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П Р Е Д С Т А В Я М Е  В И

Понякога в живота си не подозираме, че се срещаме и разминаваме с хора, които познаваме, а не подозираме нищо за онова, което носят в 

душата, сърцето си. И един ден, зачитайки се в написаното от тях, разбираш, че си се разминавал с талантлив човек.

Често срещаме Петкана Стойчева, забързана за работа /така сме я запомнили/ сериозна, ангажирана и всеотдайна във всичко, което прави.

И когато прочетеш стиховете разбираш, че става въпрос за стойностна поезия. Откриваш света чрез болката и в това е силата на талантливите 

души – да изразяват страданието вместо Теб, любовта вместо Теб, живота ти-вместо Теб.

Нека кажем Добрата дума сега и оставим Петкана Стойчева да ни разкаже за себе си.

“Родена съм в с. Каменци, Силистренска област, където завърших основното си образование. Средното си образование завърших в гр.Тервел и 

по-късно създадох семейство.

От малка се занимавам с пеене, за което съм отличавана с първи награди на околийски фестивали в Тервел. За отличен успех и първа награда от 

един такъв фестивал бях определена за международен лагер в Албания-мисля че тогава бях четвърти-пети клас.

Любовта си към хубавата песен съм наследила от дядо си по бащина линия, който беше много добър кавалджия и певец.

За участието си в Първия добруджански събор надпяване през 1960 година получих първа награда. В ансамбъла на Тервел, по точно в хоровия 

състав и като индивидуален изпълнител участвах почти от самото му създаване до 1971 година. Но любовта ми към песента, особено народната, 

е жива в мен и няма да угасне. Българският фолклор за мен е едно неоценимо богатство. От него черпя вдъхновение и от няколко години пиша 

народни песни на най-различна тематика. 

Пиша и стихове от ученичка. Обичам да чета поезия, особено българска. Любими поети са ми Вазов, Ботев, Яворов, Пеньо Пенев, Дамян Дамянов, 

Евтим Евтимов, Павел Матев.”

Предлагаме на нашите читатели едно от стихотворенията на Петкана Стойчева.

Р А З П Р О С Т Р А Н Я В А   С Е   Б Е З П Л А Т Н О

П Е Т К А Н А  С Т О Й Ч Е В А  -  “ О Т  И з В О Р А  Ч О В Е ш К И  А з  В С Е  П И х … ”
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 На 21 и 22 юни 2008 година на стадион “Васил Левски” в гр.София се проведе държавното индивидуално първенство по лека атлетика за юноши и девойки младша възраст до 17 години 

включително. Спортен клуб по лека атлетика “Атлетик” гр.Тервел участва с девет състезатели. На 1500 м. гладко бягане се състезаваха 42 спортисти, разпределени в три серии, като класирането 

бе по време. В третата най-силна серия участва Мирослав Георгиев от Тервел, и при много оспорвана борба зае трето място. След това Мирослав зае и трето място в крайното класиране, като 

резултат  от всички серии. Николай Дойчев зае първо място в своята серия на 1500 м. Емануил Йорданов, Йозджан Шенол, Младен Недков и 

Радослав Маринов ще се състезават в същата възрастова група до 2010 година, а Георги Пенчев и Никола Иванов до 2011 година .Те всички  

подобриха личните си постижения. Може да се очаква в бъдеще и тези младежи да се качат на почетната стълбичка на победителите.

Начо Петров - треньор

Изп о ве д
Земята диша с пълна гръд

на пролетта омая,

а в моята душа е мрак

и ще си остане в мрак до края.

Че някой грабна с цяла длан,

щастието взе от мене.

Душата ми не знае ни покой

ни радостта човешка що е.

От извора човешки аз все пих

не радост, а горчилки страшни

и питам се защо така

живота все натам ме тласка.

И чакам, както таз земя,

очаква пролетта със трепет,

в зажаднялата ми гръд

искрата на радостта да блесне.

На 26.05.2008 год. Фирма „АКТАВИС” ЕАД представлявана от Николай Хаджидончев дари на „МБАЛ- Тервел” ЕООД гр. Тервел лекарства на 
стойност 5576,05 лв. Дарението съдържа скъпо струващи антибиотици, препарати за лечение на хипертония, сиропи за кашлица, витамини. 

Лекарствата ще бъдат разпределени в терапевтично, неврологично, детско и акушеро-гинекологичко отделения. 
Голяма заслуга за дарението има д-р Юлиян Цветанов –мениджър във фирмата, който е роден и завършил средното си образование в 

град Тервел. 
Хубавото в живота е, че има добри хора, интелигентни и възпитани. В разговор Юлиян Цветанов сподели: „Приятно ми е, когато съм в 

Тервел, виждам, че се правят страшно много неща за града и хората и това ме радва. Едва ли тервелчани усещат какъв комфорт е да живееш 
в тих и спокоен град”. На въпроса само това, че е роден и живял в Тервел ли го е накарало да насочи дарението си към града, отговори: „Искам 
всички, които са постигнали високи нива в професията си и по някакъв начин са свързани с гр. Тервел, да направят същото. Убеден съм, че 
едно добро дело, води след себе си друго. Вярвам, че е така.”

От името на Община Тервел и ръководството на болницата изказваме голямата си благодарност на д-р Юлиян Цветанов и на фирма 
„АКТАВИС” ЕАД за направеното дарение, което идва в много труден за болницата момент. 

У б Е Д Е Н  С ъ М ,  Ч Е  Е Д Н О  Д О б Р О  Д Е л О ,  В О Д И  С л Е Д  С Е б Е  С И  Д Р У г О

Т Е Р В Е л С К И Т Е  л Е К О А Т л Е Т И  С  Н О В И  П О б Е Д И

Ако живееш само за себе си , 

ти си излишен товар на земята

Сократ

           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

Никола Симов Куруто е роден 1845 г в град Търговище. Твърде млад се включва 
в революционното движение за освобождение  на България от турско робство. Като 
доброволец участва в Сръбско–Турската война 1876 с надеждата, че Сърбия ще спечели 
войната и България ще бъде освободена, но и тази надежда на българите остава 
неосъществена. При сформирането четата на Христо Ботев е определен за знаменосец на 
същата. Христо Ботев му връчва знамето с думите: „Предавам ти това знаме, целуни го и го 
дръж тъй щото, да умреш с него и неприятелят да не може да го вземе от ръцете ти!” Както 
му заръчал войводата, така и станало. В тази трагична епоха не  му било писано на Куруто 
да дочака свободата на България.

Още при първото сражение с преследващите ги черкези при Милин Камък след 2 часа 
на 18/30 май 1876г. Никола Симов Куруто загива стискайки знамето в ръцете си. Така загива 
този славен знаменосец на Ботевата чета и остава завинаги в пантеона на героите загинали 
за свободата на България. Трагично завършва земния път на Куруто, за да тръгне душата му 
по славния път на безсмъртието. Съпругата му Митка остава вдовица с три деца сирачета. 
Николчо роден 1871 г., Христо 1874 г. и Тодорица, вероятно пеленаче, защото децата му са на 
5 и 2 години по време на гибелта на Куруто. Скоро съпругата му Митка се умопобърква. След 
освобождението на България  семейството на този герой изпада в немилост. Останали без 
главата на семейството, наследниците на Куруто се сблъскват с неприязънта на местните 
първенци, които ги смятали за деца на хайдутин. Едва през 1926 г. съгражданинът им Жеко 
Христакиев написва една биографична статия поместена във вестник „Ескиджумайски 
вести” брой 15 от 29 май същата година с която променя общественото мнение за бащата. 

