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                      ПРЕ Д С ТА ВЯ М Е  ВИ

Ув а ж ае м и ч ит ат е ли ,

В е с т н ик „Терв е л”  в е че  може т е  д а  п р оче т е т е  и  н а  а д р е с:
www.ter vel .bg

В с айт а  н а  о бщи н ат а  ,  п ри  и з по л з в а не  н а   оп ци я  „ в е с т н ик”  о т  г л ав но ме н ю ,
ще н а мерит е  в с ич к и бр о ев е  н а  в е с т н ик а  о т  н ач а ло т о  н а  20 07  г.

И з по л з в айт е  в ъ з мож но с т т а  д а  б ъ де т е  и нф орм ир а н и 
з а  с ъ бит и ят а  В ъв  В а ш ат а  о бщи н а!

 Вече  няколко  години  екип  на  РСПБЗН  –  Тервел,  Община  Тервел 
и  преподаватели  от  училищата  на  територията  на  общината  работят 
усилено  в  посока  развитие  и  възпитание  на  процеса  за  изграждане  на 
рефлекс за самосъхранение и спасителни реакции у децата. Обучението е 
заложено в програмата на МОН и включва лекции ,беседи  и извънкласни 
форми. Истинските си умения обаче учениците развиват чрез практически 
занятия и тренировки, последвани от състезания в две дисциплини - бойно 
разгръщане на пътека и 400 метра бягане с препятствия. Това всъщност са 
добре познатите и очаквани от всички деца в общината състезания “Млад 
огнеборец”.Участва се на състезания на районно / общинско/, областно и 
републиканско  ниво.  Общината  ни  вече има  завиден  успех в  лицето    на 
отряда от село Безмер. През 2006г. децата станаха регионални шампиони 
и завоюваха четвърто място на републиканския шампионат в Албена.

Отбори  от  млади  огнеборци  в  Тервел  са  сформирани 
още през 2000 г., само година след старта на инициативата  
на  Национална  служба  “Пожарна  безопасност  и  защита 
на  населението”  и  Министерство  на  образованието  за 
утвърждаване на  статут на младежките противопожарни 
отряди (МПО) “Млад огнеборец” като извънкласна форма за 
повишаване противопожарната култура на подрастващите 
и аналог на младежките противопожарни формирования в 
развитите европейски страни. С това е възстановена една 
десетилетна  традиция  за  работа  с  подрастващите  под 
формата на младежки противопожарни формирования. 

През  годините  младите  огнеборци  са  преминали  теоретична  и  практическа  подготовка  в  областта 
на  противопожарната  безопасност.  Провеждана  е  тренировъчна  и  спортно-състезателна  дейност,  а 
участниците многократно са се включвали в информационно-разяснителни  кампании сред населението и 
други общественополезни акции - главно с екологична насоченост. Инструктори на отрядите са служители 
от РСПБЗН – Тервел, като за всеки отряд от директора на съответното училище се определя педагогически 
отговорник.

Правилата  за  организиране  и  провеждане  на  ежегодно  организираните  на  територията  на  общината 
състезания  на  МПО  “Млад  огнеборец”  са  идентични  с  Международния  правилник  за  провеждане  на 
младежки състезания по пожароприложен спорт, утвърден от Комисията на ръководителите на младежки 
противопожарни служби на Международната асоциация на пожарните и спасителните служби CTIF (КТИФ). 
Правилата за състезанието по пожароприложен спорт за млади пожарникари включват елементи от бойното 
разгръщане с пожарникарски съоръжения и преодоляване на препятствия, като от решаващо значение за 
доброто  представяне  е  екипността  на  състезателите.  Надпреварата  е  в  две  много  технични  и  атрактивни 
състезателни  дисциплини  -  “Бойно  разгръщане  на  състезателна  пътека”  и  “400  м  щафетно  бягане  с 
препятствия”.

     Първата  състезателна  дисциплина  “Бойно  разгръщане  на  състезателна  пътека”  включва  четири 
участъка.  През  препятствия  се  построява  шлангова  линия;  по  мишена  се  действа  с  кофпомпа,  като  при 
напълване  на  съд  с  вода  се  задействат  звуков  и  светлинен  сигнал;  на  стойка  правилно  се  подреждат 
пожарникарски уреди и съоръжения и пак на стойка се изпълняват възли, използвани при извършване на 
пожарогасителна и аварийно-спасителна дейност

 Във  втората  състезателна  дисциплина  “400  м  щафетно  бягане  с  препятствия”  едновременно  в  два 
съседни  коридора  отборите  преминават  през  девет  на  брой  участъка  с  предаване  на  щафета  (струйник). 
Преодоляват се три препятствия - стойка с летва, стена със стъпала и дървена преграда, на която летвата не 
трябва да бъде съборена. И в тази дисциплина се изпълнява построяване на гасителна линия - разгъват се, 
като се скопчават към разклонител, два шланга. Борави се и с пожарогасител. 

 Победители (медалисти) се излъчват отборно от първо 
до  трето  място  в  двете  състезателни  дисциплини,  а  въз 
основа  на  класирането  и  в  двете  дисциплини  се  определя 
отряд - първенец в комплексното класиране. На турнирите 
се излъчват победители само в комплексното класиране.

Привлекателна страна на младежките противопожарни 
отряди  е  богатият  спортен  календар,  който  включва 
провеждане  на  районни,  областни  и  републикански 
състезания,  както  и  есенен  турнир  “Юлиян  Манзаров”. 
Есенният турнир е една от кулминациите на традиционната 
Седмица на пожарната безопасност и се провежда за Преходната купа “Юлиян Манзаров”, учредена от НСПБЗН 
- МВР през 2004 г. в памет на ученика от гр. Свищов, загинал, спасявайки свои съученици, при инцидент на 4 
април 2004 г. край гр. Лим. През 2006г. наш отбор също участва в един от турнирите, провел се в гр.Ловеч.

