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                      ПРЕ Д С ТА ВЯ М Е  ВИ

Дейностите,  които извършват българските общини 
са от различно естество. В този брой на вестника ще 
Ви запознаем с някои цифри и събития, които дават 
представа за основните характеристики на нашия 
регион.

За ремонти на училища са разходвани 157 430 
лв. от общинския бюджет. Ремонтирани са основните 
училища в селата Зърнево, Нова Камена, Орляк и 
Безмер. Освен тези средства в СОУ Тервел са  инвестирани 
допълнително средства по две национални програми на 
МОН – “Енергийна ефективност”  и “Спорт в училище”. 
С тези средства са обновени парната инсталация и 
залата на физкултурния салон. За ремонт на детски 
градини са вложени 13 261 лв. от общинския бюджет. 
С тях са изпълнени текущи ремонти по предписания на 
РИОКОЗ в 9 детски заведения. За ремонти на отсечки 
от общински пътища са разходвани 181 300 лв. Общо 7 
улици в общинския център са ремонтирани . 4 от тях 
са изцяло преасфалтирани със средства, осигурени 
от МРРБ. Други 3 са ремонтирани, като за това са 
похарчени 93 033 лв. от бюджета на общината. Oще три 
улици в Тервел са с одобрени проекти и ремонтите ще 
започнат през 2008 г. – ул.’Кирил и Методий” с проект 
по Програма САПАРД и улиците ‘Черни връх” и „Суха 
река” с проект, финансиран от МРРБ.За обновяване на 
градския парк са разходвани 187 000 лв., от които 68 357 
лв. са осигурени от общината , а останалите от Проект 
“Красива България” и Министерство на финансите. За 
ремонти на читалища общината е заделила 9 590 лв. 
и с тях са ремонтирани читалищата в Нова Камена и 
Божан. Други две читалища – в село Каблешково и в 
гр.Тервел са получили финансиране от Министерство 
на културата за текущи ремонти. За читалището в 
с.Нова Камена са осигурени и още 98 000 лв. от проект 
, финансиран от СИФ. За религиозни храмове общината 
е отделила общо 96 931 лв. С тях са ремонтирани 
джамиите в Тервел, Зърнево, Коларци и Божан. 
Църквата в Безмер е ремонтирана с 4 934 лв. , а за новия 
църковен храм на Тервел са заделени 75 000 лв. Освен 
тази сума новостроящата се църква получи в края  на 
годината 100000 лв. от Дирекция “Вероизповедания” 
към МС и над 5000 лв. от дарители от Тервел. С 57 771 
лв. са ремонтирани кметствата в Сърнец и Каблешково, 
сградата на поликлиниката в Тервел, ритуалната зала в 
Безмер, клуба на пенсионера в с.Зърнево и гробищните 
паркове в Жегларци и Нова Камена. Поставени са две 
нови автоспирки в селата Каблешково и Градница. 
Домът за стари хора коства на общината 69 000 лв. от 
бюджета за 2007 г. Останалите средства се осигуряват 
от СИФ.За обновяването на бизнес зоната в Тервел 
са разходвани 70 000 лв. от бюджета и 254 000 лв. от 
програма ФАР. За квалификационния център в Тервел 
общината получи 134 000 лв. от програма ФАР и отдели 

38 000 лв. от собствените си средства.
На територията на общината са регистрирани  28 

търговски обекта.След проведени 3 търга са отдадени 
под наем 185 бр. ниви от Общинския поземлен фонд.
Отдадени са под наем, съгласно сключени договори и 
анекси 46 търговски обекти , 90 терени за временни 
гаражи , 34 терени за преместваеми обекти .Издадени  
са  820 скици ,33 разрешения за строеж . Одобрени са 33  
инвестиционни проекти , издадени са 47 удостоверения 
за въвеждане в експлоатация, 22 удостоверения за 
търпимост. Регистрирани са технически паспорти на 
22 строежи и са направени 12 изменения на Подробен 
устройствен план. 

Общината е обявила 7 открити конкурса за 
обществени поръчки и 3 процедури за събиране на 
ценови и технически оферти с различно естество.

Средно 50 души са ползвали услугите на Домашен 
социален патронаж. 37 човека са се записали през 2007, 
а 30 са прекратили ползването на услугата.

37 е средната месечна посещаемост на Детската 
ясла в Тервел за всички месеци на годината.Най-малко 
са били бебетата през м.февруари – 23, а най-много 
детска глъч е имало през месеците юни и юли – 47. 
Средно 490 деца са посещавали 16-те общински детски 
градини. Най-много са били децата в ЦДГ 2, на второ 
място по брой деца са ЦДГ 3 , а трети в класацията са 
ЦДГ 1 в Тервел. В единадесетте общински училища 
са учили 1686 ученика , като 196 от тях са първолаци. 
Обучението се осъществява от 167 педагози , а 
условията в сградите се поддържат от 37 човека щатен 
помощен персонал. Освен тях в училищата работят 
и хора, назначени по различни програми за заетост. 
За малчуганите в детските градини са се грижили 72-
ма педагози и 58 човека помощен персонал. В тяхна 
помощ са работили и безработни по програми за 
заетост.Средната брутна работна заплата на педагозите 
в училищата от 1.11.2007 г. е 502 лв., а на колегите им 
в детските градини – 510 лв. Помощният персонал 
получава средно 281 лв. За храна на децата в детските 
градини през 2007 г.общината е похарчила 62 364 лв. , а 
отоплението с твърдо и течно гориво е струвало 105 334 
лв. За храна на учениците в столовете са изразходвани 
23 526 лв. Общинските училища са се топлили през 2007 
г. с твърдо и течно гориво на стойност 301 330 лв. 81 860 
км. са изминали собствените и наетите автобуси , за да 
превозват ученици от селата до средищните училища 
в Тервел, Нова Камена и Коларци. 73 – ма училищни 
педагози и всички 11 директори на общински училища 
са преминали през 2007 квалификационни курсове. 
Това се е случило и на 37 детски учителки. Обученията са 
били в сферата на „Безопасност на движението”, „Работа 

в мултиетническа среда”,  „Човекът и природата”, 
„Подготовка и управление на проекти„, „Справяне със 
стреса и овладяване на конфликти”, „Управление на 
училището „ и др. За ОДК и ръководителката на балет 
„Каприз” е осигурено присъствие на семинара на 
Българската спортна танцова федерация.

