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                      ПРЕ Д С ТА ВЯ М Е  ВИ

Биография и то в името на това- не на което на него му се случвало, 
а за събитията, в които е участвал в духовния живот на града, до 
толкова доколкото го ангажира историята на същия.

Тук няма да намерите традиционните статистически данни- 
присъщи на шаблонните биографии и автобиографии. Животът 
му протича твърде нестандартно.Изпълнен с много превратности, 
характерни за времето /епохата/, в която живее, в което нашето 
поколение бе “лашкало” от бряг на бряг, от религия в религия, от идеи 
към идеи, революции, войни, от реформи в реформи…

И въпреки всичко ние от кота 75 на живота си оцеляхме!
В своята дългогодишна работа като ръководител-постановчик 

и режисьор на читалищния театър, Димитър Койчев има определен 
стил и метод на работа с актьорите-самодейци. Използвайки 
култовата режисьорска реплика, изразена в изречението: “Скъпи 
приятелю, опитай се да влезеш под кожата и душата на героя,който ти 
е поверен, за да се запознаеш с неговата биография, чувства, навици, 
морал, неговото етично поведение.”

Днес за разлика от тази реплика той си поставя за цел да излезе 
от собствената си кожа и душа, за да може от дистанцията на времето 
да се види и направи известен анализ и разбор на творческия си и 
житейски път.

Дошъл на този свят /без да знае защо и за какво-както казва Ивайло 
Петров/ преди 75 години в малкото селце Сърнец-тогава под румънско 
владичество. Ето защо  основното му образование е половината 
румънско, половината българско. След това в ония трудни години 
на война, мизерия и глад, той  със скромната селска торбичка поема 
пътя към град Силистра, където завършва гимназиалното си и средно 
образование. В ония дни твърде слаб /физически/ и беззащитен, трябва 
сам да изгражда своето възпитание, образование, култура и място в 
живота. Като ученик не е от “най-блестящите”. За сметка на това  той 
усеща в себе си предпочитание към хуманитарните науки- български 

език, литература, история, психология и  логика. За негово щастие още 
тогава усеща дадената му от бог или природата любов към рисуването, 
което се оказва, както казват талант или дарба, съпътстваща по-късно 
целия му живот като професия. Неразделна част от ежедневието му са 
блока, скицника и молива, с които създава първите си графики. По-
късно под влиянието на театъра и сценографията усвоява плаката и 
буквописането, както и работата с маслени бои и акварели.

По същото време неусетно за него се изгражда особено чувство 
към драматургията, като жанр в литературата, което го насочва 
към театъра, за да стане по-късно хоби в живота му. Особено силно 
влияние върху него оказват постановките на силистренския театър 
/1945,46,47 години/-“Отело”, “Тебеширеният кръг”, “Хан Татар”, “Без 
вина виновен” и др. Ето защо не са случайни опитите му на село през 
зимата и пролетните ваканции в тези години да прави “театро”, заедно 
с наличните тогава учителки в селото, дошли от плевенско и врачанско, 
като нередовни поради липса на местни кадри.

Успоредно с тези два фактора, които го изграждат като човек у 
него се създава голяма любов към хората, с които живее и работи. 
Старае се да бъде контактен, общителен, жизнерадостен и етичен, да 
цени естетиката, да уважава достойнствата и качествата на околните.

Това някога наричаха-организационен талант, умение за работа 
в културно-масовата дейност, в духовния живот на обществото, в 
което живееш Ето така се получава при него-един триъгълник, който 
го съпровожда цял живот и който днес се опитва да описва в три 
аспекта.

Неговата трудова и културно-масова дейност започва през 1950 
година, когато след завършване на образованието си в Силистра се 
установява в Тервел. 

Временно е назначен за организатор по печата, който тогава се 
създава към пощите, като нова дейност без бюджет до края на 50-
та година. Ето защо през януари 51-ва година преминава на работа 
като касиер-домакин в читалището, където дори е билетопродавач 
на тогавашното читалищно кино, а заедно с това и вече самодеец в 
читалищния театър.

След отбиване на военната си служба е изпратен на работа в 
тогавашната Околийска  младежка организация, като културно-
масовик.През 1956 година вече е секретар на читалището в Тервел. 
Първата му задача е да възстанови работата на театралния състав с 
първата си постановка като режисьор- “С жени шега не бива”, както 
и да създаде заедно с Ильо Станев куклен театър. За закупеното 
през това време първо пиано за града от него,е наречен луд. И за 
създадения за първи път мъжки хоров състав за акапелно пеене с 
помощта на неговия съученик от Силистра Петър Карагеоргиев, също 
е наречен ненормален.

Трябва да отбележа, че в тия дни с помощта на Ерменко Кръстев 
успява да създаде детска музикална школа с ръководител г-н Маринов 
от Варна, който води класове по акордеон и цигулка. От тази школа 

израстват Кунчо Маринов- по-късно като ръководител на битовия 
ансамбъл и Панчо Димитров, като един от големите наши 
акордеонисти. Голям е приносът на Иванка Цолеевска, като учителка 
в Детска музикална школа и по-късно ръководителка на битовия 
ансамбъл- те през 1959 година са лауреати на републикански фестивал 
и носители на златен медал от същия.