Отделните състезания са част от Националния календар на извънучилищните дейности на Министерство 
на образованието и науката. Провеждането им активно се 
подпомага  от  Държавната  агенция  за  младежта  и  спорта, 
Спортната  асоциация  на  МВР  и  Българската  федерация 
по  пожароприложен  спорт.  А  на  територията  на  Тервел  от 
2004г., основен спонсор и съорганизатор при провеждане на 
състезанията е общината. До момента са проведени седем 
общински  състезания  на  МПО  “Млад  огнеборец”.      През 
2000г.  са  изградени  общо  5  отбора.  Включват  се  ученици 
на възраст от 12 до 16 години от СОУ”Й.Йовков” и училища 
от съседни села. На първо място се класира отбора на град 
Тервел и той представя общината на областните състезания в град Добрич. През 2001г. от вече 6 изградени 
отбора, отново отрядът на СОУ”Й.Йовков” се класира на първо място. През 2002г. победителят в състезанията 
остава не променен. Този път отборите са седем. През 2003г. първенецът от миналите състезания за пореден 
път спечелва купата, а за останалите осем отбора остава разпределението на останалите медали и емоцията 
от  преживяното.  През  2004г.  неоспоримият  до  момента  победител  се  представя  с  два  отбора  и  завоюва 
първите  две  места.През  2005г.  отборът  на  ОУ”Паисий  Хилендарски”  с.Безмер  успява  да  се  пребори  с  още 
9  отбора  и  да  отнеме  първото  място  на  дългогодишните  победители.  През  2006г.  отборът  на  ОУ”Паисий 
Хилендарски” с.Безмер отново е първенец. Първи се класира и на регионалните състезания, проведени в 
Кранево. Отборът представя региона ни и на републиканското състезание, което се проведе в Албена. Там 
отново са сред победителите. Малко не достигна на нашите деца, да спечелят бронзов медал за комплексно 
представяне. До сега на младите огнеборци са помагали и други спонсори освен общината -  ДЕКА, Пластхим, 
Вива 2000… През 2006г. ЗК”Безмер” спонсорира младите огнеборци, като предоставя средства за закупуване 
на  спортни  екипи  за  всички  участници  в  състезанията.  Безспорна  е  обаче  помощта  на  Община  Тервел.  В 
началото на тази година Община Тервел оказа цялостна подкрепа при организиране на отборите. Осигури 
средства  за  подмяната  на  вече  остарелите  тренировъчни  съоръжения,  като  новият  комплект  напълно 
отговаря на изискванията на КТИФ. 

Вярваме, че и тази година нашите деца ще се представят достойно. Стискаме палци и “нека най-добрият 
победи”.  На  27  април  единадесет  отбора  от  общината  ще  премерят  сили  в  Осмите  общински  състезания 
“Млад огнеборец”. Благодарение на инициативността и отговорността на  Гл. инспектор Ат.Георгиев, както и 
на всички служители на РСПБЗН – Тервел и с любезното съдействие на Община Тервел, на 10 май  град Тервел 
ще е домакин на регионалните състезания, където първенецът от общинската надпревара ще се състезава с 
най-добрите отбори на Добрич, Каварна, Балчик, Шабла, Крушари и Генерал Тошево.

   

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

С Ъ С Т Е З А Н И Е  „ М Л А Д  О Г Н Е Б О Р Е Ц  –  Е Д Н А  Д О Б Р А  Т Р А Д И Ц И Я 
З А  У Ч Е Н И Ц И Т Е  В  О Б Щ И Н А  Т Е Р В Е Л 

РУБРИкА

Година II,  брой 17,  сряда,  25 април 2007г.

  ТЕМА : Колко различни са хората ….

“Песимистът вижда трудности във всяка възможност; 
оптимистът вижда възможности във всяка трудност.“

                                                                              Уинстън Чърчил 

                  МИСЪЛ НА БРОЯРуБРИкА

В хода на оспорваната надпревара

И момичетата са достойни съперници

Областният първенец за 2006 г. - отборът на ОУ с. Безмер

Заслужените и очаквани награди са стимул за децата
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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
В А Г О Н И Т Е  Н А  С М Ъ Р Т Т А 

к Ъ Р В А В А Т А   Б Р А З Д А   Н А   Д О Б Р У Д Ж А
Радостин Мирков

Продължение от предходния брой: 

- Хайде, Добре, Станко - казах на другарите си - дайте с Киро и Танас да помагаме, да сваляме умрелите!
С тарги /вид носилка - б.а./, «започнахме да изнасяме полуразложените тела от вагона. Копаехме гробове, 

в който слагахме по двайсетина тела. Вече се стьмняваше, а ние все копаехме, заравяхме, копаехме, заравяхме,..., и тихо 
казвахме “ Бог да ги прости, Бог да ги прости!”... Тези достойни българи, заслужаваха поне да почиват в мир, макар и в 
чуждата, омразна земя, но поне погребани като хора. Мир на праха им!

- Това ли е краят ни, Радославе? - попита ме през сълзи Станко - още ли има да теглим, докога...?
- Не зная братко, не зная, но трябва да издържим, за да се върнем!-едва изричах думите, нещо ме душеше.
- Не се отчайвайте момчета, дръжте се! - извика Никола Унгаров-страшното мина, може ли от това да има по- лошо, 

или по-страшно?
Другите го подкрепиха с думите:
- Ние сме българи, добруджанци, ще издържим докрай! Трябва да издържим! Тогава почувствах надежда. Разбрах най-

важното нещо в живота: -”всичко може да убиеш у човека, но вярата - никога!” Добих кураж, колкото и невъзможно да ми 
се струваше. Всички бяха разпределени. Жените и децата откараха някъде. Нашата група /само мъже/, под строй ни 
подкараха по черен път, незнайно за къде. На около километър от гарата, ни тикнаха в изоставена сграда. В тъмното не личеше 
дали е обор или склад? А вътре влажно, и мирише неприятно на застояло. Дадоха на всеки по една алуминиева купичка /за 
200 - 300 гр./, а в нея мухлясало царевично брашно, объркано с вода и един полуопечен картоф. Освен този буламач, вътре 
имаше какви ли не други боклуци, - песъчинки, слама,..., но глада си е глад, не пита! Ядеш, стискаш очи и гълташ, за да не 
умреш от глад, за да оцелееш. Друг избор не ти остава.

През тази тежка нощ, всеки се беше свил като куче, - кой направо на цимента, кой на дъските, друг в кюмюр, ... и където 
можеше. Някой излизаха навън по нужда, но не се връщаха.

Казваха ни, че са избягали, но как ли може да стори това, един изнемощял  човек  през  въоръжен  кордон 
?  Гадовете  просто  ги  застрелвали, ей така, без съд и присъда. До сутринта никой не посмя да помръдне, защото 
знаеше какво го очаква. Осъмнахме така, недоспали, изтощени, мръсни, а капрала Митру, крещеше:

- Хайде, всички навън, стройте се, бързо! Стреляйте по последните! - Войниците само това чакаха. Влязоха с 
конете вътре, и с бой ни изкарваха, като добитък. През вратата блъсканица, - един се спъне, друг падне - ужас! Някой 
крещяха вътре, но много бързо замлъкваха, завинаги. Страдахме, но не можехме с нищо да им помогнем, защото 
и нас щяха да избият. Жалка беше тази картина, голяма трагедия! По такъв зверски начин да ти отнемат всичко човешко, та 
накрая и живота дори, а ти да си безсилен...