Безплатни закуски са получавали 849 деца в 
общината.

Училищата реализираха 11 проекта по общинската 
програма „Училището и читалището – естествена 
и безопасна среда за децата” и пет по национални 
програми на МОН.

По програми за заетост трудова реализация през 
годината са получили 235 човека. Други 9 са били 
социални асистенти, а 15 са се трудили като лични 
асистенти на свои близки в неравностойно положение.

 Културния календар за 2007 година обхвана 47 
прояви -Празници на културата, Конкурси, авторски 
срещи, концерти , религиозни и официални празници. 
Нови моменти в културния календар бяха два 
конкурса - ”Жената в творчеството на Йордан Йовков-
сила и нежност, красота и грях „ – за изработване на 
дървени кукли и  фотоконкурс ”Красотите на град 
Тервел” – посветен на Деня на Тервел – 22 септември. 
Спортния календар даде шанс на общински крос “Хан 
Тервел”, Общински и областен кръг на състезанието 
“Млад огнеборец”, междуучилищен футболен турнир, 
общински крос “Златна есен”. 

През 2007 г. бяха издадени 46 броя на общинския 
вестник „Тервел”.Работиха общо 34 самодейни състави 
към читалищата:  ДФТА, певчески групи, танцови 
състави, коледарски  и лазарски групи, школи по 
изкуствата. Самодейните състави на читалищата 
от Коларци, Каблешково, Жегларци участваха в 
Международен детски фестивал ”Орфееви празници” 
с гр. Смолян; Читалището в Н. Камена – на събор в с. 
Дебрене “Добруджа пее и танцува и на фестивал “Песни 
за войводите” и “Листопад на спомените” в гр.Варна.
Читалището в с. Честименско участва на Петропавловски 
събор гр.Лясковец, Читалището в с. Каблешково - на 
Международен  фолклорен фестивал в с. Дорково - 
Пазарджишко. Всички самодейни фолклорни състави 
участваха в Общински празник на 
фолклора в Тервел, Конкурс ”Калинка 
Вълчева”, лазарски конкурс и концерти 
в Тервел и общината.

Читалищата реализираха 6  проекта 
по Общинска програма “Училището и 
читалището-естествена и безопасна 
среда за децата” . Със средствата са 
закупени костюми, направени са записи, 

набавено е оборудване , разучени са нови танци. 
Проведени са 7 срещи с представители на фолклора 
от селата Жегларци, Кочмар, Безмер, Честименско, 
Каблешково и Нова Камена. Проучени са обичаите, 
песните, преданията, занаятите и историята на 
селищата и са описани и отпечатани в специална 
книжка.

ДФТА ”Калинка Вълчева” към Народно читалище 
“Димитър Дончев” гр. Тервел с художествен  
ръководител Нели Динкова зарадва всички с  нови 
успехи през 2007 г.

-Участие във втория етап на Националния преглед 
на фолклорните ансамбли в гр. Разград, където 
получава званието “Представителен ансамбъл на НС 
на ЦИОФФ –България

-Участие в Националния танцов конкурс “Коледно 
надиграване” гр.Варна, в категорията детски ФТА. 
Получава три приза: първо място за категорията, 
второ място за авторство и хореография на танца “Край 
реката” и първа награда за авторство на музика.

-Участие в Международен фестивал на зимните 
обичаи и традиции “Според старите обичаи” в 
гр.Кумпъна – Румъния

-Участие в юбилеен концерт-спектакъл на ДФА 
“Зорница” гр.Варна

Балетна  формация “Каприз” към ОДК “Малкият 
принц” гр.Тервел с ръководител Живка Ненова също 
зарадва няколко пъти през годината тервелчани. В 
историята на балета се вписаха:

-Участие във Втори национален шампионат 
“България танцува” и печели  3-то място за формацията, 
5-то място за малката група, 2-ро място за Гергана 
Хинева и Виктория Тошкова и 6-то място за Гергана 
Хинева

- Участие в Деветия национален конкурс за 
класически, характерни, съвременни и фрий денс 
танци гр.Бургас и спечелват: 1-ва възрастова група  2-
ро място, златен медал за Гергана Хинева и Виктория 
Тошкова и златен медал за Габриела Росенова

(продължава на стр. 4)
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Неизвестен автор

                  МИСЪЛ НА БРОЯРубРика
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„ М Л А Д И Т Е -  А В Т О Р И  Н А  О Б щ Е С Т В Е Н А Т А  П Р О М Я Н А ”
В този брой на вестника ще имате възможност 

да прочетете есето на Виктория Тошкова Петкова 
на тема: „Когато тръгнеш да изкачваш стълбата 
на успеха, не бъди несправедлив с другите, защото 
можеш да ги срещнеш на връщане”. 

Есето на младата авторка бе достойно отличено 
с ІІ- ро място, Виктория получи Грамота от Кмета на 
Общината и парична награда от 40 лв.

„Когато тръгнеш да изкачваш стълбата на успеха, 
не бъди несправедлив с другите, защото можеш 

да ги срещнеш на връщане”

Стъпка след стъпка, стъпало след стъпало тръгваш нагоре с 
надеждата да стигнеш до върха. Пътища много, но само един е верен. 
Дали в името на успеха ще проявиш несправедливост и жестокост към 
хората, към онези, които са ти подали ръка. Дали ще ги забравиш...?!Това 
зависи само и единствено от теб.

Още от раждането започваш да се изкачваш- първа крачка, първа 
изречена дума, първи детски игри. Всичко е първо в този живот- първи 
клас, първи букви ....първи приятели. Радост съпътства първата решена 
задача, първата отлична оценка, първата победа в игрите. Започваш 
първото, второто стъпало, но колкото по нагоре отиваш толкова по -
трудно и невъзможно ти се струва да се изкачиш към успеха. И това е 
така, защото нищо не се постига лесно в тоя живот. Вярвай, че това ще се 
случи, вярвай и бъди оптимист. Стълбата за теб е пътят към щастието, 
а за теб щастието означава преди всичко да бъдеш човек, да имаш до 
себе си верен  приятел, който ще се радва заедно с теб на твоя успех. Да 
срещаш по пътя си няма значение дали е нагоре или на долу добри хора, 
на който можеш да се довериш. Най- важното е да се чувстваш щастлив 
от това, което правиш.

