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П Р Е Д С Т А В Я М Е  В И

От Добрич  към Тервел пътят направо пощурява. Сякаш е теглен от блясъка на 
светкавицата, криволичи, слиза от нанадолнището, издига се нагоре и стига до Тервел, до 
“гората” на Тервел, която на 22 септември ще те посрещне с песен, защото равна е Добруджа, 
но е песен и край няма.

А когато се запее песен в гората, сякаш виждаш други хора, в други дрехи облечени, 
сякаш равнината застава между нас и песента и като писнат онези ми ти гайди, като 
затрепти гласът на песента и като зашепнат кавалите-чини ти се, че е валял дъжд, валял и 
е заприщвал всички и сега всичко се е отприщило и е пълно с миризми на есенни листа, на 
билки, на спомени и мечти.

Много живот и всякакъв има в добруджанската песен. Много мъдрост има и от много 
векове. Сигурно и за това, добруджанската песен никой не я пее седнал, а прав, защото 
човекът, който я пее трябва да е не само прав, но и праведен. При нея няма скрито-покрито, 
речено-недоречено. Излиза от гърлото и като че ли се е наговорила с гората да я поеме, да 
припне по върховете на дърветата, покрай града и околните села и да остане в душите на 
хората, които я слушат.

Каква магия, какво чудо е нашата добруджанска песен. И за това искаме да я овардим, 
да я има, пели са я дедите ни, да я пеят и децата ни.

 Началото е сложено през 1990 година, когато три общини - Тервел, Силистра и Добрич 
решиха да възстановят тервелския събор. Именно в Тервел, защото през 1960 година, в 
този красив кът на България, Българското национално радио провежда втория за  България 
събор на народното творчество /първият събор е в Странджанското градче Граматиково/.  В 
далечната 1960 година  песните на Добруджа са ечали в нашата гора от  седем сцени. Толкова 
много са били любителите на равната и пълна с простор добруджанска песен,толкова много 
са били хората,които са можели да пеят със сърце и умение,толкова много са били и другите-
които са можели да слушат с разбиране и удоволствие майсторите на колоритните гальовни 
мелодии.Тогава са открити много талантливи певци, които поемат пътя 

към професионалната 
сцена.

И сега не е угаснал 
духа на добруджанеца, 
поривът му да пее, 
да танцува, да се 
весели от сърце. 
Наред с мъдростта 
и желанието да се 
съхрани традицията 
на по-старите, редом 
с тях пеят и танцуват 
малките, които също 
като своите баби и 

дядовци носят в сърцето си красотата 
на добруджанския фолклор, играят и 
пеят от душа. В изминалите събори са 
участвали самодейци - групи, изпълнители 
от Силистренско, Добричко, Шуменско, 
Разградско, Варненско… Те се надпяват и 
надиграват на две сцени в гората на Тервел, 
а гостите които ги гледат и слушат се радват, 
пеят и играят заедно с тях. Това е нашият 
Тервелски събор, носещ духа български, 
добруджански.

И тази година в Десетия “Добруджански 
събор Тервел 2008” ще участват много 
самодейци. През целия ден на 22 септември – 
Денят, когато ще се чества 100-годишнината 
от обявяването на  независимостта на 
България  и Денят на град Тервел, всички  
ще се включат в един всеобщ празник. 
Празникът на народното творчество, празникът на българщината. А вечерта за младите и 
за всички любители на поп музиката, концерт ще изнесат група “Те” и Преслава Пейчева.

Каним всички, които имат желание да участват в  Празника на града , да заповядат на 22 
септември и да споделят заедно с нас радостта и стремежа ни да бъдем съпричастни към 
Големия празник на България – 100 годишнината от обявяването на Независимостта и към 
Големия Празник на Душата човешка- тържеството на добрата,стара  родна добруджанска 
песен.

 Съборът ще бъде открит от кмета на града г-н Живко Георгиев в 9.30 
часа на първа сцена в градския парк.

Очакваме Ви да донесете радостта и усмивките, шарените цветове 
и слънцето на Празника!

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
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„Когато често се срещаме с дадени хора, те стават част от живота 
ни. И като станат част от живота ни, започват да се опитват да го променят. И 
се сърдят, когато не правим това, което те изискват от нас. Понеже всеки си 
мисли, че знае как другият трябва да живее живота си, но всъщност никой 
не знае как трябва да живее своя собствен.”

Паулу Коелю
„Алхимикът”

           МИСЪЛ НА БРОЯРубРика
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По-важните новини през 
изминалата седмица на 

територията на Областта:
1. 77 зрелостници се явиха на поправителна матура 

по български език и литература в Добричка област на 1 
септември, съобщават от Регионалния инспекторат на 
Министерството на образованието и науката. Общо 105 
са били подадените заявления, но 28 от младежите не 
са влезли в класните стаи. Матурите по български език 
и литература се провеждаха в Професионална гимназия 
по транспорт и обслужване в Добрич, Професионална 
гимназия за кадри в обслужващата сфера в Балчик, 
Професионалната гимназия по земеделие в Генерал 
Тошево, Професионална гимназия по техника и облекло 
в Тервел, Професионалната земеделска гимназия в 
Каварна и СОУ “Асен Златаров” в Шабла. Над 4 500 бяха 
младежите в страната, които се явиха на поправителната 
матурата по български език и литература. На 2 септември 
-141 зрелостници се явяват на държавен зрелостен изпит 
по избран от тях предмет. .