Майката започнала да храни децата с просия. Бащата на Митка- Никола Димитров 
Сърмаджи, който по това време е на 96 години с помощта на адвокати пише молба след 
молба до правителството. Пълно безхаберие! Едва през 1896 година с министерски указ № 
154 от 28.09.1896 г. правителството й отпуска 240 лева годишна пенсия, която получава до 
края на живота си -01 януари 1900 г., когато е прекратена с писмо № 249 от 23.01. същата 
година поради нейната смърт. Следователно тя е ползвала пенсия 3 години и три месеца. 
До тогава тя се е прехранвала с милостиня. Пенсията получава 20 години след гибелта 
на съпруга  си, поради което децата и са обречени на глад. Грижите за тях поема дядото 
(бащата на майката). Дядо им съобщава, по време на получаването на пенсията 1896г, 
децата преди 10 г. години са напуснали града незнайно накъде. Синовете Николчо и Христо 
като немили- недраги подгонени от глада, тръгват да търсят хляб. От позициите на днешно 
време това звучи много жалко и учудващо. От бездушието на тогавашните управляващи, 
голяма част от които са участници в националноосвободителното движение. Министър 
председател на България е бил известният Стефан Стамболов, който замества Васил Левски 
след неговата смърт.

Каква несправедливост към семейството на толкова заслужил патриот, като Куруто 
? Към 1886 г. Николчо, който е едва на 15 години идва в село Поп Груево, където започва 
да работи като градинар. Преди това той изпраща по-малката си сестра Тодорица при 
чичо си Петър в село Юпер (не е посочено в кой окръг е било), където като дъщеря на 
поборник я оземляват със земи, които и до днес носят името комитетските ниви. Като 
навършва пълнолетие, той я омъжва в село Ряхово (Русенско), където се губят следите й. 

Какво поколение има от нея Куруто досега не е известно. След време Николчо се връща и 
взема брат си Христо, който също става градинар в едно съседно село, а по-късно стражар. 
Може да се предполага, че това са селата Божан или Мали Извор, където също има условия 
за градинарство. Христо е живеел при брат си Никола като е прихождал. Там двамата се 
задомяват. Никола се жени за Мария от село Поп Груево, родена 1872 г. А Христо взема друга 
Мария от село Върбица, вероятно (Шуменско). Там се раждат наследниците им. Никола е 
имал много деца: Мария, Георги, Христо, Стефан, Радуш и Йордан. За сега се знае, че Мария 
е родена 1912 г., Георги 1907 г., Христо 1909 г. За останалите не се посочва информация. 
Децата на другия син на Куруто– Христо са родени също в с. Поп Груево. Христо е роден 
1912 г., Димитър – 1914 г., а кога е роден другият син Никола не се посочва. Както посочихме 
всички са родени в с. Поп Груево, но напускат селото с родителите си след втората окупация 
на Добруджа от Румъния 1919 г. и израстват в родния град на родителите си -Търговище. 
Всички със своята съдба тръгват в живота в различни краища на България. Заслужава 
да посочим героичната постъпка на Христо по време на първата окупация на Добруджа 
1913- 1916 г от Румъния, той е преследван задържан и бит от румънските жандарми. 
При обявяването на  война на Румъния на 01.09.1916 г., той успява да се преоблече като 
румънски войник и се присъединява към групата румънски разузнавачи, които извършват 
наблюдение. Той използва този момент, разстрелва ги и се присъединява към българската 
армия. За тази му постъпка е произведен в чин подофицер и е награден с кръст за храброст. 
Кратка е радостта на добруджанци. През1919 г. великите сили отново предават Добруджа 
на Румъния. Братята Никола и Христо се завръщат в родния град Търговище. Много други 

българи от селото също го напускат. Построяват си къщи една до друга в новосъздадения 
добруджански квартал. Никола умира на 22.02.1937 г. Не било съдено Куруто да се радва на 
9 внуци, 21 пра и над 20 пра-пра внуци. Четвърто поколение 10 внуци. Родът на дъщерята 
не е известен. Всички израстват като доблестни и уважавани граждани на България. На 
много от тях съдбата е щастлива, но и на много трагична. Връзките на рода с Добруджа 
не са прекъснати те се продължават от правнучката на Куруто Веселина Христова родена 
през. 1946 год. в гр. Търговище. Завършва българска филология във ВТУ-Велико Търново, 
работила като учителка омъжила се за Жеко Минков от с. Владимирово и много години 
живеят в гр. Добрич. По бащина линия има връзка със с. Поп Груево, където е роден баща 
и Христо Христов през 1912 г. Родителите и се преселват в Търговище през 1919 г. Починал 
е през 1987 г. 

Ето такава е накратко колкото героична толкова и драматична е историята 
на този род, от който произлиза Никола Симов куруто, знаменосецът на ботевата 
чета, загинал с ореола на безсмъртните на Милин камък 1876г. 

Библиографска справка: Списание „Родознание” брой първи, 2008, стр. 25-32; 
Тримесечно научно – методическо списание на Българското генеалогично дружество 
„Родинознание”.

През изминалия период от 21 юни до 27 юни 2008 
год. на територията обслужвана от Областна Дирекция 
„Полиция” (ОДП)-Добрич, са регистрирани 17 криминални 
престъпления и  произшествия.  

През изминалите дни на територията обслужвана 
от ОД „Полиция”- Добрич са регистрирани 28 пътно-
транспортни произшествия без пострадали граждани. 

Поделенията на ОД „ПБЗН”-Добрич са участвали в 
гасенето на 11 пожара.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
Противопожарни правила по време на 

прибиране на земеделските к ултури
Огневи работи в обекти, покрай узрели посеви, слама и 

др. фураж се извършват само след издаване на разрешително 
от собственика. По изключение при аварийни ситуации огневи 
работи могат да се извършват на пожарообезопасени площадки 
на разстояние най малко на 50м. от посевите, фуражите и лесно 
запалими материали. При възникнала авария или техническа 
неизправност и невъзможност от преместване на земеделската 
техника от мястото на аварията. дейностите да се извършват 
на самото място, като предварително се почисти техниката и 
района от посеви и се извърши изораване в радиус 50м. на ивица 
с ширина най малко 10м. Същото се съгласува с органите за 
пожарна безопасност.

