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П Р Е Д С Т А В Я М Е  В И

24 МАЙ 
Един от най-българските празници, незабравим като 

детството, вечен като земята ни !
Този ден сякаш нарочно природата ни е определила 

през месец май- най-цъфтящият, най-необузданият, най-
плодоносният, тъй както май олицетворява неотменимото 
възраждане на живота в природата, така и писмеността, 
създадена от двамата солунски братя, окриля душата . 

За първи път на този светъл празник присъства 
уникалната икона на нашата малка духовна църквица 
„Св. Димитър”, която е на 146 години и е на Двамата 
първоучители Светите братя Кирил и Методий.

И ако се вгледаме внимателно в нея, наред с канонното 
изобразяване на светците, има и глобус. И това я прави 
уникална. По стила на изображение, най-вероятно е от 
Дебърската школа, но неведоми са пътищата, по които е 
стигнала до Тервел. сигурно свят човек ни я е оставил. За 
първи път църковните служители разрешиха да направим 
това, защото са благодарни на всички миряни, затова, че 
заедно строим своя Духовен църковен храм . 

В чест на този най-български, най- тачен и обичан празник 
на 23 май  двете училища в града ни СОУ”Йордан Йовков” 
и ПГТО ”Дочо Михайлов” изпратиха своите абитуриенти. 
Тържествата, които бяха подготвени от съучениците им от 
единадесетите класове и техните учители бяха затрогващи. 
Поздравленията на директорите на училищата, зам.кмета 

на общината г-жа Стефка Костадинова, на родителите,  
остроумните скечове, номинации, поздравленията от името 
на ФТА”Калинка Вълчева” и балет “Каприз” зарадваха и 
просълзиха абитуриентите. Те от своя  страна благодариха 
и обещаха  да работят и учат и да станат достойни 
граждани на България и на Тервел. На тези тържества бяха 
наградени отличниците на випуска Виктория Михайлова, 
Жени Пламенова, Деян Добромиров, Катерина Стефанова, 
Станислава Георгиева, Петя Николаева, Донка Иванова, 
Теодора Миткова, Мария Енчева, Ина Минчева, Живка 
Петрова и Юсние Исмаил от СОУ”Й.Йовков” и  Мария Пенева 
и Мария Пламенова от ПГТО. За първи път бяха наградени с 
предметни награди и класните ръководители.

В самия ден на 24 май на площада пред общината 
се проведе общоградско тържество с програма от  ФТА 

”Калинка Вълчева”,  балет “Каприз”, групите с ръководител 
Живко Колев към читалището “Усмивки” и “Биберони”, 
Андреана Димитрова и Анелия Маринова с изпълнения на 
народни песни и рецитация от малката Габриела Иванова. 
Водещи на програмата бяха Жени Христова и Димитър 
Стоянов. Награди на учениците, които са проявили много 
добри резултати на олимпиади  Женя Христова, Стелиана 
Руменова, Велчо Георгиев, Иванела Веселинова и Мирослав 
Георгиев от СОУ поднесе С.Костадинова. Директорът на СОУ 
Стоян Стоянов също награди отлични ученици.

В този прекрасен ден целия град излезе  в центъра на 
града да се нагледа на хубостта на абитуриентите, да ги 
изпрати към тяхната първа бална вечер.

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

АБИТ УРИЕНТИТЕ НА ТЕРВЕЛ - МЛАДОСТ И КРАСОТА, РАДОСТ И УСЕЩАНЕ ЗА БЪДЕЩЕ
РубРика
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А б и т у р и е н т и  н а  С О УА б и т у р и е н т и т е  н а  П Г Т О

На 26 май т. г. Общината получи официално одобрение от 
Управляващия орган на Оперативна Програма “Регионално развитие” за 
своя първи проект, който бе разработен и внесен за разглеждане в края 
на м.февруари.

Моментът, в който на една община  се случват такива неща може 
да бъде наречен само с една дума – успех.Сигурно ще има хора,които ще 
се опитат да омаловажат  факта, да критикуват и да твърдят, че 
всъщност Европа дава пари в изобилие и е достатъчно само да пожелаеш, 
за да ги вземеш.Така ли е всъщност ?Колко са българските общини, 
които могат да се похвалят с вече одобрени проекти по прословутите 
оперативни програми?

Отговорите на тези въпроси не са съвсем еднозначни.В публичното 
пространство често се тиражират мнения на политици и експерти 
от отделни ведомства , че българските общини нямат капацитет 
и готовност да усвояват средства от европейските фондове, че не 
разполагат с хора, обучени да разработват , печелят и управляват 
проекти по оперативни програми.Е, нашата малка и с нищо не 
отличаваща се от други подобни “селски” райони община се опита да 
опровергае донякъде това твърдение.Това обаче не се случи изведнъж.
Няколко години не се отказвахме да правим проекти по Програмите ФАР и 
САПАРД, не “пропускахме” възможности да кандидатстваме, независимо 
от това, дали количеството на вложения за съответния проект труд 
“си струва”. Много често ставаше дума за суми до 500 000 лв. , които 
костваха разрешаване на много казуси,огромни усилия и поемане на 
управленски рискове.Всички тези неща остават “зад кадър” и хората ги 
възприемат просто като поредния “ремонт”, който общината прави.
Как обаче се е стигнало до този “ремонт” и защо ремонтите са толкова 
много? В крайна сметка  общината получи всичко, което можеше да 

бъде получено като външни инвестиции. Ремонтираха се няколко улици, 
обновиха се учебни сгради, възстановиха се и се върнаха към живот други, 
доскоро необитаеми.Паралелно с това хората в общината се научиха да 
правят , да печелят и да управляват проекти.И то истински, такива, 
които се финасират от Европейската Комисия и за които не се правят 
компромиси.

Това всъщност се оказа и добрата основа, на която стъпихме 
в началото на новия кметски мандат.В края на м.декември м.г. 
Оперативна програма “Регионално развитие” отвори първата си схема 
за общини извън агломерационните ареали.За обновяване на сгради 
на образователната инфраструктура в един и същи момент можеха 
да кандидатстват 178 български общини.До края на м.февруари обаче 
това направиха само 13 , като едната от тези 13 беше нашата община.
Работихме експедетивно и в условия на материя, съдържаща много 
нови елементи.

