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                      ПРЕ Д С ТА ВЯ М Е  ВИ

Когато се обадихме на х удожника Тодор Балев за 
интервю, той беше много изненадан от това, че сме 
проявили интерес к ъм него, като творец и като човек. 
Покани ни и ни посрещна с удоволствие. Отидохме 
в ателието му, което се намира в  апартамент на 
дъщеря му. Още с влизането, чувстваш творческата 
атмосфера – картините по стената, разпръс нати 
бои и четки, подпрените картини около стената, 
един своебразен уют, характерен за ателие на 
х удожник.  Разговорът беше много приятен, 
защото той е човек, който разказва увлекателно, 
седнал пред работния плот.

Започнахме с традиционен въпрос.

Кога започна хте да рис увате и кои са първите Ви 
учители, които са Ви направлявали?

- Започнах да рис увам още като бях в Тервел. Работих в 
ТК ЗС, като коняр. Рис увах навс як ъде по с тените на с таята, в 
която се помещавахме с въглени от печката. Аз с ъм самоук. 
През 1950 -1953 година в гимназията нямаше учител по 
рис уване. Малко информация с ъм имал тогава от Димит ър 
Тихчев  /бащата на Татяна Тихчева/. Тогава той рис уваше и 
правеше ск улпт ури.

Има ли в рода Ви хора, които рис уват или да имат 
някакво друго дарование?

- Разбира се, че  имаше. Е дната ми сес тра Ганка 
Господинова беше музикален педагог в детска градина, а 
другата Гинка Господинова, с ъщо като мен рис уваше много 
добре. Работеше като х удожник-декоратор във фабрика в 
Белос лав. Общо сме 6 деца, но само ние тримата  имахме 
талант. Моята дъщеря Сълзина завърши Художес твената 
академия с ъс специалнос т “Рес таврация и консервация”. Тя 
е омъжена в Германия и направи няколко изложби. Учас тва в 
меж дународна изложба в Багдат и получи награда.

Какво е рис уването за Вас , какво Ви дава 
рис уването и какво- Вие на него?

-Всеки творец чувс тва някаква вътрешна нагласа. За мен 

да рис увам е необходимос т и с ъдба. Аз с ъм общес твено 
ангажиран човек. Основател с ъм на групата на х удожниците 
в Добрич и с ъм  пръв неин председател. В академията ни 
обучаваха и за педагози. Тогава повече ни подготвяха 
за учители и това ме привлече. Работил с ъм и в Г.Тошево 
и в Добрич, като ръководител на школи по изобразително 
изк ус тво. Упреквали са ме, че по-голяма час т от живота си 
с ъм отделят на работата с децата. За мен това е много по-
важно. Да откриеш таланта и да го отгледаш, това е по-голяма 
изк ус тво. Работата ми в школите и с децата ме е правила по-
богат и човечен. Гордея се с учениците си. В школата к ъм 
Младежкия дом с ъм подготвил с т уденти за Академията 
по изк ус твата, с ъщо и за специалнос тите по архитек т ура и 
озеленяване, за х удожес твените гимназии. Много от моите 
ученици са с танали добри и извес тни х удожници. За мен 
това е голямо пос тижение.

Ка кв о  н а й - ч е с т и  В и  в дъх н о в я в а  ко г а т о  р и с ув а т е 
?  П р е д м е т и ,  х о р а ,  п р и р о д а  ?  Ка кв и  т е х н и к и 
и з п о л зв а т е  ?

-Най-чес то рис увам пейзажи и портрети. Изк лючително 
живопис с мас лени бои, но с ъм правил и илюс трации.  В 
пос ледно време използвам  така наречената енкаус тика /
вос ъчни бои/. Започнах да правя експерименти с този вид 
техника. И се получава много добре. Някой от живописните 
ми творби са работени с акварелни бои. Като х удожес твен 
маниер с ъм възприел импресионизма.

А Тервел, вдъхновявал ли Ви е за с ъздаване на 
картини?

-Да вдъхновявал ме е. Рис увал с ъм най-вече пейзажи-
природата около Тервел с харак терните наг ънати терени. Аз 
наис тина го чувс твам като мой роден град и моите детски 
спомени са от Тервел. Картините, които са в галерията в 
Тервел, на тази тема са “На полето”, “Точене на кори”- това 
е майка ми, която точи кори за баница, “Край Безмер”, за 
Кочмар и други -общо к ъм 20 картини.

Наистина в картинната галерия на Тервел има 
много Ваши картини. Как мислите, че е добре да се 
развива тя ?

- Искам тя да бъде отк лючена, да има човек, който да 
работи и за обогатяване на фонда и да информира хората, 
които я посещават. През лятото на 2007 година идвах в Тервел 
заедно с дъщеря ми и зет ми. Имах желание да им покажа 
целия музей, картинната галерия и моите  картини, но това 
не можа да се с лучи. Музея беше затворен, за с ъжаление.

Какви изложби Сте правили, к ъде? Какви са 
намеренията Ви за в бъдеще? Какви наградите Сте 
получили?

-Учас твал с ъм във всички окръжни изложби и в много 
национални и една меж дународна в Германия. В Тервел 
с ъм правил две самос тоятелни изложби, с ъщо и в другите 

градове в облас т та и училищата.
За наградите-„орден Кирил и Методий”, грамота за 

цялос тно творчес тво и принос в ду ховното развитие на 
гр.Добрич, вписан с ъм в Почетната книга на Добрич и с ъм 
номиниран за почетен граж данин на града, но все още не 
с ъм. Имам още една награда, която ценя много. При втората 
ми изложба в Тервел ми бе връчен Символичния к люч на 
град Тервел от тогавашния кмет Георги Господинов.

Може ли в това трудно време “ х удожник к ъща да 
храни” ?

-Може ако е много, много извес тен. Но сега е много 
трудно, не само за мен, но и за колегите. Навремето се 
с ъбирахме в к луба на к улт урните дейци, говорихме си, 
но сега не е с ъщото. Преди имаше сграда на Съюза на 
х удожниците, провеж дахме х удожес твени с ъвети-сега 
няма. За с ъжаление тези, които имат отношение к ъм това 
изк ус тво, нямат възможнос т да си к упят, а тези които имат 
пари-нямат отношение к ъм него.

