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П Р Е Д С Т А В Я М Е  В И

У В А Ж А Е МИ  ЧИ ТАТ Е ЛИ  Н А  В Е С Т НИК  Т Е РВ Е Л,

В този празничен брой на общинския вестник ще се 
опитаме да подредим за Вас една мозайка от събития 
и мнения. Мозайка, в чиито фигури е заключен живота 
на всеки от нас-хората,които живеем в Тервел и селата. 
Мозайка, съставена от исторически факти и размисли на 
онези наши съграждани, в чиито умове се раждат неща, 
засягащи по-малко или повече всички ни.

ТЕРВЕЛ ПРАЗНУВА НА 22 –РИ СЕПТЕМВРИ, В ДЕНЯ НА 
НЕЗАВИСИМОСТТА

Това става по силата на решение на Общински Съвет Тервел от 2003 
година. Решено е този ден,22 септември,освен Ден на град Тервел , да 
бъде и Денят,в който се открива поредното издание на Добруджанския 
събор”Тервел”.Само че решението гласи този събор да се случва само през 
четните години и да се редува с конкурса за добруджанска песен „Калинка 
Вълчева” през нечетните.Тервелчани усещат промяна след решението 
на местния парламент в много малка степен ,защото от край време знаят 
, че в края на месец септември в Тервел има „сбор”,надпяване,търговски 
щандове,луна-парк за децата.Знаят и че този празничен ден се устройва 
в градския парк,който всички наричат „гората”.Така,че празникът си е 
все същия – фолклор,забавления,гости,покупки – в края на септември, в 
гората. Така е и тази година.Само , че сега  ще честваме

100 ГОДИНИ НЕЗАВИСИМА БЪЛГАРИЯ
Какво всъщност се случва на 22 септември 1908 година и защо ? Много 

хора все още трудно се ориентират в събитията от онова време. Обяснението 
за това незнание се крие в това, че обявяването на Независимостта по 
същество представлява един добър дипломатически акт, в чиято подготовка 
са били ангажирани българския княз Фердинанд и правителството.Малко 

са били хората,които са имали информация за това,какво се подготвя,което 
е напълно обяснимо.Затова са малко и свидетелствата от онова време.
Има и нещо друго –типичната българска черта всеки следващ управник 
да се опитва да омаловажава постиженията на предшествениците си 
и да увековечава своите собствени. Затова Независимостта се обявява 
като изненада за хората в Търново.Едва сутринта на 22 септември 
градският глашатай ги призовава да се съберат на Царевец, където ще 
пристигне Князът и да очакват празнично събитие.За няколко часа градът 
се преобразява и окичва с цветя и венци,но все още никой не знае какво 
точно ще се случи.Въпреки изненадата обаче хората ликуват истински.
Независимостта на България е дълго чакано събитие,което слага край на 
лутането на един народ между робството и свободата.

 Представяме Ви най-краткото описание на този исторически период.
България е извоювала свободата си на 3 март 1878 година.Тя е свободна, 

но васална държава – българският княз е васал на султана.Страната е 
самостоятелна,но юридически зависима държава.Титлата на българския 
владетел е” Княз на България и главен управител на Източна Румелия”. 
Един пример за зависимостта - след победата на нашата армия в Сръбско-
българската война  се подписва мирен договор между двете воюващи 
страни.Той обаче влиза в сила, едва след като е преподписан от пратеник 
на султана.

В началото на новия век България е в икономически подем.В същото 
време на Балканите започва криза. Младотурската революция от юни 
1908 нарушава балканското статукво.Правителството на България 
започва да настоява пред княз Фердинанд за обявяване на независимост.
Българските дипломати и политици считат,че моментът е удобен,защото 
Австро-Унгария , една от Великите сили,се готви да наруши Берлинския 
договор,анексирайки Босна и Херцеговина.Тогава защо и България да 
не направи нарушение,обявявайки се за независима държава?Умен 
дипломатически ход,увенчал се с добър резултат.

Двигателите на този процес са Александър Малинов-тогава министър-
председател,Генерал Паприков-външен министър,Ген.Данаил Николаев 
–военен министър,Андрей Ляпчев – води в Истанбул трудните преговори 
по финансовите спорове,Иван Стефанов Гешов – дипломатически агент в 
Истанбул.

Правителството решава да обяви Независимостта на 22 септември.
Князът пристига от Будапеща на 21 септември.Възлага на своя премиер 
Малинов да подготви Манифеста към българския народ,който ще бъде 
прочетен на 22-ри.Обявява,че събитието ще стане в черквата ‘Св.Четиридесет 
мъченици” в Търново.Настоява да прочете Манифеста и да бъде обявен за 
цар  в Иван-Асеновата църква.Малинов пък държи това да стане на хълма 
Царевец,защото там се събират повече хора.Затова всъщност Манифеста се 
чете два пъти -  в Църквата и на Царевец.

Фердинанд поема отговорността за обявяването на Независимостта в 
момент,когато Великите сили не одобряват този акт.Затова признаването на 

Независимостта става по-късно – на 6 април 1909 година, когато Османската 
държава , а след това и Великите сили признават Независима България.
Въпросът има и финансова страна – България заплаща значителна сума за  
репарации.

Оригиналът на Манифеста към българския народ и негово копие сега 
се съхраняват в Дирекция „Държавни архиви” при Министерски Съвет в 
специално изработено дървено съндъче и оловна капсула. 

След крачката назад към историята, нека се върнем в 
настоящето към съдбата на града и неговото управление.А 
след това и към най-хубавото нещо,което свързва миналото и 
днешното за нас,хората в Тервел– добруджанския фолклор.Няколко 
въпроса към Кмета на Общината Живко Георгиев и към три дами, в 
чиито ръце са песента и танца - завещани от дедите ни, обичани 
от  децата ни – Нели Динкова, Цветанка Костова, Радка Адамова.

