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П Р Е Д С Т А В Я М Е  В И

Знае се, че не винаги добрите 
идеи могат да станат реалност, а още 
по-рядко направеното има шанс да се 
превърне в традиция.Понякога обаче 
упоритостта и желанието да се създаде 
нещо добро дават резултат. Така се 
случи и със съвсем обикновената  и с 
нищо не впечатляваща идея да се даде 
възможност на децата в Тервел да се 
забавляват и 
през лятната 

ваканция с ваканционна програма, носеща простичкото име „Наше 
лято”.И не просто да се забавляват, а да бъдат заедно, да се учат да 
общуват в неформалната обстановка на света извън училищната 
стая и образа на учителя, който изпитва и пише оценки, да научават 
нови и интересни неща, без да усещат задължителния елемент на 
рамката, в която е поставен и схематизиран учебният материал.
И не само това, а и нещо не по-малко  важно - да не се създават 
условия децата да попаднат под лошото влияние на „улицата”, 

да се попречи на вредните навици да 
станат тяхно ежедневие, да се ангажира 
потенциала на всяко дете по отделно 
като му се създадат  предпоставки да 
открие и покаже способностите си.Или 
ако трябва да се поясни казаното нека 
това стане чрез примери– да си спомним 
дългите летни дни 
на ваканцията и 
вечерната глъч от 

много деца,търсещи уединението на закътаните пейки в парка.Има 
достатъчно много време за телевизия, за игри, за интересни разкази 
за „подвизи”, извършени от други,познати по-малки или по-големи 
деца. И неусетно идва възможността ей-така,от чисто любопитство 
и липса на занимание за ума, да се опита какво представлява това 
чудо цигарата,колко бири може да се изпият без да ти се замае 
главата и какво ли още не. Все неща, за които не може да се каже, че 
са добри за децата, а и в много случаи са начало на сериозни пороци, 

от които някои страдат цял живот. А 
от друга страна противоположността, 
която предлагат  летните организирани 
занимания – ако например се изработва 
карнавален костюм или маска – колко 
часа умът на детето е ангажиран да 
измисли как с подръчни материали 
да пресъздаде известен герой, към 
кого да се обърне за помощ,какво 
да направи само. Ако участва във 

викторина-подбира материали, заучава 
ги,конкурира се с други деца, стреми се 
да бъде отличено. В случай на спортно 
състезание – прави предварителни 
опити, опитва се да постигне даден 
резултат и да получи награда. Ако 
участва в екскурзия-вижда места,където 
може да няма възможност да отиде 
с родителите си, научава интересни 

ф а к т и , о б щ у в а 
с други деца. Разликата между двата примера е огромна. Точно 
желанието да се създадат повече ситуации от втория тип, т.е. децата да 
впрегнат енергията си в полезни и забавни занимания, стана причина 
през лятото на 2004 година, сравнително новото тогава общинско 
ръководство да 
започне да мисли 
в тази посока.
Тогава, както и 
сега общината 

едва свързваше двата края на вечно 
пробития общински бюджет.Разходите 
и тогава бяха повече от приходите. Ясно 
бе, че въпреки желанието, не могат да 
се предложат чудеса.Решено бе да се 
организират няколко занимания през 
м. юли и няколко през август. 

Помислено бе и за това как информацията да стигне до повече 
деца и родители. Напечатаха се първите дипляни, чийто модел се ползва 
и днес. Логото на програмата-познатото слънце с очила- бе подбрано 
от Даниел Куртев, който тогава работеше в общината. Първото лято 
имаше и карнавал и викторина, и състезание с хвърчила. Децата 
се увеличаваха 
всеки изминал 
ден, защото 
си предаваха 
и н ф о р м а ц и я 
едно на друго 

– че е интересно, че има лакомства и 
награди, че в края на м. август ще има 
екскурзия. През 2004 всичко се случваше 
за първи път и изпитанието за 
организаторите бе голямо. 
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Н а ш е  л я т о  –  м о з а й к а  о т  с л ъ н ц е  и  п р и я т е л и

За тези, които обичат да говорят:

В е л и к и т е  у м о в е  о б с ъж д а т  и д е и , 

С р е д н и т е  у м о в е  о б с ъж д а т  с ъ б и т и я , 

М а л к и т е  у м о в е  о б с ъж д а т  х о р а т а ! 

           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

По време на жетва през тридесетте години на изминалия 
век съседката ни Стояна Момчилова   изпълняваше тъжната 
и бавна песен “Години, години... усилни години... Най-усилна 
беше шеснайста година.” Всички се умълчаваха. Хората 
слушаха съсредоточено, всеки в своята мъка, защото песента 
разказваше за съдбата на хилядите насилствено откарани 
добруджанци през 1916 г„от румънските власти в молдовските 
лагери на смъртта, откъдето мнозина не се завръщат. 
Жестоки години? Като дете съм запомнил разговорите на 
съвременниците. Добруджа, люлката на България, основана 
от хан Аспарух, с вече над 1300-годишна история, е преживяла 
много жестоки исторически превратности. В новата й история 
има един период, за който дори днес се избягва да се говори 
официално, тъй като за пореден път политическата обстанов-
ка около България е напрегната. През 1913 г. Румъния окупира 
Южна Добруджа. Над равнината се спуска черният мрак на 
робството. Българите са подложени на жестока експлоатация 
и ежедневно ограбване. Добруджанския периодичен печат от 

това време описва подробно издевателствата над мирното 
население.