Внесеният проект е за саниране на сградите на четирите детски 
заведения в Тервел – ЦДГ “Първи юни”, ЦДГ “Здравец”, ЦДГ “Детелина” 
и Детска Ясла.Санирането включва пълна подмяна на дограмите на 
двете най-големи детски градини - ЦДГ “Първи юни”и ЦДГ “Здравец”-
изграждане на нови топлоизолирани покриви, полагане на външна 
топлоизолираща мазилка и основен ремонт на парните инсталации.
При Детската ясла е предвидено да се подобри достъпа до сградата чрез 
изграждане на  рампа за детски колички и да се ремонтира парната 
инсталация.За  ЦДГ “Детелина” също е предвиден ремонт на 
парната инсталация.Двете детски заведения, разположени в центъра 
,вече са санирани през 2006 година и за това заслуга има също общината.
Новият проект включва още един много важен елемент – в бюджета 
му е включена сума за цялостно обновяване на кухненското оборудване 

на ЦДГ “Първи юни” – детската градина, която от 2 години изпълнява 
ролята на кухня-майка за ЦДГ”Детелина”.Обособяването на кухнята-
майка стана по предписание на РИОКОЗ Добрич . Ползването на такива 
общи кухни-майки за няколко детски заведения е утвърдена практика 
в по-големите градове, но реформирането на ЦДГ “Детелина” в Тервел 
бе прието с огромна доза драматизъм . В крайна сметка се оказа, че 
кухнята-майка и нейното обновяване се явява обект, който прави 
новия проект още по-конкурентноспособен от гледна точка на схемата 
за финансиране.Нещата започнаха да заемат местата си и като че ли 
е редно да се направи извода, че всички ще бъдем по-полезни на себе си и 
околните , ако правим това,което можем и не хабим енергия да правим 
това, което не можем.

Новият проект е на обща стойност 1 026 746.98 лв. с ДДС.Общината 
трябва да осигури 29 946.98 лв. Останалите са безвъзмездна помощ по 
оперативната програма.

Периодът на реализация е 16 месеца.Предстои да се покани общината 
да подпише договор за предоставяне на помощта и да стартира 
проекта.Работата по него ще започне с възлагането на технически 
проект, обявяване на процедури за избор на фирми изпълнители и 
разбира се изпълнение – строителство и оборудване.

Екипът за управление на проекта включва 4 служители от община 
Тервел.На оценка от управляващия орган при кандидатстването бе 
подложено предложението за ръководител на екипа.За нашата община 
проектът ще се ръководи от зам.кмет Дияна Илиева. Част от екипа 
ще бъде инж.Валерина Чомакова, директор Дирекция СДКОТСУ, както и 
специалист от счетоводния отдел на общината.

ОБЩИНА ТЕРВЕЛ ВЕЧЕ СПЕЧЕЛИ СВОЯ ПЪРВИ ПРОЕКТ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
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И С Т О Р И Ч Е С К А  Р У Б Р И К А
Продължава от брой 16

Къ р в а в а т а  б р а з д а  н а  Те р в е л с к и я  к р а й

Много трябва да работят двата народа, особено 
румънският за преодоляване на това черно петно от историята 
на съседските отношения. Благодарение на свежата памет 
на дядо Васил от с. Сърнец установих незавърналите се от 
неговото село. От откараните 26 души, 9 не се завръщат. Искрено 
благодаря на дядо Васил!  С активната издирвателска дейност 
на Райна Стойчева и Цветанка Костова от с.Мали извор са успели 
по спомени да установят останалите за вечни времена на 
чужда земя техни близки и съселяни. Последната е посветила 
стихотворението “Люлчица свещена”  на добруджанските 
мъченици от 1913-1916 год. Нека да съобщим имената им, за да 
станат известни на техните поколения и цялата общественост. 
Ето кървавата бразда на тези села:

От с.Сърнец: Митю Ганчев, Ганю Великов, Ганчо Стоянов, 
Георги Златев, Крали Михалев Добри Дечев, Васил Влаев, Тодор 
Влаев, Желязко Христов.

От с. Мали извор: Хубчо Илчев, Кръстьо Атанасов, Станчо 
Томов, Илчо Иванов, Велю Димитров, Георги Стойчев, Тоньо 
Митев Ничев, Иван Ангелов, Петър Райчев, Лечо Митев, 
Димитър Ив.Козарев и Кръстьо Димитров /Босия/.

Тези хора са оставили дом, родители, жени, деца, които 

са тръгнали по чужди врати за парче хляб. Каква трагедия са 
преживели тези села? Целите са почернени. Какви мъки са 
преживели близките на тези нещастници. Трудно е да се опише 
трагедията, преживяна от тези села. Те са били едни от най-
борческите в този район. Населението им не приемало покорно 
румънската окупация.  С всички средства са подкрепяли ДРО 
/Добруджанската революционна организация/. Румънските 
власти са подлагали на жесток терор жителите на тези села. 
Отмъщението и разплатата за непокорството на местните 
жители се проявява в най-големия брой откарани от с.Сърнец 
и с.Мали извор в лагерите. Това не утолява жаждата за мъст 
на окупаторите и те прибягват до най-тежките злодеяния за 
сплашване. На 10 май 1930 год. /техния национален празник/  
зверски са убити Желязко Алексиев от с.Мали извор и Жеко и 
Димо Жекови от с.Сърнец. Райчо Маринов –убит през 1926 год.; 
Жечо Иванов-убит  1926 год. и Велико  Маринов – убит през 
1925 год. от с.Мали извор. Те също са жертви на румънските 
власти. Въпреки тези жестокости, населението продължава  да 
се бори срещу окупатора до Освобождението на Добруджа през 
1940 год. От откараните 7 от с.Проф.Златарски не се завръщат 
3 души. Както посочихме Пеню Йоргов на 60 години, Иван 
Марчев на 23 години и  Иван Димитров Николов на 18 години. 
Не е пощаден и Стоян Боянов Стоянов едва на 13 години-сираче. 
В лагерите се поболяват. Съпругата на един румънски чокой 
/едър земевладелец/ го прибира в дома си и го лекува. Предава 

го в лагера, когато пристига заповед за освобождение на 
лагерниците, които изтощени до последен предел се завръщат 
по родните места.

