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П Р Е Д С Т А В Я М Е  В И

В Общинския детски комплекс в Тервел 
се стремят да подготвят традиционни и в 
същото време нестандартни неща, с които да 
предизвикат интерес и празнично настроение 
у тервелчани – малките ,големите и още по-
големите момичета и момчета.

Основен дял в празничната суматоха имат 
приложниците и художниците от школата по 
изобразително изкуство при ОДК ”Малкият 
принц”. Те подготвят две важни събития 
– изложба – базар на 18 декември и Коледна 

изложба в 

Общината на 
19 декември.
И двете прояви 
ще изобилстват 
от нови техники, 
п р е с ъ з д а в а н е 
на традиционни 
коледни мотиви 
и нестандартни 
репения.

За изложбата 
базар сръчните момчета и момичета от най-„възрастната” 

група и тяхната ръководителка Виолета 
Янкова готвят картини с коледна тематика 
върху платно,изпълнени с мъниста,тел и 
акрилни бои.По-малките творят коледни 
мотиви с надуваеми бои (такива, които 
при загряване увеличават обема си). 
Най-малките 5-6 годишни художници 
кашират елементи от салфетки върху 
коркови плоскости.Всички групи готвят и 
новогодишни сурвакници,като за целта 
предварително са проучили традиционните 
им елементи, такива, каквито 
преди много години са радвали 

техните баби и дядовци.
Не по-малко интересна ще е и 

коледната изложба в общината. Тя ще бъде 
експонирана на традиционното за детско 
творчество място – фоайето на втория етаж. 
Гражданите и общинските служители ще 
видят електрически крушки, които децата 
са изрисували със специални бои за стъкло 
в подбрани коледни мотиви.Светещите 
стъклени балончета ще бъдат аранжирани 
в гирлянд – ефектна и нестандартна.Децата 
за пореден път показват,че красотата може да бъде 

намерена и в най-тривиалните неща,стига човек да има 
очи за нея.

Освен светещия гирлянд,децата са подготвили 
още коледни фигурки – джуджета от топчета за 
тенис,фигурки от тесто-изсушени и оцветени,коледни 
картички с апликации и рисунки.

„Гвоздеят” на изложбата ще бъдат две групи от 
изработени дървени кукли,изобразяващи традиционна 
сцена в български дом на Бъдни вечер – мома,която 
дарява коледари с кравай.Всяка група от кукли съдържа 
по трима коледари и една мома. Интересното тук е, че 

атрибутите на коледарите са изработени в 
съответствие с проучените за тервелските 
села традиции.Така куклите коледари 
имат венци от синци – характерни за 
село Жегларци и от пуканки – характерни 
за всички села в района.Дрехите са 
изработени от специално подбрани 
вълнени платове и следват традициите 
от миналото. Коледарите имат още 
миниатюрни дървени геги, а момите 
– малки краваи. Паралелно с подготовката 
на куклите приложниците са се запознали с 
характерните за селата атрибути – венеца 

от бучки захар на коледарите от района на село Коларци, 

венец от чемшир, аранжиран с ярко цвете - за село 
Кочмар.

Школата по изобразително и приложно изкуство 
в ОДК се посещава от 78 деца,разпределени според 
възрастта си в 6 групи.От началото на тази година 
интересът към заниманията е повишен, което се 
дължи както на добрата работа на ръководителката и 
множеството престижни награди, спечелени от децата, 
така и на подкрепата на общината. В годината на реформа 
в училищното образование Общинското ръководство 
запази комплекса за работа с деца, финансира 
заниманията им и осигури на звеното нова сграда. Да 
си пожелаем тази възходяща тенденция да продължи 
и през 2009 година, защото няма нищо по-полезно за 
децата от пълноценните игри и занимания,ръководени 
вещо от професионални педагози. Това е формата,която 
доказано ефективно противодейства на агресията и 
престъпността сред подрастващите.

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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Измина още една година от летоброенето.Дали тя е 
била добра или лоша? Това е възможно най-субективния 
въпрос. Ако човек е имал проблеми и е преживял лични 
трагедии,едва ли ще се чувства щастлив, че не е имало 
природни бедствия,че реколтата е била добра или че 
някой политик някъде по света е постигнал блестяща 
изборна победа. И обратно – ако човек се е сдобил 
с дългочакана рожба,ако е намерил своята голяма 
любов, ако е сбъднал своя дългогодишна мечта, той 
едва ли ще се почувства нещастен от симптомите на 
задаващата се финансова криза или пък от вопиющите 
неуредици в държавата. Така че – трудно е да се каже 
дали 2008 е била добра или лоша. В ръцете си държите 
общински вестник и затова предлагаме на Вашето 
внимание кратка ретроспекция на по-значимите 
събития в общественото пространство по месеци за 
отиващата си година:

Януари: Все още неутихнали следизборни 
страсти и настроения бушуват в “коридорите” на 
местната власт.Водят се заседания на Окръжен съд 