1.  От настъпване на восъчна зрялост на житните посеви, до 
окончателно прибиране на реколтата от полето, тютюнопушенето 
и паленето на огън се извършва на обезопасени места, отстоящи 
на разстояние от посевите най малко на 50 м., което се указва със 
сигнали и знаци;

2.  Изгарянето на стърнища и слама, суха трева по 

слоговете, крайпътните ивици и други се ЗАБРАНЯВА съгласно §1 
от Наредба за изменение на Наредба №:1-153 от 1999г. за опазване 
на земеделските обекти, зърнените храни и фуражите от пожари 
(Д.В. бр.44 /2000 год.);

3.  Преди започване на жътвата, при настъпване на восъчна 
зрялост на житните култури, площите се парцелират на участъци 
чрез ожънване и заораване на ивици. Масивите се парцелират на 
участъци за еднодневна работа на комбайните, както и за отделяне 
площите на отделни собственици, но не повече от 800 дка. Това се 
осъществява чрез ожънване на посевите, изнасяне на сламата и 
изораване на ивица широка най-малко 10 м. Противопожарните 
ивици покрай пътищата от републиканската пътна мрежа, 
горските насаждения, сметищата, пчелините, гробищата и др. 
са с широчина най-малко 6м., а тези покрай железопътните 
линии, оградите на газоразпределителните и катодните станции, 
крановете възли и очистните съоръжения на магистралните 
газопроводи, петролопроводи и др. пожароопасни места и обекти 
- най-малко 10 метра. Тези изисквания не са задължителни за 
житни блокове с площ по-малка от 100 дка., ако не граничат с др. 
съседни блокове и горски насаждения;

4.  По време на жътва в житни блокове над 100 дка., да се 
осигури дежурство на трактор с най-малко четири корпусен плуг, 
а при блокове с над 2000 дка. и на пригодено за пожарогасене 
съоръжение (цистерна с вода най-малко 2000 л. с шланг и 
струйник 52 мм.);

5.  Грубият фураж да се складира и съхранява на почистени 
от суха трева и растителност  площадки, оградени с негорима 
ограда с височина 1.5 м. на разстояние 5 м. от купите - с пригодена 
за заключване врата. От външната или вътрешната страна на 
оградата се изорава ивица с широчина най-малко 5 м. Купите на 
фуражните площадки се обособяват до три в група, с единична 
маса до 200 т. на разстояние най-малко 10 м  между отделните 
купи и 30 м  между отделните групи.

6.  Силажните ями и площадките се устройват извън 
площадките за груб фураж на разстояние най-малко 8м. от 
купите;

7.  В района на фуражните площадки не се допуска 
устройване на сушилни, складове за изкуствени торове, 
складиране на отсевки от слънчоглед, соя и други самозапалващи 
се технически култури и горими материали. Откритите складове 
за груб фураж се разполагат на 50м. от горски масиви и Ж.П. 
линии за редовно и маневрено движение, 10 м. от пътищата на 
републиканската пътна мрежа и 1.5 пъти височината на ел. стълб 
измерено от най-близката купа до въздушни електропроводи;

8.  Не се разрешава паленето на огън и ползването на 
открити огнеизточници в района на фуражната площадка и 
складове за зърно и фураж. По изключение се допуска заваръчни 
и други огневи работи, като се спазват изискванията на Наредба № 
І-209/22.11.2004г. за безопасно извършване на огневи работи;

9. Комбайните и бензиновозите се осигуряват с устройство 
за защита от статично електричество;

10.  Ежедневно след приключване на работа най-уязвимите 
в противопожарно отношение възли, механизми  (двигатели, 
акумулатори,  турбокомпресори, искрогасители  и  ауспухови  
тръби, гориво маслопроводи,  ел. проводници  и др.) да  се  
почистват от наслоен  прах,  горими  и  растителни отпадъци, 
масло и др;

11.  3ареждането с гориво да се извършва на 
пожарообезопасена площадка, на дневна светлина, при 
неработещ двигател, студена ауспухова тръба и на разстояние 
най-малко 20 м. от житни масиви и фуражни площадки;

12. След приключване на работа машините да се изтеглят 
на пожарообезопасени площадки на разстояние минимум 50 
м. от посевите и купи слама, като се изключи ел. захранването. 
Подреждането да се извършва, така че в случай на пожар бързо 
и безпрепятствено да бъдат изтеглени;

13. 3емеделската и извозваща техника да е осигурена 
със стандартни електрически предпазители от електрическото 
оборудване, съответстващи на номиналния ток, обезопасени 
акумулатори и укрепени ел. инсталации;

14. При сключване на договори, свързани с жътвената 
кампания, в тях за всеки конкретен случай се отразяват 
задълженията по осигуряването на пожарната безопасност, а при 
оказване на помощ за жътвена, транспортна и придружителна 
техника от други региони, да се уведомява  съответната РС 
”ПБЗН” за извършване на съответните проверки за пожарна 
безопасност;

15.  Нова земеделска техника или от внос втора употреба 
се използува в жътвената кампания, след издаден сертификат 
и поставен знак за съответствие от Контролно техническата 
инспекция (КТИ) при МЗГАР или акредитираните лаборатории;

16.  3емеделската техника може да се включи в жътвената 
кампания, ако е проверена от органите за пожарна безопасност 
и има издадено заключение за нейната пожарообезопасеност, с 
протокол;

17.  В района на площадките и складовете за груб и 
концентриран фураж на подходящи места се поставят знаци 
и сигнали по ПБЗН, съгласно Наредба N4 и се окомплектоват 
противопожарни табла с подръчни уреди и съоръжения за 
пожарогасене както следва: 2 бр. кофпомпи; 2 бр. лопати; съд 200 
л вода;

18.  3емеделската и др. техника се съоръжава с 
необходимите противопожарни уреди поставени на специални 
стойки и на достъпни места и стандартни искрогасители съгласно 
изискванията.

При необходимост от консултации, обучения и инструктажи 
гражданите и длъжностните лица да се обръщат своевременно 
към РС ”ПБЗН”.

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. Община Балчик спечели проект „Протегната ръка”, 
финансиран от Министерството на труда и социалната политика. 
Проектът е по оперативна програма „Развитие на човешките 
ресурси” и е наречен „Грижа в семейна среда за независимост 
и достоен живот на хора с различни видове увреждания 
и самотноживеещи хора”. Спечеленият проект е насочен 
към подобряване качеството на живот и бита на 21 самотно 
живеещи възрастни жители на общината хора с увреждания. Те 
ще имат възможност да се възползват от домашен помощник 
и социален асистент. За да се кандидатства за ползване на 
услугите, предоставени по тази програма, потребителите трябва 
да имат установена степен на намалена работоспособност 50% 
и над 50%, като за това се предоставя съответния документ 
от ТЕЛК, НЕЛК или протокол от ЛКК. За тези социални услуги 
могат да кандидатстват и самотно живеещи хора, които са на 
възраст над 60 години и не могат да се самообслужват сами. 
Социалните услуги “Домашен помощник” и “Социален асистент” 
ще се предоставят почасово от различни групи хора - безработни, 
пенсионери, студенти и работещи. Оценка на потребностите на 
всеки потенциален потребител ще се извършва от  социален 
работник от Дирекция „Социално подпомагане” – гр. Балчик. 
Одобрените потребители ще заплащат такса за получените 
почасови услуги в зависимост от месечния им доход.

2. “С благодарност и преклонение към всички, които 
имаха силите и куража да спасят човешки души в огнения ад 
във влака “София-Кардам” на 28 февруари 2008 г.” – това гласи 
надписът, който ще поставен на паметната плоча на фасадата на 
железопътната гара в Добрич. Тя е поръчана от община Добрич. 
Очаква се паметната плоча в най-скоро време да бъде поставена. 
Тя е в знак на благодарност към всички известни и неизвестни 
граждани, които се включиха в спасяването на пътниците от 
горящия влак, отнел живота на девет души, повечето от които 
от Добричка област. Първоначалната идея беше имената на 
спасителите да бъдат вписани в Почетната книга на Добрич. Тъй 
като не е сигурно, че всички, спасявали човешки животи от огнения 
ад, са известни на медии и власти, бе решено признателността на 
добричлии да се изкаже с тази паметна плоча, която да напомня 
за саможертвата им, без риск някой да бъде пропуснат. 