ЗА ГРАДА:  КМЕТА ЖИВКО ГЕОРГИЕВ
- Кои са нещата, които най-много искате да промените в Тервел ?
- Много ми е трудно да се огранича в някакъв точен списък, но това, 

което най-силно желая е Тервел да изглежда много по-чист, градинките 
и парковете да са спретнати и добре поддържани. Да не се чупят малкото 
съоръжения за игра на децата, да не се замърсяват пясъчниците и 
площите, където те трябва да лудуват при безопасни условия. Опитвам се 
да намеря по-ефективна форма за възлагане на ангажименти и контрол 
на работещите по програмите за заетост. В някои отношения се постига 
минимален ефект. Това обаче се оказва трудна задача при механизмите, с 
които разполага местната власт.

Другото нещо,за което бих желал да работя е осигуряването на повече 
работни места за младите хора,които решават да живеят в родния си град , 
както и за „трудната” категория на гражданите в предпенсионна възраст.За 
тях започването на нова работа и адаптирането там са много-по трудни.
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ЧЕ С Т И Т   ПРА З НИК  !

ЗА  ИСТОРИЯТА,  ЗА  ГРАДА,  ЗА  ХОРАТА,  ЗА МЕСТНАТА  ВЛАСТ  И  ЗА  ФОЛКЛОРА,
 ЗАДОБРОТО   И   ЗАТРУДНОСТИТЕ,  ЗА  ТОВА,  КОЕТО  РАДВА  ДУШАТА  И  ОЧИТЕ  И  ЗА  ТОВА,  КОЕТО  НАТЪЖАВА....

Започна новата учебна година

Отново училищните дворове се изпълниха  с празнично облечени 
малчугани ,прегърнали букети с цветя. Отново всички злободневни 
проблеми  отстъпват на заден план, когато видиш вълнението в очите 
на малкото човече , преминаващо с непресторен трепет за първи път 
под венеца от цветя на училищния вход.За тях – тези малки хора,които 
вярват,че училището е чудото,което ще ги превърне от деца във 
възрастни си струва ние , големите,да се огледаме и да се опитаме 
да се променим.Да се помъчим да бъдем такива,каквито искаме да 
ни запомнят тези днешни  ученици.Защото в противен случай те ще 
пораснат много бързо,но няма да имат ориентир, на който да се опитват 
да подражават.А човек прави много грешки,когато не може да намери 
посоката си.

Затова – честит първи учебен ден на всички учители,за които 
училището е мисия , на всички ученици,за които бие школския 
звънец,на всички родители и граждани, които вярват в непреходността 
на родното училище!

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Тервел чества своя Ден на града на лична дата 
- Денят,когато България се превръща  от  провинция 
на Османската империя, в която няма вече робство 
в истинска Свободна държава на Стария континент. 
Този ден е славен,той носи заряда на Независимостта 
на новата държава и нейния буден народ.

Днес ние,потомците на българите, чули 
преди един век Манифеста за обявяването на 
Независимостта, живеем в своето време и със своите 
проблеми.Хубав или труден, животът ни е даден, 
за да го изживеем достойно.С труд и отговорност в 
делника, с веселие в Празника.С благост и мъдрост в 
отношенията между хората.

Желая на всички Ви да бъдете здрави,да 
постигате с лекота мечтите си, да се радвате на 
обичта на близките си , да се чувствате пълноценни 
и успешни !

ЧЕС ТИТ ПРАЗНИК !

К ме т н а Общ и н а Те р ве л
и н ж . Ж и в ко Геор гие в

г р у п а т а  н а  Ц в е т а н к а  К о с т о в а
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По-важните новини през изминалата седмица на 
територията на Областта:

1. Добричлии се включиха в кампанията “Аз съм 
европеец” и подписаха заповедите за уволнение на 
правителството още преди официалния начален час 11.00 
на 6 септември. Интересът сред гражданите бил наистина 
голям. Пред читалището постоянно се стичали хора, които 
искали да кажат своето “не” на управлението на сегашното 
правителство заради корупцията по всички етажи на 
властта, некомпетентност в управлението на държавата, 
провал на членството на България в ЕС. Само през първия 
час след началото на кампанията заповеди за уволнението 
на правителството на БСП, НДСВ и ДПС, представлявано от 
Сергей Дмитриевич Станишев, в Добрич са се подписали 
няколкостотин негови работодатели. До 17 часа в 
събота броят на подписаните заповеди за уволнение 
на правителството от добруджанци бил близо 1000. 
Подписката продължава, обясняват организаторите

2. Водоеми, които да се използват за зареждане 
на противопожарните автомобили, трябва да бъдат 
изградени във всяко населено място на територията на 
Добричка област, заяви началникът на Областна дирекция 
“Пожарна безопасност и защита на населението” комисар 
Димчо Симеонов. В момента такива съоръжения има само 
в 100 от селищата в региона. Те са с вместимост около 50 
куб. литра вода. Намират се предимно на територията на 
бившите ТКЗС-та, на много места са занемарени. Ако във 
всяко населено място в областта бъдат изградени такива 
съоръжения, ще бъде значително по-лесно при гасенето 
на пожарите и няма да се губи толкова много време 
при зареждането на автомобилите, обяснява комисар 
Симеонов. Допълнително затруднение при потушаване 
на пожарите в селата възниква и заради честите режими 
на водата. Като най-честа причина за възникване на 
инцидентите началникът на Областната дирекция 
“Пожарна безопасност и защита на населението” определи 
небрежността. В повечето случаи пожарите в гористите 
местности възникват от незагасени цигари.

3. Максималният размер на помощта, която ще 
получат млекопроизводителите в страната, е 10 000 евро, 
съобщиха от Министерството на земеделието и храните. 
Парите ще се дават за компенсиране на оперативните 
разходи, направени за достигане на стандартите за 
производство на качествено мляко. Със средствата обаче 
няма да могат да се покриват разходите за фураж. От 
помощта ще могат да се възползват около 3600 стопанства 
от млечния сектор. Парите ще се предоставят в период до 5 
години, възможно е да се изплаща и за по-кратък период, 
включително за една година. 