С последни сили прекрачват праговете на родните си 
домове, превърнали се в живи скелети, неузнаваеми подобия 
на хора. На много от тях родителите, съпругите и децата в 
първите мигове се стъписват, обхванати от ужас. Нима това е 
дългоочаквания близък? Отново избухват в трогателен плач, 
примесен със сълзи на мъка и радост.

Очакват ги като живи мъртъвци. Какъв ужас са преживели 
тези поколения?

Времето е на път да посипе с пепел тези събития, но в 
душите на техните поколения тази травма ще се предава не 
само  като спомен, но и в кръвта им, превръщайки се в част от 
генезиса на потомството им.

Хуманната постъпка на румънката показва, че в нея е 
надделяло човешкото. Така дядо Стоян го сполетява щастието 
и се завръща при родната майка, която живее при брат си 
Васил. Нейният съпруг загива в балканската война 1912-1913 г. 
Отглежда го вуйчо му Васил Миланов. Създава семейство и се 
радва на  4 сина Пеню, Боян, Иван и Стоян. Почива през 1963 
година. От с.Мали извор ни съобщава внукът на Димитър Иванов 
Козарев- Георги Стайков, чийто дядо, по майчина линия също не 
се завръща. Той оставя 5 сирачета. За активното му съдействие 
му изказвам моята голяма благодарност. Завесата е вдигната и 

вярвам, че и от другите села ще се намерят родолюбиви хора за 
издирване на нашата кървава дан за свободата на Добруджа.

Тези, които не са завърнали са оставили сираци 32 момчета 
и 32 момичета. Каква ли е съдбата на 6 годишната Елена и 16 
–годишната Нуца от с.Поп Груево? Сираците са сигурно повече, 
защото както посочихме все още броят на всички незавърнали 
се от лагерите не е уточнен. Продължават да тънат в забрава 
изкупителните жертви за свободата на Добруджа.

Вече няколко години продължавам да издирвам хора 
от тези и други села от нашия край. Отговорът е един и същ 
“Чували сме, но имена не можем да посочим.” Нима техните 
потомци  и другите държавни и обществени органи ще оставим 
тези мъченици да останат завинаги в забрава, почиващи на 
чужда земя.

Единствено за тервелския край не се съобщава в никакви 
документи за тези, които не са  се завърнали. В книгата си 
„Кървавата бразда на Добруджа” Радостин Мирков записва 
само тези, които са откарани. Единственото спасение е да се 
търси все още тлеещата искрица в спомените на някой от 
„етажите” на потомствата. Нашият край заслужава да знае 
своята кървава бразда, която никога не може да бъде заличена. 
Да увековечим тяхната памет, за да не тежи на съвестта на 
днешните и утрешните поколения.

      
    Петър Жеков

През изминалия период от 19 май до 23 май 2008 год. на 
територията обслужвана от Областна Дирекция „Полиция” 
(ОДП)-Добрич, са регистрирани 20 криминални престъпления 
и  произшествия.  

На 19.05.2008 година, в РПУ – Тервел е получено съобщение 
от с. Кладенци, общ. Тервел, за това, че на 18/19 май 2008 година, 
неизвестно лице е влязло в стопанска постройка, собственост на 
жител от същото село и е извършило кражба на 10 броя агнета 
и кози. По случая работят служители на РПУ–Тервел, провеждат 

оперативно – издирвателни мероприятия за установяването 
и задържането на извършителя на престъпното деяние. 
Образувано е досъдебно производство.

През изминалите дни на територията обслужвана от ОД 
„Полиция”- Добрич са регистрирани 12 пътно-транспортни 
произшествия  с един пострадал гражданин. 

Поделенията на ОД „ПБЗН”-Добрич са участвали в гасенето 
на 13 пожара и 2 аварийно-спасителни дейности, изразяващи 
се в съдействие на полицията при пътно–транспортно 

произшествие и отводняване на жилища в района на с. 
Карапелит, общ. Добричка.

На 22 май 2008 година, около 15.15 часа, в РС ”ПБЗН” – гр. 
Тервел е получено съобщение за възникнал пожар в стопанска 
постройка в района на ул. “Витоша” в гр. Тервел. Пожарът е 
потушен от дежурен екип на РС”ПБЗН” – гр. Тервел. В резултат на 
пожара са унищожени около един кубик дърва за огрев . Спасени 
са стопанската постройка и намиращата се в близост жилищна 
сграда. Пожарът е предизвикан от късо ел. съединение.

На 23 май 2008 година, около 00.10 часа, в РС ”ПБЗН” – гр. 
Тервел е получено съобщение за възникнал пожар в трафопост, 
намиращ се в района на с. Зърнево, общ. Тервел. В резултат 
на пожара е унищожена ел.трафомашината на техническото 
съоръжение, както и два броя ел. табла. Пожарът в трафопоста 
е предизвикан от мълния. 

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. По повод празника на град Балчик - 24 май, Ротари 
клуб в Белия град подари на жителите часовник. Монтиран 
бе на сградата на Историческия музей, разположена в 
центъра на града. Очаква се в скоро време часовникът да 
отброява всеки кръгъл час и със специално композиран 
сигнал. В следобедните часове ротарианците организираха 
масов крос, който премина под мотото “Не на дрогата”. В 
бягането участваха ученици от всички балчишки училища 
и граждани на възраст от 7 до 80 години. Всички те 
получиха тениска и шапка с мотото на проявата, а на най-
бързите бяха раздадени 5 комплекта мобилни телефони и 
спортни пособия, осигурени от Ротари клуб в Балчик.

2. Като добро и много добро се определя състоянието 
на есенните култури в Добричка област, съобщиха от 
областната дирекция “Земеделие”. Данните са въз 
основа на извършената проверка за периода 21-24 април. 
Според тях, фитосанитарната обстановка в областта е 
нормална. Само в част от посевите е имало брашнеста 
мана, но земеделските стопани са провели борба. Според 
състоянието на есенните култури сега, прогнозата е за 
много добра реколта. От ОД “Земеделие” подчертаха, 
че валежите, които паднаха в началото на май, са 
осигурили добра влага в почвата, която е благоприятна 
и за развитието на пролетните култури. Засетите площи с 
пшеница в Добричка област са 1 218 000 декара, с ечемик 
100 985 декара, а с рапица - 192 533 декара. До момента 
в областта с царевица са засети 691 000 декара, а със 
слънчоглед - 821 350 декара, пролетният ечемик е 7 800 
декара. Подготвени за сеитба със слънчоглед са още 950 
000 декара.

