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                      ПРЕ Д С ТА ВЯ М Е  ВИ

Тервелския край е богат със своите многообразни традиции, 
с хората, които притежават дарбата да създават около себе си 
добро настроение, да излъчват  обич , да отнемат насъбралото 
се напрежение , да правят околните по-добри, по-великодушни, 
по-щедри. За тези творци, които са радвали душите,които са  
подслаждали празниците и делниците, които са прославяли 
родния край трябва да говорим и пишем с благодарност. Човек 
чувства корените си, когато помни и знае родния край и хората 
в него.А тази „памет” не идва от само себе си у един млад 
човек, тя се създава и възпитава. За това се грижат родителите, 
учителите,хората,които работят с децата. Редакционният екип 
на вестник „Тервел” също се опитва да бъде полезен в това 
отношение. На страниците на вестника се поместват много 
материали, които оповестяват факти и личности от историята 
на тервелския край.За част  от тези публикации сме събирали 
материалите сами, с помощта на хора от общината.Други са 
взаимствани от различни краеведски трудове на познати автори.
Запознавали сме ви от страниците на вестника с именитата 
Калинка Вълчева, с творческия и житейски път на певеца Колю 
Кавръков , с тервелчанина Димитър Койчев . Сега Ви представяме 
един добруджански  самобитен творец, когото мнозина помнят, 
но младите хора не знаят за него –дядо Радичко Куманов от 
с.Войниково - Тервелско. Информацията е събрана и проучена от 
краеведа Атанас Пеев от гр.Добрич.

 

Колчем се заговори за именити изпълнители на народни песни 
в Добруджа, почти всички са единодушни, че сред тях се откроява 
името на дядо Радичко. Бил природно интелигентен и духовит, 
имал дар слово, пишел дружески шаржове за близки, роднини 
и приятели. И те не му се обиждали, защото всичко в тях било 
точно и безобидно казано, съставял народни песни. Времето на 
забравата не го подмина. Младите не знаят почти нищо за него, 
а възрастните отдавна не го споменават. А дядо Радичко е бил 
наистина колоритен човек.

Радичко Куманов Георгиев е роден на 20 март 1892 година 
в с. Поручик Гешаново, Добричко. Майка му била котленка. Ро-
дила четири деца - Атанас, Радичко, Върбан и Мария. Върбан 
бил шивач във Военно-морското училище във Варна. На млади-
ни Атанас отишъл да търси работа в Русе. Намерил я при виден 
русчуклия, чиято дъщеря се влюбила в него. Баща й я изгонил. 
Атанас заминал в София. Тя отишла при него и двамата създали 
семейство. Радичко се хванал чирак при Георги Гочев. Намерил 
изгората си Велика в близкото село Войниково (тогава Кавурга), 
Тервелско. Там станал приведен зет на Минко Денчев. Велика 
(1896-1924) родила четири деца - Керана (1916-2002), която се 
грижела за баща си през последните дни от живота му, Неделя (1918-
1993), Мария (1921-1993) и Минко (1923-1985). Керана се метнала 
на баща си. Прилягало й да пее. Омъжила се в Орляк, Тервелско. И 
там веселяла хората. Пеела и дъщеря му Мария. Няколко години 
била в Ансамбъла за народни песни и танци “Добруджа”в Добрич. 
Единствения му син Минко участвал в Отечествената война /1944-
1945/.За да се върне жив и здрав от фронта, баща му дал някакъв 
талисман. Овдовял едва на 32 години, Радичко решил да не остава 
самотен,защото децата му били малки и нямало кой да се грижи за 
тях.Оженил се повторно за Яна от Жегларци, Тервелско. Тя родила 
две деца-Куман и Иринка, които починали на 7-8 години.

Децата на Радичко Куманов пораснали и се задомили на 
различни места. Баща им останал сам. През лятото жънел, пеел и 
плачел. Близките му твърдят, че “Песен за Русия” е негова. Автор 
е и на популярните в Тервелско песни “Мома-трактористка” и 
“Песен за Стария дъб”.

Радичко Куманов бил самороден поет и певец. Уважавал 
въздържателството - не пиел и не пушел, но си приготвял хубаво 
вино. Поддържал си лозето. Ходел до Силистра за лозеви пръчки от 
прочути винени сортове. Пътувал много. От Войниково до Поручик 
Гешаново отивал пеш с кошница. Пълнил я с билки от полето. 
Втората му жена Яна все му казвала:”Ти у нас няма да умреш. Ще 
свършиш по пътя…” Майка си не помнел. Запомнил песните и. 
Знаел около 600 песни. Пишел и свои. И днес в тервелския край 
се знае песента му “Песен за стария дъб”.В селото не минавала 
вечеринка без него.

Участвал в Събора-надпяване в Тервел на 9 и 10 септември 
1960 година, в много околийски, окръжни и национални 
прегледи. И все с награди се връщал. Бил етичен и държал на 
външния си вид. По думите на внучката му Ненка Димитрова 
бил добродушко. Тя пък пеела в Хора на учителките в Добрич. На 
масата за хранене наблюдавал поведението на всички. Обичал 
да се шегува и да имитира близките си. А тези, които избързвали 
да се скарат за дреболии, с хумор ги помирявал. Никой не му се 
сърдел. Старица от селото пожелала да се скарат с него на шега. 
Той я нарекъл Йовка-кльовка и конашка уинтия (лека жена). В 
отговор тя го определила като Радичко - брадичко. Пак дошъл 
редът на народния певец. Той, нали си било на ужким, не и 
останал длъжник и я характеризирал като шуменска уруспия 
/развратна жена/. Разбира се, сърдити и от двете страни 
нямало.