2. Социалните помощи на 885 бедни от Добричка 
област са спрени след 1 юли, след като влезе в сила 
законодателната промяна, с която максималният 
срок, в който могат да се получава подпомагане, бе 
намален от 18 на 12 месеца. Потърсена е възможност на 
отпадналите от подпомагане да се намери работа чрез 
Бюрата по труда. 29 бедни са санкционирани със спиране 
на помощите заради отказ да полагат задължителния 
обществено-полезен труд в продължение на поне пет 
дни. 9 са получили еднократни парични помощи на 
стойност 1793 лв. Правото си на безплатно пътуване 
с автобус са упражнили 148 хора с увреждания и 21 
многодетни майки. Изплатените на това основание 
пари са в размер на 13 085 лв. 2 929 са бедните, чиито 
здравни осигуровки са платени от дирекциите “Социално 
подпомагане” в областта. 16 бивши затворници са 
потърсили съдействието на социалните служби. Девет 
от тях са започнали да получават месечни социални 
помощ, 6 са подпомогнати еднократно. Седем бедни 
са получили пари за заплащане на наем на общинско 
жилище. Приетите до момента молби за помощи за 
отопление са 2872. Одобрени са 2412. Крайният срок е 31 
октомври 2008 г., съобщават от Регионалната дирекция 
за социално подпомагане.

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

1. Безплатни почивки за възрастните хора тази 
есен и компенсации по 100 лв. за социално слабите 
семейства в България предвижда правителството, 
обяви министър-председателят Сергей Станишев пред 

журналисти в Министерския съвет. Идеята е между 
3000 и 5000 пенсионери да отидат на почивка – на море 
и планина, за десетина дни от средата на септември до 
края на ноември тази година. Критериите кои точно 
възрастни хора да се възползват от тази възможност 
ще изготвят понсионерските организации съвместно 
със социалното министерство, уточни министър 
Емилия Масларова. Средствата за реализацията на това 
намерение на правителството ще бъдат от бюджетния 
излишък. 210 млн. лв. от него ще бъдат разпределени в 
социалната сфера. През октомври еднократна помощ от 
100 лв. ще получат както най-бедните семейства заради 
ръста на инфлацията, така и възрастните хора с най-
ниски пенсии като компенсация, че преизчислението 
от октомври не ги обхваща. С близо 60 процента се 
увеличават енергийните помощи за домакинствата. С 30 
лв. повече пък ще получат първокласниците от социално 
слаби семейства. 

2. Социалното министерство се кани да стимулира 
допълнително бъдещите родилки. Хората на Емилия 
Масларова предлагат майчинският отпуск да се увеличи 
от 315 на 410 дни от догодина. Така държавата стимулира 
майките да настояват пред началниците си парите им да 
бъдат осветлени. Министърът настоя осигурителният 
праг да скочи средно с 30%, а в някои отрасли с пъти 
повече. След приемането на промените в закона глобите 
за “черни каси” ще стигнат 15 000 лева, а при повторно 
нарушение - 30 000 лева. Социалното министерство 
планира и хайки в големите фирми за проверка на 
“черни каси”. Трудовите договори пък ще отиват не само 
в НАП, но и в инспекцията по труда, за да се следи кой на 
каква сума се осигурява.

3. Проверки на всички намаления на стоки в 
страната започват експерти от Комисията за защита на 
потребителите. Националната кампания за проверки 
на търговските обекти има за цел да проследи дали 
търговците спазват изискванията на Закона за защита 
на потребителите при обявяване на намаления. Едно от 
тези изисквания е върху етикета на всеки от артикулите 
освен новата му цена да присъства и старата, която 
да е зачертана. Условие да бъде обявено намаление 
на дадена стока е тя да е продавана в продължение 
поне на месец на старата й цена. Друго изискване при 
обявяване на намаление е на витрината на търговския 
обект да е посочен срокът, за който то е валидно. Освен 
това намалените стоки трябва да бъдат отделени от 
останалите в магазина на специално обозначени за тази 
цел места и потребителят да бъде информиран за това.

4. Български учени са на път да победят 
онкологичните заболявания. С вливане на специална 
течност може да бъде блокиран растежът на раковите 

клетки. Стопирането на деленето им се осъществява 
от миниатюрни частички диамант, разбит в специална 
камера. Скъпоценният камък, който в случая се оказва 
лечебен, се натрупва около кръвоносните съдове край 
видоизменената клетка и по такъв начин намалява 
кръвоснабдяването й. Така се прекъсва нейното 
хранене, а от това деленето й се забавя. Крайният 
резултат е удължаване на живота на хората с карциноми. 
Българските учени от Института по космически 
изследвания и Института по молекулярна биология на 
БАН работят съвместно със свои колеги от института 
“Йофе” в Санкт Петербург и Солунския университет.  

5. Няма желаещи за кадрови пехотинци в Българската 
армия (БА). Новият закон за въоръжените сили 
предвижда бойците със служба да получават жилище на 
половин цена и пакет със социални привилегии. Армията 
подготвя създаването на свой пенсионен фонд, който 
да подпомогне вдигането на пенсиите на отслужилите. 
Основният проблем, който съществува, е набирането 
на кадрови войници, и то кадрови войници главно в 
Сухопътните войски.

По- важните новини през 
изминалата седмица от чужбина:

1. Земетресението, което разтърси югозападните 
китайски провинции Съчуан и Юнан, убивайки 22 души, 
е повредило или разрушило повече от 100 000 сгради 
и засегна най-малко 440 000 жители. Епицентърът на 
труса е бил на около 30 км. покрай границата на Съчуан 
и Юнан, на дълбочина около 10 км. Според Геоложки 
преглед на САЩ земетресението е било с магнитуд 
5,7, докато агенция Синхуа твърди, че трусът е бил 6,1. 
Агенцията съобщава за 656 повредени училищни сгради, 
както и че проливните дъждове и трудният терен пречат 
на спасителните операции с некачествени мобилни 
връзки. Части от провинция Съчуан бяха разрушени от 
земетресението през май, при което загинаха над 70 
000 души. Известна с пандите и кухнята си, провинцията 
положи доста усилия да се възстанови след катастрофата, 
оставила близо 10 милиона души без дом.