4. Стотици аварии е причинила сушата на 
водопреносната мрежа през това лято, каза вчера 

управителят на ВиК Величко Василев. Заради липсата 
на валежи почвата изсъхва и буквално нацепва старите 
етернитови тръби. 15 такива аварии са станали само на 
9 септември, посочи Василев. Към момента дружеството 
има да събира задължения в размер на 8 500 500 лв. 
Най-големи суми дължат жителите на Община Добрич 
– 4 900 000 лв. Задълженията на живеещите в общините 
Добричка, Балчик, Крушари, Тервел и Генерал Тошево са 
съответно: 1 035 000 лв., 877 000 лв., 975 000 лв., 170 000 
лв. и 725 000 лв. 145 00 и 135 000 лв. са дължимите суми на 
жителите на общините Шабла и Каварна. На водомерите на 
нередовните платци се поставят скоби, които значително 
намаляват водоподаването. В тези случаи течността е 
достатъчна само за питейните нужди, но не и за пране 
и чистене, обясни управителят на ВиК. Между две и три 
хиляди са заведените до момента дела за неизплатени 
суми. В момента се работи и върху проследяването на 
нелегалните отклонения. Качеството на водата в областта 
е добро. В областта няма опасност от въвеждането на 
воден режим. Загубите на вода към момента са 76 %. 
Дълговете на ВиК към Е.ОН са 1 7 00 000 лв., като това са 
текущи задължения, посочи Величко Василев.

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

1. Майки и бащи, които не пускат децата си на 
училище, ще останат без родителски права с решение на 
съда по бързата процедура. Това предвижда Законът за 
училищното образование, който трябва да смени Закона 
за народната просвета. Проектът на Закона за училищното 
образование трябва да бъде готов до началото на ноември. 
В него се предвиждат мерки за  едновременно въздействие 
върху родители и деца, ако детето бяга от учебните 
часове. Целта на документа е да се намалят отпадащите от 
школата деца, защото само през изминалата година над 14 
хиляди ученици са напуснали образователните заведения. 
Първата мярка ще бъде беседа с елемент на порицание, 
която родителите и децата с лошо поведение ще трябва да 
изслушат. За децата ще се върне оценката за поведение, 
като е предвидена тристепенна система - примерно, добро 
и незадоволително. Оценката на поведението ще спада 
към леките наказания и тя няма да влияе на годишния 
им успех. Родителите, които продължават да нехаят за 
трудовите навици на децата си, ще бъдат санкционирани с 
глоба между 500 и 5000 лева, предвижда още законът. Ако 
продължават да не спазват изискването за задължително 
образование, и тийнейджърите, и майките, и бащите 
им ще трябва да полагат общественополезен труд. Най-
непослушните за назидание ще боядисват училищната 
ограда, ще метат пода или ще бършат праха от книгите 
в училищната библиотека. Педагозите ще следят как 

възпитаниците им изпълняват по-леките наказания, за 
по-тежките санкции ще отговаря лично директорът на 
школото.

2. На избори да се явят само партии, които са получили 
над 0,5% на два последователни вота. Това предвиждат 
промените в Закона за политическите партии, които 
НДСВ ще внесе в парламента. Поправката на царистите 
цели ограничаване броя на партиите фантоми, които 
се регистрират непосредствено преди избори. От НДСВ 
предлагат също даренията на политическите сили от 
физически лица да са до 100 лева.

3. Бъдещите кандидат-шофьори няма да могат да 
получат свидетелство за управление на автомобил, ако не 
са завършили десети клас. Това изискване ще предложи 
за гласуване в Закона за училищното образование 
просветният министър Даниел Вълчев. Той коментира, 
че изискването да се учи до 10 клас и сега е залегнало 
като задължително в конституцията, но няма санкции 
за неспазването му. Обвързването на възможността да 
получиш шофьорска книжка с образователния ценз, цели 
да накара повече български деца да останат в училище и 
да завършат по-висока степен на образование. 

4. Държавата ще плаща на пенсионери да гледат 
внучетата си. Това предвиждат промените в Закона за 
насърчаване на заетостта, които парламентът обсъди на 
първо четене. По този начин вече бабите и дядовците,  
не само безработните, ще получават възнаграждения, 
когато се грижат за внучетата си. Така освен пенсията си 
възрастните хора ще вземат допълнително и по една 
минимална работна заплата.  Промените целят майките, 
които имат малки деца до три години, да се завърнат по-
бързо на  работното си място. За момента е предвидено в 
програмата да се включат 1300 пенсионери. От догодина  
обаче броят на бабите и дядовците, които получават 
заплата за гледането на внучетата си, може да нарасне на 
3000. 

5. Ако до края на септември не се изпълнят исканията 
на лекари, фармацевти и медицински сестри, цялата 
медицинска общност ще премине към ефективни 
стачни действия, включително санитарите и шофьорите 
в лечебните заведения. Това гласи общото решение 
на Организационния комитет на протестиращите в 
здравеопазването, което обяви на пресконференция д-р 
Андрей Кехайов. Съсловието от месеци настоява да бъдат 
актуализирани с анекс от  1 септември цените за преглед 
при джипи и при специалист, както и клиничните пътеки. 
Ако това стане, прегледът при личния лекар ще струва 
13 лв., а при специалист - 22 лв. Увеличението е с 20 на 
сто. Исканията на медиците са свързани и с повишаване 
на бюджета за здраве през 2009 г. и подновяване на 
преговорите по Националния рамков договор за догодина, 
в които да бъдат включени и пациентски организации. 
Най-напред лекари и медицински сестри ще протестират 

почасово, а след това ще организират общонационална 
стачка. Комитетът ще призове регионалните структури 
на синдикатите да се присъединят към исканията на 
медицинската общност. Само за последната седмица 
нови 30 висококвалифицирани медицински сестри са 
заминали да работят в малтийски болници. В момента се 
подготвя втора група за Кипър. Сестрите масово напускат 
джипитата, тъй като заплатите им са мизерни.