Всеки иска да изкачи стълбата на успеха, но малко са тези, които 
стигат до върха честно и почтено. Ще бъдеш ли „ рицар” с достойнство и 
чест или безскрупулен човек? 

Може би, когато се изкачваш по стълбата на успеха се питаш: На 
къде съм тръгнал и заслужава ли си да се боря....?

Когато вървиш нагоре никога не забравяй откъде си тръгнал и 
какъв си бил, кой ти е подал ръка. Целият ни живот е преходен. Ако днес 
си здрав, утре може да си болен, днес си богат, а утре беден, днес си на 
върха – утре в пропастта.

Питаш ли се понякога дали си справедлив към себе си, не е ли 
по- лесно да съдиш другите?! До колко е вярна поговорката „Каквото 
надробиш, това ще сърбаш”

Ако ти се случи някога да паднеш от стълбата, бъди смирен и 
излекувай сам раните си, не обвинявай другите за твоето падане, защото 
можеш да наскърбиш някого или да го обидиш дълбоко. Ако си бил  
несправедлив с останалите по пътя си нагоре неминуемо ще се намериш 
на дъното, тъй като падането е винаги катастрофално. То е като лавина, 
чиято мощ се умножава до фаталния край.

Пътят към успеха е дълъг, но именно стремежът към него 
обединява цялото човечество. Всички се стремят да вървят нагоре, към 
върха- красив, бленуван, жадуван. Знаеш, че той е там и ако направиш 
всичко по силите си ще го достигнеш. Животът ти е осмислен щом има 
за какво да се бориш!

         Виктория  Тошкова  Петкова

НОВа РубРика:

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

1. От РИОСВ - Варна, съобщиха, че до края на януари всички 
билкозаготвители, намиращи се на територията инспекцията, са длъжни 
да подадат обобщена информация за изкупените, обработените и 
реализираните през миналата година количества билки, както и какви са 
складовите наличности към момента. От екоинспекцията добавят още, че 
образец може да бъде получен от РИОСВ- Варна, като уточняват, че при 
неспазване на срока според действащия закон за лечебните растения са 
предвидени глоби - за физически лица до 1000 лв. и имуществена санкция 
до 2 500 лв. за юридически лица.

2. 78-годишната Ивана Костадинова от тервелското село Кочмар 
почина на 4 януари в Многопрофилната болница за активно лечение в 
Добрич, след като дни преди това бе блъсната от неизвестен автомобил. 
Произшествието станало около 19:50 часа на 30 декември. Жената била 
ударена в селото докато пресичала една от улиците. След  инцидента 
водачът веднага напуснал района на местопроизшествието и се укрил. 
Пострадалата жена била приета с тежко състояние в ОАИЛ. От удара тя 
получила черепно-мозъчна травма и фрактури в областта на лявата ръка 
и левия крак. По случая е образувано досъдебно производство. Служители 
на РПУ-Тервел и областна дирекция “Полиция”, провеждат активни 
оперативно-издирвателни мероприятия за установяването и задържането 
на избягалия от местопроизшествието водач. Във връзка с произшествието 
от дирекцията се обръщат с молба към гражданите, станали свидетели на 
удара, да се обадят в най - близкото полицейско управление.

3. До 29 февруари Общинският съвет трябва да определи размера на 
данъците върху недвижимите имоти и върху превозните средства, както 
предвиждат промените в Закона за местните данъци и такси. Предвижда се 
първата вноска на тези данъци да се внася от 31 март до 30 юни по банков път 
или в касата на отдел “Местни данъци и такси” на общината. Предплатилите 
в тези срокове получават 5% отстъпка. Местен приход става патентният 
данък. Декларациите за него се подават до 30 април 2008 г. Първата и 
втората вноски се внасят до 30 април по банков път или в касата на отдел 
“Местни данъци и такси”. Платилите в тези срокове получават 5% отстъпка. 
Данъкът при придобиване на имущества и данъкът върху наследствата 
до определяне на новите им размери се заплащат по досегашните им 
стойности.

4. 530 жители на Добричка област са отпаднали от социално подпомагане 
на 1 януари 2008 г. Бедните, които вече няма да получават пари, без да 
работят, са били на държавна издръжка в продължение на 18 месеца– 
пределно допустимият срок, в който могат да се ползват социалните 
помощи съгласно промяна в Закона за социалното подпомагане /ЗСП/, 
влязла в сила на 1 юли 2006 г. Разпоредбата не се прилага за бременни 
жени, майки с деца до 3 години, хора с трайни увреждания или изпаднали 
във временна нетрудоспособност, полагащите грижи за болен човек, 
или за близък родственик, психично болните. Правото на подпомагане 
се възстановява една година след прекратяването му. Децата, чиито 

родители са лишени от социално подпомагане, не отпадат автоматично, 
предвиждат още разпоредбите на ЗСП. Вследствие започналата още през 
първата половина на 2007 г. кампания “Не на професията “социално слаб” 
значително е редуциран броят на хората, които трябваше да отпаднат от 
подпомагане на 1 януари 2008 г.

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

1. Колите, чиито водачи шофират без винетка по родните пътища, 
ще бъдат спирани от движение. Това предвиждат промени в Закона за 
движението по пътищата. Според тях ако катаджиите установят, че колата 
няма винетка, ще съставят акт и ще вземат талона на автомобила. След 
като водачът си купи винетка и я залепи на стъклото, той ще може да плати 
акта и да си вземе талона. В същото време обаче на водача ще се налага и 
глоба, размерът на която скача тройно. Сега санкцията за лек автомобил 
без винетен стикер е 200 лева. След промените обаче тя ще стане 600 лева. 
Увеличават се съответно и глобите за леко и тежко-товарните автомобили. 
Те стават съответно 1500 и 3000 лева. Според промените в закона 
автомобилите няма да могат да напускат страната, ако нямат валиден 
винетен стикер. По-високи санкции грозят и шофьорите на камиони, които 
разсипват материали по пътя, или пък карат с кални гуми. Глобите за тях 
вече ще бъдат между 200 и 500 лева. 220 млн. лв. са приходите от винетки 
през миналата година, сочат данните на фонд “Републиканска пътна 
инфраструктура. Винетките ще отпаднат от 1 януари 2009 г., припомниха 
от Министерството на регионалното развитие. За целта ще бъде наета 
консултантска фирма, която ще изработи предложение за друг тип облагане 
на пътищата. 

