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                      ПРЕ Д С ТА ВЯ М Е  ВИ

В продължение на традицията да представяме интересни 
личности, които са родени и живели в Тервел и тервелския 
край, в този брой ще ви  разкажем  за един наш  съгражданин, 
чийто живот и творчество е свързано с нашия град. Тодор 
Балев е известен художник и педагог, който живее и твори 
в Добрич. Голяма част от неговите картини се намират в 
галерията на музея в Тервел, защото като наш съгражданин 
той е подарил  свои картини, а други са били откупени, за да  
могат тервелчани да им се наслаждават.

Когато се обърнем назад във времето ще срещнем една 
интересна личност със също толкова интересна съдба. Тодор 
Балев е роден в с.Хаджилар, Тулчанско-Румъния през 1935 
година. Началото на неговия живот е съпроводено с мъките 
и тревогите на хилядите добруджанци, които са принудени 
да напуснат родните си места през 1940 година в резултата 
на несправедливия Крайовски договор. Неговото семейство 
се заселва в гр.Тервел. През студената зима се настаняват в 
чужда къщи, но животът продължава. Тогава той е едва на пет 
години, но будното момче расте, жадно за изява. Учи в Тервел. 
Когато се открива гимназията в Тервел през 1952 година, той 
вече е осми клас, където се събират големите ученици- Тодор 
Балев, Иван Денев и Димитър Станков–по-късно учители 
в гимназията, Димитър Колев Янков, Милан Пенев и други. 
След като завършва осми клас, става коняр в ТКЗС - Тервел. 
Като млад човек още тогава изпитва нужда и влечение да 
рисува. Взема въглени от печката и започва да шари стените 
на стаята, която ползват. Рисува каквото му хрумва: коне, 
хора, каруци, комбайни, дървета… Бригадирът много се 
ядосва и вика баща му да плати за измазване на стените. Но 
счетоводителят- Иван Кемендерски, като вижда рисунките 

казва на баща му: ”Слушай, бай Иване! Не трябва да биеш 
момчето, че рисувало, сигурно това му е призванието!” Самият 
той изпраща писмо и няколко рисунки в Художественото 
училище в София. Така Тодор Балев получава писмо, да се 
яви на изпит. Учи в художествената гимназия. Тогава много 
родители се интересували и настоявали преподаватели 
от училището да подготвят децата им. Преподавателите 
препоръчват талантливия Тодор Балев да подготвя деца.

След това завършва и  Висшият институт за изобразително 
изкуство “Николай Павлович” със специалност “живопис”. 
В академията ги подготвяли и за педагози  и учителската 
професия го привлича повече. След завършване на 
Академията, подава молба за учител в Тервел, но тогава го 
назначават в Генерал Тошево, а в Тервел назначават неговия 
приятел Георги Василев от Велико Търново..

В Ген. Тошево води кръжок към училището, Пионерския 
дом  и в читалището за възрастни. Дал е всичко от себе си 
да обучи много деца и възрастни, които по-късно учат 
в художествени гимназии, академията, педагогически 
институти със специалност рисуване. Много от тях стават 
добри и известни художници: Христо Господинов, Васил Савов, 
Стоян Тодоров, Велико Вълчев  и други.

Редуват се длъжностите на младия специалист, основател е 
и първи уредник на Художествената галерия в Добрич, години 
наред е художник и уредник на в.”Добруджанска трибуна”, 
инспектор по изобразително изкуство в Окръжния съвет за 
култура, художник на кино “Добрич”, но докато се сменят 
длъжностите през цялото време той е увлечен от работата, 
като ръководител на школи по изобразително изкуство. 
Близо четири десетилетия  работи като педагог, очарован от 
поривите на няколко поколения - любопитни, любознателни 

деца, копнеещи да навлязат в чудния свят на изобразителното 
изкуство. Той се гордее с постиженията на своите ученици. От 
школата към Профсъюзния дом –Добрич излизат талантливи 
художници Петър Петров, Кирил Петров, който води школата 
по живопис в Младежкия дом ”Захари Стоянов”, Николай 
Тодоров, Христо Кралев, Митко Събев, архитект Венелин 
Жечев, Димитър Грозданов-изкуствовед, който води ежегоден 
Младежки фестивал “Процес-пространство” в гр.Балчик, 
Диана Вайкова-изкуствовед в Париж, Ива Тачева-учи в 
Кралската академия в Лондон, Светослав Тачев, който учи в 
Парижката художествена академия. И още много други. При 
едно проучване се оказва, че 95% от художниците в Добрич 
са подготвени от Тодор Балев. Цели 30 години от живота си е 
отдал на школата към Младежкия дом в Добрич. Той се гордее 
с постиженията на  своите ученици и това го изпълва с радост, 
защото голяма част от тях са станали по-известни от него. 
Още древните мислители са казали- учениците трябва да 
надминат своя учител. Само тогава има напредък и развитие. 
И това е неговото удовлетворение. 