3. Окръжният съд в Добрич измени наложените 
от Районен съд – Добрич, на ексшефа на „ВиК” ЕООД 
– Добрич,  Георги Господинов и на началника на отдел 
„Производство” и на район гр. Каварна Кольо Колев 
ефективни наказания от 5 години на 3 години условно 
„лишаване от свобода” с 5-годишен изпитателен срок. 
Добричкият окръжен съд счита, че наказанията им 
трябва да се определят при превес на смекчаващите 
обстоятелства, като възрастта им – 56-години на Кольо 
Колев и 63-години на Георги Господинов и липсата на 
противообществени прояви през дългия им трудов стаж, 
а за Господинов и влошеното му здравословно състояние. 
Добричкият окръжен съд потвърждава присъдите им 
в частта на лишаване от права да заемат управленска и 
отчетническа длъжност за срок от 5 години и конфискация 
на част от лично имущество. 

По- важните новини през изминалата седмица 
на територията на страната:

1. Каталог на грешните табели и надписи ще бъде 
създаден от експерти от Министерството на държавната 
администрация и административната реформа. Той ще 
бъде изграден по проект „Разбираема България” и цели 
да внесе ред в изписването на българските собствени 
имена с латински букви. Според специалисти кирилицата 
създава редица затруднения на хората, които използват 
други азбуки. Чрез създаването на каталога „Разбираема 
България” в цялата страна ще бъдат разпространени 
електронни и печатни информационни материали, които 
обясняват правилата и необходимостта от спазването на 
правилата. Освен това всеки, който види грешна табела, 
надпис в интернет и др., ще може да изпрати снимката с 
описание къде е направена. След това министерството 
ще информира съответната институция или организация, 
която е допуснала грешка, за това как трябва да я 
коригира.

2. Равнището на безработица за април продължава да 
пада, обявиха от  Агенцията по заетостта. Тя е 6.51%, като 
е отчетен спад от 0.29% в сравнение с март. Във всички 
области е отчетен спад в сравнение с предходния месец. 
Свободните работни места са били 21 668, а регистрираните 
безработни лица са били 241 075. Сезонният фактор е 
определящ за търсенето на работна сила през месеца. 
Новоразкритите работни места са 1912, а сезонните 2577. 
Най-много са били заявените места за сезонна заетост в 
сферата на хотелиерството, ресторантьорството, селското 
стопанство, транспорта, преработващата промишленост и 
търговията. По различни програми са заявени 6278 места, 
като 94.2% са по национални програми за осигуряване на 
заетост. В образователната структура на безработните, 
включени в обучения, най-голям е делът на лицата със 
средно образование.

3. Слаб интерес към професионалното приемно 
родителство отбелязват институциите, свързани с 
настаняването на деца в приемни семейства. Според 
министъра на труда и социалната политика Емилия 
Масларова едва около 100 са професионалните приемни 
семейства в цялата страна. В България има традиционно 
много семейства, които се грижат за децата на свои 
близки или роднини, но на практика приемната грижа 
като професия не е позната и все още сред хората има 
редразсъдъци към подобен тип грижи за деца.

4. Над 3100 случая на остри заразни заболявания са 
били регистрирани в страната през изминалата седмица. 
Преди седем дни броят на заразените с вируси е бил 
2929. Това съобщиха от пресцентъра на Министерството 

на здравеопазването. Оттам допълниха, че близо 1650 
са случаите на остри респираторни заболявания, срещу 
1492 за предходната седмица. Случаите на скарлатина 
са 73 срещу 41, на варицела са 668 срещу 627, на 
епидемичен паротит - 203 срещу 192 и на коклюш - 3 
срещу 3 за предходната седмица. От Министерството на 
здравеопазването съобщават, че през изминалите седем 
дни не е бил регистриран нито един случай на рубеола, 
кримска - Конго хеморагична треска и на Ку-треска. 
Случаите на марсилска треска са 21, а тези на  лаймска 
борелиоза - 39.

5. Решение за осъвременяване на пенсиите взе 
Надзорният съвет на Националния осигурителен 
институт. Средният размер на пенсията на един пенсионер 
за месец. юли 2008 г. се очаква да достигне 205.50 лв. От 
1 юли 2008 г. пенсиите се увеличават с 10,35 на сто като 
социалната пенсия за старост става от 76,23 лв. на 84,12 
лв., а минималният размер на пенсията за осигурителен 
стаж и възраст се променя от 112,62 лв. на 113,49 лв. 
За периода юли - декември общо за пенсии ще бъдат 
изразходвани над 2.7822 млрд. лв., включително за 
пенсиите, несвързани с трудова дейност, които се 
финансират от държавния бюджет - 132,6 млн. лв. 
Предвижда се необходимите средства за увеличението 
на пенсиите да бъдат поети изцяло от бюджета на 
държавното обществено осигуряване за 2008 година. 
Осъвременяването на пенсиите е част от пакета социални 
мерки, одобрени от управляващата коалиция по време на 
срещата в “Катарино”.

По- важните новини през изминалата седмица 
от чужбина:

1. Държавните служители в Панама ще преминат 
към намален работен ден, за да се пести енергия, 
съобщи президентът Мартин Торихос, 
като призова гражданството също да 
съдейства всячески на тази задача, 
за да не се стигне до режим на тока. 
До ново нареждане работното време 
на чиновниците ще бъде от 07,30 
ч. до 13,30 ч.,  и те няма да ползват 
почивка, гласи президентският указ. 
Освен това служителите трябва да 
ограничат ползването на климатици - 
ще ги включват 1 час след началото на 
работния ден и ще ги изключват час и 
половина преди края му. На търговските 
обекти се забранява да включват 
светлинните си надписи и реклами 

денем и нощем. Очаква се тази мярка да бъде отменена, 
когато настъпи сезонът на дъждовете и язовирите се 
напълнят.