И така към една от страните на така наречения от него 
триъгълник, в който протича живота му в онова време / визирайки 
организационната му и културно-просветна дейност в духовния живот 
на града/, трябва да се прибави  активното му участие в списването на 
местния вестник, където помества свои публицистични материали и 
стихове. Дълги години е зам.главен редактор на обществени начала- 
главен редактор е Георги Димитров. Допълнително е и художник – 
автор на “художествената глава” на вестниците “Димитровски завет” 
и “Бразда към комунизма”. 

Любовта му към поезията е причината за създаването на първия 
състав за художествено слово към театъра.

Към тази страница от триъгълника ще добавя и участието му на 
обществени начала в живота на тогавашната организация ДОСО и СБА, 
където по повод на исторически чествания организира театрални 
постановки на “Хвърковатата чета”, “Обесването на Левски”, “Кораба 
Радецки”.

Втората страна на този триъгълник, наричан от него-творчество 
в изкуството, се изразява в това, че успява да организира две 
самостоятелни изложби в града и областта със свои картини,графики, 
портрети, плакати, натюрморти и сценографии-между които портрет 
на Пеньо Пенев, Момичето в зелено, Самодейци, Старият дъб, Стара 
къща и др.

С особено задоволство трябва да се отбележи създадения от 
него детски кръжок по рисуване, от където по този път тръгнаха 
мнозина деца. Дълги години освен личното му творчество, като 
професионалист се занимава с търговски дизайн и аранжьорство в 
сферата на търговията-РПК и АПК. 
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По-важните новини през изминалата седмица на 
територията на Областта:

1. Цената на водата в Добрич да се повиши с 15 стотинки от 1 декември 2007 
г., решиха от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране /ДКЕВР/. 
Регулаторът промени разценката само за доставяне на питейната течност до 
потребителите. Вместо досегашните 1,30 лв. без ДДС добричлии ще плащат по 
1,45 лв. Без промяна остават цените за отвеждане и пречистване – съответно 
9 и 13 стотинки. Така крайната цена /с ДДС/ за потребителя ще е 2 лв. /досега бе 
1,83 лв./. Увеличението на цената на водата ще компенсира повишаването на 
ел. енергията от 1 юли. Досега разликата /80-90 000 лв. месечно/ оставаше за 
сметка на ВиК. Трупахме непредвидени разходи, без да имаме възможност да 
реализираме допълнителни приходи, коментира управителят на добричкото 
водно дружество Величко Василев. Той добави, че през 2007 г. ВиК е направило 
инвестиции в обновяване на съоръжения и водопреносна мрежа в размер на 
3,5- 4 млн. лв.

2. Българската телекомуникационна компания (БТК) ще започне да 
предлага на своите клиенти в Шабла и Тервел пълната гама от продукти и 
услуги на телекома до края на тази година, съобщават от компанията. Това 
ще стане благодарение на цифровизацията на телефоните в двата града, 
която започна в средата на този месец и ще продължи до 21 декември. 
Предвижданите инвестиции в проекта са близо 450 хиляди лева. В Шабла и 
Тервел ще бъдат премахнати всички така наречени „дуплексни” телефони, 
които не позволяват на два свързани абоната с различни номера да говорят 
едновременно. Клиентите на БТК в двата града ще могат да се възползват и 
от допълнителните предимства на цифровата мрежа. Те ще могат напълно 
безплатно да активират и редица полезни услуги, които до момента не са 
били достъпи чрез аналоговите телефони. Това са услугите пренасочване на 
обажданията към друг номер, изчакване на повикването, разговори в група от 
фиксирани телефони и много други. Цифровизацията на телефоните ще даде 
възможност на повече домашни и бизнес клиенти на БТК в Шабла и Тервел да 
сърфират в световната мрежа с БТК ADSL. Жителите им вече имат достъп до 
широколентовата услуга и възможност да се убедят в нейната висока скорост и 
надеждност. На телефон 144, на цената на един градски разговор, всеки може 
да получи новия номер на абонат срещу стария. Актуалните данни с номерата 
са достъпни и от интернет-страницата на БТК www.btc.bg.

3. Продължава протестът на добруджанските зърнопроизводители 
срещу държавната политика в областта на земеделието. На 30 ноември, от 
10 часа на международния път Добрич – Кардам, в района на бившия КПП, 
земеделските производители от цялата област ще струпат селскостопанска 
техника. Движението няма да бъде блокирано, уточняват от Добруджанския 
съюз на зърнопроизводителите. Селските стопани за пореден път ще настояват 
в Държавния бюджет да бъдат предвидени национални доплащания за декар 
земя.

4. Изминалият месец октомври е с най- ниско ниво на безработица в 
Добричка област за последните 14 години, съобщават от Бюрото по труда в 
Добрич. Над 10 % е била безработицата през 1993 година, когато е започнало 

статистическото отчитане. Тази година през същия месец регистрираното ниво 
на незаети е малко над 7 %. Регистрираните безработни в бюрата по труда в 
областта в края на октомври са 7576.Това е с 1500 по- малко в сравнение със 
същия месец на миналата година.