По- важните новин
и през изминалата седмица на територията на страната:

1. Нечуван бум на зарази в страната втрещи инспекторите от 
регионалните инспекции по опазване и контрол на общественото 
здраве (РИОКОЗ). С всяка седмица те регистрират все по-голям 
брой заболели от марсилска треска и лаймска борелиоза, 
известна повече като лаймска болест. Инфекциите удрят право 
в сърцето, ставите и поразяват нервната система, обясниха 
лекари. Разпространители на заразите са кърлежите, които са 
се размножили неимоверно в горещите и дъждовни дни на 
юни. Напоследък лечението на марсилската треска става по-
трудно. Причинителят е хибрид между вирус и бактерия и е 
напълно възможно да е мутирал, а и става все по-резистентен 
към антибиотиците, обясняват лекари. Пак заради измененията 
обривът след ухапване от инфектиран кърлеж не винаги е 
традиционно грапав и дразнещ, а наподобява изприщване 
като от уртикария. Симптомите пък са високата температура 
и отпадналост, които заблуждават лекарите, че е настинка. За 
разлика от марсилската треска бактерията на лаймската болест 
все още се поддава на силните лекарства, но пък латентният 
период е 30 дни.

2. Общо 1441 човека са получили статут на бежанци от 1993 
г. до момента у нас, а други  3944 са с хуманитарен статут. Това 
съобщи председателят на Държавната агенция за бежанците 
при Министерския съвет Светослав Мичев по повод Световния 
ден на бежанците, който бе на 20 юни. По думите му от началото 
на годината 366 души са потърсили закрила, като се очаква 
до края й те да станат 1000 човека. За миналата година са били 
975 души, като уточни, че  това е малка цифра в сравнение със 
западноевропейските страни. През 2008 г. бежански статут са 
получили 16 души, а  хуманитарен - 125.

3. Страшен летен вирус върлува из страната от началото 
на месеца, разкриват лекари. Заразата наподобява много на 
грип, но последиците от нея могат да бъдат много по-тежки, тъй 
като при някои по-слаби организми може да порази мозъка, да 
докара менингити и енцефалити. Щамът му още не е изолиран 
в българска лаборатория, защото малцина ходят на лекари 
и предпочитат да се лекуват сами вкъщи. По тази причина 
министерството на здравеопазването все още няма точни данни 
кои са най-засегнатите селища в страната, за да обяви епидемия 
отрано. Щамовете на летния грип, както го наричат джипитата, 
са от типа на ентеровирусите. Най-големи бели правят ентеро 71, 
който върлува в Китай, и американският коксаки. И двата щама 

поразяват мозъка. Техни жертви стават най-вече бебетата и 
хората с отслабнала имунна система.

4. Българинът тръгна на щурм в Гърция за евтини 
лекарства. Нашенци вече пазаруват илачи на килограм 
от аптеките в страната на Зевс - за цялата фамилия и 
комшиите. Причината е, че цените на съседите са от 3 до 
6 пъти по-ниски от тези в родните магазини за лекарства.  
Затова все повече българи отскачат до южната ни съседка, за 
да си набавят обичайните медикаменти за кашлица, зъбобол 
и температура, разказват  доктори. Лекарствените туристи 
пазаруват илачи като “Аолин”, “Панадол” и мазила за проблеми 
в ставите за жълти стотинки. В момента кутия “Аолин” в Атина 
струва пет евро, докато едно прахче в столичните аптеки се 
търгува за лев. Лекарствата за деца до 10 години пък са почти 
без пари. Такава е политиката на гръцките власти, обясниха още 
наши доктори, които често прескачат до южната ни съседка. Те са 
категорични, че илачите в Гърция са и по-евтини, и по-качествени. 
В момента най-много се купува “Панадол” срещу температура 
и настинка, които са най-коварни през летния сезон, разказват 
купувачи. В България цената на сиропа е около 12 лева, докато в 
Гърция кутийка с 20 хапчета струва 60 евроцента, или 1,20 лева.  
5. Поскъпването на живота  от май 1990 г. до май 2008 г. е 384 514,9 
процента, показват изчисления, направени чрез новия калкулатор 
на инфлацията, който е достъпен чрез сайта на Националния 
статистически институт (НСИ). Ръстът на цените счупи и друг 
рекорд в края на май 2008 г., когато бе отчетено поскъпване на 
живота от 15 на сто спрямо същия месец на предходната година.  
Такъв скок на цените не е имало от Жан-Виденовата зима през 
1997 г. В края на 2008 година инфлацията може да стигне 7-8%, 
което е с 1-1,5% повече от очакваната, сочи последната прогноза 
на  Българската народна банка. Поскъпването ще е заради 
очакваното увеличение на цените на тока и парното от юли с по 
13 на сто. 

По- важните новини през изминалата 
седмица от чужбина:

1. Конфиденциални данни за около 500 000 германски 
граждани бяха достъпни в интернет в продължение на няколко 
месеца заради грешка в конфигурацията за искане на парола 
в държавна компютърна програма. Компанията HSH, която 
отговаря за компютърната сигурност, е оставила на интернет 
страница името на потребител и паролата, осигуряващи достъп 
до тези данни. Така от 15 март до миналия петък имената, 

адресите, паспортните снимки и религиозната принадлежност 
на гражданите от 15 градове и 425 германски общини се оказаха 
достъпни в интернет. Тези градове и общини трябвало да 
променят служебното име и паролата за достъп, които в началото 
HSH им дала, но повечето така и не го направили. Започнато е 
разследване за изясняване на случая.

2. Най-голямата стачка за последните 18 години се проведе 
в Чехия. Протестът е срещу мерките за строги бюджетни 
ограничения на дясноцентристкото правителството на премиера 
Мирек Тополанек. От 13 до 14 ч местно време спряха работа 
предприятията, общественият транспорт и влаковете. Стачката 
бе подкрепена от работещите в пощите. Медиците даваха само 
спешна помощ. Блокирано бе движението по най-големите 
магистрали. Организатор е Чешко-моравската конфедерация на 
професионалните съюзи. Стачният комитет очакваше общо 300 
000 граждани да участват в протестната акция.

3. В много италиански градове живачните стълбове на 
термометрите на 25 юни преминаха точката на 40-те градуса, 
като на някои асфалтирани площади и циментови паркинги бяха 
измерени температури дори над 60 градуса. Страхотната жега 
връхлетя малко неочаквано Апенинския полуостров по простата 
причина, че само преди седмица хората ходеха по улиците с 
шлифери и якета. За съжаление горещината взе и първите за тази 
година жертви, които съвсем не са малко - осем за един ден!

РубРика:

РубРика:

С и н о в е т е  н а  Н и к о л а  С и м о в  К у р у т о ,  З н а м е н о с е ц  н а  Б о т е в а т а  ч е т а , 
ж и в е л и  и  р а б о т и л и  в  с е л о  П о п  Г р у е в о  1 8 8 6  –  1 9 1 9 г .