Добрич по жалба за  касиране на местните избори в 
Община Тервел.Подготвя се за кандидатстване проекта 
“Обновяване на детските заведения в Тервел” – в 
последствие одобрен,проекта “Изграждане на център 
за физическа активност в ЦДГ “Здравец” в гр.Тервел 
– също одобрен и проект за асфалтиране на 4 улици в 
с.Орляк – неодобрен , по схемата за финансиране,която 
впоследствие бе спряна от Европейската комисия.
Подписан е договор за ремонт на градския стадион с 
Проект”Красива България”

Февруари: Продължават заседанията по 
делото за касиране на местните избори в Окръжен 
съд Добрич.Внесен е за оценяване Проект”Обновяване 
на детските заведения в гр.Тервел”.Общински съвет 
Тервел одобрява Програма за управление на Община 
Тервел за мандат 2007-2011.

Март:  Разработен и впоследствие одобрен от 
Общински съвет е проекта за бюджет на общината. 
Взето е решение за закриване на училищата в селата 
Жегларци,Поп Груево, Градница и Божан. Изготвена 

е формула и правила за въвеждане на системата 
за делегираните бюджети в общинските училища. 
Реформата в общинското образование се провежда 
сравнително спокойно, с идентифицирани проблеми 
в СОУ Тервел.След много перипетии и след изразено 
съгласие за подкрепа от директорите на училищата в 
селата Коларци, Орляк и Безмер е спасен от закриване 
Общинския детски комплекс.

Април: Започва ремонтът на 
улици ”Черни връх” и “Суха река”, за 
което са усвоени 324 х. лв. по национална 
програма на МРРБ. Започва градежа 
на основния корпус на новия храм.
Завършва ремонтът на общежитието 
по Програма ФАР. Започва ремонтът на 
ул.”Св.Св.Кирил и Методий” по Програма 
САПАРД.

Май:  Разработена и внесена за 
оценяване е общинска програма за 
оптимизация на училищната мрежа с 

бюджет от 800 х. лв. Одобрен е проектът за саниране 
на четирите детски заведения в Тервел.Разработен 
и внесен за оценяване е проект за доизграждане на 
канализация в Тервел, реконструкция, разширение 
и модернизация на пречиствателната станция. На 
19 януари 2009 г. ще се внасят корекции по готовия 
проект. С решение на Върховния административен 

съд приключва делото за касиране на 
местните избори.

Юни: Общинският съвет одобрява 
инвестиционните намерения на общината 
за кандидатстване по Програмата за 
развитие на селските райони.Започва 
подготовка на проектите за внасяне.
Работи се по асфалтиране на улици в 
града и на главната улица в с.Безмер.

следва на стр. 3

Но в и я х р а м -  в е ч е се г р а д и 
к а м б а на р и я т а

К О Л Е Д А  Е  . . .

Ч Е С Т И Т О  Р О Ж Д Е С Т В О  Х Р И С Т О В О !
СК ЪПИ СЪГРАЖ ДАНИ, УВАЖАЕМИ ГОСТИ НА ГРАДА И ОБЩИНАТА!

ПОЖЕЛАВАМ НА ВСИЧКИ ВАС МИР ЗА ДЕЦАТА НИ, БЛАГОДАТ В ДОМОВЕТЕ НИ, РАДОСТ И ЧОВЕЧНОСТ В 
ОТНОШЕНИЯТА МЕЖ ДУ ХОРАТА!

ДА СЕ МНОЖАТ УСПЕХИТЕ НИ, ДА СА СПОРНИ НАЧИНАНИЯТА НИ, ДА СМЕ ЗДРАВИ И ЩАСТЛИВИ!

ВЕСЕ ЛИ  И  СВЕ ТЛИ  Р ОЖ ДЕС ТВЕНИ  ПРА ЗНИЦИ !

КМЕТ НА ОБЩИНА ТЕРВЕЛ, ИНЖ. ЖИВКО ГЕОРГИЕВ

Ня ко л ко мис ли за относи тел нос тта на човеш кото бога тс тво:

*Богат е не този, който има много, а този, който не иска повече.

*Ако искаш да се почувстваш богат, просто преброй всички свои неща, които не си купил с пари. 

*Кой е беден, ако е обичан? 

*Не е важно да получиш това, което цениш, а да оцениш това, което получаваш.

           МИСЪЛ НА БРОЯРубРика
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И С Т О Р И Ч Е С К А   Р У Б Р И К А
Продължение от бр.39

Намира се на около 3 км северно от “Баджалията” 
и като останалите три е разположено на десния бряг 
на сухоречието Табан. Много атрактивна природна 
структура, наумяваща средновековен скален замък, 
е пригодена за светилище. За целта пет естествени 
скални кухини по фасадата на скалния венец са 
дооформени чрез изсичане като култови ниши. На 2 
км по течението на р.Табан се намира най- северното 
светилище, недалеч от с.Войново. Тук в подножието 
на висока пещера, до която има олтар, е открита 

тракийска керамика. До този пещерен храм има 
асфалтиран път и инфраструктура. 