2. Погребалните фирми в България искат спешно да бъде изработена 
нова наредба за хигиенните изисквания при изграждането и поддържането 
на гробищните паркове, погребването и пренасянето на покойници. 
Според председателя на Съюза на погребалните фирми в България Атанас 
Аргиров, действащата наредба не е съобразена със съвременни методи за 
погребване на трупа на покойника и съхраняване на пепелта от кремацията. 
Нормативът се изисква от приетият преди повече от 2 години Закон за 
здравето. Новата актуализирана Наредба трябва да уреди погребалните 
дейности по такъв начин, че да поставят общини и фирми в еднакви 
условия. Запознати твърдят, че съгласно новите приети европейски 
стандарти при погребалните дейности, вече не е задължително урната с 
праха на покойника да бъде погребвана.

3. Националният осигурителен институт (НОИ) ще изплаща парите за 
болничните в 3-дневен срок. Това реши окончателно председателят на 
Върховния административен съд (ВАС) Константин Пенчев. Той отхвърли 
молбата на шефа на института Йордан Христосков за отмяна на решението 
на тричленен състав на ВАС.

4. От 1 януари 2008 г. минималната работна заплата за страната се 
увеличава с 22 на сто и от 180 лв. става 220 лв. Решение за това беше взето 
на днешното заседание на правителството. С приетото постановление 

минималната часова работна заплата се увеличава от 1,07 лв. на 1,30 лв. 
при нормална продължителност на работното време 8 часа и при пет 
дневна работна седмица. Решението е в изпълнение на приоритетите 
на правителството, свързани с повишаване на жизненото равнище на 
българските граждани и в съответствие с възможностите на консолидирания 
държавен бюджет за 2008 г.  220 лева ще е и максималното обезщетение за 
безработица при 180 лв. сега. Това е записано в бюджета за тази година. 
Минималното пък ще бъде 110 лева, което е с 20 лв.повече от сегашното.
Месечното обезщетение за отглеждане на дете до2 годишна възраст ще е 
190лв. при 180 лв. в момента. От 2008 г. се вдигат минималните осигурителни 
прагове по дейности и професии, което е резултат от повишаването на 
минималната работна заплата от 180 лв. на 220 лв.

П о -  в а ж н и т е  н о в и н и  п р е з  и з м и н а л а т а  с е д м и ц а 
о т  ч у ж б и н а :

1. През 2008 г. навлизаме в нов слънчев цикъл, което може да окаже 
сериозни последици върху живота на Земята, пише сп. New Scientist. 
Това няма да бъде края на света, но много силните слънчеви бури, които 
се очакват през 2011-2012 г. може сериозно да навредят на сателитните 
връзки и GPS-сигналите, от които сме толкова зависими. Новият слънчев 
цикъл, който започна през 2008 г., може да е с опасна интензивност.

2. В началото на 2008 г. председателството в ЕС бе поето от 
посткомунистическа Словения. Тя стана първата страна от “нова Европа”, 
оглавила общоевропейското държавно образувание. Половин година 
Словения ще ръководи основния орган на ЕС - Съвета на министрите, 
като координира дейността на многобройните му подразделения, 
ще отговаря за връзките на Съвета на ЕС с останалите институции в 
Евросъюза и ще представя общността на международната арена. 

3. Почти половината от американските дипломати, които отказват 
да работят в Ирак, посочват като мотив несъгласие с политиката на 
правителството на президента Буш. Това показват резултати от анкета 
на американското дипломатическо дружество, предаде Ройтерс. 

Несъгласие с политиката в Ирак изтъкват като мотив за 
нежеланието си да работят там 48 на сто от дипломатите. Налагащата 
се раздяла със семействата посочват като причина 64 на сто, а 61% 
се страхуват за живота си. 68 на сто от служителите в Държавния 
департамент признават, че основна причина да приемат назначение 
в Ирак са добавките към заплатата и различните привилегии. Против 
принудително изпращане в Ирак се обявяват 33 на сто от служителите 
в Държавния департамент, “категорично против” са 35 на сто, изтъква 
агенцията. Само двама от всеки 100 американски дипломати смятат, 
че държавният секретар Кондълиза Райс се справя със задълженията 
си много добре, оценка “добър” й дават 16 на сто. 38% смятат, че Райс 
задоволително изпълнява своите функции, според 28 на сто тя работи 
лошо, а според 16 на сто - много лошо, сочат данните от проучването 
сред повече от 4000 дипломати на САЩ по света.

През изминалия период от 7 до 11 януари 2008 год. на територията 
обслужвана от Областна Дирекция „Полиция” (ОДП)-Добрич, са 
регистрирани 3 криминални престъпления и  произшествия.

След проведени активни оперативно-издирвателни мероприятия, 
организирани от служители на сектор “Криминална полиция” при Първо 
РПУ – Добрич  и служители на РПУ – Тервел, са установени четири 
лица, обявени за общодържавно издирване, а именно  двама мъже от 
гр.Добрич и гр. Балчик, с инициали С.Р. и  Р.Р. и две 15–годишни момичета, 

съответно от община Тервел и гр. Добрич.  Непълнолетните момичета са 
издирвани от полицията, тъй като са напуснали домовете си, съответно 
през втората половина на м. декември 2007 година и в началото на м. 
януари 2008 година и са били в неизвестност. След  установяването, 
двете непълнолетни лица  са предадени от служителите на полицията 
на техните родители. Спрямо тях няма извършено престъпление. През 
периода в които са били в неизвестност момичетата са пребивавали при 
свои познати.

През изминалите дни на територията обслужвана от ОД „Полиция”- 
Добрич са регистрирани 17 пътно-транспортни произшествия с един 
пострадал.