П  Е  Т  Ъ  Р    Ж  Е  К  О  В

К а к  д а  с е  р е ш и ш  д а  с е  о ж е н и ш ?

Ей, все не мога да си намеря жена дето да се оженя за нея! 
- Защо? 
- Майка ми все не ги харесва. 
- А защо не намериш някоя, която да прилича на майка ти? 
- Намерих, ама нея пък баща ми не я хареса!
* * *
- Защо не се ожениш? Понякога човек има нужда от жена! 
- А на теб като ти се припие, да не би да си купуваш 

кръчма!
* * *
Девиз на ергена: 
“По-добре мляко в хладилника отколкото крава в 

кухнята”.

        ВИЦ НА бРОЯ  РубРика:



�Година III,   брой 22, сряда, 02 юли 2008 г.     ТЕРВЕЛ 

О б щ И Н С К И  В Е С Т ИРубРика:

О  б  Я  В  A

ВАЖНИ СЪБИТИЯ В СФЕРАТА НА ОБЩИНСКОТО 
ОБРАЗОВАНИЕ

Наскоро бяха обявени резултатите от  
кандидатстването на българските общини за 
получаване на допълнителни средства за средното 
образование.Това беше възможно за онези от тях 
,които са въвели системата на делегираните бюджети 
в пълно съответствие с нормативната база и са 
разпределили средствата за училищата по правилно 
съставена и утвърдена формула,съдържаща основни 
и допълнителни компоненти.Критериите за оценка 
на кандидатстващите общини – осем на брой - бяха 
разписани в Постановление на МС №  89 от 7 май т.г. 
Общата сума за която се бориха общините е 15 444 814 
лв. за цялата страна.Индивидуалните суми за всяка 
община се определят според броя на учениците в нея 
и от това,дали тя получава коефициент 1 за пълно 
съответствие или 0,5 при частично съответствие 
с критериите за оценка.Нашата община получава 
коефициент 1 и обща сума от 38 311 лв.Паралелно 
с получаването на сумата,постановлението дава 
възможност да се предложи на съответния общински 
съвет до Ѕ от нея да се разходва за издръжка на 
общинския детски комплекс в Тервел . Това вече е 
направено и на проведеното на 24 юни т.г. заседание е 
взето  положително решение.Така 19 000 лв. ще бъдат 
предоставни за издръжка на ОДК”Малкият принц” 
в Тервел.Средствата се осигуряват във възможно 
най-точния момент, защото запазването на ОДК без 
възможност за държавна издръжка доведе съвсем 
резонно до голям недостиг в плана на бюджета  на 
това звено за 2008 г. и това  бе един от многото важни 
проблеми , които  общинското ръководство трябваше 
да реши до края на м.юни, когато наличните средства 
от собствени приходи на Община Тервел, заделени 
за ОДК на практика се изчерпват. Сумата от 19 000 
лв. в никакъв случай не решава всички проблеми 
с издръжката на ОДК, но ще бъде достатъчна за 
осигуряване на минимален бюджет за провеждане 
на Обшинската ваканционна програма „Наше лято” 
и за функциониране на любимите на децата Балет 
„Каприз”,Школа по изобразително и приложно 
изкуство и всички останали познати форми за изява 
на децата в нашата община.

На 26 юни т.г. изтече срокът, в който българските 
общини трябваше да внесат в МОН своите програми 
за оптимизация на училищната  мрежа , придружени 

с формуляри за кандидатстване за финансиране 
на програмите си.Нашата община също внесе своя 
програма, като в нея е разписана една мярка за 
оптимизация – закриване на 4 общински училища 
– в селата Градница,Жегларци,Божан и Поп Груево.
Изведени са основните проблеми в сферата на 
общинското образование и дейностите, които 
трябва да бъдат финансирани по програмата , за да 
се подобрят условията за учениците и учителите в 
останалите 7 общински училища.Като приоритет са 
посочени двете средищни училища, които приемат 
децата от закритите по селата – СОУ Тервел и ОУ Нова 
Камена.Максималният бюджет на нашата програма е 
800 000 лв. Допустимите за финансиране дейности в 
нея са остойностени по следния начин: за обезщетения 
на освободения при закриването персонал – 67 
578,10 лв. – разчетени са всички дължими по Кодекса 
на труда обезщетения; 21 547,68 лв. за заплащане на 
горива,разходвани от училищата в селата Жегларци и 
Поп Груево в началото на т.г. и останали неразплатени 
поради недостиг на средства по бюджетите на тези 
училища; 300 468 лв. са предвидени за доставка на 
нови ученически мебели и подмяна на негодните 
такива в средищните и останалите общински 
училища. С други 410 406.22 лв. ще се отремонтират 
най-належащите звена от общинските учебни 
заведения. Предвижда се подмяна на участъци от 
неподменена до момента дограма, ремонт на парни 
инсталации, на подови настилки в класните стаи, на 
санитарни възли, измазване и боядисване на класни 
стаи и коридори.Много съществен е моментът, 
че поради късната дата на обявяване на срок за 
подаване на общинските програми за оптимизация 
в МОН , част от дейностите по ремонт и доставка 
ще съвпаднат с началото на учебната 2008/2009 
година.Това неминуемо ще създаде неудобства, за 
ограничаването на които общината ще разчита на 
оперативността на директорите на седемте общински 
училища.

МОН обяви,че предстои обнародване на  
Постановление за увеличаване на единните разходни 
стандарти за издръжка на едно дете/ученик .Проектът 
на постановлението вече е изпратен за съгласуване 
от МОН  в МС.Според него единния разходен стандарт 
за издръжка на едно дете или ученик в българско 
училище се увеличава считано от 1 юли т.г. със средно 
10,6 % спрямо годишния си размер.До момента 
за категорията на нашата община той е 1105 лв.За 

товаувеличение държавата заделя 81 млн.лева.  
Освен това , от МОН съобщават, че в момента 
ускорено се провеждат и процедурите по оценяване 
на резултатите от учителския труд в съответствие 
с Националната програма за диференцирано 
заплащане. След приключване на оценяването 
планираните 44 млн. лв. ще бъдат предоставени 
на училищата. При 100 % участие в програмата (93 
330 души) учителите ще получат допълнително 
средно по 330 лв. Механизмите за изплащане 
на допълнителните средства се договарят с 
финансиращия орган-общината. 

НОВА НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА 
ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ В ОБЩИНАТА

Прие на своето заседание на 24 т.м. Общинския 
съвет.Тази наредба отменя досегашната такава, 
която бе в сила от 2000 г.Наредбата е съобразена със 
Закона за защита на потребителите и с националните 
стратегически документи в тази област.Основната 
промяна се състои в това, че се въвежда 
уведомителен режим за извършване на търговска 
дейност в стационарни обекти, вместо досегашния 
регистрационен режим.Тази наредба не касае 
търговската дейност на пазарите.Новият момент,на 
който търговците трябва да обърнат внимание  е, 
че са длъжни да подадат уведомление по образец 
до кмета на общината в седемдневен срок след 
като НАП е извършил заверка  на  свидетелството 
за регистрация на фискалното устройство за обекта.
Уведомяването става чрез попълване на бланка-
уведомление,утвърдена паралелно с наредбата.
Бланката-уведомление може да бъде получена от 
общинска администрация или разпечатана от глава 
„Наредби” в общинския сайт.Освен уведомлението, 
търговците са длъжни да подават и декларация, 
в която посочват данни за регистрацията на 
фирмата,която ще извършва търговската дейност.
Декларацията също може да бъде получена в 
Общината или  разпечатана от общинския сайт.
Пълният текст на наредбата също може да бъде 
видян там или получен от администрацията.Глобите 
за юридическите лица,които не са спазили реда на 
новата наредба са в размер до 500 лв.Контролът по 
тази наредба ще се осъществява от упълномощено 
със Заповед от Кмета лице в общинска администрация 
Тервел и от кметовете и наместниците в останалите 
населени места в общината. 