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

1. 100 лева вместо обявените по-рано 50 лева ще получат пенсионерите като 
коледна добавка за празниците, съобщи в кулоарите на Народното събрание 
премиерът Сергей Станишев. По думите на Станишев НОИ ще направи разчетите 
си за възможността да бъдат изплатени не 50, а 100 лева допълнително за 
Коледа на пенсионерите, но експертите смятат, че това е напълно реалистично. 
Междувременно и от пресцентъра на Министерството на труда и социалната 
политика съобщиха, че към пенсиите за декември вместо 50 лева ще бъде 
изплатена допълнителна сума в размер на 100 лева. Допълнителна сума към 
пенсиите ще получат 2 261 100 пенсионери. Преизпълнението на приходите 
по републиканския бюджет дава възможност да се удвои размерът на 
допълнителната сума, която ще се изплати еднократно към пенсията или към 
сбора на пенсиите на всеки пенсионер, посочват от министерството. 

2. Майките ще получават по 200 лв. месечно през първите 315 дни след 
раждането. Това реши бюджетната комисия на парламента, като вдигна с 10 
лв. предложението на Министерския съвет. Минималното обезщетение за 
безработица ще бъде 100 лв., а максималното - 200 лв., решиха депутатите при 
гласуване на второ четене на бюджета на общественото осигуряване за 2008 
г. Съотношението при плащане на осигуровки между работодател и работник 
догодина ще бъде 60:40, решиха още народните представители от комисията.

3. Българите са в топ 15 по образованост. Това сочат резултатите от 
ежегодното Проучване на прогреса в световната образованост, което е 
проведено сред 215 хил.десетгодишни деца от 45 държави от цял свят. Данните 
са цитирани от британският вестник “Гардиън”. Българските ученици заемат 12-
то място в класацията, като споделят тази позиция с връстниците си от Белгия 
и Холандия. Нашите деца са получили средно по 547 точки на тест, където 
максималната оценка е 600. “Изпитът” включва три основни компоненти: 
Четене с разбиране, Слушане на текст с разбиране и Грамотно писане. Руските и 
китайските деца четат най-много книги според проучването. На трето място се 
класират учениците от канадската провинция Алберта.

4. За оставащите до края на годината 18 работни дни кабинетът ще трябва 
да разпредели 1.2 млрд. лв. от излишъка в тазгодишния бюджет по няколко 
сектора. Това реши парламентът, който отпусна на правителството 900 млн. лв. 
от преизпълнението на “Бюджет 2007”. Освен с тази сума МС ще разполага с 
предвидените по закон 1.5% от излишъка, които се равняват на 304 млн. лв.

По- важните новини през изминалата седмица от 
чужбина:

1. С ръкостискане лидерите на САЩ, Израел и на палестинската автономна 
власт се договориха за незабавно започване на преговори за мир в Близкия 
изток. Целта е до края на 2008 година да бъде постигнато окончателно 

споразумение. Новината за това бе обявена от президента Джордж Буш 
при откриването в Анаполис на близкоиизточната мирна конференция, в 
която участват 44 страни. До Буш стояха израелският премиер Ехуд Олмерт и 
палестинският президент Махмуд Абас.

2. Последните преки преговори между Белград и Прищина за бъдещето 
на Косово,  окончателно се провалиха, признаха екипите и на двете страни, 
цитирани от световните агенции. Тридневната конференция в австрийския 
курорт Баден с посредничеството на международната “тройка” (ЕС, САЩ и 
Русия) бе последен опит сърбите и косовските албанци да се споразумеят за 
статута на спорната област, но и двете страни не отстъпиха от досегашните си 
позиции. След като на 28 ноември приключи безрезултатно поредният етап 
от преговорите между косовските албанци и сърбите, Балканите се озоваха 
пред прага на нова война, коментира вестник “Таймс”. И двете страни по 
конфликта отказаха да се съгласят с каквито и да било компромиси. Албанското 
мнозинство в Косово заплаши, че ще обяви независимостта на провинцията 
едностранно, независимо от сръбската позиция. Сърбия, която смята Косово 
за люлка на своята култура, издигна като аргумент евентуалните безредици на 
Балканите, в случай че Косово получи независимост.

3. Щастливец, спечелил в САЩ с лотариен билет 1 милион долара, може би 
в крайна сметка няма да се окаже чак такъв късметлия. Защото има присъда 
за банков обир и не е имал право да играе хазарт. На 7 декември съдът на 
градчето Барнстейбъл, щата Масачузетс, ще решава дали 55-годишният 
Тимъти Елиът е нарушил условията на пробацията си, когато в супермаркет си е 
купил за десет долара билета, донесъл му 1 милион. Елиът вече е взел първите 
си 50 000 долара, които ще получава всяка година през следващите двайсет. 
Щатската службата по приходите установила, че Елиът през октомври 2006 г. се 
е признал за виновен в невъоръжен обир на банка и е поставен за пет години 
под пробация. Условията й му забраняват да играе хазартни игри, да купува 
лотарийни билети и да посещава места, в които се играе хазарт.

4. Съдии, адвокати и служители във френските съдилища прекратиха вчера 
работа в знак на протест срещу реформите, предложени от правителството. 
Стачкуващите настояват кабинетът да се откаже от плановете си за закриване 
на 319 съдилища в цялата страна. Реформата ще засегне пряко 300 съдии, 1250 
служители и 505 адвокати. Някои стачкуващи заявиха, че няма да подновят 
работа, докато плановете за реформа не се отменят.

