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                      ПРЕ Д С ТА ВЯ М Е  ВИ

	 Фолклорът	 е	 национално	 богатство.	 Той	 съхранява	 народната	 памет	 и	 я	 пренася	 през		
вековете.	 Фолклорът	 е	 неизменна	 и	 своеобразна	 връзка	 между	 	 млади	 и	 стари.Помага	 на	
подрастващите	 да	 оценят	 и	 преосмислят	 своята	 	 национална	 	 принадлежност	 и	 да	 се	 почувстват		
горди	от	нея.
	 Съвременният	 българин	 се	 лута	 между	 традицията	 	 и	 модерността	 .	 Това	 застрашава		
неговата	 национална	 идентичност,	 води	 до	 скъсване	 на	 връзките	 с	
родовите	корени	и	памет.
	 За	 да	 се	 съхранят	 най-характерните	 обичаи	 и	 традиции	 на	
хората	от	Община	Тервел,		група	ученици	от	XIА				клас		при	СОУ	“Й.Йовков”	
под	ръководството	на	своите	учители	Стойка	Жекова	и	Росица	Стратиева	
участваха	 с	 Проект	 за	 създаване	 на	 Клуб	 за	 	 автентичен	 фолклор	 .	
Община	 Тервел	 разработи	 програма,	 която	 предостави	 на	 училищата	
тази	възможност	и	финансира	проекта.	Дияна	Илиева	,	един	от	заместник	
кметовете,	оказа	помощ	при	оформянето	на	проектните	идеи	и	окуражи	
бъдещите	участници	в	клуба.	Така	бе	положено	началото.
	 В	 Клуба	 	 	 за	 	 автентичен	 фолклор	 членуват	 25	 	 девойки	 и	
младежи.	Към	първоначалната		работна	група	,	иницирала		Проекта,	се	
приобщиха	 	 ученици	 	 и	 от	 IX	 	 и	 X	 клас	 на	 СОУ	 “Й.Йовков”.Целта	 е	 да	 се	
ангажират	творческите	възможности	на	младежите	,	да	се	разкрият	техните	заложби	и	потребности	
от	 изява.	 Клубът	 съществува	 под	 формата	 на	
извънкласна	 форма	 на	 обучение	 и	 осигурява		
възможност	 за	 издирване	 ,	 събиране	 и	 съхранение	
на	местния	песенен	и	обреден	фолклор,	на	старинни	
занаяти	,	практикувани	в	района	на	община	Тервел	.	