Бихте ли се отдали на рис уването и сега, ако 
бяхте млад и в каква насока щяхте да се развивате?

-Никога в началото не с ъм си пос тавял за цел да бъда 
х удожник. Това ми желание се прояви пос ле, като пос т ъпих 
в х удожес твената гимназия. Тогава преодолявах вс якакви 
несгоди в името на това изк ус тво. Обичам да рис увам и не бих 
го заменил с нищо. Това е моя живот. Дори сега, когато с ъм 
във вилата си в Балчик и когато копая, пак рис увам,макар 
да е в един навес. На приятелите казвам, че рис увам като 
барбизонците. Това са х удожници-импресионис ти  от 
Франция през 18-19 век, които са рис ували на открито.

Какво ще пожелаете на Тервел и жителите му?
- За църквата, която се с трои в Тервел имам пред ложение. 

Когато се правят с тенописите мога да с ъдейс твам, ако ми 
се обадите. Ще намеря човек, който с малко средс тва ще 
свърши много добра работа..

За хората на Тервел- каквото и да правят и к ъдето и да 
ходят да не забравят своите корени. Моето пожелание к ъм 
всички хора е “винаги когато са живи, да са здрави !”.

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

Т Е М А  С  П Р О Д Ъ Л Ж Е Н И Е  -  И Н Т Е Р В Ю  С   Т О Д О Р   Б А Л Е В
РубРика

Година III,  брой 09,  сряда,  05 март 2008 г.

За мечтите на твореца…

„Защо... защо нашите мечти са така безпределни, а 
силите за тяхното осъществяване са така ограничени ?”

Гьоте 

           МИСЪЛ НА БРОЯРубРика

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

Че стита
Ба б а

Ма рта !



ТЕРВЕЛ     Година III,  брой 09, сряда, 05 март 2008 г.�

Т Е Р В Е Л  И  Т Е Р В Е Л С к И Я Т  к Р А й
продължава от брой 8

К Р А Й О В С К И   Д О Г О В О Р

Колкото се отнася до нас, българите, Крайовският 
договор беше посрещнат с голяма радост в България не 
само поради връщането на Южна Добруджа, но и поради 
обхваналата ни вяра, че посредством него се премахват 
причините, които тровеха години наред българо-
румънските отношения, и се Възстановява погубеното 
през 1878 година вековно, традиционно българо-румънско 
добросъседство и приятелство.

За съжаление обаче днес ние виждаме, че румънците не 
са мислили и не мислят така. Изоставяйки своето привидно 
приемане и одобряване на Крайовския договор, докато Хитлер 
се разпореждаше победоносно в Европа, и след неговото 
поражение, с победата на антихитлеристките държави 
- по време на 45-годишното комунистическо управление у 

тях и у нас, и тяхното, и нашето включване в системата на 
Съветския блок на държавите от Източна Европа, ръководен 
от всесилния Съветски съюз, днес румънците открито и 
недвусмислено заявяват, че не признават подписания от тях 
Крайовски договор, който те наричат „фашистки” поради 
това, че им бил наложен от диктаторите Хитлер и Мусолини. 
(Но защо те забравят и крият, че навремето Крайовският 
договор беше изрично одобрен от западните демокрации 
- Франция и Англия, от Съединените щати и от Съветския 
съюз?!) Ето защо те отново предявяват териториални 
претенции към нашата Южна Добруджа и претендират 
тя отново да бъде включена 6 техните граници, отново да 
стане тяхна румънска провинция! Доказателствата за това 
поведение на румънците са многобройни, но за съжаление 
рамките на нас тоящата ми с татия, писана по случай на 55-
годишния юбилей от подписването на Крайовския договор, 
правят невъзможно тяхното изброяване и коментиране от 
мен.

Е дно обаче трябва да се изтъкне и подчертае, че 
подновяването на румънските териториални аспирации 
към нашата Южна Добруджа, вдъхновявани от техните най-
висши държавни среди, се водят и направляват от някакво 
централно ръководство 6 Румъния, което системно - яв-
но, публично, по най-различни начини и способи, отстоява и 
демонстрира - по поводи и без пободи, днешните искания 
на Румъния за обезсилването на Крайовския договор и 
включването на Южна Добруджа отново в нейните граници.

Най-новата и последна изява на дейността на тази 
румънска централа са прорумънските надписи, с които 
осъмна най-главният град на Южна Добруджа - Добрич, на 9 
август 1995 година. Те са писани на румънски и български и 
имат следното съдържание, „Велика Румъния”, написано на 
румънски, и „Стига българска окупация!”, написано на българс-
ки език. Аз се отказвам от всякакви коментари. Горните 
факти са показателни и говорят ясно какво става около нас. 
Явно е, че вече тази румънска централа е проникнала и тук - в 

Южна Добруджа, и е успяла да си създаде агентура у нас.
Има една народна поговорка, която гласи: „Селото гори, 

бабата се реши!” Ние сме напълно спокойни, като забравяме, 
че историята се повтаря и че нашите с ъседи - румънците, 
мечтаят повторението на фаталната за нас 1913 година.

Ето защо, време е да се опомним и да не си затваряме 
очите и запушваме ушите пред това, което става и се върши 
около нас и вече от самите нас, за да не бъде утре късно, 
както това се случи през споменатата 1913 година. Да не 
забравяме и друга една народна поговорка: „Пази ме. Боже, от 
роднини и приятели, защото от враговете си аз сам зная да 
се пазя!”, тъй като ние все още твърдо, искрено, дълбоко у 
себе си смятаме румънците за наши добри съседи, за наши 
отдавнашни приятели! 

А те, в действителност, днес такива ли са и такова ли 
е тяхното поведение, държание и с тремежите им спрямо 
нас?