2. Боклуците на Неапол и циганите по Апенинския 
полуостров разделят като никога Брюксел и Рим - до този 
извод стигнаха политическите наблюдатели в италианската 
столица. Основание за него им даде най-напред 
отправеното от Европейската комисия предупреждение 
към правителството на Силвио Берлускони за санкции, 
ако не бъдат взети спешни мерки за преодоляване на 
заплашващата здравето на неаполитанците криза с 
отпадъците.

3. Саудитска Арабия скоро ще получи голяма 
пратка съвременни руски оръжия, пише “Дейли таймс”. 
Слуховете за пробивно споразумение със Саудитска 
Арабия, традиционен купувач на американската веонна 
техника, започнаха да кръжат, след като през ноември 
м.г. Владимир Путин се срещна с принца наследник на 
саудитския трон. Двете страни водиха преговори, които 
продължиха около 6 месеца. Сделката е за закупуване 
на 100 хеликоптера, основно “Ми-17” и “Ми-35”. Половин 
милиард долара са заделени за закупуването на 150 
танка “Т-90С”. В договора са включени и 20 системи 
за ПВО със среден обсег “Бук-М2Э” и няколкостотин 
бронетранспортьора “БМП-3”.

4. Земетресенията разрушават не устойчивите и 
добре построени сгради, а слабите. В момент, когато 
Китай се съвзема от най-голямото земетресение на негова 
територия през последните 30 години, общественият гняв 
се засилва. Една трета от потвърдените жертви са деца, 
хванати в капан в 6900 класни стаи, които според властите 
са били разрушени. Правителството съобщи още, че на 
риск са изложени до 390 язовирни стени. Опасността за 
комунистическите власти е очевидна.

РубРика:

РубРика:

МЪЖКИТЕ РЕФРЕНИ … !?

Въпрос:  По какво си приличат жените и торнадото?
Отговор:  И двете неща влизат в къщата със страхотен трясък, 
а когато си тръгнат - мебелите ги няма.

Разправят, че жената не можела да пази тайни ….я, се опитайте да 
научите годините й..

Има само два начина да се справиш с жените…, но никой не ги знае!

        ВИЦ НА БРОЯ  РУБРИКА:
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ОБЩИНАТА КАНДИДАТСТВА ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ 
СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБЩИНСКИТЕ 

УЧИЛИЩА

В края на миналата седмица изтече срокът, в 
който общините можеха да подават в Министерство на 
образованието и науката /МОН/ мотивирани искания за 
получаване на допълнителни суми,с които да подпомогнат 
издръжката на общинските училища.Възможност за това 
кандидатстване бе дадена с утвърждаването на ПМС 89 от 
07.05.2008 г.За да получат допълнителни суми, общините 
трябва да са изпълнили изискванията по осем, разписани 
в постановлението критерии.Всички те са свързани 
със спазването на процедурите при въвеждането на 
системата на делегираните бюджети в общинските 
училища.За да участват в класирането общините трябва 
да са разпределили чрез съставена и утвърдена за себе 
си формула 100% от средствата, които са получили за 
дейност”общообразователни училища”.Друго изискване е 
минимум 80% от средствата да са разпределени по основни 
компоненти на формулата, кореспондиращи пряко с броя 
на учениците в съответните училища.За допълнителните 
компоненти нормативният документ поставя изискване 
да имат обща относителна тежест до 20 % в обема на 
разпределените средства, както и да отразяват обективни 
демографски и географски особености на общината, в 
едно с общинската политика, свързана с тези особености.
Задължително условие, на което една община трябва да 
отговаря, за да получи допълнителни средства ои реда 
на това ПМС е да е проведено обсъждане на формулата с 
директорите на общинските училища.Поставя се условие 
и утвърждаването на формулата да е станало в срок до 
31.03.2008 г., така както го изисква закона.Важен критерий, 
който общините трябва да покрият е утвърждаването на 
правила за разпределение на средствата по допълнителни 
компоненти,правила за разпределение на средствата 

от резерва , както и на правила за разпределяне на 
средствата при изменение на броя на учениците. Отделен 
критерий дава преценка за това, дали дадена община е 
въвела допълнителни компоненти, които отговарят на 
изискванията за допустимост, дефинирани в Закона за 
държавния бюджет на РБ за 2008.Последното изискване 
към общините, които кандидатстват за допълнителна 
издръжка на своите училища е да са покрили неразплатени 
задължения на същите от 2007 година.

При въвеждането на системата от делегирани 
бюджети, което стана през м.март 2008 г., община Тервел 
се съобрази с всички известни към момента нормативни 
документи и методически указания. При обнародването 
на ПМС 89 се оказа, че осемте критерия, на които трябва да 
отговарят общините, по наша преценка, са покрити.Срокът 
за кандидатстване бе едноседмичен, след обнародване на 
постановлението и в този кратък срок общината подготви 
преписка за кандидатстване, която бе внесена в МОН.За 
цялата страна ще бъдат разпределени 21 млн.лева.За 
да получат средства общините трябва да отговарят на 
всички или на група критерии едновременно.В противен 
случай те отпадат от класирането.

Въвеждането на системата на делегирани бюджети 
за общинските училища в община Тервел в условията 
на силно неоптимизирана и неефективна училищна 
мрежа, каквато имаме към момента е изпитание в 
годината на реформа на общинското образование.
Въпреки самостоятелността, с която директорите на 
училища вече разполагат при вземане на управленски 
решения, те не могат да осигурят средствата, които са 
необходими за целогодишната издръжка на училищата.
Тази невъзможност произтича от несъответстващите 
на броя на учениците материална база и брой персонал.
Компромисите, които се трупаха в продължение на 
години върху общинските училища и които се размиваха 
в общинския бюджет сега дават своите резултати.Към 
момента част от училищата не са в състояние да покрият 
всичките си задължения към доставчици на горива , 

доставени в началото на 2008 г.
В случай, че общината бъде одобрена за получаване 

на допълнителни средства по реда на ПМС 89, сумите 
ще бъдат разпределени на общинските училища 
пропорционално на броя на учениците в тях.Ше бъдат 
разчетени и средства за подпомагане дейността на 
общинския детски комплекс, който нашата община успя 
да съхрани въпреки реформата и трудностите.