	 	     Продължaва в следвашия 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:

        ОБЩЕСТВЕН РЕД И СИГуРНОСТРУБРИкА:

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

1.  Кметът  и  председателят  на  Общинския  съвет  в  Крушари  Злати 
Киров  и  Зекерие  Алиш  да  върнат  в  местната  хазна  получените 
работни  заплати.  Това  е  предложил  председателят  на  Сдружението  на 
земеделските  производители  в  Крушари,  което  вече  няколко  седмици 
протестира, Кирил Джендов.  Мотивът е, че те не са свършили никаква 
работа.  Предложението  е  било  направено  на  проведената  в  петък 
/13  април/  среща  между  общинските  управници  и  протестиращите, 
инициирана  от  областния  управител  Динчер  Хаджиев.   Вчера  от 
сдружението изпратиха до президента, до парламента, правителството и 
Националната асоциация на зърнопроизводителите съобщение относно 
проведената в петък среща. В него се казва, че на срещата областният 
управител  е  заявил,  че  подкрепя  земеделските  производители  в 
исканията  им  за  подобряване  на  инфраструктурата  в  общината.  Зам.-
областният  управител  д-р  Евгения   Георгиева  е  казала,  че  община 
Крушари  е  на  първо   място  по  брой  на  отпаднали  ученици,  което  е 
тревожен факт, тъй като децата няма да имат образование. По проблеми 
в здравеопазването общината също била първенец. Посочено е, че само 
четири общини  в България не са подали справка до Министерството по 
бедствията и авариите  за “опасните” сгради и Крушари е сред тях. Както 
и това, че общината е на първо място по  неготовност за кандидатстване 
и  усвояване на Европейските фондове.

2.  Пет  дни  преди  пръскане  на  посевите  с  препарати  за  растителна 
защита земеделските производители трябва да изпратят уведомителни 
писма до кметовете на населени места, напомнят от регионалната служба 
“Растителна защита”. Те от своя страна трябва да предупредят пчеларите 
за предстоящите мероприятия на полето. Целта е да се опазят пчелините 
и да не се стига до ситуацията от преди няколко години, когато заради 
липса  на  такива  писма  измряха  много  пчели.  Изискването  за  такова 
предупреждение е по Наредба №15. Според нея, земеделските стопани 
трябва да изпратят такива уведомителни писма и да искат разрешение 
за  пръскане  от  службите  по  растителна  защита  за  всички  растително-
защитни мероприятия с препарати, включени  в списъка на разрешените 
за предлагане на пазара.

3. Около 100 румънци ще бъдат наети за работа в българските курорти 
през  предстоящия  туристически  сезон,  съобщи  вчера  председателят 
на  Организацията  на  хотелиерите  и  ресторантьорите  в  Североизточна 
България  Димитър  Димитров  при  откриването  на  трудова  борса  за 
туристическия  бранш  във  фоайето  на  Международния  колеж.  За 
момента  имало  договорка  с  браншови  организации  от  два  румънски 
града за осигуряване на специалисти от северната ни съседка. Очаква се 
да пристигнат и работници от Молдова.

4.  Предложението,  което  ще  отправи  до  Държавната  комисия  за 
енергийно  и  водно  регулиране  за  повишаване  цената  на  ел.  енергията 
с  6,5  %,  е  съобразено  с  инфлацията  в  България  през  2006  г.  То  е  в 

съответствие с българското законодателство и регулаторните правила. 
Това заяви Манфред Пааш – председател на Управителния съвет на “E-on 
България” ЕАД. Успяваме да противодействаме изключително успешно 
на кражбите на ел. енергия. Той обяви, че от следващата седмица започва 
прекъсване на ел. захранването на неплатили абонати. Тази практика бе 
временно  преустановена  заради  проблемите  с  въвеждането  на  новия 
софтуер. Компанията е разпратила 20 000 покани до неизрядни абонати. 
40 % от тях вече са се издължили. 

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

1.  Болниците  вероятно  надписват  броя  на  преминалите  пациенти 
и  ги  лекуват  по  няколко  клинични  пътеки,  за  да  получават  повече 
пари,  съобщиха  от  Националната  здравноосигурителна  каса  (НЗОК)  на 
извънредна  пресконференция.  Миналата  година  също  имаше  случаи 
на преразход по клинични пътеки заради отчетени болни, които реално 
не  са  лекувани.От  своя  страна  лечебни  заведения  се  оплакват,  че 
клиничните  пътеки  са  недофинансирани  и  затова  някои  от  тях  търсят 
административни  вратички,  за  да  покриват  разходите  по  лечението 
на  пациентите.  Свръххоспитализацията  през  първите  три  месеца  на 
годината е особено тревожна. 

2. България е на едно от първите места по трафик на хора в Европа. 
Само през миналата година полицията е разбила 17 престъпни групи и 
11  трансгранични  канала  за  трафик  на  хора,  съобщи  председателят  на 
парламентарната  комисия  за  младежта  и  спорта  Светослав  Спасов.  27 
деца, извършвали кражби в страни от ЕС, са върнати обратно в България 
през 2006 година. В повечето случаи това са циганчета, подтиквани от 
родителите  си  да  просят  и  крадат  най-вече  в  страни  като  Германия, 
Австрия и Италия. Специален мини-GPS предавател, който следи всяка 
стъпка  на  детето  и  през  няколко  минути  изпраща  SMS  на  родителите, 
стана хит и у нас. Устройството струва 405 лв. в магазините на МТел.

3.  343  308  лв.  без  ДДС  ще  струват  бюлетините  за  изборите  за 
евродепутати на 20-ти май. Министерски съвет ще осигури 50 тона хартия 
за  изработването  им,  а  с  отпечатването  и  транспорта  до  областните 
центрове  ще  се  ангажира  печатницата  към  БНБ.  Крайният  срок  за 
изработването на бюлетините е 11 май, а в случай на забавяне с повече 
от  три  дни  след  обявения  срок,  договорът  трябва  да  бъде  прекратен 
и  изпълнителят  да  плати  неустойка  в  размер  на  60  %  от  общата  му 
стойност. Удостоверенията за гласуване на друго място вече са готови и 
са доставени по общините. 

