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                      ПРЕ Д С ТА ВЯ М Е  ВИ

	 “Може	би	никога	няма	да	разгадая	тази	загадка.	Може	би	за	мен	това	ще	остане	една	мистерия.	Как	един	народ,	който	
е	бил	700	години	под	робство	е	успял	не	само	да	съхрани	своя	език,	азбука,	традиции	и	култура,	но	и	да	създаде	най	-	богатия	

фолклор	на	планетата.	Наистина,	защо?	Защо,	Господи,	си	дал	това	огромно	богатство	на	тях-българите?	Един	малък	народ	там,	
на	Балканите!

Дали	това	е	осмото	чудо?		
НЕ!	ТОВА	Е	БЪЛГАРИЯ!”

С тези  магически думи, които се изричат от актьора Георги Черкелов, в ролята му  на разказвач-чужденец в 
спектакъла, с въздействието на словото, на танца, на музиката Първият частен фолклорен  ансамбъл “Българе” с 
продуцент и хореограф Христо Димитров разнася вече пет години из цяла България красотата и магията  на фолклора 
ни.

„Българе” е създаден през 2002 година”. от Христо Димитров. Той е идеолог и създател на първия частен танцов 
ансамбъл в България. Роден е през 1969 година във Варна. Завършил е АМТИ в Пловдив в класа на професор Петър 
Луканов. Още през 1994 година у него узрява идеята за мащабен фолклорен спектакъл, който да покаже красотата и 
уникалността на музикалния и танцов фолклор на българите от седемте фолклорни области на страната. Едва през 2003 
година той успява да реализира мечтата си. На 3.04.2003 година публиката в София става свидетел на мащабния и първи 
по рода си танцов спектакъл “Това е България“. В  него вземат участие 50 професионални танцьори, селекционирани 
посредством прецизен кастинг из цялата страна. Създаден е с цел осъществяване на грандиозен фолклорен проект, в 
който са вложени много средства - за музика, хореография, за около 200 национални костюма, накити, оръжия, реквизит, специални ефекти и др. 
В седем музикално-танцови картини, представени от  разказвач-чужденец- Георги Черкелов, се  разкрива богатството и красотата на музиката, 
песните и танците на седемте етнографски области на България-Родопите, Македония, Шоплука, Северна България, Добруджа, Странджа и 
Тракия.

Спектакълът запознава зрителите с историята, традициите, културата и несломимия дух на българския народ.
До сега в България не е имало спектакъл с подобен мащаб и зрелищност. Публиката аплодира на крака изпълнителите и сама се включва във 

финалния танц.Навсякъде отзивите са възторжени , а зрителите със сълзи на очи признават , че това е най-грандиозният 
спектакъл на българското народно творчество.Англичанинът Ян Чарлз Андерсон спонсорира мащабния проект, удивен 
от силата , разнообразието и уникалността на българската народна музика. За идеята си и нейната реализация Христо 
Димитров споделя :” Българският фолклор е дар от Бога , не се среща никъде по света и никой не може да си обясни 
неговата уникалност.Мисля , че той е осмото чудо на света.Целта на този спектакъл е да покаже духа на българина по 
целия свят.”Тервелчани видяха спектакъла „Това е България” на 11 май 2004 г.

След грандиозния успех на първия спектакъл, последва втори - “България през вековете”. С този спектакъл 
Националният фолклорен ансамбъл ”Българе” ще гостува на тервелска сцена на 02.05.2007 година.Така ще бъдат 
открити традиционните Празници на културата в града ни.

Идеята на този нов продукт на ансамбъла е да се представи създаването на България и съдбата й през вековете, да 
напомни на нас,  българите по всички краища на страната  и на света кои сме, от къде идваме и как стигнахме до тук, да  
знаем,че имаме повод да се гордеем с миналото си, че винаги сме намирали сили да оцелеем.

“България през вековете” е исторически спектакъл, който се доближава до традиционните фолклорни концерти, но в него звучат  и църковни песнопения, 
филмова музика, тайнствени старинни ритми с рогове и тимпани. На едни от най-добрите танцьори и  музиканти в България и солистката на ансамбъла Албена Вескова   ще партнират двама 
професионални актьори-Димитър Селенски и Емил Марков. 

На 06 юни 2006 г. в Зала 1 на НДК “Българе” представи премиерата на “България през вековете”. Режисьор и хореограф на представлението е отново Христо Димитров, a музиката е 
на професор Милчо Василев. Идеята за “България през вековете” е на режисьора. Той разделя спектакъла на седем картини: началото - 681г., Златният век – предимно певческа картина, 
сватбите на Иван Асен II – България по време на Второто българско царство, в окови – падането на България под турско робство, Кочо – най-въздействащата картина от спектакъла, 
Освобождението и ХХ век. 

 Този спектакъл разчита на силното драматично въздействие и на елемента на изненадата. В много сцени 
публиката ще бъде шокирана.

 С невероятната си зрелищност и драматично въздействие, спектакълът  “България през вековете” оставя 
усещането, че това е нещо, което никога до сега не е виждано като визия, очарование и разтърсваща дълбочина.