През цялото време паралелно е пресъздал на платна много 
творби като живописец. Уредил е няколко изложби в Балчик, 
Добрич, Тервел, Генерал Тошево, Каварна, Шабла, дори и в 
с.Карапелит. В художествената галерия в Добрич се съхраняват 
двадесетина живописни творби, в Тервелската галерия също. 
Уредил е две изложби в Германия-Хьорвелзинген и Лангенау. 
Има откупени картини в няколко страни.
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З а  р а з л и ч н и т е  х о р а . . .

Силата на мнозинс твото е нас лада за плахите! 

Храбрите ду хом добиват с лава, когато се борят сами!

                                                      Махатма Ганди 

           МИСЪл нА БРоЯРубРика

Ц в е т я  в  с и н ь о

П   О  Ч   И   Н   А   Д и м и т ъ р  К о й ч е в

Той беше приятел, чиято душа и врата бяха винаги отворени за проблемите на тервелския театрален състав. 
Беше боец за каузата, наречена театър и сцена. Винаги усмихнат и добронамерен, всеотдаен, воден от изключителния 

професионализъм. У него гореше вечния огън на твореца. 
За всички нас, които израснахме с неговите театрални постановки на Тервелска сцена- Той беше просто чичо Митко. 
Няма думи за загубата, остават скръбта и красивите спомени. 

Х у д о ж н и к ъ т  Т о д о р  Б а л е в  р и с у в а

А т е л и е т о  н а  х у д о ж н и к а

Ск Р ЪбНа  ВЕС Т
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К Р А Й О В С К И   Д О Г О В О Р

Тези си планове румънците о с ъ щ е с т в и х а  п р е з 
л я т о т о  н а  1913 година, когато нашата държава се беше 
ангажирала в Балканската война, за освобождаване-
то на Тракия и Македония, а след нея в избухналата 
Междусъюзническа война с дотогавашните си съседи 
Сърбия и Гърция - сама, без всякаква дипломатическа 
подкрепа от освободителката си Царска Русия, която 
вече водеше противобългарска политика. Най-
напред тя се съгласи на Румъния да бъде дадена Силист-
ра, а след това позволи на румънците да заграбят цяла 
Южна Добруджа. Нещо повече - през 1914 година беше 
сключен таен договор между нея и румънците, чрез 
който тя гарантираше тогавашните териториални 
граници на Румъния, включително и нейното владение 
на цяла Добруджа - Северна и Южна!

Руснаците изпълниха кавалерски тези си 
ангажименти и по време на Първата световна вой-
на, когато българските освободителни войски навлязоха 
в Добруджа и започнаха нейното освобождение, те 

трябваше да се бият не само с румънците, но и с 
упорито сражаващите се срещу нас войски на нашата 
освободителка Царска Русия!

Първ ата световна война завърши нещастно 
за нас - България беше победена от великите сили 
победителки Франция и Англия, посредством наложения 
ни Ньойски договор от 1919 година върнаха цяла Добруджа, 
до Дунава, на съюзницата си Румъния.

Започнаха нови мъки и тегла за българското 
население в Добруджа. Процесът на румънизацията на 
Северна Добруджа беше вече почти завършен - там бъл-
гарите бяха напълно лишени от всякакви народностни 
права и свободи и беше започнало тяхното постепенно 
денационализиране - тяхното порумънчване. Поради 
това ударите на румънската поробителска Власт бяха 
насочени спрямо българите от Южна Добруджа, които 
упорито демонстрираха, че искат да си останат българи, 
и геройски понасяха Всичките неправди и Жестокости 
на румънската поробителска Власт с твърда Вяра и 
надежда, че рано или късно пак ще бъдат свободни, че Южна 
Добруджа пак ще бъде българска.

И тази тяхна Вяра и надежда се сбъдна.
Това стана по бреме на започналата Втора световна 

бойна, по мирен начин, без Война между нас и румънците, 
а по силата на сключения помежду ни Крайовски договор 
(изготвен и сключен Волтенекия румънски град Крайова, 
подписан на 7 септември 1940 г.).

По силата на този договор Румъния Връщаше 
на България заграбената през 1913 г. Южна Добруджа, 
като нашата държава се отказваше от Всякакви 
териториални претенции Върху Северна Добруджа и 
приемаше нейното обезбългаряване - принудителното 
изселване на тамошното българско население тук 
- в Южна Добруджа. Тези са най-важните разпореждания 
на този договор, който, преценен като цяло, се явява хи-
ляди пъти по-благоприятен за румънците, отколкото 
за нас. Но цар Борис и неговото правителство не 
бяха в състояние да постигнат нещо повече. Такива 
бяха тогава политическите условия. Румънците се 
съгласиха да водят преговори с България за задоволяване 
на нейните териториални претенции в Добруджа, под 
давлението на ревизионистичния блок на Хитлеристка 
Германия и фашистка Италия на Мусолини, които тогава 
се разпореждаха със съдбините на народите в Европа.