В началото на септември 1916 г, отстъпвайки под напора 
на Българската армия, румънците откарват като пленници 
хиляди невинни мъже, жени, старци и невръстни деца. Този 
геноцид, извършен над  добруджанци,   нанася дълбоки 
душевни рани, които до днес не могат да заздравеят. 
Тази година се навършват 92 години от събитията през 
шестнадесета година. Признателното потомство ще отдаде 
заслужена почит на жертвите и освободителите на Добруджа. 
Битката за Тутраканската крепост и Добричката епопея 
донасят вечна бойна слава на Трета българска армия под 
командването на ген, Стефан Тошев. Първа конна дивизия 
с предводител легендарния ген. Иван Колев освобождава 
днешния град Тервел и селата около него. Белият ескадрон 
и славните битки са обезсмъртени от големия наш писател 
Йордан Йовков. Макар паметта да се предава от поколение на 
поколение, с годините тя все повече избледнява. И за да не се 

забрави подвигът им, трябва да се увековечат по подобаващ 
начин имената на героите.

От всяко селище в Южна Добруджа има откарани и за-
гинали в молдовските лагери. Село Професор Златарски, 
Тервелско, не прави изключение. От него са откарани жителите 
му Пеню Йоргов Коцооларски ма 60 г., Йордан Тодоров, Енчо 
Миланов, Дочо Дочев, Христо Нейков, които са участвали в 
Първата световна война в редовете на румънската армия 
срещу Унгария. При едно от сраженията те се предават на 
унгарците, които от своя страна ги предават на българската 
армия. При освобождението на Южна Добруджа през 1916 г. 
те се завръщат в родното село. При втората окупация на Южна 
Добруджа през 1919 г. са обявени за дезертьори и изпратени 
в молдовските лагери. В редовете на откараните са и Стоян 
Боянов, който бил дете на 13 години, Иван Марчев, Иван 
Димитров Вражев на 18 години. Не се завръщат Иван Марчев, 
Иван Димитров, Пеню Коцооларски... Цялото село е покрусено. 
Много сираци остават на произвола на съдбата. Растат с парче 

хляб по чуждите врати. 
Жестоките години, преживени от добруджанци през 

двете окупации /1913-1916 и 1919-1940/, няма да бъдат 
забравени. Имената на героите трябва да се споменават не 
само на тържествени проверки. Редно е те да се увековечат 
чрез паметници, паметни плочи и именуване на улици, тъй 
като досега това не беше сторено поради криворазбрано 
понятие за добросъседски отношение и неудобството /?!?/, че 
през шестнадесета година българите разбиват братята руси, 
които тогава стъпват на българска земя не като освободители, 
а като нашественици с определени антибългарски намерения. 
Дано празнота на всичките, тези изминали години се запълни 
днес, за да се напомня на поколенията за саможертвата на 
техните деди. Силен и славен е само този народ, който знае и 
тачи своите герои. Поклон пред паметта и саможертвата им!

През изминалия период от 14 юни до 20 юни 2008 
год. на територията обслужвана от Областна Дирекция 
„Полиция” (ОДП)-Добрич, са регистрирани 16 криминални 
престъпления и  произшествия.  

На 15 юни 2008 година в РПУ–Тервел е получено 
съобщение от жител на с. Каблешково, общ. Тервел, за 
това, че през нощта на 14/15 юни 2008 година, неизвестно 
лице, чрез взлом е влязло в павилион на територията на 
селото и е извършило кражба на известно количество 
хранителни продукти и алкохол. По случая работят 
служители на РПУ – Тервел, провеждат оперативно 
– издирвателни мероприятия за установяването и 
задържането на извършителя на кражбата. Образувано 
е досъдебно производство.

През изминалите дни на територията обслужвана 
от ОД „Полиция”- Добрич са регистрирани 20 пътно-
транспортни произшествия с двама пострадали 
граждани. 

 На 17 юни 2008 около 01.10 часа, по ул. “Хан 
Аспарух” в гр. Тервел, от полицейски автопатрул на  РПУ 
- Тервел е установен 32-годишен водач на лек автомобил 
от с. Руйно, с инициали О.М., управлявал след употреба 
на алкохол над 1,2 промила. Техническото средство, с 
което е изпробван водача е отчело 1,97 промила.  Лицето 
отказва кръвна проба.

Поделенията на ОД „ПБЗН”-Добрич са участвали 
в гасенето на 11 пожара и 2 аварийно-спасителни 
дейности.

Успешна полицейска операция на служителите 
от Областна дирекция “Полиция” – Добрич в борбата 
срещу разпространението на наркотични вещества по 
българското Черноморие

След проведени продължителни оперативни 
мероприятия и последвала специализирана полицейска 
операция проведена в ранните часове на 18 юни 2008 
година от служители на  сектор “Криминална полиция” 

при ОДП – Добрич, Първо РПУ – Добрич и 
РПУ - Балчик във вилна постройка в района 
на гр.Балчик е задържан 28-годишен мъж 
от гр.Добрич, с инициали М.Т. Лицето е 
задържано от служителите на полицията 
в момент на пласиране на наркотични 
вещества. При последвалия незабавен обиск 
във вилата са открити пакетиран амфетамин 
с приблизително общо тегло от 302 грама, 
метаамфетамин и марихуана с общо тегло 
около  15 грама и електронна везна. Част 
от намерените наркотични вещества са 
били разфасовани в малки пакетчета и подготвени за 
пласиране. /на снимката/

С успешната полицейска операция, проведена 
в началото на активния туристически сезон от 
служителите на ОД “Полиция” – Добрич е разбито 
депо, осъществяващо престъпна дейност, изразяваща 

се в пласиране на наркотични вещества в района на 
гр.Балчик и северното Черноморие. 