През изминалия период от 14 ноември до 30 ноември 2007 год. на територията обслужвана от Областна 
Дирекция „Полиция” (ОДП)-Добрич, са регистрирани 15 криминални престъпления и  произшествия.
   През изминалите дни на територията обслужвана от ОД „Полиция”- Добрич са регистрирани 17 пътно-
транспортни произшествия с 1 пострадало лице. 

На 26 ноември 2007 година, около 21.30 часа, в  гр.Тервел, от полицейски автопатрул на РПУ-Тервел е установен 
21-годишен водач на колесен трактор “Беларус” от с. Полк. Таслаково, обл. Силистра, с инициали Й.Ф., управлявал след 

употреба на алкохол над 1.2 промила.  Техническото средство с което е изпробван водача на трактора е отчело 1.22 
промила. Й.Ф. отказва кръвна проба. По случая ще бъде образувано досъдебно производство, тъй като деянието е 
престъпление по чл. 343 “Б”, ал.1 от НК.

Поделенията на ОД „ПБЗН”-Добрич са участвали в гасенето на 11 пожара с нанесени материални щети и 2 
аварийно-спасителни дейности. 

Т Е Р В Е л  И  Т Е Р В Е л С К И Я  К Р А Й
П О  С Т Ъ П К И Т Е  Н А  Г Е Р О И Т Е  О Т  Т У Т Р А К А Н

Тутраканската епопея през 1916 г. бележи 90 години от величавите битки и неувяхващата 
слава на героите, пролели кръвта си за освобождението на гр. Тутракан и Добруджа, 
окупирана от румънците по силата на Букурещкия мирен договор от 28 юли 1913 г. Той дава 
основание на Румъния да започне укрепителни работи и превръщането на Тутракан в крепост 
и пункт за военни действия на територията на България и опасността към румънската 
столица - Букурещ. В продължение на две години в крепостта са създадени 15 форта на 1 
-2 км един от друг, две отбранителни линии, землени и бетонни укрепления, оръдия, картечни 
гнезда, три реда телени заграждения и множество вълчи ями. Отбраната е поверена на 3-та 
румънска армия начело с ген. Аслан, със седалище в гр. Букурещ и с численост: 39 000 души, 
246 оръдия, 76 картечници и дунавски флот в състав от 4 монитора, 8 стражеви кораба и 
4 канонерки. Очаквано е нападение откъм гр. Русе, затова на западния сектор е обърнато най-
сериозно внимание. Модерно укрепеният гр. Тутракан става обект с офанзивни възможности 
и с подкрепа от жива сила отвъд левия бряг на Дунава. В Първата световна война /1914-1918 г/ 
Румъния се включва към страните на Антантата /Съглашението/-Англия, Франция и Русия. 
България влиза в Тройния съюз - военно-политически блок между Германия, Австро-
Унгария и Италия. Войната започва на 28 юли 1914 г, след като Австро-Унгария обявява война 
на Сърбия един месец след убийството на австро-унгарския престолонаследник 
Франц-Фердинанд в Сараево. Като учас тничка в Тройния с ъюз. България е 
във война  със  Сърбия   и вниманието е насочено към западната ни граница. Румънците 
използват този момент и първи започват обстрелване срещу гр. Русе, следват на сухопът-
ната ни граница северно от гр. Варна. Това е повод България да обяви война на Румъния 
и да се открие Добруджанския фронт. Той е поверен на 3-та армия на генерал-лейтенант Стефан 
Тошев, включваща: 4-та Преславска дивизия, 1-ва бригада от 1-ва Софийска дивизия, Дунавски 
българо-германски отряд и придадените им части под общото командване на началника на 4-та 
Преславска дивизия генерал-майор Пантелей Киселов, с численост: 55 000 души, 132 оръдия и 53 
картечници.

Началото на атаката е на 5 септември 1916 г. сутринта. Ожесточени са битките по всички 
флангове. Много трупове, ранени, кръв, виковете „Напред на нож!” и българското „Ура!” объркват 
румънците и до вечерта главната укрепена позиция пада. Настъплението на българската армия 
продължава с устрем. На 6 септември в 15.30 часа румънският гарнизон капитулира. Разбити 
и психически объркани румънските войници и офицери бягат към левия бряг на Дунав 
с каквито превозни средства намират или плуват. Генерал Аслан напуска сражението и губи 
битката на Добруджанския фронт. В 18 часа на 6 септември 1916 г. ген. Пантелей Киселов влиза в гр. 
Тутракан. Българската армия пленява 450 офицери, 28 000 войници и цялото въоръжение на 
противника. Битката за крепостта Тутракан трае 33 часа, но покосените са много. С трупове и 
ранени са осеяни наоколо полята, а Дунава червенее от кръвта на убитите.

На фона на кръвта, ужаса и отмъщението се чува мощното българско „Ура!”. 
Камбаните бият, гърдите на героите са окичени с цветя, сълзи на радост.бликат от очите 
им, че Тутракан - първият от заграбените от румънците градове на Златна Добруджа е 
свободен и е отново български. Тази победа поставя началото на освободителния поход на 
българската армия в Добруджа. Освободени са градовете Силистра и Добрич и тя устремно 
напредва към Кубадин и навътре в румънската земя.