Да наил Ст. Бе к яров

РубРика:

П о - в а ж н и т е  н о в и н и  п р е з 
и з м и н а л а т а  с е д м и ц а  н а 

т е р и т о р и я т а  н а  О б л а с т т а :
1. Сандвич като безплатна закуска в училищата в община 

Добричка са установили при последната си  проверка през 
февруари служители на общинската дирекция “Социално 
подпомагане” в Добрич. Проверката е била в четири обекта 
в общината - училище “Христо Ботев” в с. Стожер, ЦДГ в с. 
Стожер, училищата “Св.св. Кирил и Методий” в с. Стефан 
Караджа и “Добри  Войников” в с. Победа. Констатацията е, че 
закуските са били опаковани. В деня на проверката на децата 
по програмата на социалното министерство “Чаша топло мляко 
и безплатна закуска” е даден сандвич с кашкавал и сок в чашка 
за еднократна употреба, съобщават от Дирекция “Социално 
подпомагане”. Предходния ден на децата е бил даден сандвич 
със салам, а за следващия ден е било предвидено закуската да 
е ябълка. Оказва се, че и закуските в останалите три проверени 
обекта са били същите, тъй като всички те се зареждали от една 
и съща фирма и закуските са еднакви. В началото на месеца се 
алармира, по сигнал на родители и учители, че в училищата 
в община Добричка, с изключение само на селата Бенковски 
и Владимирово, по програмата на социалното министерство 
масово се дават вафли, кроасани и сухи пасти, вместо напитка  
и  закуска.

2. Най-високото разрешено след влезлите в сила 
промени на Закона за местно самоуправление и местната 
администрация възнаграждение си гласуваха общинските 
съветници в Добрич. Законодателят дава две алтернативи 
за заплатите на местните парламентаристи – до 50 на 
сто от дневната ставка в общинската администрация и не 
повече от половината от средната заплата на чиновниците 
в кметството месечно. По предложение на мнозинството от 
ГЕРБ бе избран вторият вариант. Средната брутна заплата 
в общинската администрация в Добрич е 511,51 лв. Това 
означава, че съветниците ще получават по 255,76 лв. 
месечно възнаграждение – независимо от броя на сесиите и 
заседанията на постоянните комисии. 

3. До края на март продължава приемането на молби 
в социалните служби за отпускане на целеви помощи за 
отопление с еленергия и газ, съобщават от дирекция “Социално 
подпомагане” в Добрич. По последни данни в общинската 

дирекция от ноември досега са подадени общо 800 молби за 
помощи за отопление на ток. От тях 773 са одобрени, а на 27 
кандидати е отказано, тъй като доходите им са надхвърляли 
тези, които се изискват, за да бъдат отпуснати такива 
помощи. Има и двама клиенти на дирекцията, които са били 
санкционирани, тъй като са подали некоректна информация 
при подаване на документите, въз основа на които помощите 
са им били отпуснати. Обикновено става въпрос за укрити 
доходи, укрито допълнително жилище или наличие на фирма. 
Стана ясно, че в Добрич няма нито един кандидат, който иска 
да получи помощ от социалното министерство за отопление с 
газ. Припомняме, че от 1 ноември м.г. в дирекциите “Социално 
подпомагане” се приемат молби-декларации за отопление 
с електроенергия и природен газ. За сезон 2007/2008 г. 
размерът на целевата помощ за отопление е 62,31 лева. 
Според последните промени в наредбата, която регламентира 
отпускането на помощите, не се считат за доход двете 
увеличения на пенсиите от 1 юли и 1 октомври 2007 г.

4. Повече от половината училища на територията на област 
Добрич нямат необходимия брой деца, за да функционират 
нормално финансово, съобщи Началникът на регионалния 
инспекторат по образование Рина Иванова. За да може едно 
учебно заведение да се самоиздържа, е нужно в него да 
бъдат записани минимум 250-300 деца. В областта има 97 
учебни заведения, в 65 от тях учениците са под необходимия 
минимум, каза още Рина Иванова.

По - важните новини през 
изминалата седмица на 

територията на с траната:
1.  Здравната вноска ще стане 9% от 1 юли. Това обяви 

министър Радослав Гайдарски пред национална конференция 
по проблемите в здравеопазването. Увеличението на 
сумата трябва да стане в средата на годината, за да се 
акумулират пари за допълнителните фондове. Кабинетът 
ще избира между два варианта, които ще стартират от 1 
януари. Според първия сегашната вноска от 6% ще продължи 
да отива в НЗОК, а допълнителните 3% ще се насочват 
към частните здравноосигурителни фондове. Другата 
възможност е 9-процентната вноска да се разпределя между 
НЗОК и още 5-6 здравни каси. Само фондове, които отговарят 

на определени критерии, ще могат да се конкурират с 
НЗОК. Касите ще получава определена сума според броя 
на осигурените в тях пациенти. Министърът прогнозира още, 
че здравната стратегия и здравната карта ще бъдат готови 
до месец-два. Според заложеното в картата болниците ще 
са 4 нива според броя на обслужваните пациенти - до 25 хил. 
души, между 25 и 40 хил., над 40 хил. и областни лечебници. 
Университетските здравни заведения са извън тези нива, 
защото лекуват хора от цялата страна, уточни министърът.

2. Доларът се срина до 1,29 лв. За първи път в историята 
психологическата граница от 1,50 долара за евро беше 
премината. След това доларът продължи да пада. Това е 
най-ниската стойност на долара от въвеждането на еврото 
през 1999 г. У нас обменните бюра купуваха доларите 
по нечуваните досега нива от 1,29 лв. и ги продаваха по 1,30-
1,31 лв. Тези нива са по-ниски и от най-смелите прогнози 
на анализаторите, които бяха лансирани през последните 
месеци. Сега вече много трудно може да се прогнозира 
къде ще спре сривът на зелените пари. Доларът потъна 
спрямо основните валути, след като индексът на цените на 
жилищата в САЩ се понижи с 1,3% при очакван спад от 1%, 
а индикаторът на потребителското доверие достигна 17-
годишно дъно.