 Активната работа на полицията по случая 
продължава. Задържаното лице е криминално 
проявено, осъждано е три пъти за грабежи. Образувано 
е досъдебно производство по чл.354, буква “а” от НК.

В Е С Т И  О Т  О Б Л А С Т Т А ,  С Т Р А Н А Т А  И  Ч У Ж Б И Н 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. Тази година община Каварна организира за първи 
път специален фест за Джулая в село Камен бряг. Часът 
е 4.30 сутринта, когато ще започне големият концерт за 
Джулая. Сред участниците в него тази година са Васко 
Кръпката и група “Каскадьори”, както и група “Силует”. 
Няма да е истински изгревът, ако в концерта не вземат 
участие Наско и момчетата от Б.Т.Р., затова и те ще дойдат, 
но истинският Джулай ще настъпи с изпълненията на 
John Lawton, който тази година води със себе си край 
Огънчето на Камен бряг и Ken Hensley от легендарната 
“Юрая Хийп”. Организатор е община Каварна, а входът за 
всички желаещи е свободен.

2. Областният съвет на БЧК започва раздаването 
на брашно и ориз на бедни по европейската програма 
за подпомагане с хранителни продукти на лица в 
неравностойно положение. Социално слабите ще 
получат брашно и ориз от интервенционните запаси на 
Европейската общност. Еврокомисията е предоставила на 
страната ни 7 млн. евро за благотворителната програма. 
Фирмите-доставчици на продуктите са определени 
с търгове по Закона за обществените поръчки. 8 648 
бедни жители на Добричка област ще получават за всеки 
месец до края на годината по 1 кг. ориз и 2 кг брашно. 
Помощта ще се раздава на три пъти. Първият етап 
започва от 16 юни и ще продължи до 4 юли. Нуждаещите 
се са определени от дирекциите “Социално подпомагане” 
по места. Служители и доброволци на БЧК ще раздават 
хранителните продукти със съдействието на общините в 
Добричка област.

3. Проверки на пунктовете за изкупуване и 
складовете за билки в областите Добрич и Варна започна 
РИОСВ-Варна. Билките събирани в земи и гори от горския 
фонд се изкупуват от пунктовете след разрешение от 
Държавно лесничейство. Разрешително за ползване 
се издава от Общината, когато билките се събират в 
населени места или са култивирани. Разрешителните са 
необходими, ако се събират билки в големи количества. 
От държавното лесничейство в Добрич не са издавани 
разрешителни. Таксата е символична от 3 до 5 ст. на 
килограм, но желаещи няма, поясниха от стопанството. 
Разрешителни за събиране на билки в големи количества 
не са издавани и от Община Добрич. Ежегодно през юни 
започва кампания по събиране на липа. Чужди примеси, 
като камъни, пръст, органични замърсители и контакт 
на събраните билки с почвата не трябва да се допускат. 
Санкциите при нарушение разпоредбите на Закона за 
лечебните растения на физически лица са до 1 000 лв., 
а на юридически лица – до 5 000 лв. Контролът върху 

нарушенията при събирането на билки се осъществява 
и от Община Добрич, но глоби не са налагани през 
последните две години.

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

1. Енергийните помощи за следващия отоплителен 
сезон вече ще се получават като пари на ръка, а не като 
досега под формата на ваучери. Документите за тях ще 
се приемат от 1 юли до 1 октомври във всяка служба по 
социално подпомагане по местоживеене. Парите, които 
се очертава да са около 270 лв., ще се дават еднократно 
преди началото на отоплителния сезон. Заради даваните 
занапред енергийни помощи под формата на пари 
в агенцията очакват тази година да има значително 
повече желаещи за тях, отколкото през миналия 
отоплителен сезон. През 2007 г. са подпомогнати 340 000 
домакинства с ниски доходи, пенсионери, самотни майки 
и семейства, в които се отглеждат деца с увреждания. 
Право на помощта ще имат лицата и семействата със 
средномесечен доход за предходните шест месеца преди 
месеца на подаване на молбата-декларация по-нисък 
от диференцирания минимален доход за отопление. 
Диференцираният минимален доход за отопление се 
образува на базата на гарантирания минимален доход. 

2. Бащите да имат право на платен отпуск за гледане 
на бебе и помагане на домакинството, но само докато 
новороденото навърши 15 дни. За тази промяна в Кодекса 
на труда се договориха партньорите в Националния съвет 
за тристранно сътрудничество, под председателството 
на вицепремиера Емел Етем и с участието на социалния 
министър Емилия Масларова. Задължително условие 
обаче е таткото да има брак с майката или двамата да 
живеят в едно  домакинство. Занапред работникът или 
служителят ще има право на обезщетение, ако фирмата, 
в която той работи, се премества в друго населено място. 
Ще му се броят пари и когато се налага да освободи щата 
за възстановяване на уволнен работник или служител, 
който е спечелил дело срещу предприятието, предвижда 
друга промяна в КТ. Досега право на обезщетение хората 
имаха само при закриване на предприятието, на част от 
него, при съкращаване на щата, намаляване на обема 
на работа или при спиране на работата за повече от 15 
работни дни.