Но Хитлер и неговата дипломация гледаха много 
благосклонно на Румъния, възнамерявайки да я запазят 

военно силна и да я привлекат като своя съюзница в 
готвената от тях бойна на Изток -срещу Съветския 
съюз. Така и стана. При започването на Войната срещу 
Русия румънците се включиха В нея и участваха със 
сравнително многочислена армия на югозападното 
направление на Източния фронт -от Одеса и до Сталинград 
(дн. Волгоград). Поради това германците им дадоха 
отвоюваната Бесарабия и наложиха на България 
да приеме Всички румънски искания при Воденето на 
преговорите и сключването на Крайовския договор. 

С този договор румънците не загубиха нищо свое. 
Южна Добруджа никога не е била смятана от тях за 
румънска земя. Ето защо навремето румънската обще-
ственост не реагира видимо срещу него. На румънците 
той не причини нищо непосилно и пагубно. Чрез него 
беше поправена извършената от тях неправда 
спрямо България със заграбването през 1913 г. на тази 
българска земя. Толкова и нищо повече.
      
   следва продължение

Да наил Ст. Бе к яров

РубРика:

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

1. В община Балчик се намира единствената 
билкарска фирма в Североизточна България с 
издадено разрешително за култивирано отглеждане 
на билката “пирински чай”, съобщават от РИОСВ-
Варна. Растението попада под специален режим по 
Закона за лечебните растения. Тази билка е забранена 
за свободно събиране под каквато и било форма 
и нарушителите се наказват с глоба до 3 000 лева. 
Пиринският чай се препоръчва при кашлица, бронхит, 
бронхиален задух, гръдна жаба, има приятен мирис 
и слабо горчив вкус. На територията на Добричка и 
Варненска области през миналата година са събрани 
100 400 килограма билки. Най-големи са количествата 
от цвят липа - 9 700 килограма. Събрани са и около 
7 600 килограма плод глог, 6 000 коприва -листа 
и по-малки количества от жълт кантарион, хвощ, 
смрадлика, бъз цвят, липа листа. Само половината 
от билкарите в двете области са представили в срок 
отчетите си за реализираните количества билки през 
миналата година. Нередовните от бранша ще понесат 
санкции. По закона за Лечебните средства глобата за 
физически лица е 1000 лева, а за юридически - 2500 
лева.

 

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

1. 3 млн. ще отпусне през тази година 
правителството за осъвременяване на библиотеките 
у нас. Това съобщи Игор Чипев, директор на Дирекция 
„Книга и библиотечно дело” към Министерство на 
културата. Той допълни, че част от парите от ДДС върху 
книгите могат да бъдат върнати. През изминалата 
година 30 % от средствата за закупуване на книги 
от библиотеките са били осигурени от средствата 
за местно финансиране. За 2007 г. това са били 2 
млн. и 600 хил. лв. През тази година се планират 3 
милиона лева да задвижат този механизъм за опита 
ни да подкрепим превръщането на библиотеките в 

съвременен център за информираност и знание.
2. Жилищни блокове за военнослужещи ще 

бъдат издигнати скоро в страната. Апартаментите 
в новите постройки ще се продават и ще се отдават 
под наем на кадрови войници и служители в 
министерство на отбраната и подчинените му 
структури или в армията на преференциални цени. 
Предложените от правителството поправки 
в закона за отбраната и въоръжените сили 
предвиждат изпълнителите на строителните 
проекти да се одобряват след провеждане на 
конкурс. Освен жилищните сгради върху имотите 
на ресорното ведомство те ще изграждат спортни 
и общественообслужващи обекти. По данни на 
министерство на отбраната около 20 000 военни са 
подали молби за ведомствени жилища. 

3. Затвор за работодатели, които наемат 
незаконно пребиваващи граждани на страни извън 
ЕС, предвижда европейска директива, която до края 
на годината трябва да бъде приета от Европейския 
парламент. Това съобщиха в парламента 
председателите на комисията по труда и социалната 
политика Хасан Адемов и на тази по европейските 
въпроси Младен Червеняков. В директивата се 
предвижда годишно 10% от фирмите в страните 
да бъдат проверявани за наемане на нелегална 
работна ръка от чужбина. България има възражения 
относно проверките на 10 % от предприятията, тъй 
като това изисква административен капацитет и 
средства. Според позицията на страната ни - трябва 
всяка държава да преценява какъв процент от 
предприятията да проверява на базата на анализи.

4. Огледи на всички язовири, реки, диги и 
дерета в Родопските общини са били назначени 
от Министерството на държавната политика при 
бедствия и аварии (МДПБА). Причина за това 
са очакваните наводнения заради обилните 
снеговалежи в Родопите. Кметовете са получили 
писмени указания, в които са очертани основните 
дейности и начините за реагиране при реална 
опасност от наводнения. След 5 март експерти от 
областните структури ще направят допълнителен 
оглед на опасните участъци и ще ревизират 
работата на общинските комисии. На срещата е 

било обсъдено и формирането на Оперативния 
комуникационно- информационен център и ролята 
му за функционирането на Единната спасителна 
система, съобщават още от МДПБА. В повечето от 
областните центрове срещите с кметовете на общини 
вече са се състояли. 