КАКВО СЕ СЛУЧВА В  ТЕРВЕЛСКАТА БОЛНИЦА
През месец януари 2008г. ръководството на 

болницата в гр.Тервел взе решение да подаде 
документи за разкриване на процедура по акредитация 
на лечебното заведение /ЛЗ/в Министерството на 
здравеопазването /МЗ/ гр.София. За целта бе внесено 
предложение до Общински съвет гр.Тервел, който даде 
своето съгласие. Управителят на болницата назначи 
комисия по самооценяване. Същата извърши проверки 
и състави доклади за самооценка.Управителят на ЛЗ 
подаде в МЗ Заявление за разкриване на процедура по 
акредитация на болницата. Със заповед на министъра на 
МЗ бе назначена комисия по акредитация, която работи 
в “МБАЛ-Тервел” ЕООД от 19.05.2008г. до 23.05.2008г. 
Същата извърши оценяване на цялостната медицинска 
дейност на ЛЗ, както и на отделните му структури и други 
дейности, съгласно критериите и показателите по чл.23 
ал.1 от Наредба 18/20.06.2005г. Обект на проверка бяха  
условията и средствата, с които се оказват здравните 
услуги, Фактическата структура, посочена в правилника 
за устройството, дейността и вътрешния ред на 
болницата и съответствието с установената в Закона за 
лечебните заведения  и Наредба 29 от 1999г. за основните 
изисквания, на които трябва да отговарят устройството, 
дейността и вътрешния ред на ЛЗ за болнична помощ по 
чл.35 от ЗЛЗ. Проверена бе Програмата за управление и 

развитие на ЛЗ за 2008-2010г.и разписаните в нея визия, 
цели и задачи ,анализ на дейността на болничното 
заведение и насоките за неговото бъдещо развитие.
Комисията по акредитация извърши проверка на 
управлението на човешките ресурси. В нашия случай 
болницата е осигурена с лекари и медицински сестри 
по изискванията в съотношение 1:2. Всички лекари са 
с придобита специалност. Трима от тях са с две придобити 
специалности. Повечето лекари са със стаж над пет години 
след придобиване на специалност. В ЛЗ има програма за 
продължително обучение и специализация на персонала.
Оценена бе и материално-техническата база /МТБ/, 
апаратурата и оборудването и съответствието с предмета 
на дейност. Налице е заключение на РИОКОЗ-Добрич за 
съответсвие на МТБ съобразно действащите в страната 
здравни норми и изисквания. Наличната медицинска 
апаратура и оборудване отговаря на изискванията на 
медицинските стандарти. Същата преминава периодичен 
контрол и профилактика от правоспособна фирма.Обект на 
проверка бе информационното осигуряване на болницата. 
В ЛЗ има информационна система за регистриране 
на следните показатели: брой легла, брой преминали 
болни, използваемост, оборот на леглата, среден 
престой, сойност на лекарстводен, храноден, леглоден 
и др. Процес на проверка преминаха и дейностите за 
подобряване на качеството и дейностите за сигурност 
и безопасност на пациентите и персонала.Оценени бяха  
дейностите, чрез които се оказват здравни услуги:Достъп 
на пациентите, улеснения  за  хора с увреждания,прием на 
пациенти,информираност на пациентите.По Направление 
за оценяване на резултатите от здравните услуги бяха 
проследени:Съвпадение на предварителна клинична 
с окончателта клинична диагноза,съвпадение на 
окончателната клинична с паталого-анатомична диагноза, 
контрол на  вътреболнични инфекции и удовлетвореност 
на пациентите.

Следва процедура по защита на оценката от 
акредитационната комисия в МЗ.

О Б Щ И Н С К И  В Е С Т ИРубРика:

С  П Е С Н И Т Е  Н А  С Е В Д А Л И Н А  И  В А Л Е Н Т И Н  С П А С О В И
 По програмата на Празниците на културата “Тервел̀  2008” на 16 май  на сцената на тервелското читалище гостуваха  Севдалина и Валентин Спасови и 
танцова формация “Чинари”. Със своите прекрасни изпълнение на много известни пирински песни, с атрактивните колоритни  костюми и  виртуозно поднесени  
пирински танци, те зарадваха публиката. Песен след песен  Севдалина и Валентин  даряваха радост и наслада на публиката. И за това аплодисментите не 
спираха. Изненада за всички бе появата на възпятия в песента “Сине, сине”, техен син Георги, който е достоен наследник на своите родители. С вдъхновение и 
прекрасен тембър, заедно с майка си изпяха песента “Моя страна, моя България” на Емил Димитров. 
 Севдалина Спасова разказа на всички за успеха на песента “Сине,сине”. Тя е преведена на няколко езика, включена е във фонда на Чикагския 
университет в САЩ и при едно специално проучване е класирана на второ място след “Моя страна, моя България”.
Концерта приключи с много овации, много цветя, а децата и младите хора се наредиха, за да получат автограф.
 Семейството благодари за поканата специално на кмета г-н Живко Георгиев и на зам. кмета г-жа Дияна Илиева, за удоволствието че са пели на сцената 
в Тервел. Благодариха и на цялата публика. 

О Б Я В А
П р о г р а м а  н а  А г е н ц и я 

п о  з а е т о с т т а  п о  з а е м н о 
с п о р а з у м е н и е  с ъ с 
С в е т о в н а т а  б а н к а ” 

 На 14 декември 2007 г. Асоциация гражданска 
инициатива Тервел подписа договор за финансиране 
предоставянето на услуга “Подпомагане на малък 
бизнес” по Програма АУПТ с Агенцията по заетостта 
. Същинските дейности по проекта започнаха от 
01.02.2008 г. с набиране на бенефициенти , на 
които да се предоставя услугата, в резултат на 
което подали заявление за участие и одобрени 
бяха 15 безработни лица и три фирми , стартирали 
дейността си през последните две години. 