4. 387,95 лв. са нужни на човек от четиричленно семейство само за 
храна, топлина и ток. Това изчислиха от КНСБ по данни на Евростат. Най-
малко 1552 лв. трябва да има семейството, за да посреща елементарните 
си нужди. В същото време цените на тока и горивата бележат постоянно 
покачване.  Преди  два  дни  бе  поискано  поредното  увеличение  на 
електроенергията,  а  горивата  вече  са  с  4-5%  нагоре.  Със  7%  по-скъпи 
спрямо декември са цените на пресните зеленчуци. Скокът при брашното 

е 20%, хлябът и сиренето с 13%, млякото с около 10%, оризът с 18,6%. 
Месото запазва цените си, тъй като те са пределно високи и при наличната 
покупателна  способност  на  българите  и  цените  на  европейския  пазар, 
трудно може да бъдат прехвърлени. Въпреки това агнешкото е скочило с 
16% заради сезона. Границата на бедност т.е. възможността за ползване 
на 77 жизнено важни стоки и услуги за физическо оцеляване, достигна 
153,13 лв. на човек - с 4.3% повече спрямо март 2006 г. 

5.  МВР  спира  ползването  и  предоставянето  на  документи  на 
бившата  Държавна  сигурност  на  физически  лица  и  фирми  за  периода 
9  септември  1944  -  16  юли  1991  г.  Това  съобщиха  от  министерството 
вчера. Причината е в текстове от закона, който позволява този достъп. 
Според него занапред с това ще се занимава Комисията за разкриване на 
документите и обявяване на принадлежност на българските граждани 
към ДС и разузнаването на армията. Занапред исканията за достъп до 
лични данни и материали от архива на ДС трябва да се правят до тази 
комисия.  В  същото  време  обаче  архивът  на  ДС  продължава  да  стои  в 
МВР. Той трябва да бъде предоставен на комисията до август 2007 г., но 
комисията няма подходяща сграда за това. Така в предизборния период 
новосъздадената комисия ще ползва архив в МВР и тъй като членовете й 
все още не са обучени, отново ще ползват услугите на ченгетата.

По-важните новини през изминалата седмица  от 
чужбина:

1.  Престъпникът,  убил  32  души  в  техническия  университет  във 
Вирджиния,  е  24-годишен  гражданин  на  Китай,  съобщава   в.  “Чикаго 
Сън Таймс”. Според изданието, мъжът е пристигнал в САЩ от Шанхай със 
студентска виза. Той е пристигнал на 7 август 2006 г.  Полицията смята, че 
същият мъж стои зад бомбените заплахи, постъпили във университета 
през миналата седмица.

2.  След  като  американските  таблоиди  шашнаха  читателите  си 
със  съобщението  за  възможен  предстоящ  развод  на  Джордж  Буш  и 
съпругата  му,  във  Вашингтон  плъзнаха  слухове,  че   президентът  има 
роман  с  държавния  секретар  Кондолиза  Райс,  пише  “Комсомолская 
правда”. Подобни подозрения има отдавна заради умопомрачителната 
кариера от Райс от съветник в Белия дом до шеф на US-дипломацията. 
Освен това мнозина помнят лапсуса на Райс отпреди три години, когато 
вместо “моят президент” тя каза “моят мъж”.

4.  Вашингтон  ще  възстанови  напълно  дипломатическите  и 
политически отношения с Либия, само в случай, че казусът с медиците 
бъде разрешен и българките бъдат освободени. Това пише в писмо на 
американския  президент  Джордж  Буш  до  либийския  лидер  Муамар 
Кадафи,  съобщи  на  електронната  си  страница  ежедневникът  “Либия 
днес”.В документа Буш настоява за бързото и благоприятно приключване 
на делото, Писмото на държавния глава на САЩ ще бъде предадено на 
Кадафи  от  първия  заместник-държавен  секретар  Джон  Негропонте, 
който пристигна в Либия в рамките на обиколката си в редица африкански 
страни.

През  изминалия  период  от  14  април  до  19  април  2007  год., 
на  територията  обслужвана  от  Областна  Дирекция  „Полиция” 
(ОДП)-Добрич,  са  регистрирани  20  криминални  престъпления  и 
произшествия.

През изминалите дни на територията обслужвана от ОД „Полиция”- 
Добрич  са  регистрирани  23  пътно-транспортни  произшествия  с 
материални щети и 2 ранени граждани. 

Поделенията  на  ОД„ПБЗН”-  Добрич  са  участвали  в  гасенето  на  10 
пожара.  По-голямата  част  от  пожарите  са  с  нанесени  незначителни 
материални щети.

На 16.04.2007  г. в РПУ Тервел  е получено съобщение  за извършена 
кражба  от  търговски  обект.  От  извършения  оглед  е  установено,  че 

неизвестен извършител чрез взлом е проникнал в търговския обект 
и е извършил кражба на пари, ваучери за мобилни телефони, цигари 
и хранителни продукти.

На  19.04.2007  г.  след  проведени  оперативно-издирвателни 
мероприятия в РПУ-Тервел са задържани 2 лица на 19 г. и 41 години. 
Същите на 16.04.2007 г. от търговски обект са извършили кражба на 
пари, ваучери за мобилни телефони, цигари  и хранителни продукти на 
стойност около 300 лв. Лицата са криминално проявени-19 годишният 
младеж през 2005 г. е осъждан за кражба, а 41 годишния мъж от 2001 
до  2005  година  има  наложени  три  присъди  за  кражби.  Същите  са 
задържани с полицейско задържане за 24 часа. Работата по изясняване 
на престъпната им дейност продължава.   

Иванчо и Марийка 

Учителката се оплаква на бащата на Иванчо:
 - Вашият син ме нарече проститутка. 
Бащата се обръща към Иванчо:
 - Слушай бе, келеш. Учителката учи ли те ? Учи те ! Грижи ли се за 

тебе ? Грижи се ! Какво тогава, по дяволите те интересува с какво се занимава 
в свободното си време, а ?