„СЪХРАНИ	БЪЛГАРСКОТО	-	БЪДИ		ЕВРОПЕЕЦ”
	 Под	 това	 мото	 младите	 фолклористи		
реализираха	 своите	 срещи	 със	 стари	 и	 млади	
изпълнители	 на	 изворен	 фолклор.	 Посетени	 бяха	
селата	 Жегларци,	 Кочмар	 ,	 Честименско,	 Нова	
Камена.	 Местните	 жители	 споделиха	 своята	 обич	
към	народните	песни	и	обреди	,съхранени	в	паметта	
им	 от	 незапомнени	 времена	 .	 Разказите	 на	 Злата	
Георгиева	/79	г./от	с.	Жегларци	 ,	на	Дойчо	Атанасов	/75	г./от	с.	Кочмар,	Цветанка	Костова	/72	г./от	
гр.Тервел	,	на	Гергина	Андреева	/68	г./от	с.	Нова	Камена	,	на	Дончо	Георгиев	/72	
г./от	с.	Честименско,	на	Донка	Гочева	/81	г./от	с.Кочмар	и	много	други	местни	хора	
впечатлиха	участниците	в	Клуба	 ,	запалиха	у	тях	желанието	не	само	да	изучат	
,	 записват	 и	 съхранят	 разказаното	 ,но	 и	 да	 запеят	 чутите	 песни	 ,	 да	 облекат	
автентични	 носии	 ,	 дело	 на	 сръчните	 ръце	 на	 техните	 прабаби.	 Казваме	 това	
с	 особена	 гордост,	 защото	 много	 от	 срещите	 по	 селата	 изненадаха	 младите	
изследователи	с	факта	,че	изпълнителите	на	изворен	фолклор	са	техни	близки	
предци.
	 Обичаите	 Коледа,	 Заговезни,Лазаровден,Гергьовден,	 Задушница,	
Еньовден	се	оказаха	интересни	за	проучване.И	макар	да	ни	се	струва,	че	всичко	
знаем	за	миналото		и	традициите	си	,	винаги	има	нещо	ново	което	изненадва	и	
което	научаваме	.	Защото	историята	на	Добруджа	е	богата	на	събития	,	животът	на	
жителите	и	е	наситен	с	превратности	.И	до	днес	в	с.	Жегларци	спорят	коя	традиция	
е	“местна”	и	коя		е	“пренесена	“	от	преселците	,	чия	носия	е	автентична	и	защо	добруджанката	вплита	
по	своеобразен	начин	шевиците		в	носията	си	,	как	дадена	“шарка“	или	“багра”	показва	произхода	на	
рода.	
	 Мили	 и	 близки	 като	 Вазовите	 “Чичовци“	 се	 оказаха	 хората	 от	 	 с.	 Нова	 Камена.	 	 Техните	
спорове	за	изпълнението	на	песни	и	обичаи	развеселиха		участниците	в	Клуба.	Но		всички	останаха	
изненадани	,	че	само	в	това	село	се	изпълнява	обичая	“На	баира”,	пренесени	в		Нова	Камена	от	стара	
Камена	–	родно	място	на	мнозина	,	предпочели	несгодите	в	българските	предели	пред	установения	
и	“по-богат	“	живот	в	Румъния.	
	 Оказа	 се,	 че	 и	 в	 Добруджа	 	 е	 	 имало	 	 кукери.	 Село	 Честименско	 години	 наред	 (с	 кратко	
прекъсване)	е	съхранило	този	обичай.		Срещнахме	се	с	местния	“майстор”	на	кукерски	маски		Георги	

Камбуров	 (69	 г.).	 Разказаното	 от	 него	 заинтригува	 всички.	 Дори	 и	 жителите	 на	 селото	 останаха	
изненадани	от	факта,	какво	огромно	богатство	съхраняват	в	паметта	си,	и	от	желанието	на	учениците	
да	научат	по	нещо	и	от	тях.	
	 Да	си	майстор	,	да	ти	се	носи	славата	по	цялата	добруджанска	земя	е	присъщо	сякаш	само	
в	художествената	литература	.	Казвайки	това	,	пред	нас	веднага	оживява	образът	на	Йовковия	герой	

Сали	 Яшар.	 Оказа	 се,	 че	 певецът	 на	 Добруджа	 истински	 е	 познавал	
местните	 хора,	 че	 майстори	 на	 каруци	 с	 челичени	 звуци	 наистина	
съществуват.	Открихме		такъв	майстор	в	с.	Нова	Камена-	84	годишния	
Ради	Върбанов	Ников.	Коларо-желeзар	,наследил	своя	занаят	от	чичо	
си	 Марин.	 В	 малката	 му	 работилница	 са	 запазени	 автентични	 пещ	
(уджак)	и	духало,	а	работливите	му	ръце	могат	да	измайсторят	всичко.	
Най-прочут	обаче	майстор	е	със	своите	каруци	,	които	се	познават		по	
дрънченето	на	оста,	държаща	колелата.	Дядо	Ради	се	гордее	със	своя		
усталък,	но	и	съжалява	,че	няма	на	кого	да	предаде	занаята	си	.	Днес	
младите	хора	не	искат	да	учат	занаят,	а	“Занаятът	е	хубаво	нещо”	–	с		
гордост	сподели	майсторът.	
	 Горд	 със	 своето	 майсторство	 е	 и	 Иван	 Стефанов	 –	 Джулбарса	
от	 с.	 Безмер.	 Богата	 е	 биографията	 на	 този	 човек,	 многобройни	 са	