 Такъв спектакъл си заслужава да бъде гледан от гражданите на Тервел и общината, затова той ще бъде 
безплатен за зрителите и ще бъде игран на открито – на външната естрада  пред общината. 

 Уважаеми съграждани, каним ви да станете съпричастни на това грандиозно, разтърсващо изкуство.

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

А Н С А М Б Ъ Л 	 „ Б Ъ Л Г А Р Е ” 	 Г О С Т У В А 	 З А 	 В Т О Р И 	 П Ъ Т 	 Н А 	 Т Е Р В Е Л С К А 	 С Ц Е Н А
РУБРИКА
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 ТЕМА: ЧЕСТНОСТТА И БЕЗЧЕСТИЕТО

Колкото по-честен е човек , толкова по-малко подозира другите в безчестие. Низката 
душа подозира най-низки подбуди и в благородните постъпки.
       ЦИЦЕРОН

                  МИСЪЛ НА БРОЯРуБРИкА
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И С Т О Р И Я Т А  Н А  Т Е Р В Е Л  И  Т Е Р В Е Л С к И Я  к Р А й
КЪРВАВАТА		БРАЗДА		НА		ДОБРУДЖА

Радостин Мирков

Продължение от предходния брой: 
ШЛЕПОВЕТЕ

За жалост, такава беше жестоката румънска пропаганда. Обвиняваха нас за гибелта на над пет хиляди 
румънски войници, които са спечелили героични битки, като стигат до София. За този си „подвиг”,били 
наградени от правителството с орден „Дунавска слава”. Бяха превърнати в герои, а истината бе съвсем друга. 
Необезпокоявано от никого, румънската войска стига до София.След това българската армия за неимоверно 
кратко време я помита и изхвърля зад Дунава. Петте хиляди войника, за всеобщ срам, са загинали от 
преяждане и препиване. Това всъщност представлява техния ”велик”  подвиг. Победата на българската армия 
край Тутракан, показва на света истинския и подвиг и войнска чест. Румънските власти се бяха добре постарали 
да обработят тази невежа, човекоподобна маса, готова да ни разкъса. Те ни считаха за пленени убийци, а 
България- най-омразния враг, когото Чокойска Румъния бе победила. И ако това не е лудост, не зная по какъв 
друг начин може да се нарече?

-Стройте се всички!-разнесе се прегракналия глас на Йонеску.- Войници, действайте!
А те, като че са чакали само тази заповед. С ритници, приклади и безброй хули, псувни и всякакви обиди, 

ни заподреждаха в колони и блъскаха по двама-трима вътре в гарата. Така от стая в стая, почти на бегом, 
трябваше да кажем имената си.

Боят като градушка се стоварваше отгоре ни. Истински ужас и шок! Пазиш се доколкото можеш,но болката 
те кара да виеш като див звяр. Който успееше да се измъкне от тази касапница, в полусвяст беше вкарван в 
товарни вагони. Тия, които бяха пребити и в несвяст, войниците извличаха през странични врати и ги хвърляха 

в помийната яма. Как стенеха горките и така издъхваха, а ние бяхме безсилни да им помогнем.
До какво унижение и лудост ни бяха докарали! Няма да забравя един такъв случай: Кольо от Гьоре-висок, 

снажен мъж, с голяма коса, брада и мустаци, успя с рамо да се разроши, защото ръцете ни бяха вързани с въже 
отзад и закрещя:

-Аз съм румънец, аз съм герой, урааа…- правеше се на луд и мина без бой.
Румънците не посягаха на луди, страх ги беше. Така Кольо се спаси, но десетки не успяха. Последните, 

натикани във вагоните, разправяха как са бягали върху трупове и кървища под злобните „Смърт на българите! 
Смърт на враговете на Велика Румъния! Победа! Слава! - какво ли още не.

Това ли беше тя-Велика Румъния? Не! Това беше една сган, способна на какви ли не нечовешки жестокости, 
на които и най-големите изроди и диктатори биха завидели. Да унищожиш човек, без да трепнеш и предоволно 
да се пъчиш от гордост. А примерите са наистина жестоки. Убиваха деца, само защото плачат, старците, които 
изнемогват. Изнасилваха дете пред майка и майка пред детето. Гавреха се поповете, като им скубеха брадите и 
ги караха да целуват кръст от изпражнения. Насилваха ходжи да ядат сланина, като я тикаха в устата им. Караха 
ги да се кръстят против вярата им и ги разстрелваха. А най-жестокото, което и най-болният мозък  не може да 
роди, беше гаврата с труповете на починалите българи-ритаха ги, пикаеха и играеха отгоре им, хилейки се по 
най-дивашки начин.

Спирам, защото това беше то-румънското величие, оставило по пътя си толкова кръв и трупове. Кой и защо 
беше насадил такава голяма омраза, изродила тези хора до нечуван фанатизъм и то не към друг, а към добрия 
български съсед, отруден и измъчен, който цял живот е търпял и преглъщал. Въпреки всичко, българинът е 
запазил завинаги  своя висок дух и достойнство, носейки в себе си най-ценното-многострадална Добруджа, 
майка България! Крачихме по тази кървава диря, без дори да знаем защо, докога и накъде!  Това беше само 
началото на жестоката трагедия, която ни очакваше.