Дядо Черньо все се хвалел,че е честен. Това подразнило 
дядо Радичко. Той не обичал самохвалковците. Решил да се 
пошегува и с него. Взел няколко низи от тютюна си. Част от тях 

натрошил по пътя си за дядови Черньови. Това, което останало, 
го закачил върху тютюна на самопохвалилия си съсед. След 
това отишъл в кръчмата и се заоплаквал, че някой му крадял 
тютюна. Всички му съчувствали и гадаели на глас кой може да е. 
“Че кой ще е ? Сигурно комшия ще да е!”- всички в хор казвали 
и тръгнали да проверяват съседите. Дядо Радичко им заръчал 
да проверят и дядо Черньо. Влезли в двора му и намерили 
две чужди низи. А следите на натрошения тютюн водели към 
двора на дядо Радичко. Така в селото плъзнал слух, че дядо 
Черньо е крадец. Три дни авторът на шегата не излязъл от 
къщата. После двамата си стиснали ръцете и дълго се смели на 
умно скроената пиперлия шега. А дядо Черньо повече никога 
не посмял да се хвали. Дядо Радичко имал качества за весели 
компании. Разказвал шеги и вицове. Почти на всички в селото 
измислил прякори. На Кольо Ходжата, защото донесъл камъни 
от турските гробища, когато си строил нова къща; на Кольо 
Памука, защото си ушил елек, наичен с памук, та когато го биели 
румънците в общината да не го боли; на Атанас Мерсенков, 
защото за щяло и нещяло често употребявал думата  “мерси”, 
за да благодари някомиу, на Атанас Бурлака, защото бил едър, 
снажен и винаги небръснат като бурлаците на Волга; на Йордан 
Мъглата, защото недовиждал, а на  Добри Паподока, защото 
не говорел добре. На една вечеринка във Войниково съчинил 
песен за всички, но с прякорите им. С шеги в рими най-много 
се задявал с баба Йовка, която била негова връстница, но не и 
се работело. 

Незлобливият му хумор сплотявал хората в селото. През 
1950-1953 година на заставата в с.Звездец, Малкотърновско, 
където служил зет му Димитър, веселял войниците с песни и 
закачки.

Самобитното творчество на народния певец Радичко 
Куманов заслужава по-задълбочено проучване. А когато се 
пише историята на добруджанския песенен фолклор, той 
непременно трябва да остане и като изпълнител на народни 
песни, и като самороден хуморист в първите й страници. Той 
ни напуска завинаги на 4 април 1965 година – умира в София 
след прекаран инсулт. Погребан е в гр.Тервел. Обичаният от 
всички народен певец Радичко Куманов остави по четирима 
внуци и внучки, десет правнучки,и шестима правнуци и много 
приятели и почитатели на самобитното му изкуство от родния 
добруджански край.

 Материалът е взаимстван от книгата на 
Атанас Пеев “Златните гласове на Добруджа”

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

Р А Д И Ч К О  К У М А Н О В  -  П Е В Е Ц  И  Х У М О Р И С Т
РубРика
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За любовта – и добро, и не чак толкова ...

Най-много страдания в живота ни причиняват 
не тези, които мразим,  а тези,  които обичаме.

Шилер

           МИСЪЛ НА БРОЯРубРика
РА ДИЧКО   К УМАНОВ
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Т Е Р В Е Л  И  Т Е Р В Е Л С К И Я Т  К Р А й
Уважаеми читатели, 
В традиционната рубрика „Тервел и 

Тервелският край” ще започнем поместването 
на материали от книгата „Из миналото на 
Добруджа- Събития и личности”, автор и редактор 
е известният член кор. проф. д.и.н  Георги Марков- 
председател на Института по история при БАН. 
В тази книга са събрани статии на историци и 
спомени на съвременници, които се допълват и 
обясняват взаимно, тъй като болката е една и 
делото е общо. 

Читателите ни ще имат възможност да 
вникнат в корените на заплетения Добруджански 
въпрос, за да разберат отговорите и греховете на 
великите сили, както и на румънските и българските 
политици, когато геостратегическите интереси 
надделяват над националните.

В няколко поредни броя ще поместим материали 
от първата глава на книгата- Освобождението на 
Добруджа и съдбата на отвлечените добруджанци 
през Първата световна война. 

Нужно е всички да знаем и помним ИСТОРИЯТА 
СИ!

Е ХО Т О  Н А  П О Б Е Д Н О Т О  „ У РА” 
Н Е  Е  З А ГЛ ЪХ Н А Л О

Ако Македония с основание е наречена „люлката 
на Българското възраждане”, то Добруджа безспорно е 
изначалната „люлка на българската държава”. Ето защо, 
когато храбрите български полкове се сражават при Ниш, 

Криволак, Прилеп и Дойран, те не забравят нито за миг 
„златната житница”, поробена чрез дипломатически па-
зарлъци и военни разходки. Добруджанци трябваше да 
знаят, че и те са неразривна част от целокупната национална 
болка. Те самите са гинали при Одрин, Чаталдзка и 
Калиманци, за да донесат свободата на сънародниците 
от други български области, но се завръщат в по-газени 
родни огнища. Това обяснява как, въпреки колебанията на 
политици и военни пред войната, на два или три фронта, 
духът на освободителната Трета армия е изключително 
висок. Състрадавайки на прииждащите измъчени бежанци, 
войниците едва са удържани от своите командири да не се 
втурнат по-рано от деня на началото.

Яхнал дорест кон, командващият генерал Стефан 
Тошев пропуска устремените напред колони с пламенни 
думи. Надарен с прочувствено слово, той олицетворява 
победоносната увереност: „Юнаци, ще ги бием, ще ги 
смачкаме!” В отговор гръмогласното „Ура!” не оставя 
никакво място за двоумение. Часът на разплатата идва по-
скоро от най-силната надежда. 