5. До 1000 лева са нужни за успешна подготовка 
на завършващите ученици за предстоящите 
държавни зрелостни изпити. Според данни, които 
си споделяли учениците помежду си, родителите им 
плащали между 700 и 1000 лева за експресна серия 
от курсове по български език. Проверки показват, 
че десетки учебни центрове вече са готови с оферти 
в интернет за специализирана подготовка за 
държавният зрелостен изпит. Групите обикновено са 
от по 10-12 души и според обявата за 84 часа се плаща 
по 382 лева. Необходими са поне два поредни курса, 
за да се обхване материала за изпита, коментират 
зрелостниците. 

По- важните новини през 
изминалата седмица от чужбина:

1. Гондолиерите във Венеция вече трети ден 
стоят със скръстени ръце и гребла, след като морето 
настъпи безпрецедентен отлив и градът остана почти 
на сухо. Десетки гондоли и туристически корабчета 
стоят заседнали в плитчините в многобройните 
канали на Венеция, а корабчетата от градския 
транспорт трябваше да променят маршрутите си. 
През миналата година нямаше големи приливи, като 
само през ноември най-високата вода достигна 109 
см над средното равнище, докато сега се очертава 
нивото на морето да падне със 70 см под средното. 
Най-тежкият прилив беше регистриран през 1966 г., 
когато водата надхвърли с близо 2 м. средното ниво, 
а цяла Италия пострада от тежки наводнения.

2. Борбата срещу данъчните измами е позволила 
на Италия да си върне 20 милиарда евро през 
последните 20 месеца, времето на управлението на 
Романо Проди. По този начин премиерът отговори 
индиректно на Силвио Берлускони, който заяви, че 
борбата срещу данъчните измами е донесла само 
2-3 милиарда евро през 20-те месеца от мандата 

на неговото правителство. Неотдавна лидерът на 
десницата заяви, че е съгласен с борбата срещу 
данъчните измами, но разкритикува начинът, по 
който тя бе проведена от правителството на Романо 
Проди, което според него „предизвиквало страх”.

3. Независимостта на Косово предизвика 
истинско сътресение в Румъния и заплашва 
стабилността на правителството на премиера Калин 
Попеску Търичану. Румъния е един от най-твърдите 
противници в ЕС на независимостта на Прищина, като 
по този въпрос съществува консенсус между всички 
парламентарни сили с изключение Демократичния 
съюз на унгарците в Румъния, коалиционен партньор 
в кабинета. 

4. Премиерът на Армения Сержик Саркисян 
печели президентските избори в страната. Това сочат 
резултатите, огласени от арменската ЦИК. Саркисян е 
събрал 859 481 от гласовете, подадени във вчерашния 
вот, или 52,8 на сто, показват преброените 99 на сто 
от бюлетините. За първия президент на постсъветска 
Армения Левон Тер-Петросян са подадени 21,5 
на сто от гласовете, а бившият председател на 
парламента Артур Багдасарян получава 16,7 на сто, 
сочат резултатите. Арменското законодателство 
предвижда окончателните резултати да бъдат 
обявени официално след седем дни. Изборите бяха 
следени от близо 14 хил. наблюдатели от 39 арменски 
и 6 международни организации. По предварителни 
данни, избирателната активност е била 69,26 на сто. 

През изминалия период от 18 до 22 февруари 
2008 год. на територията обслужвана от Областна 
Дирекция „Полиция” (ОДП)-Добрич, са регистрирани 
14 криминални престъпления и  произшествия.   

През изминалите дни на територията обслужвана 
от ОД „Полиция”- Добрич са регистрирани 11 пътно-
транспортни произшествия с един пострадал 
гражданин. 

На 19 февруари 2008 година, около 18.30 часа, след 
проведени съвместни оперативно – издирвателни 
мероприятия, организирани от служители на Второ 
РПУ – Добрич и РПУ – Тервел, на територията на 
община Тервел е установен и задържан 24 – годишен 
водач на лек автомобил, с инициали С.Г. Задържаното 
лице е заподозряно в това, че около 16.00 часа на 
същата дата, на улица в Ловчанци, общ. Добрич, 
е блъснал с управлявания от него лек автомобил 

76–годишна пешеходка от същото село и е напуснал 
района на местопроизшествието. В резултат на пътно– 
транспортното произшествие, възрастната  жената 
е получила фрактура в областта на лявата ръка. След 
оказване на медицинска помощ в МБАЛ - Добрич, 
пострадалата  е освободена от здравното заведение. 
Обстоятелствата около пътния инцидент продължават 
да се изясняват. Заподозряното лице е задържано за 
срок от 24 часа във Второ РПУ- гр. Добрич. Образувано е 

досъдебно производство.
Поделенията на ОД „ПБЗН”-Добрич са участвали 

в гасенето на 13 пожара, част от които са с нанесени 
значителни материални щети. 

