудеса”.

Дни преди това всички ученици и преподаватели 
се включиха в пролетно почистване на класните стаи, 
което беше цел на предварително обявен конкурс. 
Учениците „лъснаха” кабинетите, но проявиха 
творчество и при украсата им с естествени и ръчно 
изработени цветя, рисунки, апликации. За  „Клас 
Чистофайник” жури от педагози определи ІІ „б” клас, а 

за „ Клас Мърляч”- VІІІ „а” клас. Стана ясно, че хигиената 
на работното място не е право пропорционална на 
възрастта на подрастващите.

На 21 април с образователна и възпитателна 
цел на учениците беше представена мултимедийна 
презентация на тема: „Промени в климата- глобалното 
затопляне”. Благодарение на вложения труд от страна 
на Ем. Райкова и Таня Вълчева, присъстващите научиха 
за последиците от немърливата и безотговорна 
човешка дейност, която причинява замърсяване на 
околната среда, а оттам и невъзвратима промяна 
в климата на Земята. Нагледно беше представен 
въпросът с озоновата дупка, топенето на ледниците 
и покачването на морското 
равнище. Пред погледа 
на учениците оживяха 
страшните ураганни ветрове, 
торнада и наводнения. 
Покъртителна беше 
картината на заличените 
от природните бедствия 
домове, погребани близки 
и радостните прегръдки 
на оцелелите след бурите. 

Посланието беше ясно: ТИ избираш! ТИ можеш да 
спасиш света!

Ден преди обявения Международен ден на 
Земята в актовата зала на училището се проведе 
викторина „Пролетни празници”, посветена на 
пролетта. В надпреварата участваха два отбора- 
„Лале” и „Зюмбюл”. Учениците се справиха с различни 
изпитания- подреждане на икебана, засаждане на 
цвете, решаване на кръстословица, рецитиране на 
стихотворения за Земята. Двата отбора се представиха 
равностойно, но повече точки получи отбор „Лале”. 
Наградата за участниците- малки енциклопедии за 
природата, пъзел с пейзаж кореспондираше с целта 

на викторината- да възпитава  
любознателност, уважение 
към природата и екологично 
съзнание у всеки човек.

На 22 април след учебните 
занятия учениците излязоха 
в училищния двор и го 
почистиха от отпадъци. След 
това всяка паралелка посади 
по едно дръвче- туя или 
бреза. Младите фиданки бяха 

безвъзмездно дарени от Горско стопанство гр. Тервел. 
Много от децата за пръв път в живота си вършеха 
нещо подобно и затова с гордост увековечиха мига 
пред фотообектива.

 В последния учебен ден преди Великденската 
ваканция децата заедно със своите преподаватели 
ще осъществят още едно очаквано събитие. Те 
ще намерят време за излет на чист въздух сред 
природата. Навярно, сред красива местност те ще 
споделят съкровени чувства и преживявани и ще 
предвкусят радостта от големите народни празници 
Великден, Гергьовден, Първи май.
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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

С Е Д М И Ц А  Н А  З Е М Я Т А  В  О У ” В А С И Л  Д Р У М Е В ”  С .  О Р Л Я К 

Х Р А М Ъ Т  Н А  В Е Л И К А Т А  Б О Г И Н Я  М А Й К А  В  Б А Л Ч И К
Е Д Н А  Г О Д И Н А  П О - К Ъ С Н О

В дните на “Страстната седмица” сцената на 
читалището в града ни стана място, където си дадоха 
среща хора от театралната гилдия. Обединяваше ги 
обичта към “Баш Майстора” на българското кино 
Кирил Господинов.

Фоайето ни посрещна с много снимки, грамоти, 
награди, подредени с усет от Русанка Димитрова, 
Искра Балушева и Невяна Пенчева, те се погрижиха 
и за украсата на сцената, а тя преливаше  от люляк. 
Ароматът се усещаше в залата, а тя бе събрала 
хората от града ни, които носят в сърцето си любов 
към стойностното изкуство, които вече 30 години 
са свикнали с изявите на Клуба за естетическо 
възпитание “Дъга”.

Големият екран ни привлече с магическа сила, 
със силата на голямото актьорско майсторство на 
Кирил Господинов. Заредиха се моменти от филмите 

“Понеделник сутрин”, 
“Момчето си отива”, “Не си 
отивай”, “Баш Майстора”, 
“Баш майстора на море”, 
“Тримата от запаса”. За 
да видим всичко това на 
екран / откога в Тервел не 
сме гледали кино/ заслуга 
имат Павлин Пламенов 
и Младен Станимиров. И 
когато прожекцията спря, 
публиката ръкопляска 
.На сцената застанаха актьорите Мария Статулова, 
Ириней Константинов, Борис Луканов, Красимир 
Ранков, режисьора Станчо Станчев и писателя 
Красимир Машев. Кирил Господинов присъства с 
усмивката си чрез своята чаровна дъщеря Веселина 

Господинова, която също 
върви по трънливия път на 
актьорското изкуство. “Нужно 
ни е духовно единение” каза 
Борис Луканов, а Ириней 
Константинов допълни 
“Духовността е, която ни 
прави силни”.

Вярна на своя 
темперамент “извън 
сценарий”  Мария Статулова 
стана, размаха ръце и 

заговори с обич за Кирил Господинов “Защо се 
страхуваме да назовем нещата с истинските им 
имена, нека покажем, че Кирил Господинов е голям 
артист, огромен талант…” Веселина Господинова 
допълни “Аз съм щастлив човек, благодаря  на 

кмета на града Живко Георгиев, благодаря на моята 
прекрасна леля Маргарита Дапкова за всичко, което 
направи, за да стане тази вечер възможна, благодаря 
Ви, мили хора, че сте тук, зная, че сте тук заради 
обичта си към големия талант на моя баща- Татко 
зная, че ни виждаш и си щастлив”.