Уверена в крайната победа на Съглашението, Румъния 
напада Австро-Унгария. Нейната артилерия обстрелва 
Русе. България обявява война на северната съседка. И 
на 1 септември 1916 година Трета армия започва своя 
освободителен поход в Добруджа. Храбрите преславци и 
Железните шопи сломяват за две денонощия съпротивата 
на тутраканската предмостова крепост, отбранявана от 
40-хиляден румънски гарнизон. В плен попадат 28 000 
вражески войници и офицери със 150 оръдия. В боевете 
при Добрич, Кочмар и Сарсънлар противникът понася 
съкрушителни удари. Конната дивизия на генерал Иван 
Колев лети стремглаво по родната шир. Сякаш Аспаруховите 
прабългари са възкръснали от далечните векове. 

Усилена с руски войски, румънската армия се укрепва на 
Кубадинската позиция. Вражеският десант при село Ряхово 
е унищожен. На 19 октомври и Кубадинската укрепена 
позиция не издържа на мощния напън. Хвърковатата 
конница влиза в Кюстенджка. Общата стратегическа 
обстановка налага включването на I Софийскаи XXI дивизия 
в Дунавската армия, която прехвърля Великата река при 
Свищов и с тежки боеве през Букурещ достига река Серет 
в Молдова. В края на декември 1916 година храбреците 
на генерал Колев напояват конете си в устието на Дунав. 
Българите от Тулча и Бабадаг се радват на свободата, 
толкова чакана и изстрадана, за да бъде ценена и опазена 
от потомците.

Походът в Добруджа развенчава една румънска 
легенда за някакво си „по-снизходително” отношение 
спрямо местното население, намерила пролука дори в 
българското обществено мнение. Измислицата за „по-
добрите окупатори” се разсейва яко дим от кланетата и 
грабежите над българите при отстъпването на вражеската 
армия. Вземането на заложници и масовите отвличания 
са държавна политика на Букурещ. Яда си от пораженията 
на бойното поле румънците изливат върху беззащитните 
старци, жени и деца, на което бяха свикнали по време на 
„славната военна екскурзия” през лятото на 1913 г.

Яростта на българите е оправдана, защото те са 
преживели „ножа в гърба” и омразния Букурещки диктат, 
не се стряскат и от сблъсъка с руските дивизии, дошли да 
подкрепят съюзниците си за задържане на владението 
над Добруджа. Народният поет Иван Вазов, известен със 
знаменитото „Здравствуйте, братушки”, се обръща „към 
руските воини”, за да ги попита какво правят и кого бранят 
в Добруджа, засенчили блясъка си на освободители. 
Русофилството и признателността не могат да бъдат в 

разрез с изконните интереси на един народ, направил 
поредното си кърваво усилие да събере измъчените си че-
да под обща държавна стряха.

Десетилетия наред ние чествахме превземането на 
Одринската крепост, обаче премълчавахме Тутраканската 
епопея и нищо не споменавахме за Добрич и Куба-дин. 
Зловредното политизиране на историята и криворазбраното 
„добросъседство” пречеха да отдадем почит на погиналите 
ратници за освобождение и обединение. Те не са виновни, 
че късогледи политици оставиха техните заравнени и 
безкръстни гробове извън днешните държавни предели. 
Малкото военни гробища (освен „Новото” при Сливница), на 
които можем да запалим свещ и положим цветя, са онези 
край „тихия, бял Дунав” и в равна Добруджа. Поне това ни 
остави историята и нека бъдем мъничко благодарни на на-
шите деди, които не се спряха пред минни пояси, бункери 
и куполни оръдия, за да върнат свободата на своите 
съотечественици. Залисани във всекидневни грижи, не 
бива да пропускаме дължимото отдаване на почит към Жи-
велите преди нас и проливали кръвта си за нас.

Когато на 18 декември 1916 г. генерал Тодор 
Кантарджиев влиза в град Бабадаг начело на 53-ти полк, 
Жителите го посрещат с неописуем възторг. Освободители-
те са обсипани с цветя. Освободените се навеждат и целуват 
краищата на войнишките шинели. Генерал Кантарджиев 
обобщава радостта с кратка телеграма: „Нескончаемо 
ура за славата на Велика България цепи Бабадагската 
долина!” 

Макар и изтекли повече от осем десетилетия от 
онези славни дни, днес ехото на победното „ура” още не е 
заглъхнало.

 
Чл. кор. проф. д. и. н. Георги Марков

РубРика:

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

1. „Социални грижи” започва проверки за начина на 
доставка на безплатните закуски на децата от първи до 
четвърти клас в селските училища на Община Добрич. 
Поводът са жалби на родители, в които те твърдят, че 
учениците получават вафли, сухи пасти, кроасани, много 
рядко сандвичи, гарнирани със сокче от 10 стотинки. 
Раздаването на подобен вид закуски е практика в много 
селски училища на територията на Община Добрич. 
Учители споделят, че закуските по принцип се носят само в 
понеделник и престояват цяла седмица. Според зам.-кмета 
по образование в Община Добрич Петър Желев по селата в 
общината нямало фирми, които да произвеждат закуски и с 
тях да бъдат сключени договори. Изключение правело само 
с. Бенковски, където имало производител. Междувременно 
стана ясно, че безплатната кифла „на Масларова” ще върви 
още един месец до 29 февруари, по старите цени.