уменията	му	–	освен	дърводелец	–бъчвар	,		той	е		художник	,		часовникар	,		скулптур	.	Трудът	за	него	
е	извор	на	живот,	вдъхновение	,	прераждане	.	С	всеки	
нов	 предмет,	 изработен	 от	 дядо	 Иван,	 преоткрива		
себе	си.	Обича	да	прави	подаръци	–	малки	буренца-	
на	 младоженци	 и	 приятели.	 Единственото	 му		
неосъществено	желание	е	да	участва		в	национална	
изложба	на	майсторите	–	бъчвари.
	 Момичетата	 от	 Клуба	 се	 опитаха	 да	
възстановят	обичая	Еньова	буля	,	който	се	празнува	
на	 24	 юни	 .	 На	 този	 ден	 се	 берат	 билки	 за	 здраве	 и	
любов	 ,	правят	се	наричания	за	женитба	 	 ,	 гадае	се	
за	бъдещето	на	момите	и	за	берекет.	На	 	Еньовден	

се	 открива	 и	 жътвата	 .	 Цялото	 село	 се	 сбира	 на	
нивата	на	най-добрия	стопанин	,	където	момите	пеят	

пожелания	за	здраве	и	плодородие.	На	Еньовден	не	се	работи,	а	следващите	дни	са	най-важните	за	
добруджанци	,	които	тачат	поговорката	“Ден	година	храни	”.
	 Четиримесечната	дейност	на	Клуба		приключи	с	екскурзия	до	етнографски	
комплекс	“	Етъра”	и	“Музей	на	резбарското	изкуство”	в	Трявна	.	Младите	
фолклористи	 ще	 излязат	 в	 заслужена	 ваканция	 през	 летните	 месеци,	 а	
през	септември		ще	се	съберат	отново	,	защото	им	предстои	най-важната	
задача	–да	обработят		събраната	информация	и	да	подготвят	издаването	
на	цветна	брошура	 .	И	както	е	по	българска	традиция	–работата	им	ще	
приключи	на	Димитровден	.	И	ако	е	доволен	стопанинът-	община	Тервел–	
отново	ще	ни	“глави“	за	работа.
	 Мили	 съграждани,	 бъдете	 до	 нас	 в	 предприетите	 инициативи,	
напътствайте	ни,		благословете	желанието	ни	да	се	учим	и	помним!

Участници в Клуб за  автентичен фолклор    
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С	“лазарски	премени”	- 	31.03.20 07, 	на	
конк урс	за	лазарски	групи	и	обичаи

За занаятите: 

„И занаятът има враг, неговото име е невежеството.”

     Б. Джонсън

                  МИСЪЛ НА БРОЯРУБРИКА

Майсторът	железар	Ради	Върбанов	разказва
	за	занаята	си	-	Н.	Камена,	20	Юни	2007	г.
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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: 
ДОБРУД Ж АНСКО НАСЕ ЛЕНИЕ В МОЛДОВА.

Споме ни от Д р. Пачов и Д . К ацев з апис ани и отпечатани през 1918 г

Тук	г-ца	Патронова	от	гр.	Силистра,	студентка	по	медицина,	с	риск	за	живота	си	се	помъчи	да	помогне	на	нещастниците,	
ала	 безуспешно.	 За	 да	 бъдем	 по-добре	 третирани,	 искахме	 защитата	 на	 командваш	 капитан	 Йонаку,	 който	 срещу	 подкуп	
поразпускаше	обръча	и	можехме	да	си	купуваме	отвън	храна,	но	имаше	ужасни	дни,	когато	Йонаку	изгубваше	на	комар	и	
викаше	побеснял:

-	Аз	съм	добър,	много	добър,	ала	щом	се	разсърдя	ставам	звяр.	И	за	да	не	забие	този	звяр	зъби	и	нокти	в	беззащитните	нас,	
давахме	му	нов	подкуп	от	3	-	5	000	лв.