Поделенията на ОД „ПБЗН”-Добрич са участвали в гасенето на 14 
пожара, 3 от които са на територията на гр. Тервел. Пожарите са без 
нанесени значителни материални щети. През изминалия период, 
поделенията на ОД „ПБЗН”- Добрич са участвали и в 2 аварийно-
спасителни дейности- едната на територията на гр. Тервел. 
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ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНАТА 
ЗА СРОКА НА МАНДАТА

Документът трябва да бъде изработен и внесен в 
Общински съвет Тервел в срок до 9 февруари т.г. Това 
гласи разпоредба на Закона за местното самоуправление 
и местната администрация от края на 2006 година.
Програмата ще съдържа основните цели и приоритети в 
развитието на община Тервел за периода на мандат 2007-
2011 г., както и посочени  дейности, срокове за изпълнение 
и очаквани резултати. Кметът на общината трябва да 
представи програмата и да прави пред общинския съвет 
годишен отчет за изпълнението й в срок до 31 януари 
всяка година. Програмата за нашата община ще бъде 
изготвена в разписания в Закона срок. Тя ще обхваща 
всички сфери на дейност на общината и ще представи 
реалистичен план на съответствие между нуждите на 
отделните населени места и слоеве от населението в 
общината  и възможностите за финансиране на проекти  
по оперативните програми и програмата за развитие на 

селските райони. Ще бъдат предвидени и тенденциите в 
структурирането на общинските бюджети , проблемите 
с неоптимизираната училищна мрежа и делегираните 
бюджети на училищата и други особености на общината, 
които ще окажат влияние на анализа на нуждите и 
на дейностите в Програмата. Досега стратегическия 
документ за работа на общината беше Общинския 
план за развитие за периода 2006-2013 година. И след 
изготвянето на програмата Общинския план ще остане 
в сила като рамков документ на общината. Пълният 
вариант на плана е поместен в сайта на общината 
на адрес www.tervel.bg. Програмата за управление 
също ще бъде поместена там , след като се приеме от 
Общински съвет Тервел .

ЩЕ ПОДПИСВАМЕ ДОГОВОРА ЗА СТАДИОНА 
ПРЕЗ М.ФЕВРУАРИ

За това Общината бе уведомена от Проект „Красива 
България” на 7 януари т.г. Отношенията между Проекта 

на МТСП и общината се уреждат чрез меморандум за 
разбирателство. След подписването на меморандума 
общината ще преведе своя дял от финансирането на 
проекта за ремонт на стадиона в Тервел , равняващ се 
на 70 000 лв. Следва провеждане на тръжна процедура 
и избор на изпълнител, който ще извърши ремонта. 
Сроковете предвиждат започване на строителните 
дейности в началото на лятото. Ще се изградят два 
сектора с 1000 места за сядане от дърво и метал, ще се 
възстанови пистата , ще се направят рампи, подходи и 
стълбища. Бюджета на проекта осигурява и възможност 
за квалификация на 12 безработни от общината по 
съобразена с нуждите на пазара на труда в общината 
специалност.

ПРЕДСТОЯЩО ЗА СЕДМИЦАТА:
- Ще се проведе търг за избор на изпълнител 

– строителна фирма, която ще направи центъра за 
извънкласна работа в читалището в с. Нова Камена

- Ще завърши обучението по ограмотяване на 15 

роми от с. Градница по проект ‘Подкрепа на ромската 
общност в Община Тервел за заетост в земеделието”.
Удостоверения за квалификация по земеделски 
специалности ще получат и 45 роми от Каблешково и 
Орляк.

- На 16 януари в Тервел ще започне последният 
, трети цикъл на обучение по същия проект. 45 
безработни от Тервел , в т.ч. 33 жени ще бъдат включени 
в квалификационните курсове. Ще се обучат и 15-те роми 
от с.Градница, които вече са ограмотени.Така общият 
брой на курсистите ще е 60. Курсът ще приключи в края 
на март.

- На 16 януари възпитаниците на Школата по история 
при ОДК ,с ръководител Георги Желев ще демонстрират 
знания във викторина посветена на 160 годишнината от 
рождението на Христо Ботев. Участниците са 13 и са от 
двете училища в Тервел. За всички участници общината 
осигури тематични награди – дискове и справочници с 
историческа тематика.

Нова година – нов дом
Как се чувствате в първите дни на Новата 

година? Радва ли ви новото начало? В първите дни 
на всяка нова година човек се обзема от желание за 
промяна. Обикновено тя е свързана с външния вид 
– смяна на цвета на косата, нова дреха, нова прическа 
или записване на спорт. 

Да поканим промяната и у дома! Първите 
дни на януари. Чувството, че искаме да променим 
нещо около себе си е най-осезаемо сега, тъй като 
сме в първите дни на първия месец от новата 
година. Обикновено всяка промяна в този период е 
приветствана, защото тя ни кара да се настроим за 

това, което ни очаква. Декември е месец, в който 
покрай празненствата и приключването на годината 
нямаме време да обърнем внимание нито на себе си, 
нито на дома си. 

Поне за уикенд да освежим дома си. Тъй 
като малко от нас биха имали сили да ремонтират 
или дори пребоядисват, ви предлагам много лесен и 
енергоспестяващ начин да задоволите нуждата си за 
промяна. А именно разместване + някой нов аксесоар 
като подарък за дома ви. 

Разместването на мебелите не изисква кой 
знае какви усилия, а придава нова визия на дома. С 
допълнителен акцент тук- таме като възглавничка, 

свещник, етажерка и др., допълнително ще затвърдите 
променения имидж на жилището си.

Нищо друго не ни остава освен да ви 
пожелаем „Честита Нова Година“, а покрай нея и „Честит 
Нов Дом!“

В една зимна, студена, безлюдна нощ вървeли по пътя 
трима странника. Някъде далеч видели светлинка. 
Скоро стигнали до една къща и почукали на вратата. 
Отворил им стопанинът и попитал: 
— Кои сте вие?
— Здравето, любовта и богатството. Пуснете ни да 

пренощуваме. 
— Съжалявам, но у нас има само едно свободно място. 
Ще отида да се посъветвам със семейството, кого от вас 
да пусна. 
 Болната майка казала:
— Хайде да пуснем Здравето.
Дъщерята предложила да пуснат Любовта, а жената 
- Богатството. Докато те спорили, странните пътници 
изчезнали.

Нека през Новата година в къщите ни 
да има място за Здравето, Любовта и 

Богатството!

П О Л Е З Н И  С Ъ В Е Т И

Когато една година отмине всеки човек прави равносметка  за себе си, за семейството, за града и държавата, в които живее. Ето защо редакционният екип на вестника се обърна към няколко човека от Тервел с два въпроса: 
1. Каква е Вашата равносметка за изминалата 2007 година в личен план, като жител на Община Тервел и като гражданин на България ?    2. Какви са Вашите планове за 2008 година и какво бихте искали да се случи през годината?