      продължава в следващия брой.

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:

РУБРИКА:

О Б Щ Е С Т В Е Н  Р Е Д  И  С И Г у Р Н О С ТРУБРИКА:

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

1. В Добричка област безработните лица през февруари 2007 г. са 12 174 и са 
със 148 по-малко от предходния месец, съобщиха от дирекция “Бюро по 
труда” в Добрич. Равнището на безработица е спаднало до 11.56 процента 
и е по-ниско с 0.14 пункта от януари, както и с 3.18 пункта по-малко спрямо 
февруари миналата година, когато е било 14.73 процента. От осемте общини на 
територията на Добричка област в две  безработицата е с по-ниски стойности от 
тази за областта - Добрич- 6.04 процента, и Балчик- 10 процента. С най-висока 
безработица са общините Генерал Тошево- 22.54 процента, Крушари- 22.53 
на сто и Добричка- 21.89 процента. През февруари работа са започнали 458 
безработни лица от областта, от които 108- по програми за заетост и 289- в 
реалната икономика. Курсове за квалификация са започнали 74 безработни, от 
тях 72 лица- по различни професии по проекти на Програма “Активни услуги на 
пазара на труда”.
2. Национален протестен ден “Европейски проекти и пари за българското село” 
готвят земеделски производители в Крушари. Това ще е поредната проява срещу 
некадърното управление на общината. Протестиращите заявяват в поредната 
си декларация, че ако до 4 април ръководството на Крушари не подпише 
споразумение с тях, ще проведат националния протестен ден. Недоволните са 
получили подкрепата на Националната асоциация на зърнопроизводителите, 
от където са заявили, че също са готови за протестни действия.  
Недоволните заявяват, че няма да допуснат подигравка с родителите 
и съгражданите си, които ежедневно понасят стоически несгодите на 
некадърното управление. Зърнопроизводителите заявяват, че ако не се 
постигне споразумение, събраните материали за бездействието и лошите 
управленски решения на общинското ръководство ще бъдат предоставени на 
компетентните органи, включително на Европейската комисия.
3. Няколко български общини ще спрат услугите за длъжници на КАТ. 
Това стана ясно след като кметът на Каварна Цонко Цонев разпореди 
общинската администрация в морския град да не издава документи 
на шофьори, които имат неплатени актове за нарушения по пътищата. 
Подобна стъпка се обмисля и в София. По данни на пътната полиция в 
морския град за 2006 г. общо 146 шофьори не са платили актове на стойност 
между 20 и 200 лв. Платените пътни глоби за тази година пък са само 5 - 6 %. 
Съществено подобрение се забелязва след като е приложена такава мярка за 
неплатилите местни данъци и такси още преди две години, установява се, че 
така събираемостта се е увеличила.
4. Състоянието на посевите с пшеница в Добричка област е изключително 
добро. Очаква се много добра реколта, съобщиха от Добруджанския 

земеделски институт в Ген. Тошево. Засега няма симптоми житото да страда 
от липса на влага в почвата. Прогнозите са, че ако развитието на растенията 
продължава така добре, през тази година могат да се очакват добиви колкото 
миналогодишните, дори и по-високи. Имало спорадични сигнали от различни 
места в областта за въшки по пшеницата, но те не били сериозни. 

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

1. Европейската комисия (ЕК) заплаши България и Румъния с налагането 
на “санкции заради бавното темпо” на реформите. Според авторитетната 
германска ДПА агенция, страната ни е изправени пред налагането на предпазни 
клаузи заради борбата с корупцията, липсата на независимо правосъдие и 
действащи институции, сигурността на храните и отглеждането на домашни 
животни. Два дни след като премиерът Сергей Станишев изпрати в ЕК  доклада 
на правителството по  шестте показатели за напредък, Европа показа, че 
не вярва на червения лидер. Решението за предпазни клаузи ще се вземе 
през септември. Това би довело до лишаване на България и Румъния и от 
селскостопански субсидии, коментира ДПА. 
2. Българите ще могат да теглят потребителски кредити от всички европейски 
банки. Лихвите ще бъдат изчислявани по една и съща методика и всеки, който 
открие в интернет банка в държава от ЕС, която предлага по-изгодни условия 
може да се обърне към нея. В момента се създава минимален набор от общи 
условия, които да са валидни навсякъде и да дават достатъчно преддоговорна 
и договорна информация. И да дават възможност на потребителя навсякъде в 
Европа да може предварително да плати, както и да се откаже от кредита, без 
да плаща наказателна лихва, съобщи Меглена Кунева. Тя обясни, че в момента 
българите нямат възможност за сравнения, тъй като информацията, която 
се дава от банките е различна, заради различното законодателство. Ако не се 
появят пречки през юни това би могло да е вече факт, увери Кунева.
3.  Министерството на здравеопазването подготвя наредба, според която 
хотелиерите ще трябва да поемат разходите за спешна помощ на туристите от 
Европейския съюз. Още през миналата година министърът за здравеопазването 
Радослав Гайдарски изрази желание държавата да контролира тази дейност по 
българските курорти. Аргументите на ведомството са, че хотелите прибират 
големи наеми от лекарите за откритите в техни помещения кабинети. А 
медиците пък получават огромни приходи от туристите. Схемата минаваше 
през чуждите застрахователни компании, където туристите имат сключени 
пътни застраховки. Те поемат разходите за оказаната им спешна помощ на 
територията на България.
4. Просветното министерство е заделило 36 млн. лв. за закриване на училища, 