3. От 2004 година насам стопяването на българското 
население е със 120 хиляди души. Това сочат последните 
демографски данни на Националния статистически 
институт (НСИ). Тенденцията прирастът на населението 
на България да е отрицателен се запазва и през миналата 
година. През 2007 г. в страната са се родили 75 349 бебета, 
а са починали 113 004 души. Така населението на България 
към 31 декември 2007 г. е 7 640 238 души. Естественият 
прираст, който е отрицателен, е 37 655, тоест с толкова 
са се стопили жителите на страната по естествен път, 
без да се отчитат миграционните процеси от и към 

страната. От родените миналата година над 75 хиляди 
деца момченцата са с над 2000 повече от момиченцата. 
По-големият брой на момчетата се компенсира с по-
високата смъртност сред мъжете. Почти еднакво на 
брой е населението във възрастовите групи между 20 и 
25 години, 25-30, 30-35, 35-40, 40-45, 45-50, 50-55, 55-60 
години, тоест в зрялата трудова възраст - по около 500 
хиляди души. Децата са по-малко от възрастните хора, 
което означава влошаване на параметрите на пазара на 
труда в следващите години. До 10-15 години населението 
на България ще спре да намалява и демографският 
баланс ще стане положителен близо 30 години след 1990 
г., когато започна рязко да намалява, сочат прогнозите 
на националната статистика.

4. В страната се задава остър дефицит на лекари. 
Повече от 500 лекари са напуснали страната само през 
2007 г. заради унизително ниското заплащане. В момента 
лекарите до 30-годишна възраст у нас са под 1000 души, 
а тези над 50 г. - над 10 000. През м.г. в регистрите в 
Кърджали са вписани само 3-а нови медици - висшисти, 
половината от практиките на джипита в областта са 
незаети.

5. Да няма възможност да се повтаря годината при 
образованието от първи до четвърти клас предвижда нов 
проектозакон за образованието. Законът предвиждал 
пропуснатия материал в началния курс на обучение да  
се наваксва през ваканции или с допълнителни часове. 
Обсъждано е дали да бъде безплатно образованието 
след 16-годишна възраст, когато ученикът постоянно 
отсъства от училище. Оказвало се, че мярката със 
спиране на детските добавки не е особено удачна. 
На заседанието е дискутирано и въвеждането на 
делегирани бюджети в детските градини. Едно от 
предложенията е било това да не стане задължително 
и едновременно за всички забавачки, а след преценка 
отстрана на общинските съвети в зависимост от 
готовността на детските градини за самостоятелно 
управление на бюджета. На заседанието е станало ясно, 
че е задължително общините да приемат програми за 
оптимизиране на образователната мрежа, за да могат 
да получат допълнителни средства въз основа на взети 
решения за преструктуриране на училищната мрежа.

По- важните новини през изминалата 
седмица от чужбина:

1. Конституцията на независимо Косово, утвърдена 
на 9 април от парламента, влезе в сила на 15 юни, 
предаде ИТАР-ТАСС. В основата й е залегнал планът на 
специалния представител на генералния секретар на 
ООН Марти Ахтисаари за „контролирана независимост” 
на Косово. Основният закон включва 40 глави и 160 
члена. В съответствие с него Косово се провъзгласява 
за „независима и суверенна държава”, а формата му на 
конституционно устройство е парламентарна република. 

Ответната стъпка на Сърбия и на местните сърби се очаква 
на 28 юни. На този ден на базата на резултатите от изборите 
през май за местни органи на самоуправление делегатите 
от територията на Косово с преобладаващо неалбанско 
население ще сформират сръбска скупщина. Главната задача 
на тази скупщина ще бъде да представлява политическите 
интереси на неалбанското население в Косово.

2. Оригинален начин да изкажат недоволството си 
от непрекъснато нарастващите цени откриха в гръцката 
столица. През почивните дни там бе регистриран 
втори случай на обир в супермаркет като форма на 
протест срещу скъпотията, съобщиха атински медии. 
Извършителите нахлули в два супермаркета в центъра 
на Атина, напълнили пазарни колички с хранителни 
стоки и излезли без да платят. След това те започнали да 
раздават стоките на намиращите се на близкия пазар хора. 
Когато забелязала пристигналите на мястото полицаи, 
групата избягала, изоставяйки плячката си. Подобен 
обир бе регистриран и на 31 май в супермаркет в друг 
централен атински квартал. Ако Гърция не се справи сега 
с инфлацията, е застрашена да се върне към 70-те години 
и към проблемите на тогавашната икономическа криза 
в страната, когато поради постоянната инфлация за едно 
десетилетие не е отбелязано никакво развитие.

3. Бившата първа дама на Съединените щати Хилъри 
Клинтън финансира кампанията за предварителните избори 
със 212 милиона долара и се провали в борбата с другия 
претендент за номинацията на демократите - Барак Обама. 
Според мнозина наблюдатели парите, събрани от Хилъри, 
можеха да бъдат похарчени доста по-разумно, вместо да 
бъдат пропилени за една политическа амбиция. Срещу 
212 милиона долара Хилъри Клинтън получи 18 милиона 
гласа. Хилъри спечели 1926 делегати за националната 
конференция на демократите в Денвър през август. 

РубРика:

РубРика:

У с и л н и  г о д и н и
П е т ъ р  Ж е к о в

Ш о ф ь о р и 

Двама шофьори си говорят: 
- Абе, ти защо си боядисал толкова 

идиотски колата? 
Отляво синя, отдясно червена, отпред 

зелена, отзад жълта? 
- Ами да видиш какъв смях пада 

като стане катастрофа и почнат да си 
противоречат очевидците...