Днешните потомци могат да се възхищават от бойната слава на българската армия 
като проучват и прекосяват бойните линии и следват стъпките на героите от Тутраканската 
епопея. Селищата носят имената на видни генерали, дивизии и бригади от различни краища 
на България. Картата насочва към местата на битките: добричките села Карапелит, Подслон 
/някога Конак Куюджук/ и Зафирово /на името на ген. Атила Зафиров, преди село Сарсандлар/, 
в които е насочено главното сражение и то отваря път за другите битки. Следват селата Пожарево /
Българско Косуй/, Тутраканско, откъдето започва източното настъпление на българската 
армия; Търновци /Саръ гьол/, Антимово, Софийци /Чауш махле, където действа Софийската 
бригада); Варненци/Дениалер, където действа 31-и Варненски полк); Шуменци /Дайдър, 
където действа Шуменския полк и тук е главния щаб на ген. Пантелей Киселов. Оттук започва 
офанзивата на южния фланг, неочаквана от румънците и която е върхов момент на военната 
стратегия и изкуство на генерал Киселов); Ангелово /Сияхлар/, на името на полковник Ангел 

Ив. Ангелов, командир на Шуменския артилерийски полк; и Старо село, откъдето започва 
западното настъпление с българо-германски отряд, командван от Ерих фон Фалкенщайн, 
под върховното командване на фелдмаршал Август фон Макензен. Признате лното 
поколение изгражда в с. Шуменци, на мястото на щаба на ген. Пантелей Киселов, мемориала 
„Военна гробница - 1916 г”, където след 1940 г всяка година в началото на септември се 
извършва поклонение пред костите и с лавата на героите от Тутраканската епопея. 
Скромната гробница днес се превръща в парк на героите и величавия подвиг 
Малките дървени и железни кръстове са заменени с каменни, обкичени с живи цветя. 
По централната алея се издига паметник на загиналите герои, а имената им 
са прецизно издирени във военните архиви и са обявени по селища на паметни плочи. 
Няколко частни паметника на признателни близки и земляци се издигат в малкия, 
потънал в зеленина мемориал. Предстои строеж на параклис и още преустройства, 
започнати през 2000 година.

Всеки, който посещава и разглежда тези паметници - символи на славни битки и 
храбростта на героите, отдали живота си за Отечеството и Добруджа, свежда глава пред 
подвига и паметта им.

Български герои, спете в мир!

Веселина  Малчева
Родена е на 20  декември 1932 г. в гр. Добрич. Завършва основното и средното си 

образование в родния си град, а после-Държавния библиотекарски институт в София, 
отдел “Библиотекознание-библиография”.

Отначало работи в БНБ - гр. Добрич. В края \ на 1955 г. постъпва в градска, преименувана 
по-късно на Универсална научна библиотека “Дора Габе”. През 1978 г. става първа 
библиотекарка на ВМ\А- Варна, филиал е гр. Добрич, където се пенсионира. В обществения 
живот се включва и като туристка. Интересува се от историята на Добруджа и родния си 
град, както и от родови хроники. Под печат е първата й самостоятелна книга “Полъх от 
Стария Добрич”. 

ледва продължение
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Няколко причини да  искаш да бъдеш мъж, а не жена…

- Опашката пред мъжката тоалетна винаги е по-малка
- Ако ти е горещо, можеш да си свалиш тениската
- Всичките ти оргазми са истински
- По-лесно е да станеш премиер 
- Това, че не понасяш някоя жена, не е причина да не спиш с нея 
- Бельото ти не струва повече от 20 лева 
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ПОДПИСАН Е ДОГОВОРЪТ ЗА РЕМОНТА НА ОЩЕ ДВЕ 
УЛИЦИ В ТЕРВЕЛ

На 27 ноември т.г. Министерство на регионалното развитие и 
благоустройството и “Пътно строителство” АД Добрич подписаха 
договор за ремонта на улиците “Черни връх” и “Суха река” в 
гр.Тервел. Ремонтните дейности са на обща стойност 406 000 лв. 
с ДДС. Подписаният договор е следствие на кандидатстване на 
Община Тервел с проект за ремонта на тези две улици по Национална 
програма за подобряване на жилищните условия на ромите в 
България. Проектът бе внесен в МРРБ и получи одобрение. След 
проведен от Министерството конкурс за избор на изпълнител за 
такъв бе определен “Пътно строителство” АД Добрич. Ремонтните 
дейности трябва да започнат при подходящи за такъв тип работа 
температури. След откриването на строителната площадка те трябва 
да приключат за не повече от 60 дни, според клауза в подписания 
договор.

Подходящо по отношение на температурите време се изчаква и 
за да започне ремонта на улица “Св.Св.Кирил и Методий”, финансиран 
по Програма САПАРД.

ВСИЧКИ ПРОЕКТИ НА ОБЩИНАТА ПО ПРОГРАМА 
ОСПОЗ И СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ БЯХА ОДОБРЕНИ ОТ 

КОМИСИЯТА ПО ЗАЕТОСТТА
В началото на миналата седмица се състоя заседание на 

областната комисия по заетостта. Там бяха обсъдени предложенията 
на всички работодатели по програмите ОСПОЗ и Асистенти на хора 
с увреждания. Решението на тази комисия представлява четвърто 
ниво на оценка на проектите , след предходните 3 - Бюро по труда, 
Съвет за сътрудничество, Регионална служба по заетостта Варна.