Ето какво мислят тервелчани: 

Х О Р А Т А  О Т  Т Е Р В Е Л :  З А  С Т А Р А Т А  И  Н О В А Т А  Г О Д И Н А

О Б щ И Н С к И  В Е С Т ИРубРика:

РубРика:

СТОЯНКА ГЕОРГИЕВА – преподавател в ПГТО „Дочо 
Михайлов”:

Трудно е човек да направи равносметка на част 
от живота си. Спре ли на границата между миналото 
и бъдещето, той вижда колко малко е направил и 
научил и колко много неща не е направил и все още 
не е научил. 

„Като, че ли беше вчера” са думите, които неволно 
всеки от нас изрича за да изрази изненадата си 
от събития, неочаквано и за самия него отчели 
изминалото време. Така неволно признава, че улисан 
в обикновеното си ежедневие, забравя за бързия и 
неотменен ход на времето. Още по учудващо е, че 
времето ни се „изплъзва” дори тогава, когато сме 
не само наблюдатели, но и участници в събитията 
отбелязали хода му. Как бързо измина юбилейната 
за мене 2007 година, година, в която трябваше да 
направя равносметка на иначе не малкия половин 
вековен човешки живот. Припомних си детството, 
училището, университета, първия плач на сина ми, 
първия ден в училище като учител, първия „мой” 
клас. Видях пъстрата мозайка от милиони зрънца, 
изпълнени с болка и радост, с недоволство и 
удовлетвореност, с упоритост и отчаяние, с надежда 
и писимизъм, изпълнили дните ми на обикновен 
човек. Разбрах какво богатство притежавам- 
семейство и работа, възможност всеки миг да се 
докосвам до младежкия дух на своите ученици 
и да не губя надежда в бъдещето, много добри 
приятели и вяра в  силата на оптимизма. Зададох 
си и куп въпроси- ще имам ли възможността и 
силата да бъда полезна за близките си, ще имам 
ли духа, търпението и упоритостта да съхраня чрез  
учениците си истинските човешки ценности, ще 
мога ли да бъда малка частица от факторите, които 
ще ни направят истински европейци.... 

„Днес е вчерашното утре”  се пее в една 
песен. Надявам се, че макар и  да е обикновено, 

направеното от мен през 2007 година да е 
подготовка за добра и благодатна 2008 година и 
за близките ми, и за приятелите и учениците ми. 
Надявам се, моите ученици, на които им предстои 
дипломиране да докажат вложеното в тях през 
изминалите четири години и всеки от тях да намери 
своята пътечка след завършване на средното 
образование. Дано 2008 година не бъде изпълнена 
с толкова много човешка болка. Преживените 
земетресения, суша и наводнения да останат само 
като напомняне на природата за това, че  я има и 
иска грижи.  Дано домовете ни станат по-светли, 
душите ни по човечни, а децата ни да бъдат здрави 
и с мечти, които могат да осъществят като българи 
в България.

БОЖИДАР ДЕНЕВ - бизнесмен:
- На първия въпрос мога да отговоря така. В 

личен план  2007 година ще я помня само с хубави 
неща. На първо място с това, че България влезе в 
ЕС. На второ място семейството ми положи много 
труд и усилия в бизнеса, който упражняваме, като 
семеен бизнес. Това е моето семейство, на което 
много държа и разчитам. За Тервел, считам че е 
много добре започването на строежа на църквата 
и усилията, които полага общината за нейното 
съграждане.  Аз съм горд, че живея в такъв хубав, 
чист и бял добруджански град.

Искам да поздравя всички мои съграждани, 
близки и познати с новата 2008 година, като им 
пожелая много здраве, щастие и много успехи във 
всички начинания. На въпроса, който ми задавате 
за моите планове за 2008 година искам аз и моето 
семейство да сме живи и здрави и успешно да 
управляваме нашия бизнес. Имам огромно желание 
през 2008 година да се завърши църквата, а в 
областта на спорта нашия любим отбор “Септември-
Тервел” да влезе отново във “В” група.

КАПКА ГЕОРГИЕВА - средищен директор на ОДГ-
с.Божан: 

-За мен 2007 година беше еднакво благоприятна 
в личен и професионален план. Изпълнена с 
много динамизъм, позитивизъм, но също така и 
с големи очаквания за следващата... По-важно е, 
близките и приятелите ми да са живи и здрави, а 
също така детските градини, които ръководя да 
получат реално и заслужено достойната си оценка 
не само от отделни институции, но и от цялата 
общественост. Работя с прекрасен екип и затова 
резултатите са видни. Мисля, че в края на годината 
удовлетворението от свършеното е  съществен 
момент от професионалното развитие на  всеки 
ръководител.

Ще запомня тази година като много успешна 
за Община Тервел. Нашият град стана по-
красив, по-чист, по-благоустроен. Надявам се с 
многобройните реализирани проекти да стане още 
по-привлекателен и по-европейски.

Горда съм, че правителството на Република 
България осъществи една своя отдавнашна мечта-
членството си в Европейският съюз. Така човек се 
чувства независим, отворен към света, и най-вече 
със самочувствие-гражданин на Европа.

-Бих искала тази година да има мир, здраве и 
благоденствие за всички. Надявам се, в нашият град 
да има реализация за младите хора, да започне 
газифицирането на общината, да се спечели проекта 
за разделното събиране на отпадъци, да има много 
играчки за децата в детските градини, да  няма 
гладни пенсионери, да  дойдат много чуждестранни 
инвеститори и град Тервел да стане конкурентен на 
всеки един европейски град. 

ДАМЯНКА ИВАНОВА –педагог в ОУ с. Орляк:
-На първият въпрос бих отговорила следното: 

обикновеният българин е станал много черноглед 
човек: почти винаги недоволства или се оплаква от 
държавата, от липсата на пари, от времето, от ред 
други неща. Аз никога не съм била максималистка 
и затова не съм очаквала кой знае какво да се 
случи през 2007 година. За мен е важно да има 
мир в родината ми, да живеем в един приветлив 
и спокоен град и да се радвам на здраве, на 
успехите на близките и приятелите ми. Лично аз 
съм доволна, защото се чувствах пълноценна в 
семейството и работата си.  Смятам, че годината 
беше благоприятна за гражданите на Общината, 
защото жителите й видяха няколко преасфалтирани 
улици, обновено улично осветление, отремонтирани 
сгради на училища и детски градини, по-добри 
условия за работа на хората.