Ан т ич е н  х р ам  на  т р ак ийс к а т а  в е лик а 
б о г ин я  м айк а  К и б е ла  на  го л ем и я  о с т р о в  в 
Д у р анк улашко т о  е з ер о.  /к р а я  на  IV  –  I  в. 

п р. Х р. /
В археологическия комплекс на Големия остров 

и западния бряг на Дуранкулашкото езеро са 
открити селища и некрополи, оставени от по-старото 
уседнало население в областта. Тяхната хронология 
започва от времето на късния неолит, продължава 

през енеолита, бронзовата и желязната епоха и 
завършва с края на Първото българско царство /5300 
г. пр.Хр. – началото на  XI в.сл.Хр.Археологическия 
комплекс е популярен с най-старата каменна 
архитектура в Континентална Европа, с най-големия 
в света праисторически некропол от новокаменната 
и каменно-медната епоха през VI-V хил.пр.Хр., с 
изследваното старобългарско селище с некропол от 
IX-X в. И с елинистическия храм на Великата богиня 
майка Кибела. Храмът е разположен на южния склон 
на Голия остров, извън границите на селищната 
могила, но в рамките на раннотракийско селище 

от късната бронзова епоха. Изграден е в карстова 
пещера в началото на елинистическата епоха. Във 
вътрешността му са изсечени култова площадка, 
кладенец за обредно пречистване и оброчни ниши 
за даровете, които са задължителен елемент 
от култа към Кибела. По време на разкопките е 
открита оброчна плоча на богинята, старогръдски 
чернофирнисов  кантарос, амфорна тара и амфорни 
печат.

Следва
проф. д-р и.н. Георги Атанасов

През изминалия период от 6 до 12 декември 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 34 пътно-
транспортни произшествия с трима пострадали 
граждани.  

Поделенията на ОД „ПБЗН”-Добрич са участвали 
в гасенето на 10 пожара и 2 аварийно-спасителни 
дейности.

ПОЖАРНА ОПАСНОСТ И ПРОТИВОПОЖАРНИ МЕРКИ ПО 
ВРЕМЕ НА КОЛЕДНИТЕ И НОВОГОДИШНИТЕ ПРАЗНИЦИ

Декември е месецът на трескава подготовка 
и трепетно очакване на Коледните и Новогодишни 
празници. Приповдигнатото Коледно настроение 
завладява всички и ни прави по-щастливи и усмихнати, 
но и по-малко предпазливи. Залисани в приготвянето на 
празнична атмосфера и весело настроение, не обръщаме 
внимание на дребните неща, които в ежедневието се 
стремим да не пропуснем. 

Създаването на уют е свързано със затопляне 
на жилищата, залите и помещенията, в които ще се 
празнува. Това налага използването на различни 
отоплителни уреди, които много често се оставят и без 
наблюдение, за да е топло в момента на тържеството. 
През този период електрическите инсталации често се 
претоварват от едновременното включване на  много  
ел. консуматори. Всичко това неминуемо води до 
усложняване на пожарната обстановка и създаване на 
условия за възникване на пожар. 

Празничната еуфория в навечерието на Коледните 
и Новогодишни празници предизвиква у много хора 
желание да  употребяват пиротехнически изделия с 
увеселителна цел - пиратки, бомбички, фойерверки и 
др. 

Често по време на празненството децата остават 
сами в домовете или в съседната стая, където имат 
достъп до различни запалителни уреди и материали. 
Попаднали в ръцете на детето ракетите, бенгалския огън, 
конфетите не винаги се използват по най-правилния и 
безопасен начин. 

Традиционните украси, различните светещи 
елементи, гирлянди и други ефекти на ел. ток, 
създаващи празнично настроение в домове, детски и 
учебни заведения, административни  и търговските 
обекти, се поставят върху мебели, витрини, а често и 
непосредствено върху лесно запалими предмети, което 
е в разрез с противопожарните норми.  

Ако все пак решите да използвате в Коледната 
и Новогодишна нощ пиротехнически изделия с 
увеселителна цел, ние Ви съветваме:

•  закупете ги Вие, съхранявайте ги грижливо до 
празничната вечер и внимавайте да не попадат в ръцете 
на Вашите непълнолетни деца.

• Споделете това удоволствие с децата си, но не им 
разрешавайте сами да ги употребяват.

Как трябва да се употребяват пиротехнически 
изделия с увеселителна цел?

Пиротехническите изделия с увеселителна цел 
се използват след запознаване с инструкциите на 
производителя за безопасна употреба, които са 
задължителни за спазване.

Съгласно чл. 38 ал.2 правилника за прилагане 
на Закона за Контрол над взривните вещества, 
огнестрелните оръжия и боеприпасите е забранена 
употребата на пиротехнически изделия в превозни 
средства, закрити помещения, в близост до лесно 
запалими материали, както и в районите на здравните 
и лечебни заведения, учебни заведения и заведения 
за социални услуги, молитвени домове храмове и 
манастири. 