2. Ураганът “Густав” може да причини покачване 
на водите на морското равнище в Мексиканския 
залив, което да остави Ню Орлиънс отново под вода, 
предупреждават експерти, цитирани от Франс прес. Не 
са повод за успокоение и прогнозите на американския 
Национален център за наблюдение на ураганите, който 
съобщи, че вече не очаква “Густав” да се превърне 
отново в ураган от четвърта степен по петстепенната 
скалата на Сафир-Симпсън, тъй като “Катрина”, който 
три години по-рано опустоши града, отнемайки 
живота на над 1000 души, бе ураган от трета степен. 
Прогнозите са, че “Густав” ще бъде ураган от трета 

степен, придружен от ветрове със скорост до 204 км/ч. 
Близо два милиона души вече бяха евакуирани от най-
опасните райони в южните щати на САЩ. 

3. Швейцарски аматьор астроном откри нова комета 
от обсерватория в западния регион Юра, предаде АФП. 
Последното открито засега небесно тяло има диаметър 
от 20 хиляди километра и е наречено Ори на името 
на своя откривател Майкъл Ори. Само пет подобни 
комети - крехки струпвания на прах, лед и въглеродни 
молекули, смятани да са най-старият материал, останал 
след изграждането на нашата звездна система - са били 
документирани от Швейцария от 17-и век насам. Най-
добро наблюдение на новооткрития небесен обект се 
очаква да може да се осъществи през месеците октомври 
и ноември. До този момент са регистрирани около 200 
комети, най-известната от които е Халеевата.

4. Рейтингът на президента на Франция Никола 
Саркози достигна най-високо равнище от шест месеца, 
предаде радио „Ехото на Москва”. В момента 44% от 
анкетираните оценяват положително дейността на 
френския президент. Това е  с 5% повече отколкото 
преди един месец. Според социолози причината за 
повишаването на одобрението към Саркози е в активната 
му роля по отношение на конфликта в Афганистан, както 
и пътуването му до Кабул, за да почете паметта на 10-те 
френски войници, убити в Афганистан.

И С Т О Р И Ч Е С К А   Р У Б Р И К А

Устремът на настъпващите българи, които чувствали, 
че отиват в бащини земи, не стихвал. Не ги задържали засеци, не 
ги плашели препятствия от какъвто и да е род. През телените 
мрежи, под покосяващата песен на куршумите към 9 часа и 30 
минути Преславският и Варненският полк достигнали до 250-300 
крачки пред последните противникови заграждения.

Загубите били значителни, а крепостта все още си оставала 
в ръцете на своите защитници. След падането на фронтовия по-
яс румънците намерили временно спасение зад втората си отбра-
нителна линия. В тъмната доба скоростно им дошли в подкрепа 
три полка, отделени от букурещките войски.

Със своя следваща заповед генерал Киселов конкретизирал но-
вите задачи на частите за следващия ден. Подновената атака 
била със стария си устрем, със същата храброст, със същата 
воля за победа. Никаква умора не личала. Напротив! Паниката от 
предния ден се предала и сред подкрепленията на отчаяните 
бранители на Тутракан. Скоро генерал Тудореску отдал заповед 
войските му да започнат да се прехвърлят отвъд Дунав, да бя-

гат...
Към 4 часа следобед наши части „надвиснали над града”. Пред 

тях се появил парламентьор с писмо. Генерал Киселов го приел и му 
изложил исканията си: всички да сложат оръжието си и се предадат. В 
16 часа и 30 минути на 6 септември 1916 г. боят за овладяването на 
Тутраканската крепост завършил. Недостъпният тет дьо пон 
бил овладян от българските победители. Пленени били 2 знамена, 
450 румънски офицери и 28 000 войници, без ранените … 

На другия ден след овладяването на Ту т р ак анс к ата 
к р епо с т генерал Пантелей Киселов получил задача да 
насочи дивизията си към Аккадънлар (днешно Дулово) и 
заедно с 2-ра бригада от 1-ва софийска дивизия да атакуват 
южния и югоизточния сектор на румънската отбрана. 
В разгорещилия се бой 4-та дивизия отново действала 
победоносно, въпреки че след епопеята си край Дунава 
дивизията дала много свои войници в жертва или ранени и 
„сега (тя) не разполага(ла) с повече от 9000 такива.”

Устремът на 4-та преславска дивизия не спирал. На 17 

септемвр и т я  в з е л а у ч а с т и е в  а т а к а т а  на Кубадинската 
позиция. И то срещу най-силната й част. Първоначалният 
успех на преславци тук се оказал временен. Четири пъти 
заветната височина, к ъм която се стремели и те, и техни-
те противници, минавала ту в ръцете на едните, ту на 
другите. Нови 2000 души ранени и убити дала дивизията на 
генерал Киселов. И все напразно...

Цял месец се подновявало настъплението срещу тези 
важни позиции, Кубадинските. На 19 октомври преславци пак 
получили една от най-отговорните задачи в състава на 
3-та армия. Противникът сега бил „обърнат в бягство”. 
Преславци пробили отбраната, на следващия ден развили 
успеха си. „Желязната” дивизия, както я наричали, сега 
окончателно решила изхода на войната срещу Румъния.

Продължило преследването на север. Овладени били Черна 
вода, Исакча, Мачин. На 5 януари 1917 г. генерал Киселов бил в 
Браила. Наградили го с орден „За храброст” - II степен. В края 
на същото лято, на 15 август, бил произведен за „особените 

си военни заслуги” в изконна Добруджа генерал-лей тенан т.
После взел участие и в боевете на Южния фронт.
С Височайша заповед № 2 от 12 октомври 1918 г. генерал-

лейтенант Пантелей Киселов станал началник на 3-та 
военноинспекционна област със седалище Русе. Тук той живял 
и след преминаването си в запаса - до края на 1926 г., когато 
се преместил в столиц а т а.

Към края на военната си кариера прославилият се 
при Тутракан военачалник получил най-високото офицерско 
звание — генерал от пехотата. Декорирали го с ордена „За 
военна заслуга” - I степен с военно отличие.

Поминал се на 14 октомври 1927 година. Погребали 
го с полагащите се почести, а за гражданството в Русе бил 
обявен тридневен траур. 

лковник Стефан Стефанов
Край !