По- важните новини през изминалата седмица от 
чужбина:

1. Кандидатът на Демократическата партия за Белия 
дом Барак Обама е предпочитан от жителите на 22 страни, 
сочи проучване, публикувано от BBC World Service. В него 
са участвали 22 000 души. Преднината на Обама пред 
съперника му от Републиканската партия Джон Макейн 
варира от 9 процентни пункта в Индия до 82 пункта в 
Кения. Средно в 22-те страни Обама е предпочитан от 
49% от анкетираните срещу 12% за Макейн. Близо 40% 
нямат мнение. Средно 46% вярват, че Обама ще подобри 
отношенията на САЩ със света, а 7% считат, че те ще се 
влошат. 22% са на мнение, че те ще останат непроменени. 
Най-оптимистично настроените са Канада (69%), Франция 
(62%) и Германия (61%). Само 20% считат, че отношенията 
на САЩ с останалия свят ще се подобрят, ако Макейн бъде 
избран за президент, а 16% считат, че те ще се влошат, 37% 
са на мнение, че те няма да се променят.

2. Първото излизане на китаец в открития космос 
ще бъде предавано директно в ефир. Това ще се случи 
между 25 и 30 септември, съобщават от космическото 
ведомство на Китай. Продължителността на мисията на 
кораба “Шънчжоу VII” все още не е обявена. Той ще излети 
от полигона Цзюцюан в провинция Гансу. На няколко пъти 
стартът на програмата беше отлаган. Споменаваха се 
дори дати през октомври и ноември 2008 г. За първи път 
Китай изстреля пилотиран космически кораб през 2003 
г. Екипажът на “Шънчжоу V” се състоеше само от един 
човек - космонавта Ян Ливей, в момента генерал-майор 
в китайските военновъздушни сили. През 2005 година 
успешна 15-дневна мисия извърши корабът “Шънчжоу VI” 
с трима космонавти на борда.

И С Т О Р И Ч Е С К А   Р У Б Р И К А

Легендарният конник Иван Колев Стоянов се родил в 
бесарабското село Бановка, недалеч от изток от Болград, 
на 25 август 1863 година. И както било характерно тук, 
голямата страст на малкия Ваньо станала стихията на 
надпрепускванията. Тя се отприщвала по Тодоровден, когато 
момчето получавало разрешение да се включи в кушиите 
(конни надбягвания). Отначало го завързвали за седлото, за 
да не падне да го стъпчат в навалицата- я кон, я ездач. Бил 
едва на десет години, когато паднал при едно състезание и си 
счупил дясната ръка над китката. 

Другото влечение на Ваньо били книгите. Обаче школото 
в родното му село имало само три класа. Затова битките му 
го проводили в Болград. Лятото на 1875 година го записали в 
тамошната класическа гимназия. Тук искал да се промъкне 
в ученическото движение, което ратувало за записване на 
доброволци за Сръбско- турската война, после- за българо- 
турското опълчение. Бил едър и силен. Наред с ездата обичал 
и борбата. Обаче било немислимо да го включат в редовете на 

опълченците, да не говорим за Ботевата чета. Останал само с 
момчешките си блянове и надежди. 

Иван Колев завършил Болградската гимназия през 1882 
година. Баща му, който няколко пъти бивал кмет на Бановка, 
възнамерявал да му помогне да учи в университет. Не го 
приели заради вписаното му „добро” поведение, както и на 
всички негови съвипускници, опълчили се срещу „руския дух” 
в училището им. 

Записал се и завършил специален подготвителен курс за 
учители в Кишинев. Поискал да го назначат в Бановка, обаче 
му предложили в друго село. 

Обиден, през 1884 год. той се отправил към България. 
Било лятото. Потърсил си работа и намерил. Станал 
подсекретар в Софийския окръжен съд. Съдбовни събития за 
страната променили решението му да постъпи в университет. 
Сърбите нахълтали в съединеното ни отечество. Чиновникът 
Иван Колев, човекът неслужил войник, се записал доброволец 
в студентския отряд. 

Занятията във военното училище били започнали, 
когато той отправил молба да го приемат юнкер. Записали го 

на 14 януари 1886 година. От 27 април 1887 година току- що 
произведен офицер по силата на регентската заповед № 29, 
подпоручик Иван Колев получил и предписанието си за 3- ти 
конен полк в – в  Пловдив. 

Като кавалерист бил приказен. Поручик го произвели 
на 18 май 1890 година. Тогава му поверили и да командва 
ескадрон. 

Във връзка с обявени от Военното министерство конкурси 
през януари 1892 година се явил на изпит в столицата. Издържал 
проверката блестящо и три месеца по-късно го изпратили във 
висшата военна академия в Торино, Италия. На 21 август 1894 
година се завърнал в отечеството си, произведен ротмистър и 
зачислен в 3- ти конен полк. Три месеца по-късно го назначили 
старши адютант при І пехотна софийска дивизия. 

След като служил около две години в пехотата, Иван Колев 
отново застанал начело на ескадрон. Кавалерийската му съдба 
по- нататък била свързана с длъжността офицер за особени 
поръчки при кавалерийската дивизия, адютант на дивизията, 
помощник на командира на Лейбгвардейския ескадрон, който 
от началото на 1904 година станал полк. 

1908 година донесла две служебни радости. През пролетта 
поел поста командир на Лейбгвардейския полк, а през есента 
го произвели полковник. С тази длъжност и чин го сварило 
обявяването на Балканската война. 

Неговата сдържаност и скромност го отвели в началото 
на войната срещу Турция на поста помощник- началник на 
Ямболския укрепен пункт. То било, защото цар Фердинанд 
го ценял, но не го обичал. Иван Колев със сълзи на очи се 
разделил с отнетия му преди предстоящите бойни действия 
полк. Досетили се за него след победното настъпление. 
Извикали го към главната квартира. Месец по-късно го 
назначили изпълняващ длъжността началник на щаба на 3- та 
армия, която вече била достигнала Чаталджа. Чак през май 
1913 година станал титулярен началник- щаб на 5- та отделна 
армия с командващ генерал Тошев. 