В И Ц  Н А  Б Р О ЯРУБРИкА:
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ОДОБРЕН Е ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПОРЕДНИЯ ПАРТНЬОРСкИ ПРОЕкТ НА ОБЩИНА ТЕРВЕЛ
На 17 април Управителния Съвет на Социалноинвестиционния фонд към МТСП одобри поредния проект , който 

ще се реализира в община Тервел. Той е с общ бюджет от 115 119 лв. 91 553 лв. се осигуряват от фонда , а 23 566 лв. са 
съфинансиране от общинския бюджет. Основната цел на проекта е да се създаде център за извънкласни дейности 
на деца в с.Нова Камена . Селото бе избрано като обект за кандидатстване , поради причината , че  училището там 
има един основен проблем – голяма част от децата от селата Градница и Каблешково , които след четвърти клас 
учат  в  Нова  Камена  спират  да  ходят  на  училище  и  не  завършват  осми  клас.  Това  училище  има  най-голям  брой 
отпаднали ученици. Общинското ръководство , в партньорство с неправителствена организация “Бъдещето е в нас” 
потърси  разрешение  на  проблема  ,  като  се  опита  да  създаде  такава  форма  за  извънкласни  дейности  ,  която  да 
привлече децата към училището посредством атрактивни за тях занимания , извън задължителните уроци и учебни 
занимания. Естествено , за такова начинание са нужни много средства. В края на 2006 г. СИФ обяви процедура за 
набиране на проектни предложения на общности. Тогава се оформи и  идеята за този проект , с който да се работи за 
разрешаване на конкретния проблем на общността в района Каблешково , Градница , Нова Камена – необходимост 
от  “задържане”  на  децата  в  училище.  Проектът  беше  разработен  от  кметския  екип  и  със  съдействието  на 
неправителствената организация от млади хора в Тервел. Подкрепата от общността от родители и учители в трите 
села беше ясно изразена . Резултатът е налице – проектът е одобрен в условията на силна конкуренция на проекти 
на неправителствни организации от цялата страна.  Какво трябва да се случи ? Ще се извърши основен вътрешен 
ремонт на читалището в с.Нова Камена и ще се обособят помещения за ателие по керамика и грънчарство , ателие 
по  приложни  изкуства  ,  библиотека  с  2  компютъра  ,  зала  за  прояви  и  изложби.  Цялото  необходимо  оборудване 
и  обзавеждане  ще  се  достави  със  средства  по  проекта.  В  ремонта  ще  бъдат  включени  и  безработни  мъже  от 
Каблешково и Градница , които ще придобият строителни умения и възможности за бъдеща реализация. В бюджета 
на проекта са разчетени и средства за набавяне на материали за започване на работата – глина , бои , пособия и още 
много други. До 30 май ще се извършат всички подготвителни дейности – техническа документация , актуализация 
на бюджетните пера и др. Договорът с фонда ще  стартира от 1 юни. При добра организация и липса на затруднения 
новата учебна година ще бъде начало на работа на центъра.

Този  проект  е  втори  партньорски  проект  на  нашата  община.  Първият  такъв  е  проектът  по  програма  ФАР  ,  с 
който ще се създаде квалификационен център в общината. По него партньори са Професионалната Гимназия по 
Аграрно Стопанство  Добрич и Община Тервел. Дейностите по двата проекта ще се извършват паралелно. 

“ПОЛИТИкА’ ИЛИ РАЗуМ – ТОВА ЩЕ БЪДЕ ОСНОВНАТА ТЕМА ПО ДЕБАТА ЗА ЗАкРИВАНЕ НА учИЛИЩЕТО 
В С.БОжАН НА ПРЕДСТОЯЩАТА СЕСИЯ НА ОБЩИНСкИ СЪВЕТ

На 26 април ще се проведе заседание на Общински съвет Тервел. Основната точка от дневния ред е разглеждането 
на програма за оптимизация на училищната мрежа в общината и закриване на училището в с.Божан с пренасочване 
на учениците към СОУ Тервел. 

В края на м.март т.г. МОН обяви процедура за кандидатстване на общини с програми за оптимизация. Всяка 
община , която закрие училище с над 44 ученика и  по този начин постави начало на процеса за намаляване на броя 
на слетите паралелки и осигуряване на качествено образование за по-голям брой деца ще получи финансиране от 
МОН в размер на 250 000 лв. за ремонти , учебно оборудване и подобряване на условията за столово хранене на два 
транша   в срок до 15 октомври тази година. Програмата предвижда да се финансират приоритетно такива дейности 
в средищните училища. За нашата община те са СОУ Тервел и основните училища в селата Нова Камена и Коларци.

Неведнъж    се  е  обсъждал    проблема  за  големия  брой  слети  и  маломерни  паралелки  в  общината  ,  което  от 
своя  страна  води  до  ниско  ниво  на  качеството  на  образование  в  тях.  Неведнъж  е  ставало  дума  и  за  това  ,  че 
материалната  база  в  общинските  училища  е  остаряла  и  са  необходими  много  средства  ,  за  да  се  закупят  нови 
ученически  мебели  и  пособия,  да  се  подновят  дидактическите  материали  ,  да  се  ремонтират  класните  стаи  , 
да  се  подобрят  условията  в  ученическите  столове.  Пак  нееднократно  пред  общинските  съветници  е  поставян 
въпроса  ,  че  въвеждането  на  единните  стандарти  за  издръжка  на  училищата  от  1.01.2006  г.  доведе  до  огромен 
недостиг на средства в образованието и посочи ясно зависимостта “ малък брой ученици , разпръснати в много 
училища = мизерно съществуване за всички училища “ . Общината вече вложи 60000 лв. собствени средства , над   
стандартите , за издръжка на училищата. Още 60 000 лв. са натрупаните и неразплатени към края на отоплителния 