3. Винетките може да отпаднат още на 1 януари 2009 г. 
Този вариант обяви строителният министър Асен Гагаузов на 
семинар в Боровец. По-вероятно е анулирането на стикерите 
да остане за 2010 г. Когато това се случи, ще плащаме 
само такса за преминаване по готовите магистрални 
отсечки. Парите за стопанисването на държавните аутобани 
ще влизат във фонд “Републиканска пътна инфраструктура”, 
а за концесираните ще се разпределят по разписания в 
договорите ред. Всички останали шосета ще са безплатни. 
Парите за ремонт и стопанисване на пътищата ще идват 
от международния трафик, който минава през страната. И 
ще се отнеме основната тежест за финансирането на тези 
дейности от родния данъкоплатец.

4. ГЕРБ, БСП, ДПС, СДС и “Атака” са петте политически сили, 
които 100% ще влязат в следващото Народно събрание. Това 
показват резултатите от изследване на Националния център 
за изследване на общественото мнение (НЦИОМ), направено 

след внасянето на искането за вот на недоверие към 
правителството. Изводите на НЦИОМ се правят на базата на 
електоралните нагласи в края на февруари. Партията на Бойко 
Борисов ГЕРБ минимално е разширила своите избиратели 
след местните избори миналата есен. В социалистическата 
партия пък се наблюдавала лека редукция в избирателния 
й дял. По всичко личи, че темата за политическата апатия 
ще бъде основна в близката година преди парламентарните 
избори. Последният вот на недоверие срещу правителството 
заради корупция в управлението е изиграл ролята на 
стимулатор на партийните електорати. 52 процента от 
българите одобряват предложението да се гласува вот на 
недоверие заради високите нива на корупцията.

По- важните новини през 
изминалата седмица от чужбина:

1. Белград заплаши да изтегли посланика си от София, ако 
страната ни признае независимостта на Косово. Сръбският 
посланик в ЕС Роксандра Нинчич заяви, че решението на 
България да признае Косово при определени условия е 
разочаровало Сърбия. Тя предупреди, че позицията на всяка 
държава, особено съседна, по този проблем неизбежно ще 
окаже влияние върху двустранните отношения. Белград не 
смята въпроса с Косово за приключен. Наред с това, Нинчич 
увери, че страната й няма да прибегне до сила, за да си 
върне областта, макар че ще използва всички възможни 
дипломатически средства.

2. Главната опозиционна партия в Турция– Народно-
републиканската, и по-малката - Демократична лява партия, 
внесоха в Конституционния съд искане за отмяна на закона, 
разрешаващ носене на ислямски забрадки в университетите. 
Той беше приет на 9 февруари от парламентарното 
мнозинство на управляващата проислямска Партия на 
справедливостта и развитието (ПСР), която си осигури 
и подкрепата на националистическата Отечествена 
партия (смятана за политическо крило на терористичната 
организация “Сивите вълци”). “Законът е в противоречие с 
конституционния принцип, че свещените верски чувства не 
трябва да се намесват във вътрешната политика”, изтъква в 
иска си турската опозиция.

През изминалия период от 25 до 29 февруари 2008 
год. на територията обслужвана от Областна Дирекция 
„Полиция” (ОДП)-Добрич, са регистрирани 13 криминални 
престъпления и  произшествия.   

На 23/24 февруари 2008 г., неизвестни лица, са влезли 
в стопанска постройка, намираща се в района на гр. Тервел 
и са извършили кражба на около 90 броя фуражни бали. По 
изясняването на случая работят служители на РПУ-Тервел. 
Провеждат оперативни мероприятия за установяването и 
задържането на извършителите на кражбата.  

След проведени активни оперативно–издирвателни 
мероприятия, организирани от служители на РПУ–Тервел 
са установени и задържани две лица от с. Поп Груево, общ. 
Тервел, с инициали Т.И./18г./ и С.Р. /38г./. Двете задържани 
лица са заподозрени в това, че през м.Февруари 2008 
г. са извършили взломна кражба на около 30 торби с 
изкуствена тор от склад на фирма на територията на 
община Тервел. При осъществяването на кражбата  лицата 
са използвали  каруца. След задържането на двамата 
заподозрени, по-голямата част от изкуствената тор, 
предмет на престъпното деяние е открита от служителите 
на полицията, иззета и ще бъде върната на фирмата 
- собственик. Работата на полицията по изясняването 
на обстоятелствата около случая продължава. Двамата 
заподозрени са задържани за срок от 24 часа в РПУ Тервел.  

Образувано е досъдебно производство.
През изминалите дни на територията обслужвана 

от ОД „Полиция”- Добрич са регистрирани 9 пътно-
транспортни произшествия- няма пострадали граждани. 

На 26 февруари 2008 г., в РПУ – Тервел е получено 
съобщение за това, че неизвестни лица, чрез взлом 
са влезли в склад на фирма, намиращ  се в района на 
гр. Тервел и са извършили кражба на около 30 торби 
с изкуствена тор. По случая работят служители на РПУ 
– Тервел, провеждат оперативно – издирвателни 
мероприятия за установяването и задържането на 
извършителите на престъпното деяние. Образувано е 
досъдебно производство.

Поделенията на ОД „ПБЗН”-Добрич са участвали в 
гасенето на 17 пожара, два от които са били на територията 
на община Тервел- съответно в с. Зърнево и с. Балик.  

На 25 февруари 2008 година, в 17:50 часа, в РС”ПБЗН” 
– гр. Тервел е получено съобщение за възникнал пожар 
в стопанска постройка в с. Балик, общ. Тервел. Пожарът 
е локализиран и потушен от дежурен екип на РС”ПБЗН” 
– гр. Тервел.  В резултат на пожара са унищожени около 
80 бали със слама и люцерна и 20 кв. метра от стопанската 
постройка на сградата. Пожарът е предизвикан от късо 
съединение в ел. инсталациите на постройката. 

През изминалия период, поделенията на ОД „ПБЗН”- 

Добрич са участвали в 3 аварийно-спасителни дейности.

Как да се предпазим от пожари през пролетния сезон
Установилото се хубаво време през последните 

дни и необичайно високите температури за сезона 
благоприятстват за увеличаване на възникналите пожари 
в сухата тревна растителност и отпадъци.