През изминалия период, поделенията на ОД 
„ПБЗН”- Добрич са участвали в 1 аварийно-спасителна 
дейност.

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:

Н а б л и ж а в а  и  о с м и  м а р т  . . .

Как се чувства мъжът на работа? 
- Като в рая - тук ангелче, там ангелче 
 
Как се чувства мъжът на улицата? 
- Като в градина - тук пиленце, там пиленце 
 
А като се прибере в къщи как се чувства? 
- Като в приказка - зад всяка врата - Баба Яга.

              ВИЦ нА БРоЯРубРика:



�Година III,   брой 08, сряда, 27 февруари 2008 г.     ТЕРВЕЛ 

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА 
ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ 
се направи в края на миналата седмица в 

общината.Желаещите да изкажат мнение по 
предварително оповестената чрез общинските 
вестник и сайт програма бяха не повече от петнадесет 
човека на различна възраст.Предложенията им бяха 
рационални и представляват добро допълнение към 
част от направленията на програмата.Ето и част от 
въпросите,които гражданите зададоха: Кога в Тервел 
ще има разделно сметосъбиране?, Какво предстои 
да се прави за развитието на района около Суха 
река?, По какъв начин ще се облагородят дворовете 
на детските градини в Тервел и по селата?, С  какви 
средства ще се ремонтират и обзавеждат детските 
градини?Може ли да се финансират още форми 
за извънкласни дейности? Какво ще стане с ОДК 
след като влязат в сила делегираните бюджети? 
Отговор на всички въпроси дадоха Кмета на 
Общината и Зам.Кмет Дияна Илиева.По-голямата 
част от дейностите, които представляват обществен 
интерес и към които бяха насочени въпросите на 
присъстващите на обсъждането бяха обхванати от 
програмата и гражданите получиха допълнителни 
разяснения. За някои от тези дейности предстои да 
се правят проекти в съвсем близък порядък – до 
края на лятото.Така стоят нещата при разделното 
сметосъбиране и при Суха Река.И по  двата проекта 
общината ще започне работа веднага след като на 
26 февруари бъде внесен за разглеждане проекта 
за обновяване на детските заведения в Тервел 

.Суха река и разделното сметосъбиране ще бъдат 
следващите две кандидатствания по мярка 4.1. на 
Оперативна програма за регионално развитие за 
нашата община.

Постъпиха две много интересни предложения. 
Първото допълва направление „Култура” в 
програмата .Присъстващите граждани предложиха 
да се помисли за създаването на етнографска 
къща,която да бъде отворена целогодишно.Сега 
съществуващия музей има етнографска сбирка,но 
сградата му е нефункционална и през зимния 
период той не може да се отоплява.Това ограничава 
силно ползването му.Все още в общината могат да 
се намерят интересни експонати и фотоси,които да 
обогатят етнографската сбирка на музея и това да 
послужи за основа на бъдещата етнографска къща. 
Към момента няма яснота за сградата,която би 
могла да приюти такава дейност,но има подходящи 
варианти.

Второто предложение дойде от съвсвем 
млад човек – ученичка в ПГТО „Дочо Михайлов”. 
Предложено бе , когато общината  реализира някакви 
проекти за благоустрояване да измисля начини , 
за да включва в тях с определени ангажименти и 
младите хора.По този начин те ще се научат да пазят 
това,което е общо, бе мотивът на момичето.

Двете предложения са съвсем реалистични и 
Кметският екип ще допълни с тях Програмата,когато 
тя бъде подложена на обсъждане в Общински съвет 
на 28 февруари.

ЗАПОЧНА ПОДГОТОВКАТА ЗА 
ДЕЛЕГИРАНЕ НА УЧИЛИЩНИТЕ 

РАЗХОДИ
През миналата седмица се състоя работна 

среща на директорите на единадесетте  училища 
с общинското ръководство.Основна тема бе 
преустройството на дейностите за въвеждане на 
системата на делегираните бюджети в общината.
Директорите получиха указания как да планират 
собствените приходи на училищата, как по-прецизно 
да отчитат разходите си в случаите,когато ползват 
общи сгради с детските градини по селата. Обсъди се 
вариант за ползване на общ счетоводен софтуеър за 
всички училища,предоставен от общината,което да 
улесни процеса на управление във всяко училище.
Поднесена бе информация за приходите на всяко 
училище на база единен разходен стандарт за 2008 
година и прогноза за разходите на всяко учебно звено 
за 2008 г., съобразена с увеличението на заплатите 
в бюджетната сфера и прогнозния за страната ръст 
на инфлацията,който ще се отрази на разходите за 
издръжка.Тема на срещата бяха и извънкласните 
форми и работата на ОДК при новите условия.Уточни 
се състав на работна група съставена от директори на 
училища и представители на общината,която започна 
работа по съставяне на формула за разпределяне 
на средствата за всяко училище.Работната група 
проведе първото си заседание в края на седмицата.
Предстои още работа по уточняване на критериите за 
разпределяне на средствата.Директорите на училища 
предложиха таксите за издаване на дубликати на 

документи в сферата на средното образование и за 
ползване на зали в училищата да бъдат завишени. 
Работната група прие параметри за отделните 
видове такси и те ще бъдат разгледани от общинския 
съвет,когато се обсъжда бюджета на общината през 
месец март.