Община Тервел кандидатства с един проект “Социален асистент” 
за осигуряване на 13 работни места за безработни лица, които ще се 
грижат за 26 болни.Още три общини кандидатстват с такива проекти 
- община Добрич - за 10 лица, Община Ген.Тошево - за 10 и Община 
Балчик - за 1 лице. Всички 4 проекта получиха одобрение за всички 

предложени работни места.
Одобрени са и проектите за обществено-полезни дейности. 

Нашата община тази година ще бъде работодател за 74 човека. 
Останалите 22-ма ще бъдат наети като денонощна и дневна охрана 
на училища и детски градини по предложени от тях проекти.Шест 
човека ще работят като социоконсултанти към ДСП , а 4 ще бъдат 
наети в тервелското читалище. 

Силно редуциран е броят на предложените за одобрение в 
РСЗ проекти на земеделски производители. За нашата община 
са одобрени 5 такива проекта. За община Ген.Тошево те са 4, а за 
община Добричка - също 4.

Крайната оценка на проектите ще се извърши до края на годината 
в Агенция по заетостта София.

УТОЧНИХА СЕ ПРОЯВИТЕ 
В ПРАЗНИЧНИЯ КОЛЕДЕН АФИШ

На 28 ноември т.г. се проведе традиционната среща на 
работещите в сферата на културата в общината за обсъждане на идеи 
и ангажименти , свързани с коледните и новогодишните тържества 
. Присъстваха представители на общината, Общинския детски 
комплекс, читалището в Тервел , Ансамбъл “Калинка Вълчева” и 
СОУ “Йордан Йовков”. Обсъди се предложението на общината за 
подготовка на пет прояви, които да създадат празнично настроение 
на тервелчани и гостите им по време на празниците. 

Първата проява е насочена към деца от начален етап на обучение 
. Това ще бъде детско състезателно шоу “ Коледни вълшебства”. 
Концепцията на шоуто в най-общи линии е следната : Трите 
паралелки от четвърти клас в СОУ ще се състезават помежду си чрез 
излъчени от тях отбори от по трима участника и по три деца, които 
ще изпълняват ролята на жокери. Състезанието ще протече в три 
кръга - надпревара по 2 теми “ Коледа и Нова Година в България” и 
“Коледа и Нова Година в европейските страни” и в трети кръг, който 
включва забавни задачи - попълване на кръстословица, довършване 
на куплет от стих и песен, надиграване. Трите отбора ще имат свои 
имена, заредени с коледна символика. За доброто настроение на 

гостите - деца, учители , родители ще се грижат актьорът от Добрич 
Краси Демирев и малки тервелски “звезди” - момичетата от балет 
“Каприз” , вокална формация към читалище Тервел, група от малки 
коледарчета.За всички отбори са предвидени колективни награди. 
Такива ще има и за децата от публиката, които отговорят правилно 
на поставените към тях въпроси. Детското шоу ще се състои на 19 
декември , от 15: 00 часа в залата на община Тервел. Сценарият за 
събитието ще се изготви от ОДК, а с подготовката на децата ще се 
ангажират техните учители от СОУ.

 Втората проява в празничния афиш е коледен концерт, 
който ще бъде поднесен от дамска вокална група от гр.Добрич, с 
ръководител Росица Дормушлийска . Тервелчани ще чуят характерни 
изпълнения от репертоара на групата - фолклорни мотиви и такива 
, представляващи църковно пеене. Датата на концерта все още се 
уточнява. Мястото ще бъде отново залата на община Тервел.

Третото събитие от празничния афиш представлява надпяване 
на коледарски групи от деца , младежи и мъже от Тервел и 
с.Кочмар. Проявата няма състезателен характер и е адресирана към 
любителите на българските традиции и обичаи.Най-вероятната дата 
на провеждане е 20 декември , а мястото - отново залата на община 
Тервел.

За хората , които ценят сътвореното от детските ръце сме 
планирали коледна изложба - базар, на която ще могат да бъдат 
закупени произведения на деца от двете школи по приложно 
изкуство в града -  към ОДК и към читалище “Д.Дончев”. Изложбата 
ще бъде подредена във фоайето пред залата на община Тервел, 
където ще се състоят всички прояви.

Последното , пето събитие е празничната Новогодишна нощ. 
Общината ще посрещне своите гости малко след полунощ с 
празнична програма, вино, хора и фойерверки.

В момента се работи по градската коледна украса. Нейното 
завършване ще бъде съпроводено с паленето на светлините на 
градското коледно дърво пред общината, което и тази година ще 
бъде направено от деца от Тервел. Планираната дата за това е 7 
декември.

О Б Щ И Н С К И  В Е С Т ИРубРика:

О Б Я В И
 Разпространителна фирма “СТАН-ПРЕС” – Тервел стартира абонамента за вестници, списания и 
специализирани издания по каталог за 2008 год. на “МЕДИКА ПРЕС” – гр.Добрич
 Всички граждани, направили целогодишен абонамент за сумата над 30.00 лева ще участват в 
годишна томбола на фирмата.

Н и  с е  к о л е б а й т е  в  с в о я  и з б о р !
Н е  ч а к а й т е  к р а я  н а  г о д и н а т а !

 Обадете се на тел. 21-86 в гр.Тервел и куриерите ни ще Ви абонират на място или в офиса на 
фирмата в гр.Тервел, ул.Хан Аспарух” № 28  /между аптеката и музея/.