През изминалия период от 30 август до 5 септември 2008 год. на територията обслужвана от Областна Дирекция „Полиция” (ОДП)-Добрич, са регистрирани 12 криминални престъпления и  произшествия.  
През изминалите дни на територията обслужвана от ОД „Полиция”- Добрич са регистрирани 25 пътно-транспортни произшествия, с един загинал и четирима ранени граждани без опасност за живота им.  
Поделенията на ОД „ПБЗН”-Добрич са участвали в гасенето на 34 пожара, при пет от тях са нанесени сериозни материални загуби и щети. Другата част от тях са възникнали основно в сухи треви и отпадъци и не са нанесени 

сериозни материални щети. 
На 01 септември в 10:10 часа в “Пожарна безопасност и спасяване” гр.Тервел е получено съобщение за възникнал пожар в лек автомобил “Фолксваген Голф”, собственост на И.Ч. от гр.Тервел. Обгоряла е част от ел.инсталацията 

и  въздушен филтър. Причината за възникналия пожар е техническа неизправност.

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:

РубРика:

РубРика:

Мъничко от възрожденския хумор …

Да се чете навреме
Видяла жената на Марин Терзията, че мъжът й като пие 

всяка вечер по бърдуче, ракията скоро ще свърши. Взела на 
заем от съседите голяма дамаджана, напълнила я от бурето с 
ракия и я скрила на тавана, добре увита с вълнена черга. Бай 
Марин разбрал, че липсва съдържанието на бурето и след дълго 
търсене върнал живата вода в бурето. Дамаджаната напълнил 
с вода, поставил я на мястото й и пак я покрил с чергата.

След два -три месеца, когато приключил с ракията, поискал 
от съседа вестник, прибрал се вкъщи и когато жена му ошетала, 
сложил газената лампа  до леглото и зачел на глас:

- Ако муите започнат да апят, времето ще се развали. Когато 
плужъците се крият дълбоко в земята зимата ще е студена…

Разбрал, че жена му следи с интерес и продължил:
- Ако завиеш дамаджана, пълна с ракия, с вълнена черга, 

след две-три седмици ракията става на вода. Ако котката… - 
да продължава да съчинява четивото си вече не било нужно, 
защото жена му излязла. Чул се шум на тавана, а скоро се 
върнала разтревожена.

- Брей-й тия вестници много познават. Как не ми го прочете 
по-рано !

        ВИЦ НА БРОЯ  РубРика:

продължение 

Т В О Р Е Ц Ъ Т  Н А  Т У Т Р А К А Н С К И Я  Т Р И У М Ф



�Година III,   брой 30, сряда, 10 септември 2008 г.     ТЕРВЕЛ 

О Б Щ И Н С К И   В Е С Т ИРубРика:

О Б Я В А

ПРОВЕ ДЕ СЕ ПОРЕ ДНОТО 
ЗАСЕ Д АНИЕ НА 

ОБЩИНСКИ С ЪВЕТ ТЕРВЕ Л

ЗА  ОБРАЗОВАНИЕТО – 
„НОВИТЕ – С ТАРИ „ПРОБ ЛЕМИ 

НА У ЧИЛИЩ АТА
Това стана на 5-ти септември, в заседателната зала 

на Община Тервел.Присъстваха 18 от общо 21 общински 
съветници.

Основна точка от дневния ред бе обсъждането 
и приемането на информация за готовността на 
общинските просветни звена / училища,детски градини  
и общински детски комплекс/ за работа през новата 
учебна година.

В хода на дебатите по темата се очертаха няколко 
рационални мнения и предложения:

* Децата от с.Жегларци ,които ще пътуват до СОУ 
Тервел да бъдат придружавани от учител,който до края 
на миналата учебна година е работил в тамошното 
училище.Това настояване бе мотивирано и от подписка 
от родители на деца от с.Жегларци,внесена в общинския 
съвет от съветничката Нефизе Исмаил от същото село.
Въпреки продължителното дискутиране не се стигна 
до категорично становище , че назначаването на такъв 
учител в СОУ  ще стане или няма да стане факт.Становище 
по въпроса освен съветничката Нефизе Исмаил изказаха 
още Председателят на Общински Съвет Тервел г-н 
Айдън Фаик и Директорът на СОУ Тервел Стоян Стоянов.
Първият от тях подчерта, че назначаването на такъв 
учител е в интерес на децата от селото, вторият изказа 
мнение, че вероятно училището няма да разполага с 
достатъчно средства и отправи искане към Кмета на 
общината за осигуряване на допълнителни средства от 
общинския бюджет за издръжка на СОУ Тервел.В дебата 
по темата „имат или нямат  СОУ и общинските училища 
достатъчно средства за издръжка” мнения изказаха 
Кмета на Общината Инж.Георгиев и Зам.Кмета Дияна 
Илиева.Подчертано бе, че в никакъв случай не може 
да се счита, че училищата имат изобилие от средства и 
при всички случаи управлението на ресурса им трябва 
да се осъществява предпазливо и при спазване на 
определените приоритети.Така се управлява и бюджета 
на общината,който също никога не е достатъчен, за да се 
задоволят потребностите на всички субекти в публичното 
пространство.Казано с други думи – делегираните 
бюджети за училищата,така както и общинския бюджет 
не означават неограничени права за кметовете и 
училищните директори.Те са преди всичко отговорност 
и умение за управление,както и добра комуникация с 
обществеността и учителските колективи, за да се обяснят 
коректно взетите управленски решения.Пояснено бе и 
, че приемащите училища след оптимизирането / СОУ 
приема децата от Поп Груево,Божан и Жегларци/, а ОУ 

Нова Камена – тези от Градница/ приемат остатъците от 
бюджетите на закритите вече училища – за СОУ сумата 
възлиза на около 30 000 лв, а за Нова Камена – около 
13 000 лв.Освен това приемащите училища получават 
още увеличение на стандарта за издръжка на 1 ученик 
за общия брой ученици в тях, т. Е за СОУ сумата ще 
бъде около 39 000 лв., а за Нова Камена – около 9 000 
лв.Тези разяснения допълниха информацията,внесена в 
общински съвет, в частта й за финасовото обезпечаване 
на учебния процес.