Правилата за безопасно съхранение, търговия и 
употреба на увеселителните пиротехнически изделия 
се съдържат и в Заповедите на Кметовете на общини, 
с които се забранява употребата на пиратки, бомбички 
и др. или саморъчно направени такива в нарушение на 
общоприетите норми на морал и поведение, по улици, 
площади, паркове и други обществени места.

За да остане настроението Ви бодро и празнично през 
целия Коледно-Новогодишен период и за да запазите 
само приятни спомени от празниците Звено “Пожарна 
безопасност и спасяване” – гр. Добрич апелира към 
всички граждани:

1. Да не се използват прекалено много горими 
украси, фойерверки и други пиротехнически ефекти по 
време на празненството.

2. Да не се остават елхите и други горими материали 
в близост до отоплителни и нагревателни уреди.

3. При ползването на ел. уреди да се има предвид 
опасността от претоварване на ел. инсталациите.

4. Свещичките, бенгалския огън и др. фойерверки 
да се ползват така, че искрите и пламъците от тях да не 
попадат върху леснозапалими материали и украси.

5. По никакъв предлог да не се допуска деца сами 

да си играят със свещичките, бенгалския огън и др. 
фойерверки.

6. По време на празненствата в детски градини, 
училища и др. обществени места изходите и пътищата 
за евакуация да са отворени и свободни.

Когато сте в помещения с много хора (театри, кина, 
спортни зали, стадиони, търговски центрове и т.н.) и 
бъде подаден сигнал за пожар направете следното:

- най-важно е да не изпадате в паника и да запазите 
спокойствие. Вашата паника може да бъде предадена и 
на хората около Вас;

- следвайте евакуационните знаци и напуснете 
помещенията без да измествате и блъскате останалите 
хора;

- за излизане от помещенията използвайте 
евакуационните пътища и изходи. Не скачайте от 
височини.

- не се връщайте обратно в сградата ако сте 
забравили нещо;

- за евакуация използвайте евакуационните 
стълбища или аварийните такива. В никакъв случай не 
използвайте асансьорите;

-  ако сте в асансьор по време на пожара спрете на 
най-близкия етаж и го напуснете; 

- ако при Вашата евакуация евакуационни пътища 
са задимени, започнете да се движите възможно 
най-ниско, защото там температурата е по-ниска и 
видимостта е по-добра.

ЗВЕНО “ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И СПАСЯВАНЕ” при ОД 
МВР – гр.ДОБРИЧ ПОЖЕЛАВА НА ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ ОТ 

РЕГИОНА
ВЕСЕЛИ ПРАЗНИЦИ И УСПЕШНА 2009 ГОДИНА.

О б Щ Е С Т В Е Н  Р Е Д  и  С и Г у Р Н О С ТРубРика:

РубРика:
Т р а к и й с к и т е  с в е т и л и щ а  д о  с е л о  В а с и л  Л е в с к и  и  с е л о  В о й н о в о

И  Б А Б А  З Н А Е  …
Ч АС  С Л Е Д  Ч АС

 
   Кое време е най-подходящо за 
отговорни и трудни дейности, кога понасяме 
много трудно болката, кога е препоръчително 
да се храним, кога да почиваме? Всичко това 
определя вътрешният ни часовник, заложен в 
нас от природата. Независимо от плановете ни 
за деня, организмът ни живее със своя собствен 
ритъм. 

01:00 По това време повечето от нас вече трети 
час спят. Сега настъпва леката фаза на съня, по 
време на която е много лесно да събудим спящия 
човек. А тялото ни през този период най-силно от 
всичко реагира на болка.

02:00 Всички вътрешни органи работят в 
икономичен режим, с изключение на черния дроб. 
През този кратък период на покой той интензивно 
разгражда получените полезни вещества през деня. 
Най-напред се усвояват активните съединения, 
отделящи от кръвта токсините. В тялото ни се 
провежда “генерално чистене”. Ако през този 
период все още не спите, в никакъв случай не пийте 
чай, кафе и най-вече алкохол. Изпийте по-добре 
чаша вода или мляко.

03:00 Сега организмът ни е изцяло отдаден на 
почивка. Силите са изчерпани окончателно. Ако 
все още не спите, старайте се да не се занимавате 
с ненужни подробности, концентрирайте се 

върху работата, която спешно ви е необходимо 
да свършите. През този период са най-ниски 
показателите на кръвното налягане, пулсът и 
честотата на дишането.

04:00 Налягането все още не се повишава, към 
мозъка постъпва най-малко количество кръв. 
Именно в този час най-често настъпва смъртта. 
Организмът работи в най-икономичен режим, но 
слухът в този момент е много остър. Може да се 
събудите от най-малкия шум. 

05:00 Бъбреците се намират в състояние на 
покой, не отделят нищо. Вече сме минали през 
фазите на лекия сън и сънищата, а след тях и 
дълбоката фаза без сънища. Ако се налага да 
ставаме по това време, правим го лесно и бързо 
преминаваме в бодро състояние.