ОБЩИНА ТЕРВЕЛ съобщава на всички граждани на град Тервел и неговите гости, че изхвърлянето 
на отпадъци на бившето сметище в кв. „Север” и на другите нерегламентирани за това места в града, е 
забранено. Гражданите трябва да изхвърлят своите отпадъци на обозначените за това места. За град Тервел 
такова място е общинското сметище по пътя за с. Честименско. На виновните лица ще бъдат налагани 
административни наказания по реда на Наредба за спазване на обществения ред, опазване на околната 
среда, имуществото на гражданите и поддържането на чистотата в населените места на територията на 
Община Тервел, приета от Общински съвет – Тервел. 

Д И М И Т Ъ Р  К О Й Ч Е В  -  Б И О Г Р А Ф И Ч Е Н  Щ Р И Х
продължава от стр. 1

С всичко това той допринася за естетическото възпитание в духовния 
живот на обществото, в което живее. Не може да не се отбележи и 
активното му участие в идейните проекти и изпълнението на мащабната 
украса при първия национален събор-надпяване в гр.Тервел, състоял се 
през 1960 година, както и всички сценични и градски украси по повод 
национални празници и тържества.

Третата страна на гореспоменатия триъгълник се отнася до оная 
феноменална магия-ТЕАТЪРА, за който се каза и писа не малко във 
връзка с юбилейните тържества на същия-110 години в това число и за 
неговата театрална дейност. Към това бих добавил още малко от личния 
му живот и участие. От визираните 110 години като история има честта 
да преживее 55 от тях на тервелска сцена. Пряко или косвено първото 
му участие датира през сезон 1950/51 година, като самодеец в пиесата 
“Черната сянка на белият дом”. А през 1956 година, като художествен 
ръководител и режисьор до днешни дни с постановката “Боряна” /за 
трети път/. Поставил е още “Гераците”, “Хъшове”, “Майстори” на Рачо 
Стоянов и др. През 1966 година завършва националната школа по 
театрална самодейност в Тетевен, след което е платен /три години/ 
ръководител и сценограф на драматичния и куклен театър. През този 
дългогодишен период са реализирани над 70 драматични, куклени 
и естрадни постановки с участието на над 250 самодееца. В своята 
театрална дейност има честта и удоволствието да оказва методическа 
помощ на съставите в Безмер и Нова Камена при реализирането на 
“Милионерът” по Йовков, а в Орляк режисира постановките “Рози за 

д-р Шомов”, “Боряна” и “Татул”. За негова кулминация в театралната 
дейност считам участието му  на стари години в юбилейните тържества 
послучай 110-годишнината , когато се опитва да бъде не само самодеец, 
а да предложи своите умения и опит като професионалист в областта на 
сценария, постановка, режисура, сценография, бутафор, грим, костюми 
и музика.

Дали е сполучливо или не-надявам се историята да го отрази в 
своите анали, не като факти от неговия живот, а като събития в живота 
на читалището, което все още той счита за двой втори дом, който в 
последните години поради възрастта си все по-рядко посещава, но 
продължава да живее с неговите успехи или неуспехи, тревоги и болки, 
да посещава неговите изяви и с чест да носи присъденото му през 1987 
година звание “Почетен член на читалището”.

С особена любов дълги години наред продължава да бъде дарител 
към читалищната библиотека с по 10-20 тома на година от личната си 
библиотека.

Той не е наивен и суетен човек, но нищо човешко не му е чуждо. Ето 
защо някой неща може би ще прозвучат твърде субективни, но едва ли 
има индивид на тази земя, който да не уважава своето аз, своето име,чест 
и достойнство в името на това. В контекста на това трябва да се заяви, 
че той е земен човек, познал що е радост, успехи и неуспехи, получавал 
е аплодисментите на любимата си публика, ето защо днес, намирайки 
се последната права преди финала на живота си, не иска всичко това да 
звучи популистично и като опит за печелене на дивиденти, те никак не са 
му необходими!

Преживял много житейски превратности, Димитър Койчев дори 
забравя да спомене, че е свирил на тромпет, за да стигне днес до 

положението на стар, немощен пенсионер-интелектуалец със затихващи 
функции и лош социален статус. Като ученик четири години в гимназиален 
курс свири на тромпет в Духовия оркестър на училището.Със състава 
участва в бригадирското движение през 1948 година в Националната 
бригада Самуил-Силистра.

По негова инициатива през 1957 година и пряко участие е създаден 
естраден оркестър в състав:Димитър Койчев-тромпет, Лало Илиев-
флигорна, Станчо Карагеоргиев- цигулка, Димитър Йорданов-акордеон, 
Симеон Илиев-кларнет, Милан Пенев-ударни инструменти. Естрадния 
състав е участвал в концерти, заедно с другите състави на читалището 
по време на избори, селско-стопански мероприятия и др.