        ВИЦ НА БРОЯ  РубРика:
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Относно инвестиционните намерения на Община Тервел по отношение на мерките за финансиране на общински проекти в рамките на Програма за развитие на селските райони 2007-2013

О Б щ И Н С К И  В Е С Т ИРубРика:

О  Б  Я  В  A

Предстои да бъдат обнародвани наредби на 
Министерство на земеделието и храните,които да уреждат 
материята по кандидатстване,класиране и финансиране на 
общински проекти по Програма за развитие на селските райони.
Последваща след обнародването стъпка е обявяването на 
покани за набиране на проектни предложения от потенциалните 
кандидати.Общините ,които не се намират на територията на 
т.н.агломерационни ареали и следователно са допустими за 
финансиране по ПРСР са 178.Те имат право да кандидатстват 
с проекти, чиито дейности трябва да се осъществяват на 
територията им.Мерките,по които са разчетени средства за  
проекти на общини с характеристиките на нашата  са три:

-- Мярка 321- „Основни услуги за населението и икономиката в 
селските райони”;
-- Мярка 322-„ Обновяване и развитие на населените места”;
-- Подмярка 431.1 - „Придобиване на умения и постигане на 
обществена активност на съответните територии за потенциални 
местни инициативни групи в селските райони”.

Община Тервел не е допустим кандидат по Мярка 313 
„Насърчаване на туристическите дейности”, тъй като средствата 
по тази мярка са предназначени за общини с население под 
10 000 жители.Дейности с подобен характер могат да бъдат 
извършени в община Тервел по схема за безвъзмездно 
финансиране на ОПРР. За тази схема е обявено, че предстои 

отваряне,но към момента индикативният срок – м.май 2008 
– не е спазен и схемата все още не е обявена.

За целия планов период на програмата / ПРСР/– до 
2013 година - всяка община може да кандидатства със свои 
проекти за инвестиции на стойност до 10 000 000 евро за мярка 
321 и до 3 000 000 евро за мярка 322.Допълнително базисно 
условие е максималния бюджет на всеки един от проектите да 
не надхвърля 3 000 000 евро за мярка 321 и 1 000 000 евро за 322.
Наредбите поставят още десетки условия и комплекси от такива 
касаещи допустимостта на видовете дейности, които могат да 
се извършват ,приоритетността им и рефлектирането й върху 
крайната оценка,периодите на допустимост на разходите,огран

иченичителните условия за видовете инвестиции , условията за 
получаване на авансовите,междинните и финалните плащания 
по одобрените проекти и др.

След внимателен анализ на Проектите на наредби 
по мерки 321 и 322 , както и на нуждите и приоритетите 
за развитие на общинския център и останалите населени 
места и при съобразяване с основните насоки за развитие на 
общината,изведени в Общински план за развитие 2006-2013 и в 
Програма за управление на общината за мандат 2007-2011, бяха 
генерирани следните проектни идеи:

№ Име на проекта Населено място/места
Индикативен 
общ бюджет в 

евро
1 „Рехабилитация на общински път ‘Тервел-

Безмер-Гуслар-граница с Община Кайнарджа”

Тервел,Безмер,Гуслар 3 000 000

2 „Рехабилитация на общински път”Каблешково 
– Нова Камена”

Каблешково,Нова Камена 1 000 000

3 „Изграждане и оборудване на Дом за стари хора 
с.Полк.Савово и подобряване на достъпа до него 
посредством рехабилитация на общински път 
Тервел-Полк.Савово”.

с.Полк.Савово 1 000 000

4 Интегриран проект за подобряване условията 
на живот в с.Зърнево-изграждане на ново 
читалище, рехабилитация на главен водопровод 
и водоем-500 куб.м.”

с.Зърнево 2 400 000

5 Изграждане на водоеми в селата Безмер,Нова 
Камена и Жегларци

Нова Камена,Жегларци,Безмер 1 200 000

6 Обновяване на читалищните сгради в селата 
Безмер,Каблешково, Орляк и в гр.Тервел и 
създаване на център за информационни и 
общински услуги в с.Орляк

Тервел.
Безмер,Каблешково,Орляк

1 400 000

Общ бюджет на мярката за плановия период: 10 000 000

За кандидатстване по мярка 322„Обновяване и развитие на населените места”

№ Име на проекта
Населено място/
места

Индикативен общ 
бюджет в евро

1

Рехабилитация на училищните дворове на ПГТО”Дочо 
Михайлов”Тервел и ОУ”Д-р Петър Берон” с.Коларци и 
подобряване на достъпа до тях посредством ремонт на 
разположената в близост улична мрежа

С.Коларци
Гр.Тервел

1 000 000

2
Гр.Тервел и село Коларци – подходяща среда за 
обновяване на района на „Суха река” и оживяване на 
северната част на община Тервел

С.Коларци
Гр.Тервел

1 000 000

3
Благоустрояване на гр.Тервел и с.Коларци като 
предпоставка за развитие на втори функционален 
център в общината

С.Коларци
Гр.Тервел

1 000 000

Общ бюджет на мярката за плановия период: 3 000 000

Община Тервел може да кандидатства и с проект 
на максимална стойност 100 000 евро за извършване 
на поредица от дейности, чрез които да се финализират 
процесите по подготовка на местната инициативна група 
за кандидатстване пред МЗП в процедури за избор на МИГ.
Към момента наредбата по тази мярка е обнародвана и се 
очаква обявяването на покана за кандидатстване.В нашата 
община беше проведено общо събрание на представители на 
местната власт, стопанския и неправителствения сектор от 
общините Тервел и Крушари за създаване на МИГ.Предстои 
обсъждане на предложение за присъединяване на териториите 
на общините Крушари и Кайнарджа.Всичко извършено до 
момента е предпоставка за изготвявне на конкурентен проект 
от община Тервел и партньорите й и извеждане на процесите по 
създаване , съставяне на стратегия за развитие на територията 
и кандидатстване за финансирането й пред МЗХ.