06:00 Налягането постепенно расте, пулсът 
се повишава. И макар че ни иска да поспим още, 
организмът ни вече е готов да се събуди.

07:00 Вашият имунитет сега е максимално силен. 
Ако по това време ви атакуват бактерии и вируси -
шансовете ви да се преборите с тях са повече.

08:00 Тялото ви вече е възстановило силите си, 
черният дроб е изчистил организма от токсините. 
Алкохолът сега е противопоказан - черният дроб ще 
бъде подложен на огромно натоварване.

09:00 Увеличава се интелектуалната активност, 
понижава се възприемчивостта към болката. 
Сърцето сега работи с всичка сила.

10:00 Сега сте най-активни, пълни с енергия и 
сили. Такъв подем на силите ще имате до обяд. В 

този час сте готови на всякакви “подвизи”. Ако го 
пропилеете с пиене на кафе и празни приказки, ще 
разпилеете напразно силите си, които по-нататък 
през деня вече не се възстановяват.

11:00 Сърцето ни работи в пълно съгласие с 
физическата ни и умствена дейност. Дори тежката 
работа в такъв момент се изпълнява с лекота.

12:00 А сега е време да концентрираме всички 
свои сили. Засега не бива да се храните обилно, за 
предпочитане е да обядвате след час.

13:00 Черният дроб е в покой, в кръвта се отделя 
доза гликоген. Основният период на активна работа 
вече е отминал, усеща се умора, но до края на 
работния ден има още много време, затова сега е 
време за обедна почивка.

14:00 Жизнените сили вече ни напускат. Това се 
случва за втори път в денонощния цикъл. Времето 
за реакция расте.

15:00 Енергията ни постепенно се връща. Всички 
наши чувства през това време са особено остри, а 
най-вече-вкусът и обонянието ни. Между другото, 
истинските гурмани обичат да сядат на трапезата 
именно в този час. Състоянието ни отново се 
нормализира.

16:00 Сега се увеличава нивото на захарта в 
кръвта. Лекарите понякога наричат това “следобеден 
диабет”. Но това не е признак на някакво заболяване, 
а абсолютно нормално явление. Кратковременното 
повишаване на активността се сменя със спад.

17:00 Нашата трудоспособност все още е на 
високо ниво. По това време спортистите тренират с 

максимално отдаване.
18:00 Сега отново се снижава възприемчивостта 

към болката. Възниква желание за повече 
движение. Бодростта на духа при това постепенно 
се стопява.

19:00 Повишава се налягането, намираме се в 
психическо неустойчиво състояние. Раздразнителни 
сме и много капризни. За страдащите от алергии 
периодът е негативен. Често пъти в този час започва 
да ни боли глава.

20:00 Масата на човешкото тяло достига 
максималната стойност за деня. Скоростта на 
реакциите - също. Зад волана се чувстваме 
великолепно. ПТП почти не се случват.

21:00 Нервите ни са в норма. Периодът е 
благоприятен за актьори или учащи се - добре се 
запомнят всякакви текстове и роли. Паметта ни 
става по-силна, затова и благополучно можем да 
си запишем много от нещата, които през деня биха 
излетели от главата ни.

22:00 В кръвта ни се наблюдава рекордно 
количество бели кръвни телца. Обикновено те са 
5-8 хиляди, сега обаче те са 12 000 на един куб. см. 
Пада температурата на тялото.

23:00 Организмът ни вече е готов за сън, в него 
тече процес на регенерация на клетките.

24:00 Ето го и последният час. Ако сте заспали в 
22 часа, сега вече е време за сънищата. И тялото, и 
мозъкът ни приключват деня, освобождавайки се 
от всичко излишно.

РубРика:
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Боже, колко мъки има по 
тоя свят, Боже – Йовков

Вървя по улицата и срещам само тъжни хора, 
отчаяни, загрижени… Питам се защо ли е всичко това 
нещастие? Явно мъка лежи на сърцата им. Вървя. 
Продължавам напред. Виждам човек, който рови в кофи 
за боклук. Казвам си: Боже, колко мъка има по този свят, 
Боже! Защо светът е толкова жестоко устроен? Защо някой 
живеят в разкош, а други се скитат и ровят в кофите за 
боклук?Оставам без отговор и продължавам по пътя си, с 
надеждата си да срещна поне един весел човек, който да 
ме зареди с малко положителна енергия. Но става точно 
обратното. Отсреща ми стои човек в инвалидна количка! 
И пак се запитвам защо има толкова мъка по тоя свят? 

Защо животът е толкова несправедлив? Какво лошо 
е направил тоя човек, че съдбата да му изиграе този 
жесток номер? И пак оставам без отговор на въпросите, 
които ме вълнуват. Смело продължавам напред, но пак 
се сблъсквам с мъката. Какво да видят очите ми!?! Малко 
детенце – мръсно, с изпокъсани дрехи, което проси! То 
пък горкичкото какво е видяло още от  живота, какво е 
сторило, че сега така страда и проси, вместо да си играе с 
децата в близкия квартал!