Дойде	заповед	да	ни	преместят	от	Галац,	но	след	като	дадохме	около	10000	лв.,	оставиха	ни.
В	това	време	смениха	Йонаку	с	капитан	Фулга,	който	за	да	действува	за	освобождението	ни,	взема	от	силистренци	10	000	

лв.,	а	от	тулчанци	-	30	000	лв.
Какво	е	било	това	освобождение	се	вижда	от	факта,	че	след	десет	дни	бяха	хванати	от	тайната	полиция	и	поставени	под	

надзор.	
В	началото	на	април	1917	г.	започнали	бързо	да	ги	изпращат	на	фронта.	На	гара	Красна,	близо	до	Васлуй,	в	конски	вагони	

са	живели	отвлечените,	150%	измръзнали	от	студовете,	“а	останалите	бяха	скелети	на	хора,	реят	гроб,	за	да	скъсят	дните	и	
нощите	на	своя	мъченически	живот;	от	тирани	и	мародери”.	И	сълзи	капят	от	очите	на	разказвача	Иван	Иванов	от	гр.	Тулча.

В	 	Делени	населението,	заедно	с	войските,	по	най-жесток	начин	е	показвало	своята	омраза	към	българи	е	и	не	са	редки	
случаите,	когато	последният	молдованин	или	войник	да	пребие	някой	от	отвлечените.	Тук	намери	и	смъртта	си	70	-	годишният	
Янко	Пачев	от	гр.	Тулча,	ударен	с	тояга	по	тавата	от	един	селянин,	когото	военния	прокурор	освободил.	

Като	отговор	на	постъпката	си	той	със	смях	заявил:	

-Нищо!	Един	българин	по-малко.
В	Подолени	комендантът	бил	от	Кюстенджа,	при	всеки	случай	псувал	и	оскърбявал	по	най-мръсен	начин	българите.	Не	ги	

оставял	свободни	дори	и	в	нещастието	им,	а	с	гнет	и	тирания,	ги	призовавал	да	се	явят	поред	него,	за	да	ги	оскърбява.
В	лагера	Савени	селяни	от		Силистренско	били	изтезавани	ужасно.Често	били	бити	без	причина	и	заставяни	да	работят	по	

местата	си,	без	да	получават	по	два-три	дни.	От	лишения	и	мъки	мнозина	умрели.
Тук	един	сръбски	подпоручик,	за	да	покаже	геройството	си,	хвърлял	бомби	в	лагера	и	избил	няколко	жени	и	деца.	Вместо	

защита	-	смях	и	нов	побой	от	румънските	войници	и	офицери.
Считани	в	Галац	за	заразени	селяните,	7	000	души,	били	обградени	от	кордон	войници,	без	да	се	вземат	мерки	от	медицинските	

власти	за	спиране	на	развилнялата	се	смърт.	За	да	се	довърши	картината	на	изтреблението,	тия	нещастници	са	натоварени	на	
влакове	по	2	000	души	и	откарани	към	гр.	Яш.	Искате	ли	да	попътуваме	с	тия	влакове,	за	да	добиете	пълна	представа	за	ужаса,	
за	да	видите	зверските	обноски	на	“културна	Румъния”?	Елате,	ала	предупреждавам	Ви:	бъдете	твърди	по	душа	и	корави	по	
сърце.	

Да	видим:	“	В	този	вагон	са	90	души	-	мъже,	жени	и	деца.	Една	майка	скубе	косите	си	над	4	умрели	деца,	Но	какво	става	
с	нея	?	Тя	бледнее,	почернява	като	въглен	-	и	с	един	отчаян	рев	пада	върху	труповете	на	своите	деца	и	завинаги	склопва	очи.	
Мракът	не	позволява	да	се	видим	добре	какво	става	там,	в	ъгъла.	Писъци	и	неразбрани	думи,	Гърчат	се	и	умират	здрави	и	
силни	мъже,	наши	съотечественици.	Те	забиват	зъби	в	дъските	от	мъките	на	глада	и	болестта;	облещват	очи,	сякаш	искат	с	едно	
недоизречено	проклятие	завинаги	да	приковат	на	позорния	стълб	своите	тирани.	

В	тия	вагони	е	невъзможно	да	се	пътува.	Носи	се	ужасна	воня	от	разлагащи	се	трупове	и	човешки	нечистотии.	Никого	не	пускат	
да	се	покаже	от	вагона.	Всяка	показана	глава	бива	застрелвана,	-	и	тук,	във	вагона	е	и	тоалетна	и	гроб.	Тия	вагони	са	гробници	с	
мъртви,	и	живи,	които	трябва	да	умрат-	движещи	се	гробници,	които	разнасят	смрад	и	зараза.	