класове и сливане на паралелки. Средствата ще се дават само на общините, 
които искат да оптимизират мрежата си от учебни заведения, обяви министър 
Даниел Вълчев. За да получат парите, кметствата трябва да напишат проект 
и да кандидатстват до 1 май. Комисия от експерти на образователното и 
финансовото ведомство, както и на сдружението на общините ще оценява 
проектите. За 36 млн. лв. могат да бъдат закрити към 100 училища т.г. 
За училище, в което има до 21 деца, ще се дават 80 000 лв. За тези с над 44 
ученици - до 250 000 лв., а за закриване на паралелка - 12 хил. лв. При спечелен 
проект общината ще взима авансово половината от парите, а останалите - след 
представен отчет. Финансите са за ремонта на училището, в което ще се местят 
децата, за оборудване, за столовото хранене и обезщетения на персонала. Други 
30,4 млн. лв. са за бусчета и безплатни закуски. Общо 171 млн. лв. са заделени 
от бюджета за нови училищни програми (36-те млн. лв. са част от тази сума). 
За тях педагозите трябва да подготвят проекти. За нови чинове, асансьори, 
тоалетни и охрана например има общо 22,5 млн. лв. Училищата, които искат да 
имат униформи, могат да получат по 40 хил. лв. Хората на Вълчев ще раздават 
пари и за учебни празници - до 1500 лв. например за честване на юбилей. 
Гимназиите, които искат да си имат мажоретки или духов оркестър, ще вземат 
5000 лева. Ще има пари и за компютри и обучение на учители.

По-важните новини през изминалата седмица  от чужбина:
1. Хелзинки с нов закон за алкохола. Нов закон за продажбата на алкохол, 
влязъл в сила от 1 април във Финландия, забранява търговията с алкохол през 
нощта до 9 ч. сутринта. Министерството на здравеопазването на Финландия 
предприе тези мерки като част от кампанията за борба с алкохолизма 
и “нощните запои”. Според статистиката, свръхупотребата на алкохол и 
свързаните с нея заболявания са основна причина за смъртта на финландските 
мъже в трудоспособна възраст.
2. Учени са изготвили подробен доклад за влиянието на промените в 
климата, в който се посочва, че тези промени може да прераснат в конфликти.
Става въпрос за държави, изправени пред война за земя, храна и вода при 
засилващото се глобално затопляне. Това е заключението на най-ужасяващия 
доклад за ефектите от промените в климата, който учените ще публикуват през 
следващата седмица. При над 60 нации, основно в Третия свят, ще има засилване 
на напрежението и сблъсъци за най-ограничените ресурси. Други части на света, 
включително Китай, САЩ и Русия, се очаква да бъдат въвлечени в конфликт. 
Дори и тези, които не са пряко засегнати, ще бъдат заплашени от наплив на 
стотици милиони бежанци. Преди дни учени от университета в Уисконсин пък 
предупредиха, че заради глобалното затопляне климатичните зони на Земята 
може напълно да изчезнат до 2100 г., което ще застраши съществуването на 
много растения и животни и ще благоприятстват разпространението на други.

През изминалия период- от 31 март до 6 април 2007 год., на 
територията обслужвана от Областна Дирекция „Полиция” (ОДП)-Добрич, 
са  регистрирани 19 криминални престъпления и произшествия.

През изминалите дни на територията обслужвана от ОД „Полиция”- 
Добрич са регистрирани 22 пътно-транспортни произшествия с 3 
пострадали граждани. 

Поделенията на ОД„ПБЗН”- Добрич са участвали в гасенето на 5 
пожара. По-голямата част от пожарите са с нанесени незначителни 
материални щети.

На 05.04.2007 година, около 12.00 часа, в РПУ – Тервел се тъжи 
възрастна жена от гр. Тервел за това, че неизвестно лице след като я 
въвело в заблуждение и отнело парична сума от 300 лева. Потърпевшата 
жена е била спряна на улица в гр.Тервел от непознато за нея лице, което 
след като и се представило, че е “нощен пазач” в Община –гр.Тервел е 
заявило, че може да и съдейства да и бъдат изплатени двугодишни 

добавки към пенсията срещу  такса от 300 лева. Впоследствие след 
като е получил горепосочената сума, неизвестният извършител под 
предлог, че отива да внесе “таксата” в общината, напуска района на 
местопроизшествието в неизвестна посока. По случая работят служители 
на РПУ – Тервел, провеждат оперативно – издирвателни мероприятия 
за установяване и задържане извършителя на престъпното деяние. 
Образувано е досъдебно производство. 