Проектите на наредби съдържат и критерии 
за оценка, които са разработени така, че да отговарят на 

приоритетите на програмата – да толерират подобряването на 
условията на живот в общини с население под 10 000 жители.За 
да бъде конкурентноспособна и да получи шанс за финансиране 
,нашата община трябва да положи максимални усилия , за да 
подготви в кратки срокове проекти,които да получат възможно 
най- високи оценки ,като се отчита факта,че тези оценки при 
никакви условия не могат да бъдат максимални,тъй като 
община Тервел има население над 10 000 души и по  този  
критерий се намалява общият брой точки в общата оценка на 
проекта.

В заключение би могло да се каже, че общинска 
администрация има готовност да подаде своите първи проекти 
по мерки 321 и 322, като и да започне подготовка на проект по 
подмярка 431-1.За част от дейностите включени в изложените по-
горе инвестиционни намерения вече е извършено изготвянето 
на технически проект.Предстои окомплектоване на пакета от 
документи за кандидатстване и попълване на апликационните 
и другите утвърдени като приложения форми.Значителният 

опит на общината при подготовка на конкурентни проекти за 
подобряване на общинска инфраструктура и управлението им, 
е една много добра база за работа по поредна за нас програма 
за финансиране.

Съгласно изискванията за кандидатстване 
проектите трябва да бъдат подкрепени от общинския съвет и 
приоритизирани като дейност в общинския план за развитие.
Това налага разглеждането на поредица от предложения за 
вземане на решения по всеки от проектите за кандидатстване.

Общинските съветници,както и гражданите трябва 
да са наясно, че средната продължителност за реализиране на 
всеки един от предложените интегрирани инфраструктурни 
проекти е не по-малко от 24  месеца, а процеса на оценяване 
и сключване на договор съгласно условията на наредбите е 
не по-малко от 3 месеца.Всеки един проект включва сложни 
по вид и големи по обем обществени поръчки и условия за 
получаване на авансовово ,междинни и финално плащане.Все 
още не е нормативно уреден и въпросът за т.нар.”мостово” 

финансиране на общините.Всички те, при реализиране на 
инфраструктурни проекти се нуждаят от такова финансиране, с 
което да извършат плащане на последните 20 % от разходите 
по конкретния проект. Засега съществува само една  правна 
възможност за това – банков кредит.Ясно е,че нито една община 
не може да си позволи много процедури с голяма сложност по 
сега действащия Закон за общинския дълг за избор на банка и 
обслужване на толкова много на брой кредити, нито пък може 
да бъде отговорено на изискванията на банките за обезпечения 
на задължения с подобно естество.Следователно очакванията 
на обществото за бързо подобряване на качеството на живот 
в селските райони съдържат известни резерви. Допълнителна 
пречка за това се явява и лимитът на сумата,която една 
община-кандидат може да получи по всяка мярка.Така че дори 
и да има готовност за кандидатстване с  повече проекти, както и 
да има капацитет да ги реализира паралелно, тя не би могла да 
кандидатства до започването на следващия планов период на 
програмата, след 2013 година.

ОбЩиНа ТЕРВЕЛ -  ГРаД ТЕРВЕЛ, Тервел-9450,ул.”Св.Св.Кирил и Методий” № 8, Номератор 05751 /2070,2075,факс2391,e-mail: tervel2000@yahoo.com
  На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, О Б Я В Я В А

Търг с явно наддаване на 11.07.2008 г. от 10.00 
часа в заседателната зала на община Тервел за продажба 
на недвижими имоти –Частна общинска собственост,както 
следва:
     1. Дворно място, незастроено с площ от 800 
/осемстотин/ кв.м., предназначено за жилищно строителство, 
находящо се в гр. Тервел, обл. Добрич, ул. „Арда”, кв. 98, парцел 
ХІХ по ЗРП на гр. Тервел с начална тръжна цена 3 674.00 / три 
хиляди шестстотин седемдесет и четири / лв. без ДДС; 
               2. Дворно място, незастроено с площ от 500 /петстотин/ 

кв.м., предназначено за жилищно строителство, находящо се в 
гр. Тервел, обл. Добрич, ул. „Марица”, кв. 98, парцел ХVІІІ поЗРП 
на гр. Тервел.с начална тръжна цена 2 296.00 /Две хиляди двеста 
деветдесет и шест / лв. без ДДС;
               3.Дворно място, незастроено с площ от 530 /петстотин 
и тридесет/ кв.м., предназначено за жилищно строителство, 
находящо се в гр. Тервел, обл. Добрич, ул. „Рила”, кв. 8, парцел ІІІ 
по ЗРП на гр. Тервел с начална тръжна цена 2 379.00 /Две хиляди 
триста седемдесет и девет / лв. без ДДС;
              4.Дворно място, незастроено с площ от 500 /петстотин/ 