2. До 31 март общините съгласувано с директорите 
трябва да утвърдят формулите за разпределение на 
средствата между училищата. 10 дни след това директорите 
трябва да са наясно с бюджетите и да ги управляват. Това 
съобщи главният секретар на МОН Димитър Танев след 
среща с началниците на регионалните инспекторати. Той 
показа първото ръководство за въвеждане и контрол на 
делегираните бюджети. До една седмица ще бъде готово и 
раздадено ръководство за мониторинг, както и указания на 
Министерството на финансите за вариантите на формулите, 
свързани с делегираните бюджети. Всяко училище ще 
започне без задължения от предходни години, и ако има 
такива, те нямат право да бъдат прехвърлени на сегашните 

бюджети, обясни Танев. Той подчерта, че почти всички 
1100 училища, които от миналата година са с делегирани 
бюджети, са без задължения. Те дори имат натрупани 
средства и могат да ги прехвърлят в следващия бюджет, 
което е основно предимство на делегираните бюджети, 
изтъкна главният секретар на МОН. Относно „защитените” 
училища Танев обясни, че децата ще получават по-висока 
издръжка, а при маломерна паралелка ще се предоставят 
допълнително средства в размер на 50% от разликата 
до броя на учениците в една нормална паралелка, която 
изисква минимум 18 ученици. Средствата за учебните 
заведения, според системата за делегираните бюджети 
няма да са достатъчни. Това сочат разчетите до момента. 
Новото разпределение на средствата за учебните заведения 
ще ощети училищата във всички общини от селски тип. За 
всеки ученик от такъв тип община, годишната издръжка е 1 
105 лв. Потърпевши от системата на делегираните бюджети 
ще бъдат малките училища по села. Те ще разполагат 
с недостатъчно средства, тъй като се посещават от по-
малко деца, а текущите им разходи не са малко. Все още 
се обсъждат варианти за решаване на проблема, който 
тепърва ще възникне.

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

1. България може да кандидатства за допълнителни 
средства от ЕС за строителството на седми блок на АЕЦ 
“Козлодуй”, заяви шефът на атомната централа Иван Генов. 
Според него това е реална възможност, ако приемем не 
руска, а европейска технология за реактора. А при успех 
на започналата кампания за повторен пуск на III и IV блок, 

строителството на новата ядрена мощност в Козлодуй ще 
се изплати от произведения от тях ток. По думите му новата 
мощност в Козлодуй може да даде ток много по-рано от 
първия блок на АЕЦ “Белене”. На площадката на Първа 
атомна има изградена инфраструктура и затова новата 
ядрена мощност ще се изгради и по-бързо, и по-евтино.

2. Бюджет 2008 в община Бургас ще бъде подложен на 
обществено обсъждане до 20 февруари. Това разпореди 
кметът на Бургас Димитър Николов. Той иска от всички 
кметове в областта да му представят индивидуалните си 
графици, по които ще проведат обсъжданията. Николов 
смята, че по време на допитването трябва да бъдат 
изслушани и най-екстравагантните предложения на 
гражданите за данъците и разпределението на бюджета 
за тази година. Събраните данни ще се използват при 
изготвянето на следващия бюджет. Освен това бюджет 
2008 ще бъде представен и обсъден след допитването на 
пресконференция, на която ще участва и кметът.

3. Бащата на изчезналия през 1997 година Съвестин, 
Тодор Деянов, осъди Министерския съвет да плати 10 хил. 
лв. за липсата на адекватна реакция при издирването на 
детето. Кабинетът ще трябва да заплати тези пари, тъй като 
не се съгласи с предишната присъда срещу институцията от 5 
лв. и я обжалва. Повече от 10 години бащата на изчезналото 
момче обвинява прокуратурата и полицията, че пречат на 
издирването. 8-годишният тогава Съвестин изчезва на 6 
май 1997 година. Последно е видян около 18,30 часа да си 
играе пред блока със своя съученик Дениз. Приятелят му 
разказва, че изчезналото дете е паднало в реката. Деянов 
обаче е убеден, че детето му е отвлечено зад граница. За 
да се издирва там, е нужно да се публикуват в чуждата 

преса снимки с текст, които са 10 на 10 см и струват 1500 
евро. Деянов обвинява МВР, че са изпратили на Интерпол 
размазано фото, от което е било невъзможно да се издири 
отвлеченият му син. Въпреки сега спечеленото дело 
Деянов е завел нов иск за 150 хил. лева за бездействието 
на държавата през последните години за изчезването на 
детето. Първото дело, което печели родителят, е за 5 лева 
пред Софийския районен съд, но кабинетът обжалва. В 
замяна на това пред ВКС се внася иск за 10 хил. лева, което 
дело е спечелено от ищеца.

4. Процедурата за разглеждане на молбите за финансова 
помощ за лечението на деца, постъпили в Центъра 
“Фонд за лечение на деца” (ЦФЛД), ще бъде облекчена, 
което ще съкрати сроковете за тяхното разглеждане. 
Това стана ясно на проведената среща на министъра на 
здравеопазването проф. Радослав Гайдарски с членовете 
на Обществения съвет на фонда, председател на който е 
проф. Иван Черноземски. Промяната ще намали стъпките 
за съгласуване на документите и ще даде възможност за 
по-бързо започване на лечението на нуждаещите се. От 
началото на съществуване на ЦФЛД през 2005 година до 
момента с финансиране от фонда са осигурени лечение и 
консултации на 111 деца на обща стойност над 5 млн. лв. 

5. Мнозинството от депутатите в земеделската 
парламентарна комисия предлагат освен с предвидените 
в Закона за защита на животните парични санкции 
организирането на боеве с животни и умишленото им 
умъртвяване чрез жестокост да се наказват с до 1 година 
затвор или поправителен труд. Поправката в Наказателния 
кодекс предвижда лишаване от свобода в случаите на 
убийство чрез удушване, обесване, смачкване, пребиване.

През изминалия период от 4 до 8 февруари 2008 
год. на територията обслужвана от Областна Дирекция 
„Полиция” (ОДП)-Добрич, са регистрирани 18 криминални 
престъпления и  произшествия.   

На 05 февруари 2008 година, в РПУ – Тервел е получено 
съобщение от с. Коларци, общ. Тервел за това, че неизвестни 
лица чрез взлом са влезли в магазин за хранителни стоки 
на територията на селото и са извършили кражба на кафе 
– машина, цигари, алкохол, кафе и други стоки. По случая 
работят служители на РПУ – Тервел, провеждат оперативно 
– издирвателни мероприятия за установяване и задържане 
на извършителите на престъпното деяние. Образувано е 
досъдебно производство. 