Във връзка с горния случай ОД”Полиция”–Добрич за пореден 
път предупреждава жителите на област Добрич, да бъдат особено 
внимателни във взаимоотношенията си със случайно срещнати 
непознати лица, които правят примамливи финансови предложения, за 
закупуване на стоки на изгодни цени, за съдействие за получаване на 
различни помощи и надбавки, за увеличаване на пенсии и други подобни 
услуги. В никакъв случай гражданите да не предоставят на непознатите 
лица парични суми.   

Старост	–	нерадост
Двама старци си седят в градската градина, 

хранят птичките с трошички и приказват помежду си: 
      - Абе тия птици много приличат на нашите политици. - казва 
единия - Докато са на земята се задоволяват с трохи, пък като 
излетят на високо ти се изсират на главата.

Един 55-годишен мъж се влюбил в 18-
годишно момиче и между другото му казал: 
                                      - Ще ме опознаете и ще разберете, че в мен живеят двама мъже! 
       - А, ако вие ме опознаете, ще разберете, че те съвсем няма да 
са ми достатъчни.

В И Ц  Н А  Б Р О ЯРУБРИКА:
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ОПТИМИЗИРАНЕТО	НА	УЧИЛИЩНАТА	МРЕЖА	В	ОБЩИНАТА

бе основната тема на заседанието на Постоянната Комисия по” Образование , култура, социални услуги , 
здравеопазване , малцинствени въпроси и вероизповедания” към Общински съвет Тервел. Заседанието се 
проведе на 06 април  и този път Комисията работи в пълен състав. Ресорният Зам.Кмет запозна Комисията 
с две програми , които са от съществена важност за ресора . Първата от тях е Програмата за енергийна 
ефективност. По тази програма могат да кандидатстват всички общини . Училищата , за които ще се пишат 
проекти , трябва обаче да отговарят на две основни изисквания -  в тях да учат над 250 ученика , да имат 
разгъната застроена площ на учебните корпуси над 800 кв.м. На тези критерии в нашата община отговарят 
СОУ Тервел и ОУ „В.Друмев” с.Орляк. През 2006 г. втори корпус на СОУ бе саниран точно благодарение на 
общински проект по тази програма. През 2007 г. в програмата са разписани и допълнителни условия 
– да се извършват само дейности по ремонт и подмяна на дограма на учебните помещения, подмяна 
на топлоизточник и ремонт или подмяна на отоплителна инсталация. Друг съществен момент е , че 
проектното предложение трябва да е на стойност минимум 70 000 лв. При тези условия е удачно да се 
кандидатства за саниране на ОУ „ В.Друмев” с.Орляк . През 2005 г. общината монтира нов отоплителен 
котел на училището . Проблемите с парната инсталация обаче са големи и авариите през зимния сезон 
там са ежедневие. През февруари 2007 г. със средства на общината бе подменена част от дограмата на 
класните стаи. Сега ще се кандидатства за подмяна на останалата част от дограмата и на отоплителната 
инсталация. Крайният срок за подаване на проектите по тази програма е 16 април 2007 г. на ниво РИО 
Добрич. Оценката ще се извърши от комисия в МОН.Предимство при оценяването ще се дава на общини , 
които през последните 8 години са оптимизирали училищните си мрежи. 

Щателно бе разгледана и втората програма на образователното министерство – за оптимизиране 
на училищната мрежа. По тази програма на общини , които ще предприемат оптимизиране се предлага 
да разработят и представят в МОН одобрени от Общински Съвет общински програми за това в срок до 
01.05.2007 г. По този модул са разчетени средства , които ще се предоставят на общините предприели 
решителната стъпка да закрият училище. Средствата ще се предоставят в размери , съответстващи 
на категорията на закритото училище. Главната цел на програмата е да се намали броят на слетите и 
маломерни паралелки и да се вложат средства за подобряване на материалната база на средищните 
училища. Нашата община може да се „похвали” и с двете неща – голям брой слети паралелки – почти 
20 % от общия брой и лоша материална база на средищните училища – СОУ, Коларци и Нова Камена.
Въпреки немалкото вложени собствени средства в Коларци и Нова Камена за нови дограми и за частични 
ремонти и двата проекта за СОУ , има още много неща , които трябва да се свършат – вътрешни ремонти 
, подмяна на оборудването , ремонт на физкултурните салони ... Затова комисията се съгласи , че не 
можем да подминем възможностите , които се предоставят за училищата с тази програма и не бива 
да се птодължава „агонията „ за училища , обречени на закриване. Комисията изслуша доводите „за” и 
„против” закриването на всяко едно от училищата , в което всички паралелки са слети. Такива са основните  
училища в селата Божан , Жегларци и Поп Груево и началните в селата Каблешково и Градница. Комисията 
изрази становище , което се покрива с вижданията на общинска администрация , че най – неизбежен и 
близък във времето е процесът на самозакриване за училището в с.Божан. То е основно училище , с 4 
слети паралелки. Девет от децата от първи до осми клас от селото през учебната 2006/2007 г. са записани в 
СОУ Тервел по желание на родителите им. Същите родители трудно приеха в началото на учебната година 
отрицателния отговор на общината на тяхното искане да се  осигури безплатен транспорт за децата от 
Божан до Тервел. Според Закона за народната просвета такъв се полага само , ако в населеното място , 
където децата живеят няма училище. Бъдещите първолаци / за учебна 2007/2008 / по данни от ЕСГРАОН 
са само 3. Част от родителите им също декларират желание децата  да учат в СОУ. Данните от ЕСГРАОН сочат 