кв.м., находящо се в гр. Тервел, обл. Добрич, ул. „Георги Кроснев”, 
кв. 81, парцел ХVІІІ по ЗРП на гр. Тервел.с начална тръжна цена 
3 037.00 /три хиляди тридесет и седем лв/ без ДДС;
              5. Дворно място, застроено и незастроено на площ от 
1200 /хиляда и двеста/ кв.м и масивна двуетажна сграда със 
застроена площ от 119 /сто и деветнадесет/ кв.м., ползваща се за 
общежитие, строено през 1962 г, находящи се в с. Нова Камена, 
община Тервел, кв. 18, парцел ХІ – 175 по РП на с. Нова Камена. 
с начална тръжна цена  3 485.00/Три хиляди четиристотин 
осемдесет и пет лв./ без ДДС;

               6.Масивна триетажна сграда със застроена площ от 232 
/двеста и тридесет  и два/ кв. м., ползваща се за „Общежитие 
за учители – 1”, строено през 1985 г. и  Масивна триетажна 
сграда със застроена площ от 232 /двеста тридесет и  два/ кв. м., 
ползваща се за „Общежитие за учители – 2”, строено през 1985 
г.,находящи се  в с. Зърнево, общ. Тервел, кв. 33, парцел І по ЗРП 
на с. Зърнево,съгласно приложения №1 и №2, а именно:

Приложение № 1/за обитаеми апартаменти/

Апартамент
Стойност на 
жилището

Изби Гаражи
Обща 

стойност
Идеални части от 

общите части

Окончателна 
стойност

площ стойтост площ стойност

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
№1
102.40 кв.м.

8192.00 лв. №1
19.00 
кв.м

608.00 лв. 14.60 
кв.м.

730.00 
лв.

9530.00лв. 24.355%
9.333 кв.м

746.64 
лв.

10276.64 лв.

№2
102.40 кв.м.

8192.00 лв. №2
20.40 
квм.

652.80 лв. 23.80. 
кв.м.

1190.00 
лв.

10034.80 
лв.

25.645%
9.827кв.м

786.16 лв. 10820.96 лв.

№3
102.40 кв.м.

8192.00 лв. №3
20.40 
кв.м.

652.80 лв. 23.80. 
кв.м

1190.00 
лв..

10034.80 
лв.

25.645%
9.827кв.м 

786.16 лв. 10820.96 лв.

№4
102.40 кв.м.

8192.00 лв. №4
19.00 
кв.м.

608.00 лв. 14.60 кв.м 730.00 
лв.

9530.00лв 9.333%
5.173 кв.м

746.64 
лв.

10276.64 лв.

ОБЩО: 32768.00 2521.60 3840.00 39129.60 3065.60 42195.20 лв.

Приложение №2 /за необитаеми апартаменти/

Апартамент
Стойност на 
жилището

Изби Гаражи
Обща 

стойност
Идеални части от общите 

части

Окончателна 
стойност

площ стойтост площ стойност

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
№1
102.40 
кв.м.

6144.00 
лв.

№1
19.00 
кв.м

456.00 
лв.

14.60 
кв.м.

730.00 лв. 7330.00лв. 24.355%
9.333 кв.м

559.98 лв. 7889.98 лв.

№2
102.40 
кв.м.

6144.00 
лв.

№2
20.40 
квм.

489.60 
лв.

23.80. 
кв.м.

1190.00 
лв.

7823.60 лв. 25.645%
9.827кв.м

589.62 лв. 8413.22 лв.

№3
102.40 
кв.м.

6144.00 
лв.

№3
20.40 
кв.м.

489.60 
лв.

23.80. 
кв.м

1190.00 
лв.

7823.60 лв. 25.645%
9.827кв.м 

589.62 лв. 8413.22 лв.

№4
102.40 
кв.м.

6144.00 
лв.

№4
19.00 
кв.м.

456.00 
лв.

14.60 
кв.м

730.00 лв. 7330.00лв 9.333%
5.173 кв.м

559.98 лв. 7889.98 лв.

ОБЩО: 24576.00 1189.20 3840.00 30307.20 2299.20 32606.40лв.

СЛЕДВА ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА ОБЯВАТА
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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

продължение от стр. 1

През 2005 година вкипът на „Наше 
лято” се разшири с две чаровни момичета 
– Майа Първанова и Искра Балушева. Двете 
бързо станаха любимки на малчуганите. В 
графика на програмата се добавиха занимания 
с родители, кулинарни състезания, наградите 
станаха повече и по-интересни.

През 2006 година ‘Наше лято” бе 
вече добре позната на децата в Тервел, а 

родителите  имаха доверие на хората, които разнообразяваха ежедневието на потомците им 
през лятото – специалисти от общината, педагози от ОДК, учители от детски градини. Всяка 
година задължително се променя темата на викторината, за да не доскучава на малчуганите 
и да научават различни факти.През първата, 2004 година те отговаряха 
на въпроси за символите на общината /знаме,герб,почетни граждани/, 
през 2005 се подготвиха на тема „Суха река”, следващата година 
тема за състезанието бяха домашните любимци.Карнавалът също се 
променяше - от кафе-театъра, после около фонтана, на сцена пред 
общината.През 2007 година се отдаде дължимото на годишнината от 
рождението на Апостола – викторина,състезание за „Левски скок”.Все 
неща, от които децата трупат впечатления,познания и спомени за своето 

детство.Формите,под които се ангажират 
родителите също се разнообразяват – 
кулинарни състезания, изработване на пана 
по предварително зададена тема и с осигурен 
еднакъв набор от материали.За „Наше лято” 
запазена марка са сувенирите с лого на 
програмата , които децата получават като 
награди и екскурзиите в края на август – една 
за по-малките и една за по-големите.