 За България като цяло годината беше и добра, 
и лоша. Завърнаха се дългоочакваните медици, 
приеха ни в Европейския съюз, постигнати бяха 
забележителни успехи в спорта и културата. Но 
болка предизвикаха опустошените от водната 
стихия домове, осиротелите близки на загиналите 
в катастрофи  и прегорялата от суша добруджанска 
равнина. И все пак-когато в края на годината 
гледах предаване по телевизията за “Българската 
Коледа”, у мен остана удовлетворението, че това 
благородно дело-да дадеш нещо съвсем малко, но 
толкова ценно, е дело на обикновените хора. Те са 
анонимни и на тях не им обещават слава или лично 
облагодетелстване. Но даряват своето левче, за да 
помогнат на дете в нужда. Вярвам, че щом има още 
такива хора, България ще я бъде. За 2008 година не 
правя някакви големи планове за бъдещето. За себе 
си желая здраве, както и за близките ми. Ще бъда 
щастлива, ако децата ми постигнат целите, които си 
поставят и изживяват детството си пълноценно. 

                                                         Продължава на стр. 4
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ТЕРВЕЛ

и з д а н и е  н а  О б щ и н а  Т е р в е л

З А  З И М А Т А  В  Т Е Р В Е Л

И З М И Н А Л А Т А  2 0 0 7  –  И Н Т Е Р Е С Н И  ц И ф Р И  И  ф А к Т И

Зимата, такава каквато помнят много хора от общината , започна в следобедните часове на 2 януари. На 3-ти януари осъмнахме с навявания и 
непроходими пътища.За часове без ток останаха в селата Кочмар , Зърнево и част от с.Коларци. Пак за няколко часа без вода остана Тервел. Разчистването 
започна още призори на 3-ти януари. На 4-ти януари , с известно закъснение от няколко часа пациентите на хемодиализния център от Тервел и селата бяха 
транспортирани до Добрич.

Детските градини по селата останаха затворени до 11 януари включително. В Тервел работиха две седмици с намален брой деца и с дежурни 
групи. Училищата останаха затворени в първите три дни след Коледната ваканция и започнаха учебни занятия на 10 януари.Въпреки, че по-голяма част от 
училищата поддържаха работата на парните инсталации през ваканцията , температурите в класните стаи се покачваха много бавно.Поражения на парната 
инсталация има в основното училище в с.Зърнево.Там са се пропукали радиатори в коридорите.Най- бавно се покачват температурите в училището в с.Орляк. 
Класните стаи са с нова ПВЦ дограма, но парната инсталация се нуждае от цялостен ремонт.В останалите 9 училища няма съществени поражения.От началото 
на годината до момента бюджетните звена са получили от доставчика на течно гориво 36 000 л. газьол.

М О Е Т О  “ Г А Р Д Ж Е ”
Е  Н А Й - Х У Б А В О

И   Н А Й - У М Н О

Учителката пита:
- Деца, от кой зеленчук ни текат сълзи ?
Стефчо вдига ръка.
- От картофите, госпожо !
- Как така от картофите ? От лука, Стефчо !
- Госпожо, вас никога ли не са ви уцелвали с картоф по главата?

(продължава от стр. 1)

-Участие в Пети национален конкурс за 
мажоретни танци “Златен помпон” Албена-
Добрич с международно участие и спечелват 
2-ро място във втора възрастова група.

- В рамките на общинска ваканционна 
програма „Наше лято”, през 2007 година са 
проведени 19 мероприятия в месеците– 
юни, юли и август. 

- В програмата през изминалата 2007 
год. взеха участие около 400-450 деца–
гости на гр. Тервел през летните месеци, 
деца от детски градини на територията на 
общината, деца в яслена възраст, младежи, 
ученици от СОУ и ПГТО. 

- В рамките на 2007 год., 
Местната комисия за борба срещу 
противообществените прояви на 
малолетните и непълнолетните (МКБППМН) 
при Община Тервел е образувала и 
разгледала 37 възпитателни дела. 
Комисията в състав по чл.11, ал.2 от ЗБППМН 
е наложила възпитателни мерки, спрямо 
35 малолетни и непълнолетни лица. При 
едно непълнолетно и едно малолетно лице 
има рецидив от повторно извършителство 

на противообществени прояви и 
престъпления. Спрямо непълнолетното 
лице е изпълнена мярката „Лишаване от 
свобода”, непълнолетният към момента се 
намира в ПД „Бойчиновци”. Малолетният 
е регистриран в ДПС и поведението му се 
следи от общ. възпитател. 

- И през 2007 год., продължи 
функционирането си Консултативния 
кабинет по проблемите на детската 
личност към МКБППМН при Община Тервел. 
Кабинетът се помещава в сградата на Стария 
съвет, стая 107. Заниманията от м. август 
се водят от общ. възпитател-Дамянка 
Иванова. През годината са преминали 15 
деца, 12 от които са с наложена възпитателна 
мярка. Възпитателят работи през годината 
даровито дете, „дете в риск” и с дете от 
„SOS-детски селища” гр. Трявна, включено 
в програма за „Реинтеграция в семейната 
среда”. 

- През година са проведени 12 
заседания на Комисията в състав по чл.11, 
ал.2 от ЗБППМН, на които са разгледани 
поведенията на малолетни и непълнолетни 
правонарушители. Освен тези заседания са 
проведени и 2 срещи на членовете от общото 

събрание, на които са обсъдени годишния 
отчет на Местната комисия за 2006 год. и 
провеждането на текущи, планови задачи 
на Комисията. 