С повишаване на температурите много хора 
организират излети сред природата, други почистват от 
растителни отпадъци своите дворове, ливади или ниви, 
трети подрязват лозовите и овощните насаждения. 
Често тези дейности са съпроводени с палене на огън 
за изгаряне на растителните отпадъци. Случва се така, 
че хората подценяват обстановката и забравят за 
противопожарните правила. Това води до запалвания, 
които трудно се контролират. Повечето от тях прерастват 
в пожари. Пожарите се предизвикват и от небрежно 
захвърлена цигара, умишлено опожаряване на сухите 
тревни площи или детска игра с огън.

За ограничаване на този вид пожари ОД”ПБЗН” - 
Добрич обръща сериозно внимание на всички собственици 
на имоти, земеделски стопани, пастири, както и на 
всички граждани, като ги умолява стриктно да спазват 
установените противопожарни правила, а именно:

- горимите отпадъци по възможност да се изхвърлят на 
сметища или др. определени за целта места;

- да се наблюдават постоянно местата за изгаряне на 
растителни отпадъци, като се осигурят с подръчни средства за 

гасене /съд с вода, лопати, мотики, тупалки  и др./;
- след изгаряне на отпадъците, огнището да се загаси с вода 

или затрупа с пръст;
- да не се допускат деца да играят в близост до огъня, или с 

кибрит и др. запалителни средства;
-  да не се изхвърлят неизгасени цигари в сухи треви, 

полезащитни пояси и треви; 
- надеждно да се загасят угарките и клечките от кибрит;
- да не се допуска умишлено опожаряване на сухи треви;
- да не се пали огън при ветровито време;
- в горите и местата за отдих да се пали огън само на 

обозначените и пожарообезопасени места;
- да не се оставя запален огън без наблюдение.
Огнеборците съветват:
- ако забележите пожар, запазете спокойствие и са постарайте 

да осигурите собствената си безопасност и тази на хората около вас;
- своевременно уведомете службите за ПБЗН на тел.160, като 

укажете мястото на пожара, какво гори, има ли хора в опасност, кой 
се обажда;

- при обаждане от gsm-апарат трябва да имате предвид, че в 
някои случаи се свързвате с друга районна служба ПБЗН;

- след като укажете откъде се обаждате, къде и какво гори, 
дежурният диспечер непременно ще предаде съобщението на 
съответната служба, отговаряща за посочения район;

- при невъзможност да се обадите на службата за ПБЗН, 
свържете се с кметството на най-близкото населено място и 
предайте сигнала за пожара;

- ако имате възможност и знаете как да действате може да 
пристъпите към гасене на пожара, но не правете компромис със 
собствената си безопасност.
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ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ
Се проведе на 28 февруари.Заседанието бе редовно и е 

второто за тази година.Следващо такова се очаква в средата 
на м.март,когато ще бъде обсъден и подложен на гласуване 
проектът за бюджет на общината.

Основен акцент във февруарското заседание бе 
програмата за управление на общината за срока на настоящия 
мандат.Разяснения по целите на програмата направи Кмета на 
Общината инж.Живко Георгиев.Подчертано бе,че програмата 
извежда конкретни направления и дейности в работата 
на общинското ръководство на база на анализ на силните 
страни,проблемите и потенциала на общината в различните 
сфери на обществения живот и развитие.Другият съществен 
момент в програмата е , че тя няма пожелателен характер и 
в този аспект се различава съществено от общинския план за 
развитие  за периода 2006-2013 година.При общинските планове 
за развитие основен момент е формирането на визия,която 
следва да бъде постигната чрез изпълнението на специфични 
цели и мерки, касаещи всички субекти в обществото - общинска 
администрация,бизнес,земеделие,хуманитарен сектор и 
т.н.Като инициатори на проектни идеи в  общинските планове 
се включват всички изброени по-горе обществени прослойки. 
В противовес на това при програмата за управление на 
общината се прави връзка между източниците на финансиране 
към момента и в средносрочен план /до края на мандата/ и 
дейностите,за които общината трябва да подготви проекти, да 
кандидатства с тях по схемите за безвъзмездно финансиране 
и да ги реализира.Тези проекти трябва да решават конкретни 
проблеми на общинския център и техен инициатор е общинска 
администрация и звената към нея.Затова тази програма касае 
работата на конкретния кметски екип в рамките на конкретния 
мандат.Допълнение по програмата бе направено от зам.кмет 
Дияна Илиева.Тя изложи в резюме основните моменти от 
проведеното публично обсъждане на програмата и във връзка 

с това направи предложение за допълване на направление 
“Култура” в нея.Допълнението е свързано с включване на 
проект за изграждане на етнографски комплекс в Програмата за 
управление.Конкретната нова дейност бе предложена по време 
на публичното обсъждане от група граждани и бе формулирана 
като “Изграждане на етнографски комплекс в гр.Тервел в 
рамките на проект “Българи,турци и татари - букет от етноси 
в сърцето на Добруджа”.Като източници на финансиране бяха 
посочени две от мерките на Оперативна програма за регионално 
развитие насочени към туризма и собствени средства на община 
Тервел, а като период на реализация 2008-2010 година.По 
предложение на общински съветници програмата бе допълнена 
и с включване на проект за ремонт на допълнителен участък от 
републиканската пътна мрежа - път Орляк-Зърнево.Останалите 
допълнения към  програмата бяха незначителни .

Друг важен момент в хода на заседанието бе разглеждането 
на Наредба за определяне размера на местните данъци през 
2008 г.на територията на община Тервел.Наредбата бе приета 
без съществени дебати.Постъпиха две предложения свързани 
с материята,която урежда тази наредба .Едното предложение 
бе внесено от Д-р Боряна Паскова,общински съветник от ГЕРБ.Тя 
предложи данъкът при възмездно придобиване на имущество 
да се определя като 5% върху оценката на имуществото,вместо 
предложените в наредбата 4%.Предложението не бе прието.
Друго предложение постъпи от г-н Розиян Енчев,общински 
съветник от същата партия.Той предложи общинска 
администрация да представя всяко тримесечие на общинския 
съвет справка за просрочените данъчни задължения на 
граждани и фирми в общината.