КРАТКИ ВЕСТИ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ 
СЪВЕТ

То бе редовно и се проведе на 24 юни , от 11:00 часа 
в Тервел.Общинските съветници разгледаха докладна 
записка,визираща инвестиционните намерения на 
общината спрямо предстоящите за отваряне мерки 
на Програмата за развитие на селските райони 2007-
2013 г.В докладната записка се посочват идейните 
проекти,които общинското ръководство идентифицира 
за кандидатстване до изтичане на плановия период на 
програмата през 2013 г.Дейностите са разнообразни и 
включват интервенции в техническата,и социалната 
инфраструктура и благоустрояването на Тервел и 
по-големите села.Предвижда се и кандидатстване с 
проекти за ремонт на три участъка от общински пътища 
.Предложени са общо 9 проекта по две от мерките на 
Програмата  .С тези 9 проекта ще се кандидатства за 
инвестиция в размер на 13 млн.евро,т.е. максимално 
допустимата съгласно наредбите.

Общинските съветници разгледаха и актуализация 
на приетата в края на м.март т.г. Програма за 
оптимизация на мрежата от общински училища.
Актуализацията касае включване на две нови дейности 
в бюджета на програмата – заплащане на обезщетения 
при съкращаване на персонала в закритите училища 
и разплащане на неразплатените им задължения от 
2008 година.Възможността за получаване на тези 
много необходими на общинския бюджет средства се 
предоставя вследствие на репение на МС 339 от 26 май 
т.г.Програмата , ведно с актуализацията й и решението 
за приемане от Общински съвет, бяха внесени в МОН на 
26 Юни. 

Беше прието решение за продажба с търг с явно 
наддаване на жилищата в блокове с номера 5 и 6 
в Тервел и на сграда – казан извън регулацията на 
с.Безмер.

Гласувани бяха несъществени промени в поименния 
списък на капиталовите разходи, чрез които се увеличи 
разчета за заплащане на разходи по изготвяне на 
техническата част от проекта за доизграждане на 
канализационната мрежа в гр.Тервел  и разширение на 
пречиствателната станция.

Увеличението е за сметка на намаляване на разчета 
за един от общинските проекти,който все още е в процес 
на оценка- този за изграждане на център за физическа 
активност в ЦДГ „Здравец” в Тервел.
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7. Дворно място, незастроно на площ от 500 /петстотин/ кв.м., 
предназначено за жилищно строителство, находящо се в гр. Тервел, 
обл. Добрич, ул. „Марица”, кв. 98, парцел ХVІІ по ЗРП на гр. Тервел с 
начална тръжна цена 2 296.00 /Две хиляди двеста деветдесет и шест 

лв/ без ДДС;
8. Барака /дървена/ със застроена площ от 320 /триста и двадесет/ 

кв.м., строена през 1976 г., обособена в: дърводелска работилница; 
складови помещения. Имотът се намира в гр. Тервел, обл. Добрич, 

ул. „Стара планина”   № 2, кв. 47, парцел ІІІ-969 по ЗРП на гр. Тервел. с 
начална тръжна цена  7 402.00 /Седем хиляди четиристотин и два  лв./ 

9. Масивна триетажна сграда – Общежитие № 1, със застроена 
площ от 232 /двеста  тридесет и два / кв.м., строена през 1982 г.обитаемо 

и  Масивна триетажна сграда – Общежитие № 2, със застроена площ 
от 232 /двеста  тридесет и два/ кв.м., строена през 1982 г. обитаемо 
.Имотът се намира в с. Орляк, общ. Тервел, кв. 52, парцел. ХV по РП на с. 
Орляк. ссъгласно приложение № 1 и № 2 ,а именно :  

П Р О Д Ъ Л Ж Е Н И Е  О Т  П Р Е Д И Ш Н И Я  Б Р О Й

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.
5 120.00 лв.

№1
19.00 кв.м

380.00лв. 14.60 кв.м. 584.00 лв. 6084.00лв.
24.355%

9.333 кв.м
466.65 лв. 6 550.65 лв.

№2
102.40 кв.м.

5 120.00 лв.
№2

20.40 квм.
408.00 лв. 23.80. кв.м. 952.00 лв. 6 480.00 лв.

25.645%
9.827кв.м

491.35 лв. 6 971.35 лв.

№3
102.40 кв.м.

5 120.00 лв.
№3

20.40 кв.м.
408.00 лв. 23.80. кв.м 952.00 лв. 6 480.00 лв.

25.645%
9.827кв.м 

491.35 лв. 6 971.35 лв.

№4
102.40 кв.м.

5 120.00 лв.
№4

19.00 кв.м.
380.00 лв. 14.60 кв.м 584.00 лв.. 6 084.00лв

9.333%
5.173 кв.м

466.65 лв. 6 550.65 лв.

ОБЩО: 20 480.00 1576.60 3072.00 25128.00 1916.00 27044.00 лв.

Приложение №2 /за необитаеми апартаменти/

Апартамент
Стойност на 
жилището

Изби Гаражи
Обща 

стойност
Идеални части от общите 

части

Окончателна 
стойностплощ стойтост площ стойност

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
№1

102.40 кв.м.
1024.00лв.

№1
19.00 кв.м

76.00 лв. 14.60 кв.м. 365.00 лв. 1 465.00лв.
24.355%

9.333 кв.м
93.33лв. 1 558.33 лв.

№2
102.40 кв.м.

1 024.00 лв.
№2

20.40 квм.
81.60  лв.

23.80. 
кв.м.

595.00 лв. 1 700.60лв.
25.645%

9.827кв.м
98.27 лв. 1 728.87 лв.

№3
102.40 кв.м.

1 024.00 лв.
№3

20.40 
кв.м.

81.60 лв. 23.80. кв.м 595.00 кв.м. 1 700.60лв.
25.645%

9.827кв.м 
98.27 лв. 1 728.87 лв.

№4
102.40 кв.м.

1 024.00 лв.
№4

19.00 кв.м.
76.00 лв. 14.60 кв.м 365.00 кв.м. 1 465.00лв

9.333%
5.173 кв.м

93.33 лв. 1 558.33 лв.

ОБЩО: 4096.00 315.20 1920.00 6 331.20 383.20 6 714.40лв.