И тази година организаторите на Общинска ваканционна програма „Наше лято” 
очакват своите приятели – малки и по-големи момичета и момчета,които обичат да се 
забавляват заедно.Голяма част от заниманията, в това число и откриването , ще се проведат по 
алеите на парка.Децата ще рисуват там върху асфалта и върху хартия,ще карат велосипеди,ще 

се изявяват върху импровизираната сцена.За да бъдат те в безопасност 
до 8 юли,когато ще се открие програмата,паркът ще бъде основно 
прочистен и обработен против кърлежи.

Всички, които се интересуват от заниманията могат да получат 
дипляна с графика на програмата за двата ваканционни месеца от 
общинския детски комплекс, който се помещава на третия етаж на музея  
(тел: 21-47) или от общината, стая 301 (тел: 20-85). 

По-малко от седмица след невероятния 
юбилеен концерт на фолклорния ансамбъл 
залата на читалището отново стана 
място,където деца от Тервел показаха своя 
талант.Този път стилът бе коренно различен 
– модерен балет,хип-хоп,стилизиран 
фолклор,популярни песни.Момичетата 
от балет „Каприз” 
– чаровни и грациозни 
като ръководителката си 
Живка Ненова,отдадени 
на танца,музиката и 
п у б л и к а т а , с м е н я х а 
костюм след костюм ,роля 
след роля,танц след танц.
На сцената се появяваха ту 
малки костенурки и гъбки, 
ту хубави момински 
тела, описващи сложни ,майсторски фигури.
Не е трудно да се досети човек, че някои от 
елементите изискват висока класа и много 
упорити тренировки.Още първият танц 
накара публиката да притаи дъх.Дуетът 
на Виктория Тощкова и Гергана Хинева 
започна по неочакван и ефектен начин.Двете 
утвърдени балерини бяха  спуснати на сцената 

от горе,седнали върху люлка от въжета.
Момичетата показаха високо майсторство в 
този и още десетки танци, а малките балеринки 
събраха много овации и умиление за хубавите 
костюми ,за постигнатия синхрон в това не 
леко изкуство и разбира се за чара си, защото 
са деца – хубави,чисти и милички.

Балет ‘Каприз” 
работи като школа 
към Общинския детски 
комплекс от 2005 година.
Неговата амбициозна 
ръководителка направи 
всичко,което е по 
силите на един човек, 
за да разработи нови 
танци, да състави 
концепция за костюми, 

да осигури средства за платове и аксесоари.
Нейни партньори през тези три години бяха 
общината,родителите ,колегите й от ОДК и 
разбира се децата.И когато нещо се прави с 
любов, резултатите рано или късно идват.Всяка 
година репертоарът е все по-богат,костюмите 
все повече,наградите от участия в цяла 
България вече не изненадват никого.Балетът 
поддържа и мажоретна 
формация, с която 
всяка година участва 
и печели награди 
в международния 
фестивал за мажоретни 
танци „Златния 
помпон”.

С п о л у ч л и в о 

допълнение към изкуството на балерините 
бяха песните на децата от Тервел и Добрич, 
чийто ръководител е музикалният педагог 
Стефка Димитрова, живяла дълги години в 
Тервел.

И накрая – редно е да се кажат и няколко 
думи за това, че Общинският детски комплекс 
в Тервел и най-вече балет ‘Каприз” ни 
поднесоха този концерт, защото ги има и за 
тях се отделят средства от бюджета, макар 
и недостатъчно за 
възможностите,които 
децата показват. 
Тервелският ОДК не бе 
закрит, така както това 
се случи на десетки други 
в страната. Реформата в 
средното образование 
не подмина центровете 
и комплексите 
за извънкласна 
дейност. Запазването 
на ОДК в нашата община бе доста 
драматичен процес,който изискваше 
много компромиси,срещна неразбиране от 
страна на ръководството на СОУ и в крайна 

сметка общинското 
ръководство трябваше 
да поеме не малък 
управленски риск 
, да заложи на 
бъдещи хипотетични 
възможности за 
финансиране на ОДК 
и да не предложи 

закриването му в законовия срок – 31 
март.Усилията дадоха резултат.Правилното 
въвеждане на системата на делегираните 
бюджети в общината ни позволи в края на 
миналия месец да кандидатстваме пред МОН 
за получаване на средства за издръжката на 
ОДК. 

Така че ОДК ще го има и ще продължи 
да събира под покрива си децата на Тервел.
За него се предвижда да бъде преместено в 

нова сграда, при по-добри 
условия за работа на децата 
и учителите.Това ще стане 
факт от 1 октомври 2008 
година. А дотогава да си 
пожелаем всички под 
покрива му да работят с 
хъс и любов, без да щадят 
усилията си, защото ако 
има нещо,което си струва 
– това са децата. Всичко 
останало е някъде след 

тях-във времето и стълбичката от житейски 
ценности.

З А К Л Ю Ч И Т Е Л Е Н  К О Н Ц Е Р Т  Н А  О Д К

ТАЗИ ГОДИНА „НАШЕ ЛЯТО” СТАВА НА ПЕТ ГОДИНИ

Наше лято – мозайка от слънце и приятели