Съветниците нямаха забележки към внесения от г-ца Искра 
Балушева  отчет за работата на МКБППМН.Не бяха направени 
и бележки по Плана за действие към Общинската Програма 
за превенция на насилието сред учениците за 2008 г.,нито по 
отчета за свършеното по същата програма през 2007 г.

Продължителни и бурни дебати предизвика предложението 
за предоставяне на общински пасища и мери за общо ползване 
от земеделски производители и/или техни сдружения за 
отглеждане на животни.В крайна сметка стана ясно,че и двете 
страни-администрация и съветници се нуждаят от известно 
време,за да прецизират условията за ползване.Решението бе 
прието във вида предложен от кмета с допълнение към него да 
се разработи наредба уреждаща детайлите по въпроса.

С друго решение се увеличиха наемите за общинско 
имущество с по 12.5 % за всеки вид наем.

Утвърди се и списък на общинските жилища соред тяхното 
предназначение - за настаняване на граждани с доказани 
улични нужди, за продажба,замяна и оезщетяване на граждани 
и ведомствени жилища.С второ решение се увеличи наемът за 1 
кв.м.наето общинско жилище от 0.50 лв. на 0.56 лв.

Общинските съветници отхвърлиха предложението 
на кмета за промяна на статута на собственост от публична 
общинска в частна на парцел от 10 дка в кв.”Север”, с цел 
последващото му разделяне на парцели и продажбата им на 
търг. Желаещи да закупят такива парцели за строеж на жилища 
към момента са няколко десетки семейства.Осигуряването на 
места за строеж на жилища в кв.”Север” е дейност в Приетата  
Програма за управление на общината, направление “Снижаване 
на миграционните процеси”.

В края на заседанието общинските съветници гласуваха 
размера на собствените си възнаграждения и ги определиха 
като 50% от средната брутна заплата на служителите в общинска 
администрация.По този начин всеки общински съветник ще 
получава около 208-210 лв.месечно.

СПОРТНИ  НОВИНИ 
На 23 февруари в град Шумен в местността около 

паметника „Създатели на българската държава” се проведе 
Държавно първенство по крос-кънтри за всички възрастови 

групи. От клубът по лека атлетика „Атлетик” гр. Тервел с треньор 
Начо Петров взеха участие многообещаващите и талантливи 
спринтьори Георги Пенчев, Никола Иванов и Мирослав 
Георгиев. 

Въпреки духащият жесток вятър в трасето Георги Пенчев, 
който се състезава с 14- годишните се класира четвърти (ІV 
място) а по-малкият Никола Иванов, състезаващ се при 11- 
годишните момчета пробяга 3000 м. и финишира единадесети 
(ХІ място). При юношите младша възраст, които пробягаха 4000 
м. Мирослав Георгиев се класира пети (V място).  

НАКРАТКО:
* Проектът за саниране на 4-те детски заведения в Тервел 

бе подготвен и внесен в регионалното звено на Министерство на 
регионалното развитие във Варна на 26 февруари т.г.Проектът 
премина през първата фаза на оценка - за административно 
съответствие и допустимост.Предстои оценка на техническите 
и финансовите му качества.

* Подновява се работата по градежа на църковен храм 
“Св.Георги Победоносец”.Изготвена е количествено-стойностна 
сметка за дейностите за завършване на фаза”груб строеж”.
Сметката включва и обшиване на куполите с медна ламарина.
След приключване на работата неизпълнени ще останат 
вътрешните и външни мазилки и стенописите.

* Приключиха основните дейности по общежитието 
в Тервел.Предстои външно боядисване и обшиване на 
покривните козерки.Проектът се финансира от Програма ФАР и 
се дофинансира от общината.

* Продължава ремонта на читалището в с.Нова Камена 
и изграждането на старческия дом в с.Полк.Савово.И двата 
проекта се финансират от СИФ и се дофинансират от общината.

О Б Я В И

О Б щ И Н С к И  В Е С Т ИРубРика:

“МНОГОПРОФИЛНА  БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО  ЛЕЧЕНИЕ” ЕООД  - гр. ТЕРВЕЛ
обл.Добрич,  общ . Тервел,  гр.Тервел,  ул. Стара  планина  № 2,  факс 20-63;  тел. 05751 / 31-50;  20-63 –управител

О  Б  Я  В  А 
На основание чл.89. от КТ и чл.68 ал.3 от ЗЛЗ и Заповед РД - 10 – 24 от 25.02.2008г. ОБЯВЯВА  конкурс за  длъжността 
Началник отделение на:
1. Терапевтично отделение;                                                                      2. Неврологично отделение;
3. Акушер - гинекологично отделение;                                               4. Педиатрично отделение;
5. Рентгеново отделение; 
Конкурсът ще се проведе чрез защита и събеседване на предварително  разработен   писмен проект на тема:”Анализ 
и оценка на дейността на отделението. Перспективен план за развитието в съответствие с действащата нормативна 
база на  лечебните заведения”

ИЗИСКВАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА:
Кандидатите да  притежават висше образование по медицина;
Да имат придобита специалност по съответния на отделението профил;
Да имат минимум 10 години трудов стаж;
Да са жители на Общината или да работят в “МБАЛ-Тервел”ЕООД
Да познават основните нормативни актове в областта на здравеопазването

В срок от 30 дни от датата на публикуване на обявата кандидатите следва да подадат  в Личен състав на “МБАЛ-
Тервел” ЕООД следните документи:
-- Молба за участие в конкурса;
-- Копие от дипломата за завършено висше медицинско образование;
-- Копие от дипломата за придобита специалност и квалификация;
-- Документ за трудов стаж – копие от трудовата книжка ;
-- Документ за жителство или работа в “МБАЛ-Тервел”ЕООД; 
-- Писмен проект по посочената тема в 1 екземпляра.

Допуснатите до конкурса ще бъдат писмено уведомени за датата  и мястото на провеждане на конкурса.