Всички безработни лица имат желание да 
започнат самостоятелна стопанска дейност и с 
помощта на услугите , които се предоставят по 
проекта да могат да осъществят своите намерения. 
Консултантите по проекта подпомогнаха 

безработните лица в избор на дейност и 
съставяне на индивидуални  планове за работа 
с цел осъществяване на идеите и изпълнение 
на заложените цели по проекта. В предвид 
спецификата на региона , повечето бенефициенти 
желаят да започнат дейности в областта на селското 
стопанство – животновъдство, растениевъдство, 
пчеларство, водени и от опита , който притежават, 
наличието на подходящи постройки и 
възможностите за получаване на финансиране по 
Оперативната програма за развитие на селските 
райони. Останалите безработни лица желаят да 
се занимават с търговска дейност. Към настоящия 
момент , в изпълнение на предвидените 
дейности бяха проведени два семинара , на 
които всички участници бяха запознати с 
нормативните изисквания за стартиране на 
стопанска дейност, видове форми на регистрация 
на дейността, процедури , необходими документи 
и с изискванията на счетоводната отчетност. 
Предстои провеждане на семинар по основи на 
маркетинга , цени и ценообразуване.  На трима 

бенефициента са разработени бизнес проекти, 
с които те ще  кандидатстват  за финансиране на 
селскостопанска дейност по Закона за насърчаване 
на заетостта. Те са  в областта на пчеларството и 
отглеждането на култивирани билки. Подадени 
са документи в Агенцията по вписванията за 
регистрация на фирма на безработно лице, което 
ще започне търговска дейност. Започва подготовка 
и на проекти за кандидатстване по публикуваните 
наредби по ОПРС  за финансиране на дейности на 
млади земеделци.

На фирмите , бенефициенти по проекта се 
предоставят услуги, в зависимост от  техните 
потребности – юридически и счетоводни 
консултации, експертни услуги. Всички фирми вече 
назначиха по едно безработно лице, предоставено 
по подадена заявка  от Дирекция БТ , град Тервел. 

На 28 май 2008 г. в офиса на АГИТ ще се проведе 
среща с представители на офиса от град Варна 
на Кооперация “Начала”. Кооперация “Начала” 
е програма за микрофинансиране на малкия 
семеен  бизнес с цел създаване на възможности 

за генериране на доходи и разкриване на нови 
работни места . Освен предоставянето на малки 
заеми, кооперацията предоставя и безплатни 
консултации по теми , свързани с управлението на 
малките фирми.  Целта на организираната среща 
е бенефициентите да бъдат запознати с дейността 
на кооперацията, условията за отпускане на заеми, 
срокове за изплащане и обезпечения, необходими 
документи за кандидатстване. 

Предстоят да се организират и срещи с 
други представители на банкови  и финансови 
институции, провеждане на семинари и тренинг 
обучения и предоставяне на услугите , заложени в 
проекта.  
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В България като цяло степента, до която е 
достигнало насилието в училищата, е много висока. 
В медиите се говори само за най-тежките случаи, 
но примерите на насилие са хиляди. Няма ученик, 
който да не е участвал или да не е бил свидетел на 
физическо и психическо насилие. Насилието се шири 
повече сред по-малките, отколкото сред големите 
ученици. Смята се за нормално споровете между 
ученици да се разрешават с удари, а тормозът да 
прекрачва прага на класната стая. 

Тези наболели теми обсъдихме на 
състоялото се на 15 май обучение в СОУ „Йордан 
Йовков” гр. Тервел. Семинара се проведе с 

осемнадесет ученика от VІІ и VІІІ клас, а водещи 
на интерактивното обучение и този път бяха 
специалистите от РИОКОЗ- Добрич -Севдалена 
Колева и Васил Кожухаров. Обучението бе планувано 
в Общинската програма за превенция на насилието 
между учениците, реализирана от Местната комисия 
за борба срещу противообществените прояви на 
малолетните и непълнолетните (МКБППМН) при 
Община Тервел. 

След дълги обсъждания с децата 
стигнахме до извода, че агресията в детската и 
юношеската възраст най- често има три основни 
източника. Първият е семейството, то освен 
“социална утроба” е източник и на първите психични 
травми за детето. Друг източник на агресия е 
приятелския кръг, социалното обкръжение, а 
третият източник са масмедиите, компютърните 
игри и прочие. 

В основата на противообществените 
прояви при малолетни и непълнолетни стои 
осъзнаването от тяхна страна, че светът е 
враждебен, което е фактор за отпадането на 
моралните задръжки. 

Агресията често, казаха участниците „е 
следствие на модели на взаимодействие между 
родителите и детето” или т. нар. ”Принудителни 
семейни процеси“. Този процес започва, когато 

детето се държи по неприятен начин и родителят 
му реагира по също толкова неприятен, 
отрицателен начин. Родителят и детето попадат в 
капана на цикъл от принуждаване и отрицателно 
поведение. Реакциите и поведението и на двамата 
продължават да ескалират, докато един от тях 
не прекрати взаимодействието. Това на свой ред 
отрицателно подкрепя поведението на другия 
човек. В допълнение детето учи от родителя, 
че принудата е ефективен начин за справяне с 
междуличностния конфликт и рефлектира по-
късно и над съучениците си.   

С подрастващите младежи се поставихме 
на мястото на жертвата и на свидетеля на едно 
физическо, психическо или сексуално насилие…, 
опитахме се да посъветваме децата как е най-добре 
да постъпят в една такава ситуация. 

Но на фона на всеобщата социална криза, 
в която се намира нашето общество, юношеската 
криза представлява сериозно предизвикателство 
не само за децата, но и най-вече за родителите, 
учителите. Известно е, че емоциите в пубертета 
са изключително интензивни, често негативни 
и понякога дори разрушителни. Оказва се, че и 
родителите и юношите не са подготвени за този 
сблъсък. Липсата на умения за общуване в тази 
възраст често провокират междуличностни 

конфликти, разрушителни прояви и неприемливо 
социално поведение. Рискът за подрастващите е 
различен в зависимост от възрастта, конкретните 
социални условия и потенциала на личността за 
справяне. 