Ето стигнах си до вкъщи! Надеждата ми е само 
една – за миг да забравя мъката на всички хора, 
които срещнах по пътя си. Лягам на леглото си, пускам 
телевизора и отново всичко се повтаря! Сега пък дом 
за сираци. Дом, събрал мъката на хиляди деца. Деца, 
останали по една или друга причина без родители! 
Беззащитни деца, разбрали още от сега що е мъка. Но 

стига вече с тия дечица, че сърцето ми се скъса от мъка, 
Боже! Превключвам на друга програма. Там пък върви 
съобщение за едно момченце, което спешно се нуждае от 
трансплантация. Боже, колко мъка има по тоя свят, Боже! 
Изключвам телевизора и се опитвам да заспя, но всичката 
мъка натрупала се в сърцето ми не дава и минутка покой! 
Хиляди въпроси се въртят в главата ми. И главното до 
което стигам всеки път е това, че най-добрите, най-
невинните хора най-много страдат.  Така както в разказа 
на Йордан Йовков “По жицата” – по жетва се навила змия 
в гърдите на Нонка. Най-кроткото и най-милото момиче. 
Така е и в реалния живот – все най-кротките, най-милите 
и добри хора страдат! И какво им остава, освен да се 
надяват,че бялата лястовичка наистина съществува и 
мъките ще изчезнат. Човечеството е уморено от много 
неща: от страдания и възторзи, от открития и мъдрости, 

от победи и поражения. Никога няма да се умори само 
от три неща – да вярва, да се надява и да обича! Аз 
винаги съм се стремяла именно към тези три неща – да 
вярвам, да се надявам и да обичам! И ще продължавам 
да вярвам и да се надявам, че все по-малко мъка ще има 
по света. И може би ключът към всичко това е обичта! И 
както Йовков е казал: “С мъки, с нещастия е пълен тоя 
свят, но все има нещо, което е хубаво, което стои над 
всичко друго – любовта между хората” - Затова нека  се 
обичаме.

Гюлтен Невзатова Салиева-
ученичка от 12 клас

СОУ ”Йордан Йовков” гр.Тервел

ЗА ВСЕКИГО ПО НЕщО 

продължава от  стр. 1

Юли: Одобрена е програмата за оптимизация.
Провеждат се конкурси за избор на изпълнители за 
доставка на мебели и за ремонтни дейности.Обявен 
е и конкурс за избор на изпълнител за санирането на 
детските градини.Започва ремонтът на стадиона по 
Проект”Красива България”.

Август:  Работи се по проекта за благоустрояване 
на улиците “Ал. Константинов”, ”Н.Вапцаров”, ”О. 
Паисий” и “З. Зограф” –получен от МРРБ е вторият 
транш от финансирането на проекта.Работи се по 
ремонта на общинските училища.Започва доставянето 
на нови училищни мебели.Одобрен е проектът за 
изграждане на център за физическа активност в 
ЦДГ”Здравец”,финансиран от СИФ.

Септември: Разработен и внесен за оценка 
е проектът за създаване на Местна инициативна група 
за Общините Тервел и Крушари. Подготвя се първия 
инвестиционен проект по Програмата за развитие 
на селските райони. Завършени са дейностите по 
закриване на училищата     и на 15 септември учениците 
от трите закрити училища започват да учат в СОУ,като 
се превозват ежедневно с нови ученически автобуси.
Децата от Градница се превозват до Н.Камена. Започва 

санирането на детските градини по Оперативна 
Програма”Регионално развитие”.

Октомври: Внесен е първия общински проект 
по Програмата за развитие на селските райони – този за 
реконструкция на пътя Тервел-Безмер-Гуслар-Граница 
с обл.Силистра.Разработен и внесен в Проект”Красива 
България” е проект за нова водна архитектура и 
осветление за градските фонтани в центъра и за 
изграждане на две рампи за хора в неравностойно 
положение– пред общината и на площада.Завършва 
ремонтът на първия обект от проекта по ОПРР – ЦДГ 3 
в Тервел.Отваря врати след основен ремонт на парната 
инсталация и детската ясла.Проявен е инвеститорски 
интерес за изграждане на фотоволтаичен парк на 
територията на общината.Читалищни състави участваха 
в мащабен проект за културен обмен по Програма Фар 
– трансгранично сътрудничество между Румъния и 
България.

Ноември: Разработени и внесени за разглеждане 
са два проекта по ПРСР,които предвиждат реконструкция 
на 11 улици в Тервел,на няколко тротоарни платна,улично 
осветление,спортни и детски площадки в Тервел и 
Коларци.Приключен е проекта,финансиран от МРРБ 
за благоустрояване на улиците “Ал.Константинов”,”Н.
Вапцаров”,”О.Паисий” и “З.Зограф”.