сезон задължения  за разходвани горива  на училищата. Тези    средства трябва да се осигурят за сметка  на нещо 
друго – ремонт на улици , издръжка на детски градини и други общински функции . Доколко разумно е това ? Ясно 
е , че трябва да се предприемат мерки за закриване на училища. Защо точно училището в село Божан ? Преди да 
се вземе решение за такова предложение бе направен много прецизен анализ на ситуацията във всички села на 
общината , където има слети и маломерни паралелки. Всички факти сочат , че училището в с. Божан е обречено на 
закриване. През настоящата учебна година девет семейства от селото записаха  по свое желание децата си в СОУ 
Тервел и сами им осигуриха транспорт. Едва ли някой може да твърди , че разстоянието от 4 км между Божан и 
Тервел е огромен проблем , за да стане това. Освен това децата до 16 години се превозват безплатно до средищните 
училища , когато в селото няма училище. Сега в Божан учат 54 деца , в 4 слети паралелки. Училището е основно и те 
са на възраст от 7 до 16 години. Там има слята паралелка с деца от пети и осми клас. Всеки разумен човек може да си 
зададе въпроса какво качество на образование може да се постигне в такава паралелка. На 15 септември т.г. само 
три първокласника ще прекрачат училищния праг в с.Божан. Едно от семействата е категорично , ще желае детето 
му да учи в Тервел. През 2002 г. в селото са се родили само 3 деца , през 2003 – 6. Не е ясно каква част от родителите 
ще предпочетат близкото СОУ в Тервел , където има преподаватели по чужди езици , информационни технологии 
,спортна база , ученически стол , много школи и форми за извънкласна работа , работещи полуинтернатни групи. 
Всички са наясно и с това , че двата корпуса на СОУ вече са напълно санирани и отоплението не представлява проблем. 
Педагогическия персонал на училището в Божан е от 7 човека. Те имат специалности , които се търсят всяка година 
и към момента места за тези специалности са заети от работещи пенсионери. Това ясно показва , че вероятността за 
това някой от тях да бъде безработен след закриване на училището е минимална. Към внесената в Общински съвет 
програма  за  оптимизиране  са  приложени  данни  за  всички  работни  места  в  системата  на  общинските  училища, 
заети от пенсионери. В програмата е приложена и справка за разпределението на сумата от 250 000 лв . по дейности 
и училища. Естествено приоритет е СОУ и другите две средищни училища. Предвидени са средства и за училищата 
в селата Зърнево, Орляк и Безмер, които на са средищни, но в тях учат голям брой ученици. Дейностите  , които 
ще се финансират по програмата са : ремонт и обзавеждане на класни стаи, закупуване на пособия и дидактични 
материали , ремонт и подмяна на оборудване и посуда на ученическите столове. Ясно е вече и друго – проектите 
на  останалите  няколко  програми  на  МОН  ,  които  скоро  ще  стартират не  включват  възможности  за  финансиране 
на подобни дейности в такива мащаби. И така – разум или криворазбрана “политика” ? И кой печели от това , че 
училището  в  с.  Божан  ще  съществува  благодарение  на  някакъв  компромис  ,  децата  ще  учат  в  слети  паралелки 
като в килийно  училище,    някои  от родителите    ще си водят децата всеки  ден на училище  в Тервел, а в същото 
време 800 деца в СОУ и още 700 деца в селата Нова Камена, Коларци, Орляк, Зърнево  и Безмер ще бъдат лишени от 
възможността да учат при по-добри условия?

ДРУГИ АкЦЕНТИ ОТ ПРЕДСТОЯЩАТА СЕСИЯ НА ОБЩИНСкИ СЪВЕТ
--  Осигуряват  се  след  промяна  в  разчетите  средства  за  изграждане  на  автоспирки  в  селата  Каблешково  и 

Градница , за ремонт на клуб на пенсионера в с.Зърнево , за заплащане на изготвяне на технически проект на дома 
за стари хора и за съфинансиране на стойността на строителните дейности по дома. 

-- Осигуряват се допълнителни 500 лв. за транспортни разходи на детския фолклорен ансамбъл. С това сумата 
за ансамбъла става 2500 лв. за 2007 г.

-- Осигуряват се по 1000 лв. за три футболни клуба в селата Жегларци , Орляк и Зърнево.
--  Предлага  се  сметище  от  72  дка  в  Тервел  да  се  предостави  като  площадка  за  изграждане  на  претоварна 

станция за Тервел по проект на ИСПА за изграждане на регионално депо за отпадъци.

кАкВО ЩЕ СЕ СЛУЧИ ПРЕЗ СЕДМИЦАТА?
-- На 25 април ЦДГ “Слънчице” в с.Орляк ще празнува своя 30-ти рожден ден
-- На 27 април ще се проведе общински кръг на състезание “Млад огнеборец”
-- На 23 , 24 и 25 април ще заседават постоянните комисии към общински съвет
--  Продължава  работата  по  проект  “Възраждане  на  бизнес  зона  Североизток”.  Работи  се  по  изграждане  на 

улично осветление , правят се нови тротоари , довършват се пътни работи.

О Б Щ И Н С к И  В Е С Т ИРУБРИкА:

ПО ПЪТЯ НА жИВОТА РУБРИкА:
Роза в саксия

Тези,  които  обичат  царицата  на  цветята-  РОЗАТА,  а  нямат  градина, 
където  да  отглеждат  розовите  храсти,  могат  да  си  отглеждат  любимото 
цвете  в  саксия  на  балкона.  Еднакво  добре  виреят  в  домашни  условия  и 
храстовидните  рози  -  стигащи  до  1.80  м,  и  полиантните  -високи  40-60 
см.  В  България  се  произвеждат  над  38  сорта  рози,  но  в  специализираните 
магазини освен тях можете да намерите и вносни, в цялото многообразие от 
багри - бяло, жълто, розово, бананово, всички нюанси на червеното и т.н. За 
по-екстравагантните вкусове се предлагат и рози в два цвята.

Какво  е  необходимо,  за  да  отгледате  своята  любима  роза  в 
саксия?  Нужна  ви  е  голяма  пластмасова  саксия  -  дълбока  35  см,  за 
да  можете  да  подсигурите  необходимата  хранителна  среда.  Розата 
се  сади  директно  (не  се  пресажда)  в  богата  торопочвена  смеска.  
Саксията  се  пълни  добре,  а  коренчето  на  розата  се  подрязва  2 

см,  за  да  го  стимулира  и  опресним.  Клонката  (обикновено  те 
са  от  една  до  три)  отрязвате  на  5-10  см  от  върха,  за  да  останат 
поне  4  спящи  пъпки,  от  които  после  ще  се  развият  стебла. 
Полагаме  така  подготвената  роза  в  торопочвената  смеска  до  възела  на 
ашладисване и притъпквате добре, за да уплътните. От март до 1 юни розата 
прави корени и събужда пъпките. Полива се от два до три пъти в седмицата 
според  температурата.  Първата  година  цъфти  по-оскъдно  -  от  юли  до 
падането на сланите. Щом сланата попари вашата саксиена роза, можем да 
я подрежете на 30 см над съдинката, да я затрупате отново със смеска, да я 
покриете с плътно покривало и да я оставите на балкона. На втората година, 
ако искате да събудите цветето по-рано, внасяте саксията в стаята на топло 
и светло през януари или февруари и тя ще започне да дава цвят по-рано. 
Можете  да  имате  вашата  роза  в  саксия  20-25  години,  но  разбира  се,  ако  я 
храните, пръскате и поливате по всички правила на цветарското изкуство.