В края на мероприятието се оказа, че са 
присъствали и кмета на с.Гроздево Николай Облаков и 
зам.председателя на ОбС  на гр.Долен чифлик Стефан 
Димитров, но се притеснявали от закъснението си и 
не са оповестили пристигането си. Така на 21 април 
се срещнаха хора, които ценят истинското изкуство 
на актьора Кирил Господинов, хората,които взаимно 
си дариха духовна радост и сякаш в навечерието на 
светлия християнски празник Великден поискаха 
огромна прошка пред Човека и Бога.  

   

Д У Х О В Н О С Т Т А  Н И  П Р А В И  С И Л Н И  – 
“ В С Е К И  Ч О В Е К - О Б Ъ Р Н А Т  К Ъ М  Ч О В Е К А ,  А  В С И Ч К И  –  К Ъ М  М Е Н ! ”

На 23 април 2007 г., при изкопни работи за 
строеж на хотел в крайбрежната зона на град Балчик, 
строителите се натъкват на антична сграда. От изкопа са 
извадени една мраморна фундамент-колона с надпис 
на латински език, мраморен плот от пейка с двуредов 
надпис на гръцки език, варовиков блок от фриз-
архитраф с букрании (бичи черепи), гирлянди и розети 
и голяма каменна плоча, която, както се установи по-
късно, е част от разрушената от багера западна стена на 
античната сграда. 

Разкопките започват на 08 май 2007 г. от екип 
в състав: научен ръководител Игор Лазаренко и 
заместник-научни ръководители Радостина Енчева и 
Елина Мирчева.  В периода 08 май – 30 август 2007 г. е 
разкрита й централната част на храма, ориентиран по 
посоките на света. 

Храмът е правоъгълна постройка, състояща 
се от наос - вътрешна, сакрална част и пронаос – 
предверие.  Стените са изградени от каменни плочи на 
суха зидария, завършващи с красиво оформен йонийски 
антаблеман от архитрав, два фриза и корниз. Сградата 
е имала двускатен покрив, покрит с керемиди, които 

през вековете са били подменяни. Характеристиките на 
йонийския ордер, техниката на градеж и строителната 
керамика, позволяват строителството на сградата да 
се постави в елинистическата епоха, най-вероятно в 
периода 280–260 г. пр. Хр.  Откритите материали при 
разкопките – монети, керамика и най-вече надписите, 
показват, че храмът е функционирал без прекъсване до 
края на ІV в. след Хр. – или повече от 700 години.

В наоса на храма, при северната стена срещу входа, 
бе разкрита едикула с колони, капители и фронтон с 
релефно изображение на бог Хелиос. В тази едикула е 
била поставена основната храмова статуя на Великата 
богиня майка. Покрай източната и западната стена 
са стояли каменни пейки, а в средата е разположен 
мраморен лутерион с жертвеник до него. 

Интериорът в храма е бил променян през вековете. 
Това, което откриваме днес, е било използвано до към 
387 г., но само за някои от предметите, върху които има 
надписи, може с по-голяма точност да се предположи, 
кога са дарени и поставени в храма. 

През 2007 година в храма са били открити повече 
от десет цели или полузапазени мраморни статуи, 

повечето от които представят Великата майка на 
боговете (Кибела). По-разнообразни сюжети имат 
намерените мраморни релефи. С култа към Майката на 
боговете е свързана мраморна едикула с изображение 
на богинята, релеф – отново с изображение на Кибела, 
който е  украсявал горната част на мраморна плоча 
със списък на участниците в религиозното сдружение 
и надгробна плоча на младеж, дарен посмъртно от 
баща си на Майката на боговете.  Друг релеф украсява 
полето на правоъгълен мраморен фриз с десет жени, 
облечени в дълги дрехи, танцуващи (?) една срещу 
друга или една след друга. Подобно изображение има и 
върху фрагмент от мраморен съд (купел?), на който са 
запазени частично две женски фигури. Намерени са и 
две оброчни плочки на Тракийски конник, една от които 
с посветителен надпис. 

Надписите, намерени в храма, са над 20 (изцяло 
или почти изцяло запазени). Всички текстове, освен 
един, са на гръцки език. Най-ранните надписи, които 
със сигурност са свързани с храма, са от ІІІ в. пр. Хр. 
Преобладават паметниците от елинистическата епоха, 
а седем надписа могат да се отнесат към римския 

период. Най-късният текст, който е и единственият на 
латински език, е от първата четвърт на ІV в. сл. Хр.

Най-много са посветителните надписи, поставени 
върху архитектурни детайли, бази на статуи, пейки 
и олтари, или представляващи отчети за дарения и 
служене на богинята. Богинята носи името „Понтийска 
Майка на боговете“, „Понтийска Майка” и в един случай 
„Понтийска богиня”, а самият храм е наречен Метроон. 
Епитетът „Понтийска“, както и въобще обвързването 
на богинята с морето, се среща за пръв път и би могъл 
да бъде резултат от преосмисляне на същността на 
Майката на боговете на местна почва.

През месец март 2008 година разкопките в храма 
са били подновени. Засега това е единственият открит 
храм на Кибела в източната част на Балканския 
полуостров и най-добре запазеният елинистически 
храм в България. Намерените надписи и мраморна 
пластика са изключително важни археологически 
паметници, отразяващи религиозния и обществен 
живот в Дионисополис. Като брой и разнообразие, това 
е най-голямата група движими паметници, свързани с 
култа към Кибела, откривани до сега в неин храм.
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