За справки на :Тел.31-50 
Управител:  Д-р В.Момчева

Габровец занесъл телевизора си на ремонт, защото бил без 
звук. 

След седмица отишъл да си го вземе, но техникът не намерил 
повреда.

- Господине, как точно се повреди телевизора ви? - пита 
техникът.

- Ами, гледам си мача и си бъркам с един пирон в ухото и 
изведнъж звукът изчезна…

              ВИЦ НА БРОЯРубРика:

 “МНОГОПРОФИЛНА  БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО  ЛЕЧЕНИЕ” ЕООД  - гр. ТЕРВЕЛ
обл.Добрич,  общ . Тервел,  гр.Тервел,  ул. Стара  планина  № 2,  факс 20-63;  тел. 05751 / 31-50;  20-63 –управител

О  Б  Я  В  А 
На основание чл.89. от КТ и чл.70 ал.1 от ЗЛЗ  и Заповед РД - 10 – 24 от 25.02.2008г ОБЯВЯВА  конкурси за длъжностите:
1. Главна медицинска сестра 
2. Старша медицинска сестра в   Терапевтично отделение;      Неврологично отделени;
 Акушер - гинекологично отделение;                                                   Педиатрично отделение
Конкурсът ще се проведе чрез защита и събеседване на предварително  разработен  писмен проект на тема: ”Мястото и 
ролята на Главната медицинска сестра– за организацията на  работата в лечебното заведение” 
”Мястото и ролята на Старшата медицинска сестра – за организацията на  работата в отделението.”

 ИЗИСКВАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА ЗА ГЛАВНА МЕДИЦИНСКАСЕСТРА:
Кандидатите да имат съответното медицинско образование - профил  “медицинска сестра”
-- Да имат образователно – квалификационна степен “Магистър”;
-- Да притежават  компютърна грамотност;
-- Да са жители на Община Тервел;
-- Да е работила в “МБАЛ-Тервел”ЕООД над 5 години;
-- Да имат над 5 години трудов стаж;

И З И С К В А Н И Я  З А  У Ч А С Т И Е  В  К О Н К У Р С А  З А  С ТА Р Ш А  М Е Д И Ц И Н С К А С Е С Т РА :
-- Кандидатите да имат съответното медицинско образование - профил  “медицинска сестра”
-- Да притежават  компютърна грамотност;
-- Да са жители на Община Тервел;
-- Да е работила в “МБАЛ-Тервел”ЕООД над 5 години;
-- Да имат над 5 години трудов стаж;
В срок от 30 дни от датата на публикуване на обявата кандидатите следва да подадат в Личен състав на “МБАЛ-Тервел” 
ЕООД следните документи:
-- Молба;
-- Копие от дипломата за завършено образование “Магистър”;
-- Копие от дипломата за завършено медицинско образование- профил “Медицинска сестра”
-- Документ за допълнителна квалификация;
-- Документ за трудов стаж;
-- Документ за жителство; 
-- Писмен проект по посочената тема в 1 екземпляр.
Допуснатите до конкурса ще бъдат писмено уведомени за датата  и  мястото на провеждане на конкурса.
За справки на :Тел.31-50                                                                      Управител:  Д-р В.Момчева

Н а  В Н и М а Н и Е Т О  Н а  В С и Ч к и  Г Р а Ж Д а Н и

Н а  О б Щ и Н а  Т Е Р В Е Л

За 2008 г. първата и втората вноска за данък недвижим имот и такса 

битови отпадъци, 

съответно първата вноска на данък превозно средство, 

се внасят от 31.03.2008  до 30.06.2008 г. 

На предплатилите данъка за цялата година  до 30.06.2008 г. 

ползват 5 % отстъпка.

OБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ
 На  18.02.2008г. Районен съд Тервел , с определение по 
Наказателно Общ Характер Дело №18/2008г.по описа на Районен съд 
- Тервел за 2008г. определи :
НАЛАГА на СЕВЕРИН ЮСЕИН ИБРЯМ от гр.Тервел присъда ОБЩЕСТВЕНО 

ПОРИЦАНИЕ .
 На  12.02.2008г.влезе в сила присъда № 24/2007г. от 
25.04.2007г. по Наказателно Общ характер Дело №21/2007г.на Районен 
съд - Тервел ,потвърдена с решение №145/2008г.по ВНОХД № 403/2007г. 
на Окръжен Съд - Добрич с което :

НАЛАГА на ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ от гр.Тервел присъда 
ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ .



ТЕРВЕЛ     Година III,  брой 09, сряда, 05 март 2008 г.�

                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                              
                                                 

 Баба Марта бързала,
 мартенички вързала!
 Морави, зелени,
 бели и червени.  

 
   
   

И в град Тервел пристигна баба Марта и закичи 
всички деца от първи клас на СОУ”Йордан Йовков” и 
малките сладурани от детските градини “Детелина”, 
“Здравец” и “Първи юни” от Тервел. Да посрещнат 
баба Марта дойдоха и децата от детските градини в 

селата Божан и Коларци.Точно в 10 часа на 29 февруари 
в барчето на общината всички деца с трепет очакваха 
пристигането на дълго чаканата  гостенка. Малките 
първокласници  разказваха на гостите легендата за 
добрата “баба”, която всяка година подготвя мартеници 

за здраве и радост на децата. И докато те рецитираха на 
вратата се появи, заедно с внучката си Мартичка, самата 
баба Марта, облечена в добруджанска носия, затъкнала 
на кръста си пъстра хурка.Ред по ред децата от детските 
градини поздравиха Баба Марта и Мартичка с песни и 

стигчета  и с оригинални  танци.Много овации събраха 
танцьорите от Коларци,Божан,ЦДГ 3,ЦДГ 2... За радост 
на всички и на самата баба Марта пристигнаха Пижо 
и Пенда– девет двойки, представители на четирите 
първи класа и на всяка детска градина. Облечени като 
известните герои, те дефилираха в залата , а баба Марта 
ги награди с красиви плюшени играчки.