*Общинският съветник Розиян Енчев постави 
въпроса за безспорната полза и необходимост от 
охранителни камери и системи за видеонаблюдение в 
училищата.

*Ради Кралев,общински съветник , педагог в 
с.Коларци, подчерта проблема  за създаването на 
подходящи условия за пътуващите деца,които изчакват 
автобусите по селата.Уточни се , че една част от 
кметовете по селата са намерили решение на проблема 
и са помислили как да облекчат децата и родителите, а в 
други села това все още не е направено и през студените 
зимни дни децата ще мръзнат, ако кметовете не  вземат 
адекватни мерки.

Освен подчертаните няколко акцента се направиха 
още редица пояснения и се зададоха въпроси, от които 
стана ясно, че системата на делегираните бюджети все 
още не се е наложила като философия на работа за част 
от директорите на общинските училища и механизмът 
,както и  отговорностите,които те носят за управлението 
на поверените им публични средства все още не са 
осъзнати напълно от всички .Така например:

*Директорите на СОУ и на ОУ с.Нова Камена отправиха 
паралелно искане към общинска администрация за 
промяна на формулата,съгласно която са разпределени 
средствата на общинските училища. Това паралелно 
искане съдържа подчертано комичен елемент.
Обяснението на комичността е следното:Училището 
в с.Нова Камена ползва специална добавка за селско 
средищно училище в съставената и утвърдена за нашата 
община формула,чрез която за него се осигуряват 
повече средства , отколкото то би получило, ако нямаше 
утвърдена такава добавка .Отделна добавка пък 
компенсира разходите на другите училища по селата 
за транспорта на пътуващите от Тервел учители.СОУ 
от своя страна получава остатъците от бюджетите на 
трите закрити училища, изцяло осигурен транспорт 
за всички ученици, без доплащане над средствата за 
целеви транспорт и няма никакви разходи за заплащане 
на пътуванията на учителите, които имат училищата 
по селата.Ясно е, че ако се върви в посока промяна на 
компонентите на формулата статуквото на едно от двете 
училища/ СОУ или Нова Камена/ ще бъде променено 
и част от средствата му ще бъдат отнети, за да се 
преразпределят между училищата по нов начин, чрез 
нови добавки. Казано с прости думи – ако се промени 

формулата, едното от двете училища ще получи по-
малко средства от досегашните и не е възможно и двете 
училища / в случая СОУ и ОУ с.Нова Камена / едновременно 
и паралелно да бъдат “облагодетелствани” от  промяна 
на формулата, независимо каква ще е тя.

Ситуацията би била комична, ако не илюстрираше 
така ясно абсолютната липса на познаване на механизма 
за разпределяне на средствата за училищата от 
длъжностни лица,които съгласно Закона за държавния 
бюджет за 2008 година са били длъжни да участват при 
съставянето на математическия модел за разпределяне 
на средствата / прословутата общинска формула 
за училищата /.Очевидно е, че част от училищните 
началници не са били особено прилежни в тази си мисия 
и някой им е помогнал да се справят с ангажимента си. 

ЗА МАЛОМЕРНИТЕ ПАРАЛЕЛКИ
Тази година те ще бъдат по-малко – 18 , при 27 през  

миналата година . Намалението обаче се дължи не на 
някакъв демографски прираст, а на факта , че 4 училища 
с маломерни и слети паралелки бяха закрити.Маломерни 
паралелки ще има в пет от общо седем общински 
училища. Само СОУ и ОУ в с.Орляк ще съставят паралелки 
без изключения от определения от МОН минимален 
брой ученици.Средствата,които са необходими съгласно 
новите текстове в наредба 7 на МОН за обезпечаване 
на учебния процес в такива маломерни паралелки се 
осигуряват от Общината.Този общински ангажимент, 
а не досегашният за разрешаване на съществуването 
на маломерни и слети паралелки, налага разглеждане 
на въпроса от общинския съвет.В общината ще има 
само една слята паралелка – в началното училище в 
с.Каблешково.Тя ще се състои от 17 деца – 6 от трети клас 
и 11 от 4-ти клас.Припомняме, че училището също бе 
предложено за закриване в началото на тази година, но 
за него бе поет ангажимент за финансиране на недостига 
на средства за недостигащия брой деца. Поради тази 
причина училището не бе закрито.До момента този 
ангажимент не е изпълнен и в крайна сметка отново 
общинското  ръководство ще трябва да търси начин, за 
да се справи и с този проблем.

ПРИЕТИ БЯХА ДВЕ НОВИ НАРЕДБИ
Общинският съвет, в качеството си на местен 

законодателен орган разгледа и прие  Наредба за принудително 
изпълнение на заповеди за поправяне,заздравяване или 
премахване на строежи или части от тях на територията на 
община Тервел.Наредбата предлага правила за действия 
на общинска администрация,които произтичат от нейни 
ангажименти, въведени с разпоредби на Закона за устройство 
на територията /ЗУТ/.Наредбата може да бъде намерена на 
електронната страница на общината, след като решението на 
Общинския съвет влезе в сила.

Приета бе и Наредба за изграждане и опазване на зелената 
система на територията на община Тервел.Тази наредба също 
урежда материя,свързана с действията на общината в сферата 

на уличното озеленяване,зелените площи,премахването на 
съществуващи растения , създаването на нови зелени системи 
и т.н.Тук е уместно да се подчертае, че премахването на стари 
и увредени дървета,както и на такива,които нарушават 
инженерната инфраструктура / предимно разрушават 
тротоарните платна/ не е самоцел, а необходима дейност.
След възстановяването на тротоарите общината е длъжна 
да възстанови декоративната растителност – в случая на 
обособените за това в тротоарните платна места да се засадят 
нови дървесни видове.