Той беше млад, енергичен, жизнен, комуникативен- бил е 
работохолик! Познава и неуспехи, и падения-болките в живота. Бил е 
бохем, както казва неговия любим поет Пеньо Пенев- “У аз съм се крил зад 
кръчмарския тезгях, и аз съм ял бобена чорбица”… но доживява…

Немислимо би било всичко това, ако в живота му трудов, в изкуството 
и културата, няма честта и щастието да работи в сферата на духовния 
живот на града, ако нямаше своите приятели и съграждани като: 
Стоян Ловджиев, Ерменко Кръстев, П.Стоянов-кмет на Тервел, Савянов, 
Кунев, Влаев, Узунов, Г.Димитров, Сл.Хорозов, А.Русинов, К.Димов, 
В.Герчева, Зл.Йорданов- последните като секретари на читалището- 
П.Добрев, Р.Радева, Цв.Арсенова, Д. П. Димитров, Петър Жеков, Мара 
Прокопова…

продължава на стр. 4
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 Празникът на 30 ноември бе съпроводен от много емоции и пожелания за добри неща 
от всички приятели и гости на тази слънчева детска градина. 
 Залата на читалището стана мястото където се срещнаха малчуганите от шестте детски 
групи, бивши директори и учители , гости от общината , от две детски градини в град Каварна, 
от детски градини в Тервел и по селата , много родители и разбира се учителките и персонала на 
ЦДГ “Здравец”. Юбилейното тържество започна с компютърна презентация на  важни моменти 
от историята на детското заведение , която запозна гостите с миналите и настоящи цели и 
успехи на колектива. След приветствието на директорката Диана Йорданова думата бе дадена 
и на десетките малки артисти от детската градина. А те бяха развълнувани, добре подготвени, 
притеснени да не пропуснат нещо от старателно репетираните танци и затова многократно 
предизвикваха заслужени аплодисменти от залата. Представени бяха интересни , изпълнени 
със закачки и детски чар танци: “Влак” , “Латино танц”, “Феи” , мюзикъл “Под гъбата”, “ Горска 
фиеста”, “Танцувай с мен”, “Чунга-Чанга”, “Вода”. Всичко , което децата показаха на сцената, бе 
поздрав за техните родители и гости. Новата хореография, хубавите костюми и старанието на 
малките актьори направиха празника много приятен. Малчуганите получиха танцови поздрави 
от своите приятели от предходни випуски, от балет “Каприз”, от ансамбъл  “ Калинка Вълчева”. 
В края на тържеството на сцената бе изнесена и дългоочакваната огромна торта, от която се 
почерпиха всички деца.Хубавият празник завърши с много заслужени поздрави и подаръци от 
всички гости.
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и з д а н и е  н а  О б щ и н а  Т е р в е л

П А з И  С Е Б Е  С И  И   Д Р У Г И Т Е
 Под този лаконичен призив премина кампанията, посветена на 1 декември - световен ден за борба 
със СПИН. Тя се организира за втора поредна година от ОДК”Малкият принц” в Тервел. 
 В рамките на тази кампания, на 28 ноември се проведе разговор-беседа с представителни групи от 
десети и единадесети клас на СОУ” Йордан Йовков” и ПГТО”Дочо Михайлов”. Учениците са участници в школата 
по гражданско образование с ръководител Катя Славова и в клуб “ Здраве и красота” с ръководител Виолета 
Димитрова. Предварително подготвени момичета по темата за коварната болест и начините за предпазване от 
нея поднесоха информация за останалите участници в беседата. Акцент на разговора беше темата “Как бихме 
се отнасяли към заразен от СПИН”. 
 На 30 ноември две групи ученици със специални облекла и червени лентички раздаваха подготвени 
от организаторите образователни листовки в двете средни училища. Работата на младежите срещна подкрепа 
в лицето на техните класни ръководителки - Димитричка Тодорова, Николинка Кирова, Ваня Денева от СОУ и 
Димитрина Влаева от ПГТО.

ДИМИТЪР КОЙЧЕВ - БИОГРАФИЧЕН ЩРИХ

Т Р И Д Е С Е Т И  Р О Ж Д Е Н  Д Е Н  Н А  Ц Д Г  “ з Д Р А В Е Ц ”  В  Г Р. Т Е Р В Е л

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

- Кой си ти? 

- Нинджа. 

- А защо си толкова бавен? 

- Костенурка-нинджа съм.

продължава от стр. 3

Не на последно място трябва да отбележим голямата роля в живота му на неговата съпруга Сийка Койчева, Тя е неизменен негов съратник, другар и приятел-преживяла с него всичките 
вълнения и тревоги в този му земен път. Самата тя е най-активна самодейка-актриса. Изградила е над 35 театрални образа, както и лауреат в битовата вокална група. Днес тя празнува 70-
годишен юбилей. С много човешка признателност и обич и пожелаваме да бъде все така добра майка и съпруга.

Димитър Койчев има право да се гордее с факта, че е успял да възпита любов към театъра, музиката и рисуването и в своите деца и внуци. Днес те го радват със своите успехи. Може 
спокойно да каже, че не напразно е живял. И днес душата му се вълнува, радва и бушува въпреки годините.

И накрая искам да завърша с неговото философско признание, че е доволен от плодовете, които е посял, надничайки към една своя стара приятелка – поезията, разкривайки още една  от 
своите дарби.

  “Днеска сме бедни, бедни и влюбени:
  шпагите вадим на всеки подлец,
  търсим утеха, надежди погубени
  в някакъв свиден далечен градец.

  Имам сърдечни и скъпи приятели.
  Ето ги тука-без маска и грим;
  дръзки артисти и дръзки ваятели,
  сринали вече Верона и Рим.
     м.октомври 2007 год.
     Димитър Койчев
             Петър Жеков 

В  К л у б  “ П о с о к и ”  О Д К  “ М а л к и я т  п р и н ц ”  г р .  Те р в е л