Полковник Стефан Стефанов

     следва продължение

През изминалия период от 3 до 12 септември 
2008 год. на територията обслужвана от Областна 
Дирекция „Полиция” (ОДП)-Добрич, са регистрирани 23 
криминални престъпления и  произшествия.  

На 2 септември в 10,00 часа в РПУ-Тервел е получено 
съобщение от 26-годишен гражданин затова, че 
неизвестен извършител е пожънал около 200 декара 
слънчогледова нива, засята със сорт “Сан Лука” от 
землището на с.Брестница. По случая се работи в 

условията на досъдебно производство по описа на РПУ- 
Тервел.

През изминалите дни на територията обслужвана 
от ОД „Полиция”- Добрич са регистрирани 46 пътно-
транспортни произшествия, с петима ранени граждани 
без опасност за живота.  

Поделенията на ОД „ПБЗН”-Добрич са участвали 
в гасенето на 71 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 2 септември в 15,00 часа е възникнал пожар 
в частните дворове на П.В. и Й.Й., намиращи се  в с. 
Кочмар, община Тервел. Пламъците са унищожили 
300 км.метра лозови насаждения и 3 овощни дървета. 
Пожарът е потушен от екип на “Пожарна безопасност 
и спасяване”– Тервел. Причината за възникването на 
инцидента  е незагасена цигара. 

На 03 септември в 17,40 часа в «Пожарна безопасност 
и спасяване»  гр.Тервел е получено съобщение за 
възникнал пожар в зърно-комбайн марка «John Deere”, 
по време на жътва. Огънят е унищожил целия комбайн. 
За ликвидиране на произшествието са участвали екипи 
на «Пожарна безопасност»-Тервел, като след намесата им 
са спасени 500 декара слънчогледова нива. Вероятната 
причина за инцидента 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:

Съпруг и съпруга се карат:
Съпругът:
- Не издържам повече. Писна ми ! Тръгвам си.
Съпругата:
- Ти какво си мислиш, че на мен не ми е писнало ли ? Изчакай да 
си събера багажа и идвам с теб. 

        ВИЦ НА БРОЯ  РубРика:

С л я т  с ъ с  с т р е м е н а т а  
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О Б Щ И Н С К И   В Е С Т ИРУБРИКА:

О Б Я В А

ТЪРГ   С   ЯВНО   НАДДАВАНЕ
се проведе на 12 септември 2008 година в град Тервел. Обект на продажба в случая 
беше учредено право на строеж на 15 броя петна, всяко от които с площ по 36 кв.м. 
Всички парцели се намират в квартал „Изгрев” в гр.Тервел. Предназначението им е за 
обществено обслужване и търговия. Тринадесет от петната с учредено право на строеж 
намериха своите собственици. Най-ниската цена бе 2200 лв., а най-високата -6080 лв. 
Общата стойност на изтъргуваните имоти е 43 400 лв. без ДДС.В списъка с търгуваните 
имоти бяха включени и два обекта,за които не се явиха участници – казан за варене 
на ракия в с.Безмер и масивна двуетажна сграда в с.Гуслар.Имотът в с.Безмер е със 
застроена площ 84 кв.м. и се намира извън регулационните граници на селото. Сградата 
в с.Гуслар е със застроена площ от 262 кв.м. и дворно място от 1950 кв.м.

ПОДГОТВЯ СЕ ПЪРВИЯТ ПРОЕКТ НА ОБЩИНА ТЕРВЕЛ ПО ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
 Той се разработва по мярката на ос 4,която цели създаването на местни инициативни групи (МИГ), които по своята същност представляват сдружения с нестопанска цел, натоварени с мисията да 
допринесат за оживяване на територията на селските региони. Изискванията към бъдещите МИГ са големи и за да се увеличат шансовете им да получат финансиране и да прилагат на практика подхода 
ЛИДЕР на териториите си, общините и другите субекти от стопанския и неправителствения сектор могат да кандидатстват като партньори с проект за създаване на МИГ,който отговаря на изискванията на 
МЗХ и е разработил своя стратегия за местно развитие на територията,на която ще работи.В нашия случай територията на бъдещата МИГ обхваща всички населени места в общините Тервел и Крушари.Това е 
териториалната рамка,върху която ще се разработи стратегията за развитие и ако тя получи финансиране,хората в двете общини ще могат да кандидатстват със свои малки проекти,за да бъдат те реализирани 
в рамките на утвърдената стратегия.Процесът по създаването на МИГ за двете общини започна преди около година.Проведоха се няколко информационни срещи, разясняващи особеностите на подхода ЛИДЕР 
и МИГ.
 Партньори за подаване на заявлението на проекта за създаване на МИГ Тервел-Крушари са Община Тервел,Сдружение с нестопанска цел „Бъдещето е в нас” Тервел и  ЕТ”Ренесанс-КПДТ-Кирил 
Жендов” с. Крушари. Партньорите имат опит в областта на проекти,определяни като публично-частното партньорство и проектите по Програма САПАРД.Общинските съвети на двете общини подкрепиха със 
свои решения кандидатстването с общ проект за двете територии и осигуряването на оборотни средства за стартирането на проекта до възстановяването им от Управляващия орган на Програмата за развитие 
на селските райони. 
 Крайният срок за кандидатстване е 18 септември т. г.
 Следващият проект, който община Тервел подготвя за внасяне по Програмата за развитие на селските райони е за ремонт на общинския път Тервел-Безмер-Гуслар-Граница с Област Силистра.

След броени дни ще започне основен ремонт на детското заведение,където се възпитават Вашите деца.Затова в продължение на един месец то ще затвори врати за малчуганите.Искаме 
да Ви се извиним за неудобствата,които ще се наложи да изтърпите и да Ви обясним, че закъснението на дейностите не се дължи на неправилно планиране на времето от страна на общината.
Проектът,по който ще се обновява детската градина е един от първите 16 такива за страната по мярка на Оперативна програма Регионално развитие.Стойността му е голяма и общината не би 
могла да си позволи такъв мащабен ремонт ако трябваше да разчита на собствени средства. Кандидатстването ни бе извършено изключително оперативно и с цената на много вложен труд 
от наша (на общината) страна. Само два месеца след отваряне на мярката ние внесохме шестия по ред за Североизточна България проект. За съжаление оценяването продължи три месеца и 
договорите с МРРБ бяха подписани в началото на м.юни. Последва изработване на документи и провеждане на тръжна процедура за избор на изпълнител за строителните дейности. След като 
тя приключи и бяха изчакани законовите срокове за обжалването й, се премина към започване на работа.