ДРУГИ КРАТКИ ВЕСТИ ОТ 
ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ 

СЪВЕТ:
*Утвърдени бяха начални тръжни цени за отдаване под 

наем на земи от общинския поземлен фонд и от общинския 
остатъчен фонд.Тук е уместно да се подчертае, че земите , 
които са собственост на училищата също ще бъдат отдавани 
под наем ,както останалите общински земи, но приходите от 
техните наеми / 100 % /  ще се предоставят на общинските 
училища по силата на издадена от Кмета на Община Тервел 
заповед,съпътстваща правилата за въвеждането на 
делегираните бюджети в началото на тази година.Това се 
прави,тъй като всяко разпореждане с общинска собственост 
става с решение на Общински съвет и при спазване на 
съответните закони.

* взето бе решение за отдаване под наем на начални 
тръжни цени на 13 дка общинска земя в с.Войниково, която 
да се ползва за 1 година от дружество за поставяне на 
ветроизмервателна мачта.Дружеството е лицензирано за 
производство на електрическа енергия.

* Направиха се незначителни промени в поименния 
списък на капиталовите разходи на община Тервел,които се 
налагат поради хроничния недостиг на средства за многото 
дейности и инвестиционни проекти,по които работи общинска 
администрация.По тази причина на всяко заседание се 
предлага икономии от едни обекти да се пренасочват към 
други или да се пренареждат приоритети – т.е.от обекти, за 
които е възможно да се изчака да предоставя финансиране за 
други, с по-голяма спешност  или приоритетност.

*Взе се решение за предоставяне на средства за издръжка 
на футболен клуб”Септември 98” гр.Тервел, за сметка на 
приходи от общински характер и промяна на бюджетни 
кредити.Припомняме, че издръжката на клуба за 2008 г. бе 
драстично намалена при приемане на бюджета в края на 
м.март.

*Взето бе решение да се заплатят разходите на 
учителите,които са пътували по селата през периодите на 
лятна ваканция, за да дежурят.

*взето бе решение община Тервел да внесе проект по 
мярка 431-2 на ос 4 Лидер на Програма за развитие на селските 
райони, чрез който проект да се финансират в пълна степен 
дейностите по създаване на Местна Инициативна Група / 
МИГ / Тервел-Крушари.Припомняме, че началото на този 
процес бе поставено през миналата година за хората от двете 
общини , след което се изчакваше отварянето на мярката по 
програмата , за да се финансират дейностите.Крайният срок за 
кандидатстване е 18.09.2008 г.

1. Да се учреди право на строеж за строителство на сграда 
за “обществено обслужване и търговия” в УПИ І кв.61 по ЗРП на 
гр.Тервел петно № 1със ЗП – 36.00 кв.м с начална тръжна цена  
2 160.00 лв./Две хиляди сто и шестдесет   лв./без ДДС.

2. Да се учреди право на строеж за строителство на сграда 
за “обществено обслужване и търговия “в УПИ І,кв.61 по ЗРП на 
гр.Тервел петно № 2 със ЗП – 36.00 кв.м с начална тръжна цена  
2 160.00 лв /Две хиляди сто и шестдесет лв./.без ДДС

3. Да се учреди право на строеж за строителство на сграда 
за “обществено обслужване и търговия” в УПИ І,кв.61 по ЗРП на 
гр. Тервел петно № 3 със ЗП – 36.00 кв.м с начална тръжна цена 
2 160.00 лв./ Две хиляди сто и шестдесет   лв /без ДДС

4.Да се учреди право на строеж за строителство на сграда 
за “обществено обслужване и търговия” в УПИ І,кв.61 по ЗРП на  
гр.Тервел петно № 4 със ЗП – 36.00 кв.м с начална тръжна цена   
1800.00 лв. /  Хиляда и осемстотин лв. /без ДДС

5.Да се учреди право на строеж за строителство на сграда 
за обществено обслужване и търговия в УПИ І,кв.61 по ЗРП на 
гр.Тервел петно № 5 със ЗП – 36.00 кв.м с начална тръжна цена   
1800.00 лв / Хи ляда и осемстотин лв./.без ДДС

6.Да се учреди право на строеж за строителство на сграда 
за обществено обслужване и търговия в УПИ І,кв.61 по ЗРП на 

гр.Тервел петно № 6 със ЗП – 36.00 кв.м с начална тръжна цена  
1800.00 лв./Хиляда и осемстотин лева /без ДДС

7.Да се учреди право на строеж за строителство на сграда 
за обществено обслужване и търговия в УПИ І,кв.61 по ЗРП на 
гр.Тервел петно № 10 със ЗП – 36.00 кв.м с начална тръжна 
цена  2 880.00 лв.  /две хиляди осемстотин и осемдесет лв. /без 
ДДС

8.Да се учреди право на строеж за строителство на сграда 
за обществено обслужване и търговия в УПИ І,кв.61 по ЗРП на 
гр.Тервел петно № 11 със ЗП – 36.00 кв.м с начална тръжна цена  
2 880.00 лв./Две хиляди осемстотин и осемдесет лв/ без ДДС

9.Да се учреди право на строеж за строителство на сграда 
за обществено обслужване и търговия в УПИ І,кв.61 по ЗРП на 
гр.Тервел петно № 12 със ЗП – 36.00 кв.м с начална тръжна цена  
2 880.00 лв./Две хиляди осемстотин и осемдесет лв./без ДДС

10.Да се учреди право на строеж за строителство на 
сграда за обществено обслужване и търговия в УПИ І,кв.61 
по ЗРП на гр.Тервел петно № 13 със ЗП – 36.00 кв.м с начална 
тръжна цена  2 880.00 лв./Две хиляди осемстотин и осемдесет 
лв./без ДДС

11. Да се учреди право на строеж за строителство на 
сграда за обществено обслужване и търговия в УПИ І,кв.61 

по ЗРП на гр.Тервел петно № 14 със ЗП – 36.00 кв.м с начална 
тръжна цена  2 880.00 лв. /Две хиляди осемстотин и осемдесет 
лв./без ДДС