През изминалите дни на територията обслужвана от ОД 
„Полиция”- Добрич са регистрирани 18 пътно-транспортни 
произшествия с един загинал и двама пострадали 
граждани. 

На 04 февруари 2008 година, в гр. Тервел, от полицейски 
автопатрул на РПУ–Тервел е установено 26– годишно лице от 
гр. Тервел, с инициали С.Ю., което управлява лек автомобил, 
без да притежава свидетелство за управление на МПС. По 
случая е образувано бързо полицейско производство.

На 30 декември 2008 година, около 19.50 часа в района 
на с. Кочмар, общ. Тервел, възниква  пътно - транспортно 
произшествие, при което неизвестен автомобил е блъснал 
78- годишна жена от същото село. В тежко състояние 
възрастната жена е транспортирана до МБАЛ–Добрич, 
където впоследствие е починала. Незабавно служители 
на РПУ–Тервел и служители на сектор ”Криминална 
полиция” при ОД”Полиция”–Добрич, организират мащабни 
оперативно–издирвателни мероприятия за установяването 
на водача допуснал пътно– транспортното произшествие и 
местонахождението на автомобила. По случая са назначени  
и редица експертизи. В резултат на тези активни действия и 
оказано съдействие от страна на служители от ОД”Полиция” 
гр.Силистра, в края на м. януари 2008 година, на територията 
на с. Колобър, обл. Силистра е открит автомобила с който е 
блъсната възрастната жена. Впоследствие на 05 февруари 
2008 година, от служителите на реда е установен и задържан 
28 – годишен мъж от с.Колобър, с инициали Ш.О., който е 
заподозрян в това, че ползвайки установения  автомобил  
е допуснал тежкото пътно– транспортно произшествие. По 
случая има образувано досъдебно производство. На лицето 
е наложена мярка за неотклонение “Парична гаранция”.

Поделенията на ОД „ПБЗН”-Добрич са участвали 
в гасенето на 12 пожара, част от които са с нанесени 
значителни материални щети. 

През изминалия период, поделенията на ОД „ПБЗН”- 
Добрич не участвали в аварийно-спасителни дейности. 

Анализ за дейността на ОД „Полиция” Добрич
На 4 февруари 2008 година в Областна дирекция 

“полиция” гр.Добрич, в присъствието на заместник 
министъра на вътрешните работи г-н Раиф Мустафа и 
главен комисар Веселин Петров–директор на Национална 
служба “Полиция” се проведе анализ на дейността на 
Областна дирекция “Полиция” за 2007 година.

Комисар Ивелин Петров – директор на ОД “Полиция” 
– Добрич посочи, че през 2007 година извършените 
престъпления на територията на област Добрич са 2679. 
В сравнение с 2006 година престъпленията са намалели с 
502. Също така посочи, че през годината са разкрити 1570 
престъпления, като процента на разкриваемост е 58,60%. В 
сравнение с 2006 година разкритите престъпления са били 
1765 бр. с процент на разкриваемост 55,49%. 

Заместник-министъра на вътрешните работи г-н 
Раиф Мустафа в своето изказване заяви, че “като цяло 
2007 година е една успешна година за МВР. Това се дължи 
на факта, че всички служители на МВР, включително и Вие 
от ОД “Полиция”–Добрич  работихте усилено,  отговорно 
и сериозно”. Във връзка с това, от името на Министъра на 
вътрешните работи, г-н Мустафа изказа благодарност за 
постигнатите резултати.

Също така г-н Мустафа сподели, че е удовлетворен от 
това, че взаимодействието на ОД “Полиция” - Добрич е на 
много добро ниво със съдебната система и добави, че без 
добро взаимодействието между полицията и съдебните 
институции не биха се постигнали добри резултати в борбата 
с престъпността. Изказа увереност, че това взаимодействие 
ще продължава и за в бъдеще.

В заключение в своето изказване, г-н Мустафа увери 
ръководния състав на ОД “Полиция” – Добрич, че през 
настоящата 2008 година ще продължи да се подобрява на 
материално-техническото осигуряване на личния състав на 
Министерството на вътрешните работи.

В Е С Т И  О Т  С Т Р А Н А Т А ,  О Б Л А С Т Т А  И  Ч У Ж Б И Н АРубРика:

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



�Година III,   брой 06, сряда, 13 февруари 2008 г.     ТЕРВЕЛ 

„Любов ?- влез в час”
Под мотото на Националната кампания „Влез 

в час”, за борба с ХИВ/СПИН и половопреносими 
заболявания ще премине мероприятието на Местната 
комисия за борба срещу противообществените 
прояви на малолетните и непълнолетните, което 
ще се проведе на 13 февруари под мотото: „Любов 
?- влез в час”.  

Тематични мероприятия за любовта се 
организират от МКБППМН при Община Тервел 
за трета поредна година. Идеята да поставяме 
ударение на рисковото сексуално поведение, най-
вече сред младежите се превърна в една добра 
традиция. Основната цел за стартирането на такъв 
тип мероприятия е да предоставим на младежите 
от общината леснодостъпна и разбираема “ХИВ/
СПИН” информация. Няма съмнение, че има нужда 
от това. Нивото на знания за ХИВ/СПИН в България 
е много ниско. Повечето българи нямат основна 
информация за рисковото сексуално здраве, а най-
застрашени са младите хора, които често постъпват 
повече от неразумно. Обученията се водят по метода 
„Връстници обучават връстници” и имат за цел да се  
задълбочи съществуващото знание, за да може то да 

се превърне в дълготрайна промяна на поведението и 
да се работи срещу затишието, което може да се случи 
като резултат от неуспеха на българите да се справят 
с ХИВ/СПИН. За жалост всеки, който чуе думите: „Аз 
съм серопозитивен…”, пребледнява, защото често 
не знае почни нищо за страшната болест на ХХІ век. 
Побиват го вледеняващи тръпки и си казва: „Да не 
ми дава, Господ…”, но има неща, които сами можем 
да направим за себе си или за другите около нас. 