още , че родените през 2001 г. деца от селото са 9 , а за 2002 – отново само 3. Този брой 
на децата , съпроводен с тенденцията една част от тях да учат в Тервел на практика обрича училището на 
самозакриване. Довод , който натежава в тази насока е и близостта на селото до град Тервел и наличието 
на два нови училищни автобуса , с които общината извозва всички ученици от околните села , посещаващи 
СОУ / Бонево , Савово, Кочмар , Честименско/. Не на последно място се поставя и доводът , че учителите от 
училището в Божан – седем на брой, които ще загубят работата си през следващата година притежават 
специалности , за които през настоящата година има  работещи  пенсионери или голям брой възложени 
лекторски часове в останалите училища от общината. Това се прави , тъй като за тези специалности към 
момента няма регистрирани безработни педагози. След задълбочен оглед на данните , Комисията изрази 
становище , че Общинска администрация трябва да разработи и внесе за разглеждане в Общински Съвет 
програма за оптимизиране на училищната мрежа в общината, с разписана мярка закриване на ОУ „Ал.
Стамболийски” с. Божан . Програмите на общините ще се разглеждат от министерството до края на м.май. 
50 % от средствата ще се предоставят   през м. юни , а останалата част – през м.октомври 2007 г.Те ще се 
ползват за подобряване на материалната база на средищните училища .

КАКВО	ПРЕДСТОИ	ПРЕЗ	СЛЕДВАЩАТА	СЕДМИЦА	?

- Ще се подпише договорът с избрания и одобрен от Проект „ Красива България” изпълнител на 
обект 

Обновяване на градски парк Тервел.”. Договорът ще влезе в сила след внасяне на гаранция за 
изпълнение и назначаване на 6 безработни мъже , регистриране в ДБТ Тервел.Те ще работят на обекта 
заедно с

квалифицираните работници от фирмата – „Пътно строителство „ АД Добрич.
- Ще се състои среща на представител на СИФ с част от общността по проект , който предвижда 

изграждане на извънучилищен център за извънкласни занимания на деца от селата Каблешково , 
Градница и Нова Камена , посещаващи средищното училище в с. Нова Камена. За по-нататъшното 
развитие на етапите на одобрение на проекта , за основните му цели и дейности , за организациите , които 
участват в него / освен общината / ще Ви разкажем в следващите броеве на вестника.

- Ще се разработи проект за саниране на сградата на ОУ „В.Друмев” с.Орляк. Дейностите ще включват 
поставяне на нова ПВЦ дограма и цялостна подмяна на отоплителната инсталация. Проектът ще 
кандидатства за финансиране заедно с проектите на всички останали общини от страната. Припомняме, 
че миналата година нашата община спечели еди от общо 58 одобрени от МОН за страната проекти по 
същата програма  и така бе ремонтиран втория корпус на СОУ.

- Ще се състои среща на ресорния Зам.Кмет за ресор Образование , култура , регионално развитие с 
директорите на СОУ и ПГТО по повод уточняване на графика и ангажиментите на трите страни , свързани 
с абитуриентските тържества.

- Започва работа по единия от двата проекта на СОУ за облагородяване на училищния двор по 
едноименния компонент на общинската програма. Ще се облицоват с ново каменно покритие 4-те цветни 
алеи и оградния каменен парапет в двора на училището. Върху парапета ще се обособят места за сядане 
от дървен материал.

- Експертен съвет ще разгледа техническия проект за реконструкция на бившето общежитие в Тервел. 
Проектът ще съставлява част от тръжните документи , които ще се продават на кандидат – изпълнителите 
на обекта . Той ще се превърне в квалификационен център със средства  по програма ФАР на МТСП и със 
съфинансиране от общината.

О Б Щ И Н С к И  В Е С Т ИРУБРИКА:

Пълнолунието	–	изпитание	за	нервите
Ако през някои нощи се почувствате като напълно откачили или просто непоносимо, не се плашете. Със 

сигурност не полудявате- просто Луната царува на небето! Отново е пълнолуние. Много от нас се мятат като риби 
на сухо сред морето от чаршафи в безсилието си да заспят. Телефоните на полицията и пожарната прегряват. Дори 
и шумовете, които се разнасят на улицата, са някак по-странни и сякаш по-често се трещи и дрънчи. В родилните 
зали кипи „усилна жътва”. И всичко това, защото някакъв си сравнително дребен сателит (Земята все пак е 80 пъти 
по-голяма от него!) се е облещил на нощното небе. При това той и собствена светлина си няма, а „се захранва” с 
нея от Слънцето. При все това около 2/3 от населението на планетата вярва, че Луната оказва значително влияние 
върху човека и природата. Всичко това фантазии и езотерични мъглявини ли са? Не. Шегата настрана. Съществуват 
неоспорими доказателства, че всички ние попадаме под неизбежната зависимост от Луната. Обяснението е 
гравитацията. Чрез нея Луната движи водните маси на всички океани и морета (приливите и отливите се сменят в 
постоянен ритъм два пъти на ден). Тогава какво остава за човешкото тяло, което се състои от 70% вода! Водата в 
тъканите, лимфната течност и кръвта- цялото „течно домакинство” на организма според много естествоизпитатели 
е в пряка зависимост от движението на Луната. Отдавна учените са доказали влиянието на фазите на Луната върху 
здравето и самочувствието ни. Особено при пълнолуние когато сте изнервени, разсеяни или ви измъчват кошмари 