12. Да се учреди право на строеж за строителство на 
сграда за обществено обслужване и търговия в УПИ І,кв.61 
по ЗРП на гр.Тервел петно № 15 със ЗП – 36.00 кв.м с начална 
тръжна цена  2 880.00 лв. /Две хиляди осемстотин  и осемдесет 
лв без ДДС

   13.Да се учреди право на строеж за строителство на 
сграда за “обществено обслужване и търговия” в УПИ ІV кв.61 
по ЗРП на гр.Тервел петно № 7със ЗП – 36.00 кв.м с начална 
тръжна цена  2 880.00 лв./Две хиляди осемстотин и осемдесет   
лв./без ДДС

14.Да се учреди право на строеж за строителство на 
сграда за “обществено обслужване и търговия “в УПИ ІV,кв.61 
по ЗРП на гр.Тервел петно № 8 със ЗП – 36.00 кв.м с начална 
тръжна цена  2 880.00 лв /Две хиляди осемстотин и осемдесет  
лв./.без ДДС

15. Да се учреди право на строеж за строителство на 
сграда за “обществено обслужване и търговия” в УПИ ІV,кв.61 
по ЗРП на  гр.Тервел петно № 9 със ЗП – 36.00 кв.м с начална 
тръжна цена 2 880.00    лв./ Две хиляди осемстотин и осемдесет  

лв./ без ДДС
16.Казан за изваряване на ракия с.Безмер със застроена 

площ от 84 кв.м находящ се извън строителните граници на 
с.Безмер  с начална тръжна цена 2 622.00 лв. / Две хиляди 
шестстотин двадесет и два лв./

17. Масивна двуетажна сграда със ЗП-262 кв.м и дворно 
място  1950 кв.м находящ се кв.1, УПИ VІІІ по РП на с.Гуслар с 
начална тръжна цена 43 457.00 /Четиридесет и три хиляди 
четиристотин петдесет  и седем 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 
11.09.2008 г. 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 25.08.2008г до 12.00 
часа на 11.09.2008г. от стая № 111 в община Тервел

Срок за подаване на заявления за участие в търга  до 12.00 
часа на 11.09.2008 г. в стая  № 101 на Община Тервел.

КМЕТ НА ОБЩИНА ТЕРВЕЛ: инж. Живко Георгиев

ОБЩИНА ТЕРВЕЛ -  ГРАД ТЕРВЕЛ
Тервел-9450,ул.”Св.Св.Кирил и Методий” №8, Номератор 05751 /2070,2075, факс 2391, e-mail: tervel2000@yahoo.com

                    На основание чл.44, ал.� от ЗМСМА, чл.�5, ал.� и чл.�7,ал.� от ЗОС
О Б Я В Я В А

Търг с явно наддаване на 12.09.2008 г. от 10.00 часа в заседателната зала на община Тервел за продажба на недвижими имоти –
частна общинска собственост и учредено право на строеж върху общинска земя, както следва:
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и З д А Н и е  Н А  О б щ и Н А  Т е р в е л

На 28.08.2008г. по-малките редовни  участници във ваканционна  програма „Наше лято”  
бяха наградени от Община Тервел с екскурзия до гр.Балчик.

 Тръгването стана рано сутринта от паркинга на хотел Байкал. В екскурзията участваха 16 
деца. Самото пътуване мина неусетно в смях и веселие. В Балчик децата посетиха двореца и 
ботаническата градина.

 Интерес за малките екскурзианти  предизвика обстановката, в която е летувала румънската 
владетелка-обзавеждането на стаите и  банята ,параклиса и др.

След разглеждането на двореца, децата се разходиха под сенките на уникалните растителни  
видове в  Ботаническата градина – кактуси, екзотични и други редки растителни видове.

Едновременно с разнообразната флора, децата се полюбуваха на живописната атмосфера, 
която създават  каменните мостове, чешми, пенливите водопади и чудната гледка към 
морето.

Познавателната разходка, приключи с посещението на басейн. Там всички си отдъхнаха 
заслужено. Децата останаха доволни от проведената екскурзия. Голяма част от тях споделиха: 

„Радваме се, че имаме толкова красиво Черноморие и толкова уникална природа ”.
Естествено ОДК „Малкият принц”  не забрави и по-големите участници във ваканционна  програма „Наше лято”, те също получиха награда от Община Тервел – екскурзия до гр.Каварна.
Екскурзията се състоя на 02.09.2008г. Най-напред децата посетиха средновековната българска крепост Калиакра. Там те се запознаха с историята на столицата на Добруджанското деспотство и нейният славен владетел 

Добротица.   Разбраха също така, че той произлиза от царският род на Тертерите, за славната защита на крепостта по време на Османското нашествие и 
подвига на девойката Калиакра и нейните приятелки, които са избрали смъртта пред това да приемат чуждата вяра на поробителя.

 Особен интерес предизвика възстановената като макет крепост в музейната част от комплекса.Освен макета , децата видяха и предмети от бита на 
местното население, което е живеело в крепостта.След напрегнатата разходка из миналото на Калиакра, участниците от екскурзията  се отправиха към плажа 
на гр.Каварна.

   С тези две екскурзии  ваканционна  програма „Наше лято” 2008 завърши, и остави незабравими спомени във всички нас – педагози в ОДК, участници в 
програмата, родители и цялата тервелска общественост.

Екипът на ОДК „Малкият принц” благодари на Община Тервел за финансовата помощ и за подкрепата, която тя оказа за осъществяването на ваканционна 
програма „Наше лято” 2008 .

 Мили деца, сигурни сме, че с нетърпение ще очаквате догодина пак да бъдем заедно. ОДК „Малкият принц”, ви пожелава ползотворна и успешна учебна 
година.

До нови срещи малки приятели !!!

„ О П О З Н А й  БЪ Л гА Р И Я ,  З А  Д А  Я  О Б И К Н Е Ш ”

През новата учебна година 200/2009 год. ОДК”Малкият принц” предлага следните школи, клубове и кръжоци:

Школи по - изобразително и приложно изкуство, труд и техника, модерен балет и балетен състав.