Всеки,	който	помоли	да	се	приберат	умрелите,	които	във	всеки	влак	са	достигнали	до	невероятната	цифра	250-300	души,	бива	
застрелван,	защото	умрелите	фигурирали	в	поименния	списък,	а	всички	трябва	да	бъдат	предадени.	Каква	изпълнителност	!

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.	 Децата	 трябва	 да	 бъдат	 отделени	 от	 ТЕЛК,	 каза	 при	 посещението	 си	 в	
Добрич	зам.-министърът	на	труда	и	социалната	политика	Иванка	Христова.	
Тя	 участва	 в	 работна	 среща	 на	 тема	 “Проблеми	 на	 семействата	 на	 деца	 с	
увреждания”,	проведена	в	Областна	управа.	На	никого	не	е	нужно	да	имаме	
деца	 с	 намалена	 трудоспособност.	 Наложително	 е	 да	 се	 намерят	 начини,	
чрез	които	да	им	се	помага.	Подрастващите	трябва	да	се	прехвърлят	към	
други	 комисии,	 които	 да	 определят	 рехабилитацията	 им	 и	 да	 следят	 за	
адаптацията	на	децата	в	обществото.	Същото	важи	и	за	хората	на	възраст	
от	15	до	60	години.	Не	трябва	да	се	мери	тяхната	намалена	трудоспособност,	
а	да	се	определи	как,	колко	и	какво	биха	могли	да	работят.	Само	така	бихме	
могли	 да	 интегрираме	 тези	 хора.	 Според	 Христова	 трябва	 да	 настъпят	
промени	и	при	преглеждането	на	пенсионерите	от	ТЕЛК.	Около	това	мнение	
са	 обединени	 министерствата	 на	 здравеопазването	 и	 труда	 и	 социалната	
политика.	
2.	 Окръжната	 следствена	 служба	 е	 приключила	 с	 мнение	 за	 съд	
производството	 срещу	 36-годишния	 Диян	 Мариянов	 Димитров	 от	 Тервел.	
Разследването	 е	 установило,	 че	 от	 април	 1996	 г.	 до	 края	 на	 2001	 г.	 той	 е	
източил	 120	 028	 лв.	 от	 клона	 на	 “Хебросбанк”	 в	 добруджанското	 градче.	
Диян	Мариянов	е	бил	служител	на	банката,	на	длъжност	супервайзор.	Имал	
е	пълен	достъп	до	компютърната	система.	При	изпълнение	на	служебните	
си	 задължения	 обвиняемият	 установил,	 че	 има	 пропуск	 в	 банковия	
програмен	 продукт.	 Той	 давал	 възможност	 да	 се	 поставя	 дебитно	 салдо	
по	 клиентски	 депозити	 и	 безсрочни	 влогове.	 Диян	 Мариянов	 започнал	
да	 поставя	 кредитни	 салда	 по	 свои	 лични	 сметки	 или	 по	 такива	 на	 хора,	
на	 които	 дължал	 пари,	 без	 да	 издава	 първични	 финансови	 документи,	
установили	следователите.

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

1.	 Оказва	 се,	 че	 възможността	 да	 бъдат	 лишени	 от	 правоуправление,	
плаши	 най-много	 водачите	 на	 МПС.	 С	 промените	 в	 закона	 за	
движение	 по	 пътищата	 шофьорите	 ще	 бъдат	 много	 по-внимателни.	
Новият	 Закон	 за	 движение	 по	 пътищата	 влезе	 в	 сила	 от	 1	 юли.	 Според	
него	всеки,	който	превиши	позволената	скорост	с	31	км/ч	ще	бъде	лишен	
от	книжката	си	поне	за	един	месец.	Ако	превишението	е	от	41	до	50	км/ч,	
книжката	се	отнема	за	два	месеца.	Законът	е	много	по-строг	и	възможността	
да	бъде	отнета	книжката	за	нарушение	е	по-голяма.	Извършените	досега	
проучвания	недвусмислено	доказват,	че	меките	гуми	са	причина	за	едно	от	
всеки	двадесет	пътни	произшествия	в	Европа	заради	увеличения	спирачен	
път	на	мокра	настилка	и	допълнителния	риск	от	спукване,	допълват	от	КАТ.	
2.	Все	още	само	запитвания	е	имало	в	областната	дирекция	на	ДФ	“Земеделие”,	
във	 връзка	 със	 започналото	 записване	 на	 земеделските	 производители,	
които	имат	намерения	да	кандидатстват	пред	ДФ	“Земеделие”	за	ползване	