Пред лицето на детската престъпност 
обществото ни в никакъв случаи не стои със 
скръстени ръце, именно по тези причини повод 
са и нашите семинари. Никой не е равнодушен 
към агресията, насилието и конфликтите между 
учениците в училище. Надяваме се и проявите на 
агресия между подрастващите да намаляват. И този 
път проведеното обучение бе напълно безплатно за 
децата. Всяко дете си тръгна с рекламни материали- 
брошури и други полезни материали, любезно 
предоставени ни от нашите приятели в РИОКОЗ- гр. 
Добрич. Организаторите осигуриха на децата и лека 
почерпка. 

От страниците на вестника изразяваме 
своята благодарност към г-жа Галина Вълчева и 
г-жа Румяна Станкова –зам. директори в СОУ –гр. 
Тервел за оказаното съдействие и организационна 
помощ при реализирането на семинара. 
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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

К О Н ф Л И К Т И Т Е  В  У Ч И Л И Щ Е  И  М О Д Е Л Ъ Т  Н А  А Г Р Е С И Я Т А  …

Д А  П Е Е ш  С  УД О В О Л С Т В И Е  З А  П У Б Л И К АТА  Н А  Т Е Р В Е Л

 На 21.05.2008г.  в ОУ „Васил Друмев” с. Орляк се 
проведе празнична среща на деца с поетесата Цветанка 
Костова. Инициативата за нея  поеха участниците в СИП 
„Художествено слово” към училището. 

Тържеството беше посветено на предстоящия голям 
празник на просветата и културата 24 май. Ето защо на 
събитието с благ поглед ни „гледаше” украсеният с цветен 
венец лик на Кирил и Методий. На скромна импровизирана 
изложба децата бяха изложили свои рисунки, илюстриращи 
това, което децата са видяли и усетили в  произведенията на 
Цветанка Костова. 

Срещата започна с посрещането на гостите 
и песента „Хубава си татковино”. Патриотична нотка 
добави и стихотворението „Родина” на нашия местен 
талант и изпълнено от шестокласничка. Разбира се, на 
Добруджанския край бе обърнато специално внимание. 
Ширна се златното поле в представите ни, когато зазвучаха 
бавните добруджански ритми и чухме стихотворения на 
тази тема от децата. Красиво облечени в носии , ученичките 
от шести клас изпълниха добруджански народен танц.

Творбите, които децата рецитираха, засягаха 
разнообразни теми от съвремието ни. „Непостоянство 
в модата” и „Селото, което веч го няма” представяха 
негативите на „преходния период”, които изведоха на 
преден план преходните неща и оставиха цели села в руини.
Г-жа Костова  продължи темата като отговори на въпроса 

какво предизвиква  нейното негодувание и възмущение в 
съвременния свят. 

Въпреки разочарованията, които се налага да 
преживяваме, все пак животът е хубав! Щастие е, когато 
споделиш живота си с най- невинните създания на земята. 
Те правят света млад и красив. Децата изпяха песните 
„Оранжево небето” и „Светът е хубав” ,които изпълниха 
малката зала с жизнерадост и бодрост. След това чухме 
детски стихотворения от стихосбирката на Цветанка Костова 
„Не се сърди, човече”. Освен подготвените специално за 
случая, трябва да споменем, че учениците от с. Орляк и 
по други поводи са рецитирали нейни стихотворения: на 
откриването на учебната година, на Коледа, на Осми март.  

Вечната тема в изкуството – любовта  също 
присъстваше. В юношеската възраст се появяват най- 
чистите първи трепети на любовта.Усетили магията на 
любовното чувство, осмокласниците сами проявиха желание 
да се включат в срещата, макар че не са участници в групата 
по Художествено слово. Те изпълниха две стихотворения  
със специален съпровод и подариха повече усмивки на 
публиката. Последва красив танц, подготвен на песента 
„Моята учителка”- специален поздрав за г-жа Цветанка 
Костова. Макар, че вече е пенсионер и не е в училище, тя 
има още на какво да научи децата, пък и нас-възрастните с 
посланията, които отправя в творбите си.

Г-жа Стефка Костадинова- Зам.Кмет на Община 

Тервел също беше гост на събитието. След поставен към 
нея въпрос за 24.V., тя отговори, че този празник е наистина 
много значим за нас. Никоя друга нация не празнува празник 
на писмеността и културата. Отбеляза също, че хората 
твърде много са се заровили в делничните неща и понякога 
забравят за духа, който носи този празник. 

Разбира се, празничната среща завърши с друго 
много силно стихотворение на нашата поетеса „Език свещен”. 
Гостенката ни сама изпълни  две свои творби, заредени 
с искреност и обич към хората. Тържеството приключи с 
„Върви, народе” и ставане на крака.

В неофициалните разговори и двете страни 
проявиха желание за друга подобна среща на поезия 
и музика. Благодаря на всички, които ни помогнаха в 
осъществяването на тържеството, посветено на 24.V.- Деня 
ня славянската писменост и култура!

Н А  Т Ъ Р ж Е С Т В О  С  П О Е З И Я  И  М У З И К А

 На 21  май от 18.00 часа  в залата 
на читалището се проведе още един много 
жизнерадостен  и атрактивен концерт на известните 
наши певци Кристина Димитрова и Орлин Горанов. 
Залата беше пълна и зрителите  с трепет очакваха 
появата на Кристина и Орлин. И те се появиха  с много 
настроение и красота. Публиката ги посрещна с бурни 
аплодисменти. Зазвучаха любими песни и на Кристина 
и на Орлин и техните популярни дуетни песни, 

съпроводени с много добро сценично поведение  и 
танцови ритми. По време на концерта публиката 
пееше заедно с тях. Създаде се непосредствен 
контакт. Кристина Димитрова  слезе и сред 
публиката. И макар, че от време на време музиката  
спираше, тя не се смути и показа, че наистина пее на 
живо. И двамата усетиха, че тервелчани  ги обичат, 
харесват песните им и заслужават  да чуят и видят 
един чудесен концерт. И го получиха.

 Орлин Горанов поздрави всички с 
празниците на културата, с предстоящия  Празник 
на славянската писменост и култура и поздрави 
всички  именните за “Константин и Елена”. Не 
пропусна да благодари и на Община Тервел за 
поканата и за цветята. А публиката на тълпи  обгради 
изпълнителите, за да получат  автограф.

К р и с т и н а ,  О р л и н  и  д е ц а  o т  Те р в е л