След приключване на ремонта детската градина ще бъде с изграден нов покрив, с подменена дограма за цялата сграда, с външна топлоизолираща мазилка и с ремонтирана парна 
инсталация за всички помещения.През това време отново по проекта ще бъде подменено изцяло и основното кухненско оборудване – професионални готварски печки и пекарни, миксери, 
зеленчукобелачки, аспиратори, скари и т.н. За всичко това, както и за същите дейности в ЦДГ „Здравец” и за ремонти в детска ясла и ЦДГ „Детелина” беше подготвен, а в последствие и одобрен  
нашия проект.

Считаме, че въпреки необичайното време за такъв ремонт ,би било непростимо да пропуснем възможността да реализираме проект, който ще подобри чувствително условията за децата 
и персонала в детското заведение.

Осъзнаваме, че по-голямата част от Вас ще се затруднят при условие,че детската градина няма да работи. За онези от родителите,които се нуждаят от услугата в този период предлагаме 
децата от ЦДГ 3 да посещават две самостоятелни дежурни детски групи,организирани в ЦДГ „Здравец”. За да се спазват хигиенните норми за отглеждането на деца ще се осигури разделяне на 
човекопотока (отделен вход и помещения) за децата от ЦДГ 3, а за тях ще се грижат познатите им учителки от тяхната детска градина.Храната за всички детски заведения в Тервел в периода,  в 
който ЦДГ 3 е в ремонт, ще се приготвя в ЦДГ 2.

Община Тервел
ЦДГ „Първи юни” гр.Тервел 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ НА ДЕЦА, КОИТО ПОСЕЩАВАТ ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА „ПЪРВИ ЮНИ” В ГРАД ТЕРВЕЛ,

Едва ли има човек, който не е страдал от главоболие. 
Когато ни настигне главоболие, се чувстваме смазани 
и неработоспособни, трудно се концентрираме и на 
практика целият ни ден е загубен.

Главоболието може да бъде предизвикано от 
различни причини. Ниско или високо кръвно налягане,  
нервно напрежение,  недоспиване, мигрена, простудно 
заболяване. При някои случаи може да имате 
главоболие и от възпаление на ушните канали, синузит 
или дори от гръбначно изкривяване. Ако страдате 
от системно главоболие е много възможно да имате 
проблем с кръвоносните съдове, който все още не е 
диагностициран.

При всички случаи, ако често имате главоболие, 
трябва да отидете на лекар, за да се установи 
причината. Понякога главоболието може да е симптом 

на друго заболяване, което трябва да лекувате. Когато 
се консултирате със специалист е много важно да 
обърнете внимание къде ви боли най-вече главата 
– тила, слепоочията, между веждите, цялата глава или 
само от едната страна. Също така какъв тип е болката 
– пулсираща, постоянна, на пристъпи и т.н.

Преди да се отправите към аналгитиците, когато ви 
заболи глава, пробвайте с нещо естествено и безвредно. 
Предлагаме ви няколко подбрани рецепти от природата, 
които ще ви помогнат да се избавите от главоболието. 

Грахово брашно. Взема се вътрешно по 2 чаени 
лъжички 3 пъти дневно при често повтарящо се 
главоболие.

Ранилист. Отвара – на една чаена чаша вода 1 супена 
лъжица билка. Ври 5 минути на тих огън, прецежда се и 
се правят компреси на слепоочията. Прах от ранилист 

може да се мирише при главоболие и мигрена.
Картофи. Сок от картофи може да пиете по ј чаша 

дневно, но само при системно главоболие. Компреси 
от тънки ивици картофи се слагат на очите, челото и 
слепоочията и също са много ефикасни.

Селим. Листата се смачкват и се правят компреси на 
челото.

Лимон. Изцеден лимон в чаша вода помага при 
главоболие от стрес, напрежение и умора.

Мента. Чай от мента е вкусен, лесен и приятен начин 
да се избавите от главоболието. Притискането на листа от 
мента в областта на слепоочията и челото също може да 
помогнат. Много билкари твърдят, че и само уханието на 
мента е полезно и препоръчително при болки в главата.

Следната запарка помага при системно главоболие, 
предизвикано от умора и стрес. Мента, лайка, резене 

(плодовете) и валериана (корените) се смесват в равни 
количества. Две супени лъжици от сместа се слагат в 
половин литър вряща вода. Престоява в термос една 
вечер и на следващия ден се прецежда. Течността се пие 
по една чаша вечер преди лягане.

Лекарствата от аптеката ги оставете за моментите, 
когато не може да си помогнете по естествен начин. 
Повечето безобидни болежки обаче може да ги 
преодоляваме и без да се налага да натоварваме 
организма си с химически медикаменти.

Нека да кажем по целесъобразен и безобиден за нас 
начин „Чао” на главоболието ! 

Успех !

З А  В С Е К И Г О  П О  Н Е Щ О РУБРИКА:

Природни съвети срещу главоболие
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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

В  Н А ВЕЧ Е Р И Е Т О  Н А  П РА З Н И К А  Н А  Т Е Р ВЕ Л
продължава от стр. 1

Това, в което аз и екипът ми влагаме огромни 
усилия е изграждането и възстановяването 
на  елементите на  социалната инфраструктура 
и благоустрояването – улици, тротоари, 
водопроводи, канализация, училища, детски 
градини,обществени сгради. Голям е обемът 
на нерешените проблеми в тази област,много 
бе свършено, но и още много има да се върши. 
Приемам подобренията, които правим в тази 
насока двуяко – като предпоставка за по-добри 
условия за живот на гражданите и като начин да 
се подкрепят хората,които са решили да правят 
бизнес в Тервел.