И тази година няма да изневерим на нашите 
приятели и ще ги изненадаме, надяваме се много 
приятно. В навечерието на Празника на влюбените и 
св. Валентин сме подготвили обучение с 24 младежи 
от двете училища на територията на град Тервел. 
Обучението ще се води по интерактивен начин 
от нашите добри приятели Севдалина Колева и 
Васил Кожухаров- специалисти от РИОКОЗ- Добрич. 
Предвиждаме мероприятието да се състои на 
по-нетрадиционно място, където младежите-
деветокласници ще имат възможност да се 
отпуснат и да научат интересни неща за ХИВ/СПИН, 
половопреносимите заболявания, сексуалното 
здраве и психологическите аспекти на една неразумна 
и необмислена любов. 

Стана традиция да провеждаме интересни 
обучения и в навечерието на Празника на любовта. 
Надяваме се да превърнем събирането на младежите 
в едно приятно и незабравимо изживяване. Освен 
лекционните обучения, със сигурност и тази година 
ще се „завихри” страхотен купон. Участието на децата 
е безплатно за тях и е осигурено благодарение на 
финансовата подкрепа на Община Тервел. 

Новини за дейността на 
МКБППМН при Община 

Тервел
През изминалата седмица, Секретаря на 

Комисията подготви Годишния отчет на МК за 2007 
год. Отчета бе изпратен в Министерски съвет и 
Централната комисия за БППМН, екземпляр от него 
ще бъде внесен и на предстоящото заседание на 
ОбС- Тервел, което ще се проведе по всяка вероятност 
през втората половина на м. февруари.

Общинските съветници ще имат възможност 
да се запознаят с анализираните и проучени данни, 
по отношение на детската престъпност, като 
едновременно с това се анализират криминалните 
прояви за 2005, 2006 и 2007 год. Както и в миналият 

брой на вестника ви запознахме, през тази година 
Комисията регистрира значително намаляване 
на броя на образувани възпитателни дела и 
извършени противообществени простъпки от 
малолетни и непълнолетни лица. Началото на т.нар. 
от специалисти „позитивна тенденция” е повлияно от 
широката превантивна дейност, реализирана и през 
тази година. 

Новост в началото на м. февруари 2007 год. за 
нашата община бе разработването на Общинска 
програма за превенция на насилието между 
учениците (2007-2010 год.). Тази програма бе 
разработена и реализирана от МКБППМН. Програмата 
бе представена на общинските съветници за 
разглеждане и още в края на месец февруари 2007 
год., специалисти от Комисията започнаха работа по 
заплануваните мероприятия в планът й. 

Съветниците ще имат възможност да се запознаят 
обстойно с внесения Отчет към плана за действие 
на Програмата за превенция на подрастващите за 
периода 01.03.2007 год.- 31.12.2007 год. Паралелно с 
това е направено предложение от Кмета на общината 
за приемането на нов План за действие на Програмата 
за периода 01.02.2008 г.-31.12.2008 год. 

П Р О Г Р А М А  З А  У П Р А В Л Е Н И Е  Н А  О Б Щ И Н А  Т Е Р В Е Л
З А  С Р О К А  Н А  М А Н Д А Т  2 0 0 7 - 2 0 1 1

О Б Щ И Н С К И  В Е С Т ИРубРика:

 Настоящата програма се разработва на 
основание чл.44,ал.5 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация.
Тя е неразделна част от основния стратегически 
документ на общината - Общински план за 
развитие за периода 2006-2013, утвърден с 
решение на Общински съвет Тервел от 13.12.2005 
г. Програмата за управление очертава конкретни 
цели и дейности за мандат 2007-2011 година като 
следствие от подробен анализ на :

• необходимости,проблеми,дадености,преди
мства и потенциал за развитие на община Тервел 
към днешна дата;

• възможности за участие в Структурните 
фондове на Европейския съюз,както и в Национални  
Програми и проекти с публично финансиране ;

• стартираща реформа в сферата на средното 
образование и системата на местните данъци и 
такси;

• структура на паричните потоци в 
общинския бюджет и съизмеримост между 
приходи,разходи,ниво и вид на задлъжнялост 
като елемент от финансова прогноза за срока на 
мандата

Основната цел,която програмата за управление 
очертава се разглежда в  аспекта на утвърдената 
главна стратегическа цел  за развитието на общината 
в периода до 2013 г.- постигане на стабилни темпове 
на икономически растеж и по-високи стандарти 
на жизнената среда.В тази връзка настоящата 
програма за управление на общината извежда 
следната основна цел:”Прилагане на ефективен 
модел за управление на общината като инструмент 
за правилно дефиниране на нуждите,генериране на 
реалистични проектни идеи и усвояване на всички 
налични ресурси за реализирането им.”

Основа за формулиране и осъществяване 
на етапи и дейности в процеса на управление на 
общината е анализа на т.нар. “силни и слаби” страни 
/ swot анализ/.

Силни страни:
• значителен капацитет и опит на общинска 

администрация за усвояване на средства от 
предприсъединителни фондове и национални 
програми с публично финансиране за реализиране 
на проекти в сферата на техническата и социална 
инфраструктура и младежките дейности;

• Наличие на добри практики за 
идентифициране на проблеми и разрешаването 
им посредством способа на разработване 
и реализиране на програми с общинско 
финансиране,създаващи капацитет за  управление 
на проекти у организации от публичния сектор в 
общината /училища,читалища/ - Програма”Наше 
лято”, Програма “Училището и читалището – 
естествена и безопасна среда за децата”;

• Наличие на производства с утвърдена 
продуктова гама,пазари и практика за 
квалификация на работната ръка;

• Наличие на множество свободни терени 
и незавършени сгради в населени места извън 
рамките на общинския център като предпоставка 
за бъдещи бизнес инвестиции; 