Декември: Одобрен е проектът за нова водна 
архитектура и осветление за градските фонтани в 
центъра и за изграждане на две рампи. Приключено 
е изпълнението на 92 обекта,включени в поименния 
списък на капиталовите разходи на община Тервел.
Изготвено е предложение за включване на 4 общински 
инвестиционни обекта в Национална антикризисна 
програма за 2009 година.Първата бюджетна година 
в общинските училища приключи без сътресения с 
положителен финансов резултат за 6 от общо 7-те 
училища.Отрицателният финансов резултат на 7-
то училище е логично  следствие от компромиси  в 
общинската политика спрямо това училище в годината 
на оптимизация на училищната мрежа и подлежи на 
корекция през бюджетната 2009 г.

През цялата година ежедневието препускаше 
с бесни темпове.Много неща се случиха, намерено 
бе разрешение на редица проблеми. За много още 
трябва тепърва да се мисли. Какви са очакванията за 
това,какво ще се случи през 2009 година в общественото 
пространство в Тервелско?

-- Общината трябва да потърси свои механизми за 
преодоляване на последиците от финансовата криза;

-- Големият брой мащабни общински инвестиционни 

проекти,които са вече внесени за оценка или предстои 
да бъдат внесени ще наложат мобилизиране на целия 
наличен капацитет на общината за организирането 
на процедури за избор на изпълнители,реализация и 
отчитане на дейностите;

-- Спрените еврофондове поне към момента не 
касаят бъдещото финансиране на проектите на Община 
Тервел;

-- Необходимо е да се рационализират процесите 
и разходите в общинските детски заведения,като 
паралелно с това продължи работата по обновяването 
на материалната база;

-- Трябва да се търсят начини за обогатяване 
на културните и младежките дейности, с акцент на 
участието на деца и ученици в тях….

Списъкът с проблемите,които очакват решение 
може да бъде дописван още много дълго.Дали обаче 
ще решим,че чашата е наполовина празна или пък ще си 
спомним за всичко, което сме успели да постигнем през 
2008 година с помощта на хората в Общината? В такъв 
случай чашата ще изглежда наполовина пълна. 

Да си пожелаем здраве, късмет и много сили, за да 
я напълним до горе!

Алое Вера наистина лекува

Родината на Алое е Африка. Растението 
има много видове, но най-разпространеното е 
Алое Вера или още Медицинско алое. Това растение 
е използвано в билколечението още в началото 
на първи век от новата ера. За него се споменава 
в Новия Завет - Йоан 19:39:40 “Дойде също и 
Никодим... и донесе около сто литри смес от смирна 
и алой”.

Екстрактът от Алое Вера намира широко 
приложение в козметиката и алтернативната 
медицина заради неговите лекуващи и облекчаващи 
свойства.  С него се лекуват изгаряния, порязвания 
и охлузвания, влиза в състава на различни 

разкрасяващи продукти. Използва се главно сокът 
на растението.

Отглеждане
Тъй като Алое Вера съдържа 95 % вода, 

то е изключително податливо на измръзване. Ако 
климатът е топъл и го отглеждате навън, засадете 
го на слънчево или леко сенчесто място. Почвата 
трябва да е богата на тор и добре овлажнена.

Ако живеете при умерен климат, най-
добре засадете растението в саксия и я поставете 
близо до прозореца, където слънцето грее най-
много. През лятото може да го изнасяте и навън. 
Интересно е, че то складира голямо количество 
вода в листата и корените си. През зимата може да 
ви се стори, че заспива зимен сън и използва много 

малко влага, затова през този сезон го поливайте 
по-рядко. Изчакайте докато почвата изсъхне 
напълно и тогава го полейте с 1-2 чаши вода. През 
лятото го поддържайте добре напоено с вода, но пак 
изчакайте да засъхне, преди да го полеете отново.

Растението има широка коренова система. 
Когато го пресаждате, изберете не дълбока, а 
широка саксия. Веднъж годишно, през пролетта, 
го наторявайте. Може да размножите растението, 
като отделите малък израстък от главното стебло, 
но също и от семена.

Лечебно приложение
За домашно лечение може да използвате 

пресен сок /гел/ от листата при малки рани от 
изгаряне. Ще изпитате облекчение веднага. Също 

така помага и при опарване от различни растения, 
например от коприва или одраскване от домашния 
ви любимец. Когато го използвате вкъщи, просто 
откъснете един лист, обелете го и намажете раната 
със сока на растението. Фармацевтичните препарати 
с алое се използват масово в дерматологията за 
заличаване на белези. 

Известно е, че може да се приготви и 
напитка от Алое Вера, която лекува някои стомашни 
неразположения. При предозиране може да се 
появят странични реакции, например урината 
да се оцвети в червено. Затова ако решите да 
предприемате по-продължително лечение най-
добре е да се посъветвате с лекар.

С Т А Р А Т А  2 0 0 8  И  Н О В А Т А  2 0 0 9
ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА ПЕСИМИСТА И ОПТИМИСТА, ИЛИ:  ДАЛИ ЧАШАТА ДА Е НАПОЛОВИНА ПЪЛНА ИЛИ НАПОЛОВИНА ПРАЗНА?