10.Гараж със застроена площ от 53 /петдесет и 
три/ кв.м. Склад със застроена площ от 12 /дванадесет/ 
кв.м. Дворно място със застроена и незастроена площ 
от 1 430 /хиляда четиристотин и тридесет/ кв.м. Имотът 
се намира в с. Безмер, общ. Тервел, кв. 28, УПИ ХІІІ-232 
по РП на с. Безмер, одобрен със Заповед № 127/1963 г.с 
начална тръжна цена 8021.00 /Осем хиляди двадесет и 
един  лв./ без ДДС;

11.Незастроено дворно място от 2 635/две хиляди 
шестотин тридесет и пет/ кв.м. Имотът се намира в 
гр. Тервел, обл. Добрич, ул. „Цар Калоян” № 22, кв. 
112, парцел ІІІ–1535 по ЗРП на гр. Тервел. с начална 
тръжна цена 12 560.00 /Дванадесет хиляди петстотин и 
шестдесет лв/ без ДДС

12.Дворно място, отредено за индивидуално 
жилищно строителство, с незастроена площ от 820 /
осемстотин и двадесет/ кв. м., находящо се в гр. Тервел, 
обл. Добрич, ул. „Трети март”, кв. 52, парцел. ХХІ-718 по 
ПУП на гр. Тервел.с начална тръжна цена 6 079.00 /шест 
хиляди седемдесет и девет лв/ без ДДС;

13.Дворно място, отредено за индивидуално 
жилищно строителство, с незастроена площ от 530 
/петстотин и тридесет/ кв. м., находящо се в гр. Тервел, 
обл. Добрич, ул. „Трети март”, кв. 52, парцел. ХІХ-734 по 
ПУП на гр. Тервел. с начална тръжна цена 3 283.00 /Три 
хиляди двеста осемдесет и три лв/ без ДДС;

14.Дворно място, застроено и незастроено с площ 
от 1 440 /хиляда четиристотин и четиридесет/ кв. м. и 

масивна сграда, строена през 1970 г. със застроена площ 
от 90,50 / деветдесет кв. м. и петдесет кв. см./ кв.м., 
находящи се в гр. Тервел, обл. Добрич, ул. „Хан Аспарух” 
№ 78, кв. 67, парцел ІV по ПУП на гр. Тервел. с начална 
тръжна цена 13 039.00 /Тринадесет  хиляди тридесет и 
девет лв./ без ДДС; 

15.Дворно място ,незастроено  на площ от 3070.00 
/три хиляди и седемдесет / кв.мпредназначено за ПСД 
находящо се кв.66 ,УПИ ІІ по подробния устройствен 
план на гр.Тервел.Имота се намира по ул.”Явор “ № с 
начална тръжна цена 14 099.00 /четиринадесет хиляди 
деветдесет и девет лв./ без ДДС;

16.Дворно място,незастроено с площ от 324/триста 
двадесет и четири/ кв.м

находящо се кв.57,кад№ 840 по ЗРП на гр.Тервел 
. Имота се намира на ул.”Васил Левски “ № 2 с начална 
тръжна цена 2 734.00 /Две хиляди седмстотин тридесет 
и четири лв/ без ДДС;

17.Двуетажна масивна сграда /Автогара 
–незавършено строителство / със ЗП от 173.34 /Сто 
седемдесет и три .34/кв.м и дворно място с площ 
от 2450.00 /две хиляди четиристротин и петдесет / 
кв.м находяща се кв.23 ,УПИ ХІ по ЗРП на с.Зърнево  с 
начална тръжна цена 14 716.00 /Четиринадест  хиляди 
седемстотин и шестнадесет лв./ без ДДС.

Депозит за участие в търга в размер на  30 % от 
началната тръжна цена,за всеки имот,се заплаща в 

брой до 12.00 часа на 10.07.2007г. в касата на общиннска 
администрация гр.Тервел.

Тръжни книжа се закупуват срещу заплащане 
на сумата от 10.00.лева/ Десет /лв без ДДС  в брой от 
16.06.2008г до 12.00 часа на 10.07.2008г. от стая № 102 
в община Тервел

Срок за подаване на заявления за участие в търга  
до 12.00 часа на 10.07.2008 г. в стая  № 101 на Община 
Тервел.
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ОБЩИНА ТЕРВЕЛ НЯМА ДА ОСВОБОДИ СЛУЖИТЕЛИ ОТ 
1 ЮЛИ

Извършва се намаление на числеността на заетите в 
дейност „Общи държавни служби” от 91,5 към 1.01.2008 
г. на 84,5 към 1.07.2008 г., т.е. със седем щатни бройки,но 
това намаление се дължи на факта,че се съкращават 
две незаети към момента длъжности в Общинска 
администрация Тервел, а за изплащане на работните 
заплати и осигурителни вноски за заетите на 5 други 
длъжности се осигурява дофинансиране от общинския 
бюджет,попълнен с местни приходи.Средната месечна 
брутна работна заплата на служителите в звената на 
бюджетна издръжка в общината се увеличава от 1 юли 
2008 г.за всички функции и дейности, съгласно ПМС 1 от 
11.01.2008 г.Намалението на числеността с 12 %, както и 
увеличението на възнагражденията е съобразено ,както 
с цитираното постановление, така също и със Закона за 
държавния бюджет за 2008 и ПМС 175 от 24.07.2007 за 
заплатите в бюджетните организации и дейности.

ПОДГОТОВКА НА ОБЩИНАТА ЗА УСВОЯВАНЕ НА 
СРЕДСТВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОЕКТИ

Темата за благоустрояването на населените 
места и състоянието на пътищата вълнува всички.
Досега възможностите за това бяха силно ограничени 
и се свеждаха до инцидентни покани за набиране на 
нискобюджетни проекти по Програмите ФАР или САПАРД 
, до частични ремонти със собствени средства , или 
до такива, за които е поет общински дълг.”Големите 
надежди” на общините в нашия регион са свързани с  
Програмата за развитие на селските райони / ПРСР/.В 
този материал ще Ви запознаем с информацията,която 
получиха общинските съветници по този въпрос.

Община Тервел може да кандидатства най-рано 
от 1 септември т.г. с проекти на максимална стойност 
за всички проекти от 10 млн.евро и с максимална 

стойност на всеки отделен проект от 3 млн.евро за 
дейности по подобряване на състоянието на общинските 
пътища,водоснабдяването и канализацията,социалните 
, информационните и културните центрове на своята 
територия / т.нар. мярка 321 на програмата/.Проектите, 
които администрацията подготвя и общинския съвет 
одобрява са 6 и основната им цел е да се създадат 
условия за предлагане на нови ,разнообразяване или 
подобряване на съществуващи услуги за населението 
в различни населени места с приоритет на услуги,които 
касаят хората от цялата община, както и подобряване 
на състоянието на техническата инфраструктура като 
предпоставка за създаване на подкрепяща бизнеса среда 
и паралелно с това подобряване на качеството на живот 
в общината .В тази връзка ще се кандидатства за основен 
ремонт на пътя Тервел-Безмер-граница с Община 
Кайнарджа; за основен ремонт на пътя Каблешково-Нова 
Камена-Градница-Главанци;за доизграждане на дома за 
стари хора в с.Полк.Савово,чийто строеж започна в края 
на м.г. и ремонт на общинския път,който ще свързва 
дома с Тервел;ще се търсят възможности за изграждане 
на нови водоеми в селата Нова Камена,Жегларци,Безме
р,Поп Груево и Каблешково,както и за рехабилитация  на 
водопровод в с.Божан;ще се кандидатства за осигуряване 
на средства за ремонт на няколко общински читалища в 
Тервел,Безмер,Каблешково и Орляк; ще се разработва 
интегриран проект, чрез който за село Зърнево да бъде 
рехабилитиран главния водопровод, да се изгради нов 
водоем и да се построи сграда на читалището,което сега 
се помещава в училищната сграда.   