- Какво  най-много Ви радва в Тервел ?
- Моментите, в които хората са весели. Тогава и поздравленията между тях 

са истински и чисти. Радвам се,че отново се пробуди интересът към обществените 
прояви, разчупи се моделът при който всичко трябва непременно да е свързано 
с общината и нейните звена.Сега често сме свидетели на събития ,които се 
организират от отделни общности от хора, носят определени послания и имат успех 
сред гражданите.Радва ме и това,че общината има добро име в областта и страната 
и за нея се знае,че има активни хора,чиста природа,съхранени традиции и фолкор. 
Знае се, че нашата община печели много на брой проекти с външно финансиране,че 
може да се похвали с добра работа по отношение на досега действащите 
предприсъединителни фондове и новите оперативни програми.Тези неща не могат 
да не ме радват като кмет.Трябва освен лошото да се вижда и доброто,защото ако то 
не се показва и подчертава,общественото пространство се насища само с негативна 
енергия,която препятства градивния процес у тези,които могат и имат желанието 
да работят за града и общината.

- Какво е в състояние да Ви обезкуражи?
- Единственото нещо,което ме обезкуражава е пораженческото настроение 

на хората около мен.Всяка проява на хъс,ентусиазъм и добре премерен риск ме 
зарежда с желание за работа, докато всяка липса на  стремеж  към нещо и трайната 
тенденция на  бездействие и нихилизъм  отнемат от енергията ми.

- Кои са най-съществените проблеми на града според Вас ?
- За съжаление не са малко и са много съществени. Голям проблем е 

увеличаващата се средна възраст на населението,засилената миграция на млади 
и хора в зряла възраст към Варна,София, чужбина.Все неща,които не се отнасят 
само до Тервел, но въпреки това са голям проблем на града.Доходите в района 
са ниски,селата обезлюдяват, а Тервел се топи.Осъзнавам,че местоположението 
и даденостите на общината до голяма степен обуславят тези процеси,но въпреки 
всичко се опитвам да намеря начин за ограничаване в някаква степен на тези 
тенденции.

- Каква е самооценката Ви за свършеното и несвършеното от Вас и 
екипа Ви ?

- Човек докато е жив, независимо дали това е осъзната негова цел или 
не,работи за усъвършенстването си. Това се старая да правя и аз. Доволен съм и от 
факта,че работещите в екипа съвсем целенасочено следват същата посока. Колкото 
до самооценката – трудно нещо е да се опитваш да се оценяваш сам. Това, което 
мога да кажа е, че влагаме не големи, а огромни усилия, за да работим с оборотите, 
при които работят общини с много по-голям кадрови капацитет. Трудно ми е да 
преценя в пълна степен как това изглежда на хората извън стените на общинската 
сграда, но никога няма да забравя подкрепата, която те ми оказаха преди по-малко 
от година, по време на предходните местни избори. Тяхната оценка е това,което ме 
задължава да не щадя усилия,когато става дума за това нещо в града и общината 
да се подобри. С други думи, макар че свързваме бюджета  в условия на хроничен 
недостиг на средства и отлагане на плащания и въпреки, че сме много далеч от 
стандарта на хората в а курортните общини– правим всичко,което можем за нашите 
граждани. Дали резултатът е добър или не – ще покаже времето.

ЗА ДЕЦАТА,КОИТО СА ВЛЮБЕНИ В ДОБРУДЖАНСКИЯ ТАНЦ:
НЕЛИ ДИНКОВА-ГЛАВЕН ХУДОЖЕСТВЕН РЪКОВОДИТЕЛ НА 

ДЕТСКИЯ ФОЛКЛОРЕН АНСАМБЪЛ

-Кои са най-съществените проблеми в работата Ви?
-Работата на гл.худ.ръководител в ансамбъла е не само репетиция и танци, а 

всичко необходимо за да бъде репетицията ползотворна и танцът добър.В момента 

сме на прага на нов творчески сезон, който 
смятам че ще бъде много добър за ансамбъла. 
Започваме винаги с постановка на танц и тогава 
идва сложната задача къде ще се реализира 
този танц. Проблемът с избора на сцена е голям. 
В България има стойностни два конкурса за 
ансамбли на които ние винаги участваме. 
Но това е твърде малко като изяви за такъв 
състав. Точно когато можем да представим 
новите постановки на тервелската публика 
идва основния проблем - сцената е студена и 
така ние продължаваме да репитираме,а само 
с репетиции не става. Турнетата са другият 
основен промлем. В чужбина пътуват понякога 
много слаби състави и това дразни много, 
защото те имат финансови средства. Това 

трябва да се промени в България.Трябва да се прави подбор на съставите ,които да 
представят България и на тези състави достигнали до одобрението да пътуват да 
им се осигуряват средства.

- Какво Ви радва най-много?
Когато работиш с деца радостите идват неминуемо. Децата са безгрижни, 

забавни и винаги готови да те разсмеят  с някоя чаровна детска щуротия. Радва ме 
всичко ,което радва и тях. Аз живея с техните проблеми и с техните успехи. Най -
голямата радост която ми дават е  желанието да танцуват, желанието да се борят за 
достойнство и победа.Децата от Ансамбъла са истински и силни характери,екипни 
бойци и индивидуалности.

- Какво е в състояние да Ви окуражи и какво да предизвика отчаяние ? 
Аз съм човек който обича да се бори за мечтите си. На това научих и  децата. Понякога 
усещам че е грешка, но след това си казвам -така трябва да е, когато искаш да бъдеш 
на финала.  Успехът е сила, която дава стимул за работа. Ансамбълът е един щастлив 
дом, да децата са моето окуражение. Отчаяние съм изпитвала веднъж, в началото 
когато създавахме ансамбъла, но то бе за кратко. Не останах за дълго в състояние 
на отчаяние, децата са лек за всякаква болка.

- Какви са  мечтите Ви като човек , на чиито плещи лежи грижата за 
този прекрасен Ансамбъл?