ПРЕДСТОИ ЗАСЕДАНИЕ НА 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ТЕРВЕЛ

То ще се проведе на 28 февруари от 11:00 часа. 
Основните моменти в дневния ред са Обсъждане 
и приемане на Програма за управление на община 
Тервел за срока на мандат 2007-2011 година, 
Приемане на наредба за определяне на размера 
на местните данъци през 2008 г. на територията на 
общината,приемане на отчет на МКБППМН за 2007 г., 
Приемане на отчет за изпълнение на план за действие 
към Програма за превенция на насилието за 2007 г. и 
Приемане на план за действие по същата програма 
за 2008 г.Предлага се и изменение на размера на 
минималните наемни цени при отдаване под наем 
на общинско имущество. Увеличението е в размер на 
годишния процент инфлация за 2007 г – 12.5 %.

Заседанията на двете постоянни комисии 
са на 26 февруари от 14:00 часа за Комисията по 
образование,култура ,спорт,социална политика и 
вероизповедания и на 27 февруари от 14:00 часа 
за Комисията по обществен ред,устройство на 
територията и екология.

ПР огРА М А  нА  АгЕнЦИЯ  По  з АЕ То С Т ТА  По  з АЕМно  СПоРА зу МЕнИЕ 
С Ъ С  СВЕ ТоВнАТА  БАнк А

о Б щ И н С к И  В Е С Т ИРубРика:

О  Б  Я  В  А
Асоциация Гражданска инициатива – Тервел, изпълнител на проект „Подпомагане на малък бизнес”  по програма „Активни услуги на пазара на труда” , уведомява всички 

безработни лица и фирми с регистрация до 2 години към 01.02.2008г. от Община Тервел , че стартира подбора на бенефициенти.
Услугите , които ще се предоставят на гражданите са :
Консултантски услуги и обучителни семинари – счетоводни,финансови,правни основи на стопанската дейност,маркетинг, предприемачество, бизнес-планиране
Експертни услуги – правни, финансови, данъчни, презентиране на дейност, реклама, маркетинг и продажби
Посреднически – изготвяне на бизнес-план, проекти за кандидатстване по програми, търсене на източници  и подкрепа при финансиране за стартиране на бизнес-идеята
Технически услуги – изготвяне на оферти, писма, запитвания до различни институции, регистрация и пререгистрация на търговска дейност,земеделски производител,изготвяне 

на договори, подготовка на документи за кредит от банкови институции и др.
Всички желаещи да участват в програмата трябва да са регистрирани като безработни  и  да подадат заявление за участие в Дирекция „Бюро по труда” в срок до 20 март 2008 г.
За повече информация – офис на АГИТ – град Тервел, ул. „Св.Св.Кирил и Методий” № 5 ( до офиса на  Евроком)  и в Дирекция „БТ” град Тервел.

           По  ПЪТ Я  нА  ЖИВо ТА 
В своя житейски път Георги Димитров е оставил „следа” и на белия лист. Духовността, 

която носеше у себе си, нравственото лирично в живота и обичта е споделял в мерена реч. В 

поетичните си творби Георги Димитров е следвал вътрешния си глас и убеждение. Чрез поетичното 

слово ще стигнем до истината, че неговата тревога, идва не от друго, а от безмерната любов и 

болка на обикновения човек. 

   Д и л е м а

РубРика:

Да имаш или да нямаш
това, което тъй ти трябва 
на тоя свят и хубав, и брутален- 
дилема такава няма. 
Ако я съзнаваш ти- все едно- не си. 

Две очи да имаш само твои- туй е малко.
Блаженство, светотатство,
игра на хулни чувства. 
Не, това е нищо. Беднота е. 
Пари да имаш- алчност е. 

Приятели да нямаш-
това е орис сиромашка. 
Но нямаш ли топлинка в сърцето
пулсираща към други- 
нищо нямаш. Ти- не си !

Нямаш ли очи отсреща, гальовни
кат сълзите на сърна
и топлинка от лъч на росна капка – 
сърцето ти е винаги студено, 
Ти просто – не си. 