Друга възможност за общината предлага мярка 322 
на ПРСР.Тук отново все още не може да се кандидатства,но 
администрацията трябва да се подготви за това.
Възможностите по тази мярка  са да се благоустрояват 
населени места чрез реализация на проекти на обща 
стойност 3 млн.евро ,като всеки отделен проект не 
може да надхвърли 1 млн.евро.Тук общината вече 
възложи изготвянето на технически проекти,които 

включват дейности за благоустрояване на общинския 
център Тервел и с.Коларци,което представлява втори 
функционален център в общината,обединяващ 
предстоящите дейности по оживяването на района 
на ‘Суха река” като туристическа дестинация.Търси се 
постигането на среда,предоставяща благоустроен втори 
функционален център на общината като предпоставка 
за оживяване на северната й част и развиване на нов 
поминък – туризъм. За Тервел компоненти от проектите 
,с които ще се кандидатства ще бъде благоустрояването 
на двора на ПГТО „Дочо Михайлов”, основния ремонт 
на уличната настилка на няколко от улиците в града.
Възложено е изготвянето на инвестиционен проект за 
рехабилитация на уличните платна на улиците:

”Ст.Планина” – участък между „Черно Море” и „Отец 
Паисий”;

„Средна гора”-участък между „Стара Планина „ и 
„Люлин”;

”Йордан Йовков”-участък между „Черно море” и 
„Отец Паисий”;

”Захари Зограф”-неремонтирана  част между 
„Оборище” и „Отец Паисий”;

”Трети март”;
”Баба Тонка”;
”Цар Иван Асен II”;
”Хан Аспарух” – участък между „Цар Калоян” и 

околовръстен път за Силистра;
”Ал.Стамболийски”;
”Цар Калоян”;
„Димитър Дончев” – участък между „Цар Калоян” и 

„Алеко Константинов”;
”Г.Кроснев”-след извършване на корекция в нивото 

на уличната канализация.
 Друга включена в бъдещия проект дейност е 

рахабилитацията на зелени площи посредством изгр
аждане,възстановяване и ремонт на детски и спортни 
площадки в Тервел, в следните части на града:

В кв.”Изгрев” – кът за отдих и игра на деца – нова 

част – участъка, който беше включен в проекта за 
благоустрояване през 2006 г. и не бе изпълнен поради 
липса на средства.

Кв.”Изгрев” – съществуваща спортна площадка 
срещу ЦДГ 3

Кв.”Север” – кът за отдих и игра на деца в свободен 
терен между улиците „Ком” и „Раковска”

Между бл.”Зорница” и Районен съд –съществуваща 
спортна площадка

Детска площадка в зелена площ между „Хан 
Аспарух” и „Ал.Стамболийски” - възстановяване;

Детска площадка в зелена площ между улици „Цар 
Калоян” и „Княз Борис”;

Детска площадка в зелена площ между улици „Арда” 
и „Марица” - възстановяване;

В проекта за благоустрояване на Тервел е предвидено 
и да се обнови пространството около подлеза и входа на 
градския парк, както и да се отремонтират и благоустроят 
фонтаните в центъра на града.

За село Коларци се предвижда да се благоустрои 
училищния двор и улиците в централната част на града.
Дворът на местното училище има предпоставки за 
оформяне на розариум и основите на това начинание 
вече са положени със средства от училищен проект и 
с много доброволен труд и ентусиазъм от учителите 
и учениците в училището.Теренът е изключително 
подходящ за спортни площадки и кътове за отдих.
Училището е средищно и се стопанисва добре от хората, 
които работят там.Всичко това го прави подходящо 
за инвестиция, която да бъде предпоставка за 
разширяване на услугите и формите за деца от района , 
които то предлага и ще предлага в следващите няколко 
години.Крайната цел, разбира се, отново е да се постигне 
оживяване на територията в района на „Суха река” и да 
се създадат предпоставки чрез туризма и по-добрата 
жизнена среда да се осигури възможност за заетост и 
задържане на населението в тази част на общината.

 И тази година в белия град на Черно море Балчик се събраха хиляди деца от 13 държави на Седмия международен фестивал-
конкурс “Усмивките на морето” – Балчик` 2008.

 Любовта към песните, танците, театъра, цирка, нежните звуци на пианото, цигулката и флейтата, събра млади изпълнители 
от България, Украйна,  Полша, Финландия, Русия, Унгария, Таджикистан, Латвия, Казахстан, Гърция, Естония, Беларус, Молдова.

 Всеки от тях отнесе със себе си слънчеви  и ярки преживявания и една дългоочаквана награда.
 Децата имаха възможност да демонстрират своите творчески умения и да бъдат оценявани от изключително жури: 

Председател  бе Анатолий Акиньшин- редактор на Източно-западна академия на националните изкуства / САЩ - щат Северна Каролина/ 
и президент на международното фестивално движение “Надежды Европы” гр.Москва, както и членовете:, също изтъкнати хореографи 
и балетни педагози, представители на образцови  домове на културата и директори на фестивали.

 Балет “Каприз” при ОДК”Малкият принц” гр.Тервел участва за четвърти път в този форум на младежкото танцово, певческо 
и инструментално изкуство.

Стилизираните образи и синтеза от стилове бяха изкусно пресъздадени и демонстрирани от малките и вече пораснали танцьори.
 Публиката се радваше и аплодираше жизнерадостните костенурки, на рождения ден на Пипи, закачките на лудетината, красивата усмивка на розовата кукла и бързия и шеметен  бяг на 

вечния извор на живот-водата.
В седемте хореографски номинации: класически, народно-сценични, фолклор, детски, бални, съвременна хореография и естрада 

ние взехме участие в детския и естрада.
С вълнение и затаен дъх очаквахме класирането /призовите места са от първо до четвърто място/, а то бе следното:
Мила Милкова на 10 години зае 4-то място
Дуета Виктория Тошкова и Гергана Хинева – 4-то място
Формация до 17 години – 3-то място.
Отличилите се получиха статуетки и диплом.
 Организаторите Община Балчик и ОДК от Балчик подариха на всичките 1200 участници във фестивала специално изработени 

блузки, шапки , ранички и сувенири, като спомен от вълнуващия детски празник.
 Изненада за момичетата от балета бе и поканата на Мая Райкова- продуцент в БНР да запишем изпълнения  в ТV7 за детското 

предаване “Супер осем”.
 И всичко това става, вече години наред с безрезервната и неоценима помощ на Община Тервел. Затова ние благодарим от сърце и знаем, че  в лицето на общинското ръководство имаме 

най- големия и най-предан наш приятел и благодетел.
    Живка Ненова-художествен ръководител на балет”Каприз” 

С Т Р Е М Е Ж  К ъ М  С ъ В ъ Р ш Е Н С Т В О

балет каприз на балчишкия бряг

престижните награди на чаровниците от балета
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