- През 2007 год. бе разработена и 
реализирана от МКБППМН при Община 
Тервел - Общинска програма за превенция 
на насилието между учениците за периода 
2007-2010 год. Целта на настоящата програма 
бе да определи общинските приоритети в 
областта- превенция на насилието между 
ученици. Тя очерта начините, по които чрез 
партньорството между Отдел „Закрила 
на детето”, Детска педагогическа стая, 
МКБППМН и Училищните комисии за БППМН 
се създават условия за ограничаване на 
насилието и агресията сред учениците, 
за постепенното подобряване на тяхното 
благосъстояние и включването им в живота 
на обществото като пълноценни граждани. 
От 01.03.2007 до 31.12.2007 год. бяха 
проведени следните мероприятия-

- „Любов- магическа реалност”;
- „Отворени врати”;
- Организиране на ден за „Духовно 

развитие” с ученици от с. Орляк;

- Организиране на ден за “Формиране 
на социални умения” с ученици от ПГТО 
„Дочо Михайлов”;

-Правно и гражданско възпитание 
– Права и отговорности- периодично 
извършвани срещи- разговори с деца на 
възраст от 9- 17г.

- Популяризиране и представяне 
дейностите на ОДК и общинска ваканционна 
програма „Наше лято” сред децата, 
учениците, родителите и педагогическите 
кадри;

- Дейности по инициативата „Духовност 
и култура”, насочени към отбелязване 
на големи християнски и мюсюлмански 
празници – заедно деца и родители;

- Съдействие за включване в програми 
за заетост на безработни родители на „деца 
в риск” и с отклонения в поведението;

-  Изграждане на обществена подкрепа- 
комплексни услуги за деца и семейства 
в следните направления: превенция на 
„деца в риск”; институционална грижа 
и деинституализация; услуги за деца с 
девиантно поведение– склонни към 
агресия и насилие;

- Тренинг-обучение „Синя светлина” 
на тема: „Насилието и агресията между 
учениците”- с ученици от с. Орляк и гр. 
Тервел;

- Квалификационни семинари и работни 
срещи с представители на съд, прокуратура, 
полиция, О ”ЗД” към Д „СП”, с обществен 
възпитател, членове на Местната комисия 
и педагогически съветник по промените в 
Закона за БППМН;

- Анкета с ученици от гр. Тервел на 
тема: „Какво според вас поражда агресията 
между учениците”;

През 2007 г. в Тервелската болница 
са проплакали 92 бебета. Други 50 
тервелчанчета са се родили в Добрич.

Сключените бракове в ритуалния дом 
на Тервел са 55. В Добрич са се разписали 
още 20 двойки от Тервел. 244 човека от 
общината са напуснали този свят през 2007 
г. 462 младежи са навършили пълнолетие 
през миналата година. 143 от тях живеят 
в Тервел. 1842-ма човека са си направили 
заверка за постоянен адрес на територията 
на общината. 486 са заверките за настоящ 
адрес.

Х О Р А Т А  О Т  Т Е Р В Е Л :  З А  С Т А Р А Т А  И  Н О В А Т А  Г О Д И Н А
Продължава от стр. 3

Искам, когато  се срещам с хора,  по-често да загърбваме недоразуменията и да си казваме мили думи 
не само на празник.  От управляващите в Община Тервел бих поискала да намерят по-ефективни начини за 
задържане на младите в града, защото не е тайна, че населението ни застарява. Все повече майки и бащи 
изпращат децата си да работят както в чужбина, така и в по-големите градове. А децата , които отлитат, не се 
връщат назад.

От управниците на България очаквам да  проведат едни по-успешни реформи в образованието, което да 
даде резултат в обучението и възпитанието на децата в трудните райони, към който отнасям и Орляк. По 
всякакъв начин трябва да се насърчават и талантливите деца на България да се учат и развиват в своя роден 
град  и в родината си.

ДИМИТРИНА СИРМЕНА – пенсионер:
-Фойерверки възвестиха в заснежения ни град изтичането на старата и настъпването на Новата година в 

спокойната зимна нощ. Отиде си една мирна 2007 година, изпълнена с много общински и градски мероприятия. 
Трябва да сме черногледи ако не забелязваме красивото около нас. Как да не се радваме на обновения парк, 
на кътовете за отдих, на палитрата от носии и танци на децата от Ансамбъл “Калинка Вълчева. Приятно е вечер 
да се разходиш вечер по осветените улици, да дочуеш тихата музика от заведенията. Приятно ми е да срещна 
своите съграждани с които съм живяла повече от половин век, със своите пораснали ученици, станали лекари, 
юристи, инженери, строители, които не са напуснали родния си град, а са останали в него и работят за него.

Разхождам се из града и си мисля, че живота ми е изпълнен с ползотворен труд. През новата 2008 година 
очаквам нови постижения в общински план.Искам да видя всички улици асфалтирани, функциониращ шадраван 
пред хотел “Байкал”, подновени и оборудвани спортни площадки, младежки клубове, където младежите да 
прекарват свободното си време. Да се осигури работа за младите, за да останат тук и да благоустрояват града.

Аз съм оптимист и вярвам, че това ще стане, благодарение на добрата работа на общинското ръководство.
Желая на всички съграждани здраве, вяра, спокойствие и благополучие. За себе си желая здраве, за да мога 

да търся добротата в съвременното общество и да помагам според силите си. 
 

ДОНКА  КОСЕВА – търговец :
-Изминалата 2007 година беше успешна за мен и моето семейство. В личен план се радвахме на една чудесна 

внучка.
Като жител на Община Тервел и като гражданин на България  се чувствам спокойна и удовлетворена.
За 2008 година пожелавам за себе си, за близките ми и за всички хора на планетата най-вече здраве и мир. 

Нека 2008 година да бъде успешна и ползотворна.
 
ЦВЕТАНКА И ТОДОР ИВАНОВИ – пенсионери:
-На първия въпрос ще отговорим така: Рано е да си правим равносметка, защото на нашия народ все му 

излиза крива сметката.
Така ни се иска да виждаме хора усмихнати и щастливи. Малко постигнахме, а много изгубихме през 

дългия преход към демокрацията. През 2007 година, като че ли започнахме отново да съграждаме. Дано тази 
тенденция продължи.

На втория въпрос: бихме искали да ни обединява обичта и уважението, защото омразата ни разединява, 
разяжда душите ни – прави ни болен народ. Да сме заедно не само когато страдаме, но и когато празнуваме.

Да има работа за всички, за да расте 
броя на населението в Тервел, а не да 
намалява.

В световен мащаб да спре войната на 
верска и етническа основа. Животът е 
най-голямото богатство на този свят и 
се дава само веднъж. Другото е мечта 
на човечеството. Затова желанието ни 
за 2008 година е да виждаме богати 
и проспериращи българи в красива, 
плодородна и преуспяваща България в 
Европейския съюз.