  19 февруари 1978 год. 
Георги Димитров

           По лЕ знИ  С ЪВЕ ТИ
С  ч е т к а  и  г р е б е н  в  р ъ к а

Разресването на косата е като миенето на главата – уж знаете как се прави, но в същото време може би не подозирате 
какъв голям потенциал се крие в този процес. Всъщност това е най-елементарната разновидност на масаж на окосмената 
част на главата. Така се активизира прилив на кръв към кожата на главата, което регулира работата на мастните жлези, а 
наред с това космите се снабдяват с кислород и хранителни вещества. Това е и една много хигиенична процедура, защото 
зъбците на гребена отстраняват праха, мазните частици и вроговените клетки. Така че не си спестявайте разресването на 
косата, като се придържате към някои правила: 

Косата трябва да се разресва най-малко 2 пъти дневно по 5-10 минути. Използвайте четки и гребени, изработени 
от натурални материали – дървени или рогови. По-лошият вариант е да са от пластмаса, а недопустимият – от метал. 
Зъбците на четките и гребените трябва да бъдат тъпи, за да не травмират кожата на главата. Поддържайте идеална 
чистота на четките и гребените и не използвайте чужди. Тупирането, което ту излиза от мода, ту отново се завръща, най-
добре се получава с гъст гребен, с редуващи се дълги и къси зъби. Обикновено в единия си край има пластмасова или 
метална „вилица“, с която се моделира бъдещата прическа, като леко се повдигат тупираните кичури.

Гребените с дръжка в единия край са много удобни, когато трябва да отделяте кичури, за да ги навиете на ролки. Те са 
подходящи и при боядисване на косата, което също се прави кичур по кичур. Ролките обаче вече почти са изхвърлени от 
употреба. С кръгла четка и сешоар и малко пяна ще имате перфектна прическа за минути. Колкото по-голям е диаметърът 
на четката, толкова по-малки ще са извивките. За късата коса е подходяща кръгла четка с малък диаметър и къса четина. 
Колкото по-твърда е косата, толкова по-твърда трябва да е четката. За да не измъчвате кожата на главата си, купувайте 
си четки с кръгли топчета върху всеки зъб. Тези четки са неподходящи за дълги коси, които се увиват в тях и се късат. 
Внимателно следете състоянието на топчетата. С течение на времето те падат и острият зъб може да разрани кожата на 
главата. Когато забележите, че много топчета вече ги няма (за удобен контрол те са оцветени в контрастен цвят), най-
добре сменете четката. 

Полукръглата двустранна или едностранна четка с пластмасови зъбци е универсална. Тя леко пропуска въздуха от 
сешоара, почти без да го разсейва, благодарение на което всеки кичур се изсушава равномерно и се постига перфектен 
обем на косата. Двустранната четка с дълги и къси зъби в различни посоки е много удобна за оформяне на коса, 
подстригана на етажи.

Мисия: разресване приключи. Очаквайте скоро мисия: боядисване.
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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

Т о Д о Р  Б А л Е В  –  ч о В Е к  о Т Д А Д Е н  н А  И з к у С Т В о Т о

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

Ако не си ядеш кашата,  ще повикам Баба Яга! 

-  Мамо,  с тига!  Нали не мис лиш, че тя ще я яде?

Учениците от  трети “А”  и трети “Б” класове с учители Гинка 
Гюдженова и Стефка Савишева от СОУ “йордан йовков” по достоен 
начин почетоха паметта на Апостола и неговия другар по идеи Христо 
Ботев.

На 19 февруари в залата на  Общината два отбора се състезаваха по 
най-благородния начин – със знания.

Капитан на отбора “Левски” бе Виктория Пенкова, а в отбора 
участваха още 8 ученика: Мила Михова, Мариян Пенчев, Нелина 
Валентинова, Симона Владимирова, Добрин Пламенов, Татяна 

Бориславова, Сибел Бонайдън и Генадий Колев.
Отборът, носещ името на Христо Ботев, с капитан Нанси Калоянова 

бе в състав: Живко Деянов, Мартин Попов, Петър Добринов, Калоян 
Русев, Павел Колев и Ник Михалев.

В надпреварата се разискваха  темите  в  първи кръг “Живот и 
революционна дейност”, втори- “Какво знаете още за Левски и Ботев” и 
трети кръг “Признателност към героите”.

Водещи на мероприятието бяха чаровните момичета Мила 
Милкова и Габриела Ганчева. За драматизацията на откъс по разказа 
на Иван Вазов “Апостолът в премеждие” се бе погрижила г-жа Марияна 
Радева със своите ученици, а прекрасните момичета от балет “Каприз” 
на Живка Ненова изиграха своя танц – поклон пред светлината на 
подвига.

Залата беше препълнена. Родителите и близките на участниците, 
техните съученици аплодираха точните и верни отговори. Журито в 
състав: Стефка Костадинова-зам.кмет на Общината,която бе негов 
председател и членове Стойка Жекова и Георги Желев- учители по 
история бяха безпристрастни. Чрез оценките те изразиха всеобщото 
мнение на всички в зала. Много добра подготовка, много добро 
представяне, много добър сценарий на проявата.

Двата отбора заслужено получиха равен брой точки и затова 
получиха и еднакви награди- грамоти, Енциклопедия “История на 

България” и приветствие от директора на ОДК ”Малкият принц” г-жа 
Радка Радева. Изненада за децата беше подаръците, които получиха 
от ЕТ”СТАН-ПРЕС” с управител Костадин Станчев - по един календар 
за 2008 година, с исторически сюжет на всички и най-скъпото – двата 
отбора получиха копие от знамето на Ботевата чета.