целуне голите клони – 
пъпките с трясък се пукат
и лумват огньове зелени,
розови, бели, червени. 
Ех, Добруджанският вятър, 
весел пролетен вятър, 
влезе задъхан в селата
спре на душите пред прага 
и те като ниви се будят
жадни за слънце и влага.
А над тях с песен се вдига 
една чучулига. 

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

П О Л Е З Н И  С Ъ В Е Т ИРУБРИкА:
Алергиите - когато пролетта разплаква

Сенната  хрема  или  алергията  към  цветен  прашец  е  досадно,  а  понякога  и  опасно  заболяване.  Причинява 
се  от  бурна  реакция  на  организма  срещу  летящите  из  въздуха  полени  и  цветен  прашец.  Най-често 
алергията  към  цветния  прашец  се  изразява  в  страховита  кихавица,  течащ  „като  чешма“  нос,  сълзящи  очи 
и  сърбеж  в  гърлото.  В  тежки  случаи  симптомите  могат  да  са  толкова  силни,  че  да  предизвикат  задушаване.

Кога се проявява ?
По  време  на  цъфтежа  на  растенията,  като  в  България  това  става  в  три  различни  периода  –  през  пролетта, 

когато цъфтят дърветата. Тогава е най-тежко в градовете и горите. Малко след това започва цъфтежът на житните 
растения. За това в началото на лятото трябва да избягвате разходките в низините и местата, засадени с райграс. 
Третият период е в разгара на лятото, когато цъфтят някои от „бурените“, като живовляк и коприва. Разбира се, 
алергията може да се прояви само към някои алергени, а не към всички цъфтящи растения.

Как се установява ?
Симптомите на алергията към цветен прашец са кихане, хрема, подуване на очите. Можете да получите сенна 

хрема във всеки момент от живота си, а ако родителите ви страдат от такава алергия, вероятността да имате и 

вие, е много голяма. В случай, че и на вас тази пролет ви носи повече кихавици, отколкото усмивки, можете да си 
направите алергенен тест. Извършват се във всички болници, в кабинета по алергология. Представляват малки 
разрези на вътрешната част на предмишницата, в които лекарят подкожно вкарва различни вещества, към които 
вероятно  имате  непоносимост.    Ако  мястото  се  зачерви  или  се  появи  сърбеж,  значи  това  е  „вашият“  алерген  и 
трябва да предприемете лечение.

Как се лекува ?
За съжаление, все още няма измислено универсално и вседействащо лекарство против алергия.
Това,  което  можете  и  трябва  да  направите,  е  да  приемате  лекарства,  които  да  облекчат  симптомите,  и  да 

избягвате контакта с нещата, от които получавате реакция. Лекарствата се разделят на няколко вида, като най-
подходящите за вас трябва бъдат предписани от лекар. Могат да са под формата на таблетки, капки за очи и за 
нос, инхалации. Някои почитатели на хомеопатията препоръчват правенето на инхалации с мед от района, в който 
живеете. Все пак бъдете внимателни, защото има случаи на хора, алергични именно към меда. Когато настъпи 
периодът  на  полените,  избягвайте  разходките  на  открито,  шофирането  с  отворени  прозорците  на  автомобила  и 
местата, на които можете да срещне „враговете“ си. 

                  www. tialoto.bg 

ПРОЛЕТЕН ВЯТЪР
Иван Денев

Ах, вятърът, вятърът, вятърът,
Добруджанският вятър. 
Весел пролетен вятър – 
яхнал земята 
като голяма колиба
с черна димяща снага,
весели облаци гони,
духне - стопява снега,
смее се – пее капчука, 



ТЕРВЕЛ     Година II, брой 17, сряда, 25 април 2007 г.�

ИЗДАВА: ОБЩИНА ТЕРВЕЛ; РЕДАКЦИОНЕН ЕКИП: ДИЯНА ИЛИЕВА, РУСАНКА ДИМИТРОВА, МАЙЯ ПЪРВАНОВА, 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

П Р А З Н И Ц И  В  С Е Л О Т О
Концерти  на  Капанския  ансамбъл  от  гр.Разград  радваха  населението  в  селата 

Кладенци,  Кочмар  и  Жегларци  в  пролетния    20  април.  Хората    се  стекоха  на  мегдана  и  с 
благодарност и възхищение се наслаждаваха на прекрасния спектакъл. Танцьорите, певиците 
и  музикантите  показаха  пищни  костюми  от  всички  етнографски  области  на  България. 
Виртуозните изпълнения на изпълнителите повдигнаха настроението на публиката. От дълги 
години те не са имали възможността да видят  концерт от подобен мащаб в селата си и затова 
радостта им беше голяма.

Тези  прояви  са  част  от  Културния  календар  за  2007  година  на  Община  Тервел, 
финансирането  им  също  се  осигурява  от  общината.    Целта  на  кметския  екип  е  да  даде 
възможност на хората по селата да станат съпричастни на богатите в това отношение традиции 
на  общината.  Практика  е  културните  и  развлекателните  мероприятия  да  се  организират  в 
общинския център. Въпреки широката разгласа  , хората от селата не ги посещават.   Затова 
през  тази  година  в  няколко  села  се  организират  концерти  и  програми,  които  да  разчупят 
рамката на сивото ежедневие на повече хора от община Тервел.

На 18 април в новооткрития логопедичен кабинет, който към момента се помещава с сградата на ЦДГ 1 “Детелина”, беше проведен първи открит 
урок с дете, посещаващо корекционни занятия. Целта на това занятие е да се популяризира дейността на кабинета пред директори и специалисти от 
учебни и детски заведения в града.

Дияна Дойчева – специалист логопед, представи пред гостите един от случаите, с които работи – 12 годишно дете с логопедична диагноза – общо 
недоразвитие на речта. По време на занятието приоритетна беше комплексната работа на корекционните, компенсаторните и рехабилитационните 
методи,  а  тема  на  занятието  –  “Домашни  животни”.  Основна  цел  беше  постигането  на  умение  за  построяване  на  просто  изречение  и  работа  по 
разширяването му. Следваща стъпка по време на сесията бе първичната постановка на звука “Р”, усъвършенстване на мануалния и артикулационния 
праксис, възпитание на увереност и насоченост на вниманието. 

Провеждането на открития урок, както и самата дейност в Логопедичния кабинет стана възможна благодарение на инициативата и постоянството 
на Община Тервел, която отдели средства и осигури възможност за назначаване на специалист ,за да стартира това  ново и необходимо за децата в 
общината начинание. 