нощем. Всичко това може да избегнете, ако спазвате няколко прости препоръки. 
При пълнолуние имате проблеми със съня? В такъв случай няколко дни преди тази фаза на земния спътник 

всяка вечер слагайте плътни завеси или спускайте щори на прозорците, та светлината да не ви блести в очите през 
нощта. Ще се простите с безсънието, ако на вечеря хапнете нещо по-леко и избягвате тежките и пикантни ястия. 
Настойките от анасон, валериана, теменужка или бъз отпускат и успокояват организма и го подготвят за здрав 
сън през нощта. Сутринта за тонус вместо кафе или черен чай изпийте билкова настойка от лайка, розмарин или 
маточина - така ще подобрите кръвотока и ще оправите нервите. Ще се спасите от безпричинната си тревожност, 
като повървите бързо 15 минути.

Съвети: Не бива да давате никакъв шанс на главоболието или мигрената. Сусамовото масло успокоява нервите. 
Липовият чай премахва изнервеността и стреса. Ако сте с чувствителен стомах, наблегнете на киселото мляко и 
други млечни продукти. Учените са доказали, че при пълнолуние сладката или много солената и мазна храна по-
трудно се усвоява от организма. И още едно средство за спокоен сън: напълнете малка памучна торбичка със сушена 
лавандула и я сложете под възглавницата си. Ароматът на това растение действа успокояващо и отпускащо. 

         www. rozali.com

П О Л Е з Н И  И  П Р И Я Т Н И  С Ъ В Е Т ИРУБРИКА:

Уважаеми читатели, 
и в този брой на вестник 
„Тервел” ще продължим 
да Ви представяме 
избрани произведения от 
стихосбирката на Иван Денев 
„Ще съм млад и с вас на път”. 
   

П О  П Ъ Т Я 
Н А  ж И В О Т А 

РУБРИКА:
Предлагаме	ви	практични	съвети	от	изпитаните	и	лесни	

домакински	хитрини	на	нашите	майки	и	баби:
Гладене на дантели
За да запазят цвета и формата си, дантелите и дантелените покривки се 
потапят в прясно мляко и се гладят влажни.
Да запазите красивия букет за по-дълго време
Напълнете вазата със следната смес: два литра вода, две супени лъжици 
оцет, две супени лъжици захар.
Лесно почистване на мебели тапицирани с кадифе или плюш
Тапицираните с кадифе или плюш мебели изчистете първо с 
прахосмукачката, а след това избършете тапицерията с намокрена и 
добре изцедена гюдерия.
Да предпазим дръжките на вратите при боядисване
Когато боядисвате вратите, увийте с алуминиево фолио дръжките, за да 
ги предпазите от накапване.

Ако в хладилника мирише на мухъл
Ако в хладилника мирише на мухъл, поставете отворена бутилка с оцет.
Олиото сваля лепилото
Следите от лепилото останало от отлепения етикет не можете да махнете 
без да остане следа върху предмета.Олиото ще ви реши проблема: 
капнете върху следите от лепилото, оставете го известно време и го 
изтрийте със спирт или водка.
Поправяне на степани дрехи
Степаните дрехи могат да се възстановят, като ги оставите да киснат 24 
часа в студена дъждовна или снежна вода. След това ги изперете с хладка 
вода, като ги мачкате леко с пръсти. Изплакнете ги с вода със същата 
температура.  После ги накиснете за още 48 часа - пак в хладка вода, към 
която сте добавили на 1 литър 4 супени лъжици винена киселина. След 
престоя в разтвора изплакнете в чиста хладка вода. 

ИЗПОВЕД	   
Майко моя, Добруджо, родино, 
моя люлка, моя сладка мисъл,
моя мъка, моя обич силна, 
моя песен още недописана.  

Твойта гръд е щедра като лято - 
гръд на майка –
кърми класовете.  
Пълни ги със зърно като злато 
и налива вино на мъжете. 

Но гръдта ти храни и ония   
дето сеят злобата в душите.   
Помогни ми как да ги открия
те с горчилка ми вгорчиха дните. 

Б А Б А  Т А к А  П Р А В Е Ш ЕРУБРИКА:
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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

Х Р И С Т О С  В О С к Р Е С Е  !
Слънчевия и тих Великден донесе едно приятно преживяване за 

всички любители на фолклора от Тервел и Общината. Багрите на костюмите , 

динамиката и традицията в танците на Капанският ансамбъл от гр.Разград бяха 

подарък за  празнуващите светлия християнски празник.  Ансамбълът  зарадва 

публиката с най-новия си спектакъл “Любовта…Силата, която движи света!” . 