Изненада за всички беше появата на Белушка и 
Червенушка – бабините помощнички за изработването 
на мартеничките. Те донесоха пълна кошница с 
мартеници, за да ги подарят на децата. “Ти Белушке 
ще занесеш на всяко дете Чистотата, а ти Червенушке– 
Здравето.” 

Всички гости и участници получиха лакомства 
осигурени от домакина на тържеството – община 
Тервел.

ИЗДАВА: ОБЩИНА ТЕРВЕЛ; РЕДАКЦИОНЕН ЕКИП: ДИЯНА ИЛИЕВА, СТЕФКА КОСТАДИНОВА, РУСАНКА ДИМИТРОВА, ИСКРА БАЛУШЕВА,
ДИЗАЙН: ИЛИЯ ВъЛЧЕВ;  ПРЕДПЕЧАТ: ВЛАДО РАДЕВ

ХАРТИЯ: ВХБ ООД, ФОРМАТ 60Х84/2; ПЕЧАТ: НИЛЕКТА ПРИНТ;  © РЕКЛАМНА АГЕНЦИЯ ХАЙ ПРИНТ ООД, ТЕЛ. (058) 83 82 82, hIprInt@dobrIch.net
ТЕРВЕЛ

и з д а н и е  н а  О б щ и н а  Т е р в е л

Д Е Т С к О  ш О У  ” Б А Б А   М А Р Т А  Б Ъ Р з А Л А … ”

Тази година се навършват 130 години от 
Освобождението на България от османско иго. По този 
повод  община Тервел  предложи на всички училища, 
читалища, ОДК и детски градини да подготвят експонати  
за изложба на тема ”Нека помним 1878 година и чутовния 

подвиг на героите за Свободата на България”. 
В подготовката на изложбата участваха деца и 

ученици до 18 годишна възраст, защото те имат такива 
умения и въображение  да рисуват и моделират, те 
могат да сътворят чудеса  с помощта на своите учители 
и ръководители.

И наистина очакванията на инициаторите не бяха 
излъгани. В определения срок започнаха да пристигат 
оригинални картини, които изобразяват историческите 
събития по време на Руско-турската освободителна война 
и образи на герои.Художниците са от ОДК”Малкият принц 
гр.Тервел, с ръководител Виолета Янкова; от СОУ”Йордан 
Йовков”; от ОУ”Д-р Петър Берон” с.Коларци  /учениците 
от училището в Коларци са подготвили и картини от 

дърворезба/; ОУ”Христо Ботев” с.Зърнево; ОУ”Васил 
Левски” с.Поп Груево; ОУ”Св.Св.Кирил и Методий”с.
Жегларци; НУ“Христо Ботев”с.Каблешково и НУ”Васил 
Левски” с.Градница. Особено внимание  заслужават 
децата от Логопедичния кабинет с ръководител Дияна 
Дойчева - Георги Бориславов с рисунка и Ния Николаева 
с графика на дърво.

Наред с рисунките много сполучливи куражи и 
графики са изработили децата и учителките от ЦДГ”Първи 
юни”- Тервел  и ОДГ с.Божан, Коларци, Балик и Сърнец.

Най-интересните експонати от изложбата са 
макетите: Оригинални идеи носят  двата макета на 
ЦДГ”Слънчице” от с.Орляк и лампиона, които изобразяват 
легендарната битка на връх Шипка на българските 
опълченци и руските солдати. Също сполучливи са и  
макетите на ЦДГ”Първи юни” от Тервел, ОУ с.Коларци 
и Жегларци, ЦДГ”Детелина”- Жегларци, изобразяващи 
паметника на връх Шипка. Използвани са различни 
материали - цимент, гипс, глина, пластилин, бои, мъхове, 

лишеи, дърво и други.
С особено старание и любов децата и учителите 

от НУ”Христо Ботев” и Читалище”Христо Ботев” 
с.Каблешково са направили Самарското знаме, а децата 
от ОДК Тервел – черешовото топче.

Изложбата е подредена във фоайето на Община 
Тервел. Гражданите на Тервел и общината могат да я 
посетят когато пожелаят. Труда и творчеството на децата 
трябва да се види и да се оцени по достойнство. Всички 
са творили с желание, защото подвига на героите за 
Свободата на България трябва да се помни винаги и “во 
веки веков”.

 

Д А  П О М Н И М  !

С Т А Р И  П Р И Я Т Е Л И -  Н О В И  х О Р И з О Н Т И
Под това мото на 27 февруари 2008 година в гр.Тервел 

бе учредено Сдружение “Федерация за приятелство с 
народите на Русия и ОНД. Мероприятието бе посветено и 
на 130 годишнината от Освобождението на България.

Според Устава на сдружението целта е развитие на 
приятелството на непреходните общочовешки ценности 
в българо-руските отношения, както и с другите народи 
от ОНД.

Но освен така нареченото “духовно братство”, има 
и икономически интереси, партньорство за  взаимна 
изгода. Предстои изграждането на клубове за бизнес 
интереси.

Учредителите, 50 представители от различни 
сфери на града ни, бяха единодушни в избирането на 
Управителния съвет, който на своето първо заседание 
ще избере и председател.

На създаването на сдружението присъстваха  Зоя 
Хлебарова – член на Управителния съвет на Федерацията 
на Областното дружество и областен координатор и 
Генади Ганчев – председател на Контролния съвет на 
Областното сдружение за приятелство с Русия и народите 
на ОНД.

Хората, дошли да участват в създаването на 
Сдружението имаха удоволствието да чуят руски 

песни, поднесени от децата, изучаващи руски език 
от СОУ”Йордан Йовков” под ръководството на своята 
учителка Пенка Стратиева, а стихове, посветени на Трети 
март ни подариха Камелия и Виктория от школата по 
художествено слово към ОДК”Малкият принц” 

Водеща на мероприятието бе г-жа Радка Радева, 
която ни стопли с гласа си и ни поднесе великолепното 
стихотворение на Павел Матев “Русия”.

След официалната част, на “чаша руски чай” 
присъстващите запяха и песните, с които са порасли. И 
тава бе най-добрия знак за сдружението в града ни. 