Предвижда  се  разширяване  на  кабинета,  осигуряване  на  тренировъчен  салон  и  закупуване  на  още  материали  и  специализирано  оборудване, 
необходими за нормалното и ефективно протичане на занятията. Това се налага и от факта, че от започването на  дейността на кабинета, до момента, посещаващи консултациите и занятията са над 20 деца 
от града и общината. 

Родителите, които желаят да се консултират и посъветват със специалист могат да посетят Логопедичният кабинет, помещаващ се в сградата на ЦДГ 1  /втори етаж/,  от понеделник до четвъртък в 
часовете от 8:00 до 12:00 и от !6:00 до 18:00. Всеки петък логопедът провежда занятия и в ЦДГ  ”Първи юни”.

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

ЗА Ну ж ДИТЕ НА   ДЕЦ АТА  – ЛОГОПЕДИчЕН к АБИНЕТ  В ГР.ТЕРВЕ Л

Митко,  дотича л разплакан при майка си:
-  Какво има,  моето момченце ?
-  Татко искаше да забие един пирон,  но си удари пръс та с  чука  !
-  Е,  бива ли да плачеш за такова нещо, Мите ?  Трябваше прос то да се зас мееш !
-  Ами,  аз отнача ло точно това направих … 

Новосъздадения  клуб  “Приятели  на 
читалището”  е  идея  на  Настоятелството  в  Народно 
читалище”Васил  Левски”  с.Безмер.  Членовете  на 
клуба  приеха  с  радост  и  вълнение  предложението 
да членуваме в такъв клуб. Всички участници сме от 
ОУ”Паисий Хилендарски” с.Безмер.

Още  през  зимата    започнахме  да  посещаваме 
домовете  и  да  разговаряме  с  по-стари  хора. 
Разпитахме  ги  за  всичко,  което  си  спомнят  за 
обичаите и празниците в бита на турския етнос.

От техните разкази подробно описахме как се е 
правело турска сватба, обичаите “Мевлид”,  “Ашуре”, “Анифе”, “Сюнет”, погребение и празниците Рамазан 
и Курбан байрам. Събрахме много предмети от бита и ги подредихме в изложба-етнографски кът. Всичко 
което сме проучили и описали ще бъде издадено в специална брошура, която ще разпространим в селото, 
особено сред децата. Ще се запази и в читалището за поколенията.

Другата основна дейност е работата на Детската група за турски фолклор, с цел изучаване на песенния 
турски фолклор.

Всичко това, което сме направили е във връзка с Общинската програмата “Училището и читалището-
естествена  и  безопасна    среда  за  децата”  и  утвърдения  Проект  “Мозайка  от  етноси”,  разработен  от 
председателя Розалия Николова и секретаря Стойка Колева. Проекта се финансира от Община Тервел и е 
насочен към децата от 7 до 13 годишна възраст. Започнахме работа обща 15 момичета, но ще обхванем 
и  други  деца.  Искаме  във  всеки  дом  да  се  усети  нашата  работа,  да  направим  съпричастни  и  нашите 
родители  и  близки.  В  момента  се  изработват  нови  костюми,  които  стават  много  красиви.  Учим  и  нови 
песни. Успоредно с тези песни  ще продължим да пеем и български народни  песни, каквито сме  пели и до 
сега в групата за автентичен фолклор.

С новите костюми и песните ще се представим на Общинския празник на фолклора в гр.Тервел на 6 
май, ще пеем и на традиционния събор в с.Безмер на 27 май. Имаме желание да посетим и няколко села 

от общината.
Сега искаме да ви разкажем и за обичая”Мевлид”, 

който  представихме  пред  хората  от  с.Безмер  на 
17  април  в  залата  на  читалището.  Това  е  първата 
проява в изпълнение на проекта.

За  обичая  “Мевлид”  има  определени  месеци- 
април и май. Когато се прави в къщи гостите се канят 
вечерта. Сутрин се приготвят питки,халва и шербет. 
Халвата  се  прави  от  брашно,  вода  и  захар.  Канят 
се  роднини,  комшии  на  този,  който  прави  Мевлид.  
Хората  идват,  сядат  и  слушат  Ходжата  как  чете.  

После им слагат питките, халвата и им раздават шербет. След като свърши четенето, домакинът плаща 
пари на Ходжата без пазарлък. Мевлид в джамията се прави през деня. Всъщност “Мевлид” е обичай за 
здраве и късмет. Ако на някой му се е случило нещо лошо, да не  се  повтаря.

Нашата  вечер  я  нарекохме  софра  за  здраве  на  Детската  група  за  турски  народни  песни,  за  здраве 
на  всички  деца  в  селото.  По  план  на  клуба  “Приятели  на  читалището”  подредихме  изложба  на  ястия, 
типични за турския етнос. Представяме чорба с мляко и фиде, яхния, сърми, ориз с месо, ориз с мляко, 
кърма, топчета, баклава, компот- седем или девет на брой. Тук е мястото да благодарим на г-н Васведин 
Акиф,  Алкин  Бейзат,  Гюрсел  Карани  и  Мийрям  Ахмед  за  помощта  с  продукти,  за  приготвяне  на  част  от 
необходимите ястия за вечерта.

Благодарим  и  на  всички,  които  уважиха  с  присъствието  си    нашето  начало  и  по  този  начин  ни 
стимулираха да работим още по упорито за проучването  обичаите на етносите ,които живеят в с.Безмер-
български, турски, цигански. Благодарим и на Кмета на Община Тервел, чийто екип  разработи и финансира 
общинската  програма  за  читалищата  ,  одобри  нашата  идея,  описана  в  проекта  ни  и  ни  съдейства  с 
финансови средства за осъществяването и.

Анифе Зюлфи, Айтен Федаил и Нурсевен Фахредин-участнички с клуб ”Приятели на читалището”

ПЪРВА ПРОЯВА ПО ПРОЕк ТА “МОЗАйк А ОТ ЕТНОСИ” В С.БЕЗМЕР

У ч и т е л к а т а   з а д а в а   в ъ п р о с   н а   у ч е н и к :
-   К а к в о   р а б о т и   м а й к а   т и   ?
-   М а й к а   м и   е   к о н с у л т а н т. 
-   Ч уд е с н о   !   А   к ъ д е   р а б о т и   ?
-   В к ъ щ и   –   н е п р е к ъ с н а т о   д а в а   а к ъ л   н а   б а щ а   м и .   

На мегдана с. Кладенци Концерт в с. Кочмар