Празникът стана по-истински и по-български след като гостите раздадоха себе 

си на сцената , пяха и играха за тервелчани , техните близки и приятели.

 И тази година Община Тервел и нейните традиционни партньори  по отношение на работата с деца от ромски етнос – ОУ „В.Друмев” с. Орляк и ЦДГ 
„Здравец” гр.Тервел  организираха и реализираха един спектакъл , с който поздравиха всички роми в общината. Вече четвърта година празникът протича 
по този начин – с програма , в която участват ромски деца и младежи. Най-лесно е да се покани срещу съответна сума поп изпълнител от ромски произход 
и така да се отбележи празника. Много по-трудно е да се поставят танци , да се шият костюми , да се организира превозване на  учители , участници , 
декори.... Избрахме трудното , защото то възпитава и учи . Децата на труд , постоянство и привързаност към училището, родителите – на съпричастност 
към училищните проблеми. 

Справедливостта изисква да се признае една истина – спектакълът бе твърде дълъг и непривикналата към културни прояви част от публиката 
бе доста шумна. Но пък учителите от детската градина и училището искаха да покажат всичко , на което са научили възпитаниците си през последните 
два месеца, защото то бе подготвено точно за този празник Публиката наистина бе впечатлена – ефектно начало на програмата , дадено от ЦДГ”Здравец”, 
добре разучени танци , оригинален замисъл – да се представи  фолклор на различни европейски народи , нови костюми , добра хореография. Замисълът 
на по-големите – ОУ „В.Друмев” с. Орляк бе също много интересен. И те бяха заложили на етническата толерантност. Рамка на програмата даваха три жени 
– съседки – българка , туркиня и циганка , които се черпеха по комшийски в дома на циганката по повод Великден и Деня на ромите и се оплакваха една 
на друга от децата си. А децата – чрез танци и песни представяха майчините слова. Тук е мястото да се подчертае , че и малчуганите от ЦДГ „Здравец” и 
учениците от Орляк радваха публиката с нови костюми. За тях се разходваха средствата , включени в културния календар на общината за този празник и 

М О Е Т О  “ ГА РД ж Е ”  Е  Н А й - Х у Б А В О  И 

Н А й - у М Н О

Участниците в Клуб за автентичен фолклор при СОУ „Йордан Йовков” гр. Тервел не жалят своето 
време през пролетната ваканция. В дните, определени от църковния календар като Страстна неделя, 
те осъществиха две срещи с представители на по-старото поколение, което пази свято родните 
обичаи, занаяти, традиции. 

На 3-ти Април Клубът гостува в с. Жегларци на местната група за изворен фолклор. Момичетата 
на Тервел останаха възхитени от ентусиазма на жените, от сладкодумството и гостоприемството 
им. Група „Извор” се състои от 30-ина радетели за съхраняване на местни традиции- песни, обичаи, 
ритуали. Възрастовата граница на участниците е от 10 до 79 години. Най-възрастовата участничка 
Злата Георгиева е прочута в селото с медения си глас. Тя е изпълнителка на народни песни и през 
годините (1970-2000) е спечелила множество награди на събори и надпявания в Копривщица, 
Дебрене, В.Търново, Тервел, Шумен. Благородството на тази жена се крие не само в качествата й на изпълнителка на песни, не и в името й, а в благия 
характер, в желанието й да ни разкаже за изконни традиции и обреди, които съхранява в богатата си памет. 

На 4-ти Април гостувахме в с. Безмер, в работилницата на Иван Стефанов- Джулбарса. Майсторът- дърводелец и най-вече бъчвар непринудено 
сподели „тайни” от своя занаят- как се избира и подготвя дървото, как се изчислява вместимостта на една бъчва, как се поставят обръчите, как се 
задънва и запарва. Богата е биографията на този човек, многобройни са уменията му- освен дърводелец, той е художник, часовникар, скулптур. Имал е 
различни възможности през своя житейски път, но той е избрал да остане в родния край и с гордост носи местния прякор- бодкаджия. 

Благодарим на майстор Иван и на жените от група „Извор” с ръководител Галина Янакиева за техните разкази и гостоприемство, за възможността да 
се докоснем до уникални български обичаи и занаяти.

          Росица Стратиева,   Учител в СОУ „Й.Йовков” гр. Тервел

к Л у Б Ъ Т  з А  А В Т Е Н Т И ч Е Н  ф О Л к Л О Р  И  Н Е Г О В А Т А  Д Е й Н О С Т

Д Е Н Я  Н А  Р О М И Т Е  В  О Б Щ И Н А  Т Е Р ВЕ Л

- Мамо, виж, този снежен човек е 
съвсем безпомощен ! 
- Защо, детето ми ?
- Защото си го направих сам, без ничия 
помощ. 

Малкият Васко се изцапал и майка му се 
развикала:
- Абе, прасе, ти знаеш ли какво е прасе ? 
- Да, мамо, това е детето на свинята.