• Добри традиции и предпоставки за 
разширяване на базата за развиване на ловен 
туризъм;

• Наличие на територии обхванати от 
екологична мрежа Натура 2000 и такива със 
значителен туристически потенциал – за развиване 
на еко и селски туризъм;

• Наличие на предпоставки за 
алтернативни форми на фермерство/
земеделие и животновъдство/-екологично 
земеделие,отглеждане на билки и 
високопродуктивни сортове етерично-маслени  
култури;

• Натрупан опит и практики за съвместна 
работа със земеделската общност в общината 
– учредена Местна инициативна група / МИГ / 
съгласно критериите разписани в Програмата за 
развитие на селските райони /ПРСР 2007-2013/;

• Предпоставки за ефективно училищно 
образование и значително подобряване на 
състоянието на материалната база на общинските 
училища чрез реализиране на реалистична 
програма за оптимизиране на училищната мрежа;

• Сравнително добре идентифициран 
неправителствен сектор,съставен от представители 

на групи в неравностойно положение /
младежи,жени,хора с увреждания/, други 
общности и читалища, които работят по съвместни 
инициативи и проекти и в партньорство с общинска 
администрация;

• Работещи практики за информираност 
на обществеността – общински вестник 
ежеседмичник и общински сайт с ежеседмично 
обновяване на рубриките с характер на периодика 
– глава “вестник” и глава ‘новини”

Слаби страни и проблеми:
• Ниско ниво на образование у 

преобладаваща част от продължително 
безработните лица,представляващо ограничаващо 
условие за квалификация или мотивация за 
започване на собствен бизнес;

• Липса на утвърдени форми за 
алтернативна заетост – туризъм,екологично 
земеделие и др.;

• Липса на капацитет и ниско ниво на 
заинтересованост за формулиране на проектни 
идеи и реализиране на проекти у общностите 
извън общинския център;

• Липса на изградена газопреносна мрежа 
и система за ползване на възобновяеми енергийни 
източници;

• Липса на канализация в населените места 
извън общинския център,остаряла водопреносна 
мрежа,неефективно очистване на отпадните води;

• Лошо състояние на комуникациите извън 
границите на общинския център;

• Недостатъчно финансиране за работата 
на МБАЛ Тервел

• Малко на брой общински социални услуги 
– домашен патронаж,социален асистент, логопед;

• Неоптимизирана училищна мрежа и 
като последица от това неефективно образование 
в слети паралелки,лоша материална база, малко на 
брой или напълно липсващи извънкласни форми 
за работа на децата в селата;

• Лошо състояние на сградния фонд на 
част от детските заведения;

• Лоша материална база за спорта – 
ученически и обществен;

• Недобра материална база на културните 

институции и недостатъчен обем на самодейните 
форми в селата;

• Интензивна миграция на младежи и 
хора в икономически активна възраст към големи 
областни центрове;

• Лошо състояние на междуселските 
пътища – общински и републикански;

• Необходимост от значителни инвестиции 
в елементи от градската среда-улици,тротоари,осв
етление,места за отдих в населените места;

• Липса на организирано сметосъбиране в 
селата, множество нерегламентирани сметища;

• Остаряла сметосъбираща техника и липса 
на разделно сметосъбиране в общинския център;

Така изведените проблеми, силни страни и 
дадености,както и възможностите за участие в 
структурните фондове и други програми с публично 
финансиране с посочени приблизителни срокове 
за отваряне на схеми за финансиране в периода 
2008-2013 година налагат работа по следните 
направления в управленския процес  на Община 
Тервел:

Следва на стр. 4 и в следващия брой

„ Ра з б и р а  с и  о т  р а б о т а т а  ч о в е к а 
…

н а  т о в а  м у  с е  к а з в а 
п р о ф е с и о н а л и с т ”

Един мъж все ходел с много тесни обувки и един ден 
неговите приятели го попитали:

- Абе защо не си купиш обувки, които да ти стават?
- Как да ви кажа... то е дълга история. Имам грозна 

жена, която по цял ден ми мърмори. Тъщата живее при 
нас и тя мърмори. Децата все създават проблеми...

- Това какво общо има?
- Ами единствената ми радост е като се прибера вечер, 

да си сваля обувките...

              ВИЦ НА БРОЯРубРика:
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П Р О Г Р А М А  З А  У П Р А В Л Е Н И Е  Н А  О Б Щ И Н А  Т Е Р В Е Л
З А  С Р О К А  Н А  М А Н Д А Т  2 0 0 7 - 2 0 1 1

Продължава от стр. 3

А/ НАПРАВЛЕНИЕ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

№ Дейност Източници на 

финансиране

Приблизителен 

период на 

реализация
1 Рехабилитация на републикански път Тервел-

Честименско-Каблешково-Межден
Републикански бюджет 2008-2009

2 Рехабилитация на републикански път Тервел-Оногур-
Бакалово-Крушари

Републикански бюджет 2010-2011

3 Рехабилитация на републикански път Тервел-Божан-
Сърнец-Коларци

Републикански бюджет 2009-2010

4 Основен ремонт на общински път Тервел-Безмер-
Гуслар-Граница с област Силистра

ПРСР 2008-2009

5 Основен ремонт на общински път 
Тервел-Савово-Бонево

ПКР на Община Тервел 2008

6 Основен ремонт на общински път Поп Груево-Божан ПКР на Община Тервел 2009
7 Основен ремонт на общински път Мали Извор-Безмер ПКР на Община Тервел 2010
8 Основен ремонт на общински път Кладенци - Градница ПРСР 2010-2011

Б/НАПРАВЛЕНИЕ „КАНАЛИЗАЦИЯ И ПРЕЧИСТВАНЕ 
НА ОТПАДНИ ВОДИ”

№ Дейност Източници на 
финансиране

Приблизителен период 
на реализация

1  ОПОС 2008-2010
2 Реконструкция на ГПСОВ Тервел ОПОС 2008-2011

В/НАПРАВЛЕНИЕ „ВОДОСНАБДЯВАНЕ”