Клубове – Зодиак, здраве и красота, съхрани българското, туризъм и екология

Кръжоци – човек и природа, народно творчество, приказен свят, география и домашен бит

Информация и записвания в ОДК Тервел и на тел.21-47

КОгАТО  ПЕЕШ  О Т  С ЪРЦЕ ,  ТЕ  К АНЯТ  НАВС ЯК Ъ ДЕ !

О Б Я В А  Н А  О Д К  Т Е Р В Е Л

Изява на групата за изворен фолклор към НЧ”Дора Габе” с.Жегларци

Групата за изворен фолклор към Народно читалище “Дора Габе” с.Жегларци бе поканена специално да участва в Черноморски събор “euro Folk” Приморско – Царево на 02 септември 2008 година. Организатори на 
събора са продуцентите на  balkan Folk Academi и euro Folk Academi със съдействието на Община Приморско и община Царево. Програмите на събора се провеждаха в четири селища Приморско, Китен, Лозенец и Царево. 
Нашата група участва в откриването на централната сцена в гр.Приморско. Наред с групи и индивидуални изпълнители от цяла България те се представиха много добре. Получиха  почетна грамота за участие и принос при 
провеждането на Черноморски събор “euro Folk” 2008, почетния знак на събора и диплом за достойно представяне и високи художествени стойности и специално dVd със запис от предишни събори във Велико Търново. 
Двете изпълнителки Злата Георгиева и Маринка Колева получиха грамоти за добро представяне и за откритие на събора.

Пълен запис на участията се правеше от организаторите, с цел излъчване в телевизионни предавания на кабелни телевизии в България. Доброто представяне на участниците, които са получили диплом, каквато е и 
групата от с.Жегларци, ще бъде излъчено в телевизионните предавания по световната интернет телевизия “euro Folk”

7 неща, които ни карат да се 
усмихваме

Доставете си положителните емоции сами. Когато 
човек се чувства стресиран, разстроен, ядосан или 
просто изнервен, неговото вътрешно желание го 
подтиква да открие нещо, което ще го успокои и ще го 
накара да се чувства по-добре. Някои намират нужното 
успокоение в храната. Ако това ви се е случвало, бъдете 
сигурни, че не сте намерили правилния път за изход от 
кризата, а просто се опитвате да намалите последиците. 
Скоро неприятните усещания ще се завърнат.

Щастливите хора са далеч по-открити активни, 
енергични и... слаби.

Все пак има една хубава новина – ако досега 
сте посягали към парчето шоколад, за да забравите 
тревогите, има и по-добри начини за това. На първо 
място – дайте си сметка дали наистина сте гладни или 
ядете, подтикнати от отрицателните емоции. Просто 
спрете и помислете. Наистина ли вярвате, че храната ще 
ви помогне? Ако наистина изпитвате глад, задоволете го, 

но по възможност подберете храна, която не съдържа 
много мазнини и калории, вместо сладката и солената.

Следващият път, когато се почувствате потиснати, не 
търсете отново храната, а друг източник на положителни 
емоции – има и други неща, които могат да ви накарат 
да се усмихнете:

1.  Разходката. Физическата активност и 
престоят на открито зареждат тялото с енергия, а 
психиката с настройва по-позитивно. Напрежението ще 
започне да спада, а самочувствието ви – да се завръща. 
Колкото и странно да звучи на пръв поглед, ако се 
чувствате изморени, напрегнете се поне малко и... се 
раздвижете. Доказано е, че в този случай наистина “клин 
клин избива”.

2. Домашните любимци. Не е задължително да 
имате такъв. Просто посетете близкия магазин и им се 
порадвайте или отидете в парка, където със сигурност 
ще намерите някой, който да разхожда кучето си. В 
повечето случаи то също ще се зарадва да “пообщува” 
с някой нов за него човек.

3. Съботните сутрини. Има ли нещо по-хубаво от 
тях? Съботата е “мързелив” ден. Поизлежавайте се с 
любимата книга или пред телевизора. Пийте дълго 
сутрешното си кафе с новия вестник. Често човек ... 
подминава тези малки радости и пропуска да се наслади 
на деня, който е толкова различен от останалите, пълни 
със задължения и напрежение. Правете точно това, 
което ви се прави и нищо “по задължение”. Един ден за 
самите вас няма да преобърне света, а ще ви донесе така 
липсващите положителни емоции.

4. Комплиментите. Независимо от това дали ги 
правят на вас или вие ги правите, те ще ви донесат 
удовлетворение. Самочувствието ви ще нарасне, 
дори работата няма да ви изглежда толкова много и 
изпълнена в неприятни задължения. Две прости думи 
като “изглеждаш чудесно” могат да направят прекрасен 
нечий ден.

5. Новото. Креативността е вдъхновяваща и 
едновременно успокояваща. У всеки има някакъв скрит 
талант. Ако това да направите хубава снимка с вашия 

фотоапарат, не е подходящото решение в конкретния 
случай, напишете или нарисувайте нещо. За други 
разковничето е да попеят в банята. Вариантите са 
толкова много... Най-важното е да намерите какво ви 
доставя удоволствие и да го направите.

6. Хубавото време. То може да е през всеки сезон 
– между парка с пожълтели листа, мразовитият, но 
слънчев зимен ден, покълващите цветя през пролетта 
или топлата пейка през лятото. Важното е да се порадвате 
на всеки от тях, а и човешката природа е такава – харесва 
най-много това, което й липсва. Затова е толкова лесно 
след късите зимни дни прекарани най-вече на закрито 
да се насладите и на най-кратката пролетна разходка.

7. Свалените килограми. Какво по-хубаво от това 
човек да харесва сам себе си!? Ако изпитвате желание 
да свалите някой килограм, просто го направете. Ако 
спазите нужната мярка, ще се почувствате без съмнение 
по-добре, а и за пореден път ще получите доказателство, 
че именно тя е в основата на всичко....

З А  ВСЕК ИгО  ПО  НЕЩО 