Когато всичко е точно направено, изпитваш радост от това, което си 
наблюдавал. А най-ползотворно е, че тези деца завинаги ще изградят 
олтар в душите си за тези две светли имена- ВАСИЛ ЛЕВСКИ  И  ХРИСТО 
БОТЕВ

О т  с т е п т а П е й з а ж

П Р И з н А Т Е л н о С Т  к Ъ М  г Е Р о И Т Е

Б ъ р з а  ф и к с а ц и я  з а  с п л е с к а н и  к и ч у р и
Ако косата ти е смачкана пробвай нашия бърз трик при нанасянето на пяната. Така за кратко време ще й придадеш обем.
Стъпка 1: Докато е още влажна, среши косата си, като оформиш пътя там където желаеш. Сложи в дланта си пяна за обем и потопи гребена в 

нея. 
Стъпка 2: Сложи гребена директно върху пътя на косата ти, така че корените й да са обилно намазани. След това продължи надолу по дължината 

й, за да разнесеш пяната върху останалите кичури. Именно това старателно нанасяне на продукта в горната част на косата ще осигури повече обем 
когато пуснеш сешоара в действие.

Продължава на стр. 4

Наред с картините му, “…неговото име и дело пътуват зад кадър в творчеството на 

възпитаниците му, те превземат времето и пространството и го утвърждават мълчаливо 

и това го изпълва с удоволствие. Най-важното е да даряваш импулси у другите, да им 

пришиваш крила и да летиш с тях…” /йордан Дачев/. 

Тодор Балев е художник, чийто път е преминал през Тервел, първите му художествени 

трепети са свързани с Тервел и от тук започва полета към възвишеното, към 

прекрасното.

з А  В С Е к И г о  П о  н Е щ о 

Да, тези мои редове са изболяни с най-острата и нечовешка 
болка, в която душата ми се гърчи. И това, че не съм единствена 
в страданието, не е утеха и не прави моето страдание по-малко. 
Човек е създаден да намира сили да мъкне собствения си кръст, 
да плаче и да чака своите мъртви в съня си, да  говори с тях, да 
търси опора, да протяга ръце към обичаните близки, да чува гласа 
им. И пак ти се иска сънят ти да няма край. Това, което си загубил в 
живота си е само видение.

Искам Прошка, от всички, които ще се почувстват по някакъв 
начин засегнати от написаните  ми думи. Не искам да накърня 
паметта на мъртвите и за тях ми е словото.

Не зная от къде излезе “на мода” Некрологът, залепен по 
дърветата на нашите улици. Огледайте се, мили хора, отворете 
очите си и вижте вашите близки вече покойници, които обичате 
и носите в сърцата си - Аз ли да Ви опиша как изглежда всичко - 
избелели снимки, зацапани от дъжда и скъсани от вятъра, висящи 

“дрипи” останки от любов, от спомен, от болка. Мисля, че мъртвите 
ни хора нямат нужда от такова споменаване. Те не заслужават 
това - да си играе вятърът с ликовете им, да се развяват като 
“лист отронен”, да стъпват върху тях нищо неподозиращи дечица. 
Кому е нужна тази показ на мъката ни, на болката ни по завинаги 
изгубените ни близки хора. Нека изградим олтар в душата си; 
нека пътечката до последния им дом не потъва в буйни треви, 
нека в дома си им изградим  “свое местенце” където ще запалим 
светлината на свещицата и ще ги погледнем  достойно, така както 
заслужават.

Повярвайте ми. Душата ме боли. Сетивата ми. Цялата ми 
болка, рана. Но искам със силата на словото да “видите”, че 
писането на възпоменателни некролози за мъртвите ни близки 
е една безсмислица  /още веднъж-Простете ми/. Даже думите, 
които ни пишат не са нашата болка, те са “щампа”, готов текст. 
Тогава ??? Вярно е, че всичко, което правим за мъртвите, го правим 

да го чуят и видят живите. Но по-добре едно цвете поставено на 
почистения гроб, отколкото толкова  “много” възпоменания по 
дърветата на живота.

ще попитате - какво толкова ?  Но нали дървото е символ на 
живота, нали то свързва човека и природата. Те, дърветата, са 
еднакво ценни и в града и извън него. Няма нищо по-завладяващо, 
увличащо и вълнуващо от дървото в природата и от чистотата 
му, затова, мили хора, не “бодете” дървото с ликовете на вашите 
близки мъртви хора. Те също са достойни и не заслужават така 
да ги помним. Не написаната щампа е нашата болка, а паметта 
е тази, която се противопоставя на унищожаващата сила на 
времето. Паметта е преодоляване на времето, преодоляване на 
смъртта.

Стефка Костадинова- зам.кмет в Община Тервел

И з Б о л Я н о