№ Дейност Източници на 
финансиране

Приблизителен 
период на 

реализация
1 Рехабилитация на водопреносна мрежа гр.Тервел ОПОС 2008-2010
2 Изграждане на водоеми в селата Орляк и 

Сърнец,реконструкция на съществуващ водоем – 2000 
куб.м. в гр.Тервел

ОПОС 2008-2010

3 Рехабилитация на водопреносната мрежа в населени 
места извън общинския център – 2 проекта

ПРСР 2008-2011

Г/НАПРАВЛЕНИЕ „УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ”

№ Дейност Източници на финансиране Приблизителен 
период на 

реализация
1 Популяризиране на необходимостта от разделно 

сметосъбиране в Тервел и по селата
Собствени средства на 

община Тервел,бюджетни 
линии за финасиране на 

инициативи на общности

2008-2009

2 Закупуване на машини за организиране на 
разделно сметосъбиране и сметоизвозване за 

гр.Тервел и селата

ОПРР 2009

3 Прекратяване на експлоатацията и закриване на 
съществуващи депа за битови отпадъци

ОПОС 2009-2011

4 Закриване на нерегламентирани сметища в селата ОПОС,ПУДООС 2009-2011
5 Изфраждане на претоварище за ТБО ИСПА 2011

Д/НАПРАВЛЕНИЕ „ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНФРАСТРУКТУРА”

№ Дейност Източници 
на финансиране

Приблизителен 
период 

на реализация
1 Саниране на детските заведения в гр.Тервел и 

изграждане на връзка към система за доставка на 
газ–ЦДГ 2,ЦДГ3,ЦДГ 1,ДЯ

ОПРР 2008

2 Основен ремонт на детските заведения в селата Орляк,Зъ
рнево,Коларци,Безмер

ПРСР 2009-2010

3 Основен ремонт на вътрешното пространство и 
закупуване на ученически мебели за средищните 

училища – СОУ,ОУс.Коларци и ОУ с.Нова Камена

НП”Оптимизиране на 
училищната мрежа”

На МОН

2008

4 Саниране, ремонт и подмяна на ученическите мебели в  
училищата в селата Безмер,Орляк и Зърнево

Собствени 
средства,програми с 

публично финансиране

2008-2011

5 Текущи ремонти на детски заведения ПКР на Община Тервел 2008-2011

Е/НАПРАВЛЕНИЕ „ОБЩНОСТНИ ИНИЦИАТИВИ”

№ Дейност Източници на финансиране Приблизителен период на 
реализация

1 Разработване на общинска програма за подкрепа 
на граждански инициативи за подобряване на 

градската среда

Собствени средства 2008-2009

Ж/НАПРАВЛЕНИЕ „ПОДКРЕПА НА БИЗНЕСА И ЗАСИЛВАНЕ 
НА ИНВЕСТИТОРСКИЯ ИНТЕРЕС”

№ Дейност Източници на финансиране Приблизителен период на 
реализация

1 Подкрепяща бизнеса инфраструктура /ремонт 
на пътна настилка, улично осветление, 

рехабилитация на водопровод/ в Тервел и селата 
Безмер,Зърнево,Жегларци

ОПРР 2009

2 Локална газификация на сградите с обществено значение 
– общински и частни, в т.ч.производствени

ОПРР,ПРСР 2009

3 Ремонт на електропреносна мрежа ПКР на община Тервел 2008-2011
4 Изграждане на квалификационен център в гр.Тервел Предприсъединителни 

фондове, ПКР на община 
Тервел

2008

5 Подкрепа на местните общности за Прилагане на 
стратегия за местно развитие чрез МИГ по подхода 

ЛИДЕР

ПРСР 2008-2011

6 Изграждане на система за производство на енергия от 
ВЕИ – ветрогенератори,биомаса

ПРСР,външни инвестиции 2009-2011

З/НАПРАВЛЕНИЕ”ОБЩЕСТВЕНИ СГРАДИ И РЕЛИГИОЗНИ 
ХРАМОВЕ”

№ Дейност Източници на финансиране Приблизителен период на 
реализация

1 Завършване на църковен храм”Св.Георги Победоносец” ПКР на община 
Тервел,собствени 

средства,републикански 
бюджет

2008-2010

2 Довършване на джамия гр.Тервел ПКР на община Тервел 2008
3 Построяване на административна сграда в с.Зърнево и 

завършване на такава в с.Каблешково
ПКР на община Тервел 2009-2011

4 Основен ремонт и преустройство на сградата на 
стария съвет в Тервел и обособяване на център за 

административни и бизнес услуги за наематели

ПКР на община Тервел 2008-2009

И/НАПРАВЛЕНИЕ”МАТЕРИАЛНА БАЗА ЗА КУЛТУРА И 
СПОРТ”

№ Дейност Източници на 
финансиране

Приблизителен период на 
реализация

1 Обновяване на градски стадион в гр.Тервел НП с публично 
финансиране 

– Проект”Красива 
България”, ПКР на 

община Тервел

2008

2 Ремонт на стадионите в селата Орляк,Зърнево,Жегларци 
и Безмер

ПРСР 2009-2011

3 Изграждане на център за извънкласни дейности в 
читалището в с.Нова Камена

НП с публично 
финансиране –СИФ, ПКР 

на община Тервел

2008

4 Ремонти и подобряване на материалната база на 
читалищата в селата

ПРСР 2009-2011

5 Основен ремонт на вътрещното пространство на НЧ”Д.
Дончев” гр.Тервел

ПКР на община Тервел 2008-2009

продължава в следващия брой

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

- Виж какво, Митко, аз съм влюбен в сестра ти и ако ми дадеш една къдрица от косата й, ще ти дам 
десет лева. 

- А колко ще ми дадеш, ако й острижа цялата коса ?