Празнична закачка:

Приемаме поръчки за Нова Година. Ценоразпис:  
Снежанка и Дядо Мраз - 50 лв.  
Снежанка без Дядо Мраз - 100 лв.
………………………………………………….

Тате, познай кой влак закъснява най-много?  
- Кой?  
- Онзи, който ми обеща, че ще ми купиш за Нова година.

Как изкара Нова година?  
- Като подарък...  
- ???  
- Цялата нощ лежах под елхата...

………………………………

Какво пише в писмото на Лили Иванова до Дядо Мраз?  
- Ей, малкия да не ме забравиш за Нова Година?

На Нова Година. Тодор Живков обикаля затворите на България и 
поздравява затворниците:  
- За много години, за много години!

        ВИЦ НА БРОЯ  РубРика:
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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

Това,което виждате е логото на румънския сайт www.festivaluldanmoisescu.ro. На това лого,което човек вижда веднага след като отвори страницата са аранжирани 
четири снимки.И четирите са на съставите при тервелското читалище – трите изобразяват различни моменти от историята на детския фолклорен ансамбъл, а едната 
представя женската певческа група по време на дефилето на фестивала Дан Мойсеску в румънската община Топалу. На този фестивал участваха десетки фолклорни 
групи и състави от България и Румъния. Всички се представиха много добре при участията си на две румънски сцени. Фолклорът свърши чудеса през двата дни на 
фестивала,такива каквито историята не можа да направи през последните 50 години.Хората се почувстваха близки и с почуда установяваха колко красив, еднакъв и в 
същото време различен е фолклорът на двата съседни народа.

Сайтът на проекта представя кратко резюме на английски език на фестивала,представяне на всички гостуващи от България групи, галерия със снимки и видеозаписи 
на представянията на съставите на сцената в Топалу.Там могат да бъдат видяни и слушани изпълненията на всички български и румънски състави.

Междувременно румънските ни партньори отново отправиха покана към Общината и Читалището. Този път за участие във фестивала „Адамклиси – врата отворена 
за култура”,финансиран по Програма ФАР с водеща румънска организация.Фестивалът ще се състои от 24 до 26 април в село Адамклиси – мястото,където е построен 
мемориалът на римския император Траян.

 Ние, от своя страна очакваме нашите нови румънски приятели на Общинския празник на фолклора, който се провежда на 6 май всяка година в Тервел.

И Н Т Е Р Е С Н А  С Р Е щ А  В  С Е Л О  Б Е З М Е Р
През есента на 2008 година Клуба за автентичен фолклор към СОУ ”Йордан Йовков” гр.Тервел продължи своята 

активна дейност за проучване на бита, фолклора, обичаите, костюмите, занаятите на хората от нашия край. Тази 

година те разшириха своята дейност, като посетиха и селища от съседните общини-Алфатар, Алеково, Владимирово. 

Новост в събирателската им работа е проучването и на обичаите на етносите - турски и ромски.

 На 11 декември те бяха на гости на читалището в с.Безмер. Любезната домакиня Стойка Колева-читалищен секретар, 

заедно с децата от групата за турски фолклор ги посрещнаха много радушно. Още през 2007 година читалището 

разработи проект “Мозайка от етноси”  във връзка с Общинската програма “Училището и читалището- естествена 

и безопасна среда за децата”. Проекта бе одобрен и заработи успешно. Ушиха се костюми на групата, подготви се 

репертоар от турски песни и танци, проучиха се и се описаха обичаите на турския етнос. Самото съществуване на 

клуба за автентичен фолклор в СОУ също е плод на проект по същата общинска програма от 2007 година.След като 

финансирането по проекта приключи ,клубът под ръководството на създателките си Росица Стратиева и Стойка Жекова 

и с участието на младежи от гимназиалния етап на СОУ, продължи работата си.

Всичко, което са направили децата от с.Безмер  разказаха и  предоставиха на участниците от клуба за фолклор. Г-жа Стойка Колева разказа за обичаите 

– сватба, Мевлид, Курбан байрам, Рамазан байрам, Сюнет дюн и отговори на въпросите на участниците. В залата бяха подредени и турски костюми, а децата, 

облечени в автентични костюми изпяха една турска песен.

Домакините почерпиха гостите и обещаха да помогнат в отпечатването на книгата 

с новите проучвания на Клуба за фолклор. 

От името на всички г-жа Стойка Жекова, един от ръководителите на клуба, благодари 

за гостоприемството и ентусиазма на читалищната секретарка, пожела още по-добра 

работа на групата от с.Безмер и изказа желание да продължат тези интересни срещи 

и през следващата 2009 година. 

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

На  пр а зник а  з а  Нов а  година  в  де тс к ата  г р а дина:  
-  Д я до  Мр а з,  благод аря  з а  под арък а!  
-  Няма  з а  к ак во,  де тенце!  
-  И  а з  так а  мис л я,  но  мама  държеше  д а  т и  благод аря!