-Една единствена мечта имам - ансамбълът да има собствен бюджет. За един 
ръководител е важно да знае с какви средства разполага за един творчески сезон. 
В началото беше по- леко, защото  съставът беше нов и с по-малко ангажименти . 
Но в момента разходите са големи. Липсата на костюми, липсата на финансиране 
за турнета са големият ни проблем. Община Тервел и ръководството на Читалище 
Тервел търсят и успяват да намират средства за пътуването на ансамбъла в 
България и чужбина, но това,което можем да осигурим е твърде малко за такъв 
мащабен и успешен състав. 

- На кого разчитате в работата си с ансамбъла в трудни моменти?
-В ансамбъла работя с прекрасни хора ,на които разчитам в трудни и отговорни 

моменти. Това са Елена,Недко, Николай и Светльо - хората с които съм непрекъснато 
заедно. Децата са ми другата упора, но най голямата ми упора е Председателя на 
Читалището Невена Денева. Работя с много голяма свобода, което е съществена 
предпоставка за успехите на Ансамбъла.

ЗА ГАЛЬОВНИТЕ ПЕСЕННИ МЕЛОДИИ ОТ ФОЛКЛОРА И 
НЕГОВИТЕ ПОЧИТАТЕЛИ:

РАДКА АДАМОВА – РЪКОВОДИТЕЛ НА ЖЕНСКА ПЕВЧЕСКА 
ГРУПА И ДЕТСКА ШКОЛА ПО НАРОДНО ПЕЕНЕ

-Кои са най-съществените проблеми 
в работата като худ. ръководител на 
танцово-певческата групи и школата по 
народно пеене?

-Най-съществения проблем е липсата на 
достатъчно  изяви на съставите, с които работя, 
необходимостта от подмяна на костюмите, 
компютър за събиране и съхранение на 
репертоара и при разработването на проекти, 
срещи с професори в областта на народната 
музика, участие в телевизионни предавания за 
фолклор, с популяризиране на добруджанския 
фолклор от тервелския край , тъй като имаме 

доста голям репертоар. 

- Какво те радва най-много?
- Оценката и анализите на специалистите по време на конкурсите. Радва 

ме и това, че каквото си поставя за цел в работата, го постигам, благодарение на 
методите ми- дисциплина, толерантност и точност. За това осезаемо децата и 
жените ме обичат и уважават, а аз тях - още повече.

-Какво е в състояние да те окуражи и отчая?
-Аз никога не се отчайвам, дори когато ми е много трудно. Една добра дума 

винаги ме окуражава, ако е казана от добър човек, защото, който пее-зло не мисли. 
Това е толкова правдива максима.

-Какви са мечтите ти по отношение на работата в групите?
-Моите мечти са свързани с групите, които водя- школата по народно пеене и 

танцово певческата група. За децата от школата - да участваме в международни 
детски конкурси, да печелим престижни награди, така както го направихме тази 
година през м.август на фестивал “Трикси” в Балчик. Желанието ми е още деца да 
се занимават с народно пеене и да влязат да учат в училища по изкуствата. Групата 
за изворен фолклор да стане смесена, от мъже и жени. Да направим възстановка на  
обичай, който не е показван до сега.От две години събирам материал за него, но в 
момента ще запазя това в тайна.

-На кого разчиташ  в работата си с групите в трудни моменти?
-Разчитам преди всичко на себе си, на дългогодишния си опит. Що се отнася 

до финансовата страна разчитам на председателя на читалището и членовете 
на настоятелството. Голяма подкрепа получавам от Община Тервел.До сега съм 
срещала разбиране от всички, за което благодаря.

ЦВЕТАНКА КОСТОВА: 
РЪКОВОДИТЕЛ НА ПЕВЧЕСКАТА ГРУПА 

КЪМ КЛУБА НА ПЕНСИОНЕРА
-Кои са най-съществените проблеми в работата Ви?
- Много силно се нуждаем от средства за осигуряване на музикален съпровод 

по време на репетиции.Имаме нужда също така от повече изяви извън града,защото 
така се поддържа нивото на групата и се обменя опит – все неща които подобряват 
крайния резултат.Съществен проблем за нас са и условията за работа в клуба.
Помещението е само едно, а се ползва от много хора.

- Какво Ви радва най-много?
- На първо място факта,че групата съществува.Няма да е пресилено ако 

кажа,че в някои моменти сме като голямо и добро семейство, в което има грижа за 
всеки член.Участниците са дисциплинирани и много отговорни към ангажиментите 
си,имат голямо желание да учат нови и нови песни,стараят се да са добри при 
изпълнението.Радост носят моментите на изяви на сцени в общината и  извън 
нея.Добри емоции предизвиква и положителното отношение на общинското 
ръководство и на хората в града към дейността ни. 

- Какво е в състояние да Ви окуражи?
- Чувствам се добре ,когато други групи желаят да контактуват с нас,за да 

обменят опит.Почуствах се много по-уверена след участието на нашата група 
заедно със състава на Нели Динкова и Радка Адамова в телевизионното предаване 
„От българско по-българско” на Програма СКАТ.Мисля,че имаме какво да покажем 
и представим и възможността да го направим.Радва ме и доброто отношение на 
кметството към дейността на клубовете.

- Какво е в състояние да Ви отчае?
- Две неща – разпадането на групата или подценяването на нейното 

съществуване.

- Какви са мечтите Ви по „професионалното „ поприще – ръководител 
на женска певческа група?

- Много ми се иска групата да се 
„подмлади”,в нея да влязат нови участници. 
Иска ми се да репетираме под съпровод на 
гайда, гъдулка и кавал.

- На кого разчитате за работата 
си в трудни моменти?

- Подкрепа получавам от 
ръководството на клуба,от кметството, от 
читалището, от обществеността. Всички хора, 
които проявяват интерес към фолклора и 
песните, които пеем са нашата подкрепа. Дано 
имаме възможността да бъдем заедно с тях още 
много години.

Много, но винаги еднакво добри на сцената

П е в ч е с к а т а  г р у п а  н а  Р а д к а  А д а м о в а