на	целева	субсидия	за	есенната	сеитба,	съобщиха	от	областната	дирекция.	
Очаква	 се	 -	 след	 разгласяване	 на	 информацията,	 броят	 на	 желаещите	
да	 се	 увеличи.	 От	 02	 до	 13	 юли	 земеделските	 производители	 могат	 да	
подават	 в	 областните	 поделения	 на	 Държавен	 фонд	 “Земеделие”	 или	 в	
общинските	 служби	 по	 земеделие	 и	 гори	 намерение	 за	 участие	 в	 целеви	
кредит	за	закупуване	на	семена	за	производство	на	пшеница,	реколта	2008	
г.	и	целеви	кредит	за	закупуване	на	минерални	торове	за	производство	на	
пшеница,	реколта	2008	г.	Двете	линии	са	част	от	механизма	за	финансово	
подпомагане	на	есенната	кампания	по	сеитбата	на	пшеница,	реколта	2008	г.	
Целеви	кредит	ще	се	предоставя	на	физически	лица,	еднолични	търговци	и	
юридически	лица,	регистрирани	като	земеделски	производители,	съгласно	
Наредба	 №3	 от	 29.01.1999	 г.	 -	 за	 създаване	 и	 поддържане	 на	 регистър	 на	
земеделските	производители.
3.	Ден	след	като	ТЕЦ	“Марица	Изток”	отрови	Гълъбово,	в	Димитровград	бе	
регистрирано	 превишаване	 на	 нормата	 на	 серния	 диоксид	 във	 въздуха	
с	 1,28	 пъти	 от	 допустимото.	 Следващите	 отчетени	 стойности	 са	 били	 под	
алармения	праг.	От	регионалната	екоинспекция	в	Хасково	обясниха,	че	все	
още	са	в	сила	дадените	предписания	на	операторите	на	топлоелектрическите	
централи	 за	 незабавно	 редуциране	 на	 мощностите	 и	 преминаване	 на	
въглища	с	по-ниско	сярно	съдържание.
4.	Българският	нападател	на	“Тотнъм”	Димитър	Бербатов	бе	номиниран	за	
Отбора	на	Века	на	Асоциацията	на	Професионалните	футболисти	в	Англия.	
Бербо	се	нареди	до	най-големите	легенди	на	Острова,	като	бе	избран	за	един	
от	 представителите	 на	 “Тотнъм”	 в	 престижната	 анкета.	 През	 тази	 година	
Асоциацията	 на	 Професионалните	 футболисти	 празнува	 своя	 стогодишен	
юбилей	и	анкетата	е	само	част	от	празненствата.
По-важните новини през изминалата седмица  от чужбина:
1.	 На	 България	 ще	 са	 необходими	 100	 години,	 за	 да	 настигне	 останалите	
членки	на	ЕС.	Това	сочи	изследване	на	Калифорнийския	университет	в	Лос	
Анджелис	 (UCLA).	 Според	 изчисленията	 на	 Калифорнийския	 университет	
на	 Унгария	 ще	 са	 нужни	 30-35	 години,	 на	 Чешката	 република	 	 25	 години,	
на	 Румъния	 	 40-45	 години,	 за	 да	 достигнат	 стандарта	 на	 Западна	 Европа.	
Двете	 крайности	 според	 изследването	 са	 Словения,	 на	 която	
ще	 са	 необходими	 само	 5	 години,	 и	 България,	 която	 няма	
да	 догони	 останалите	 членки	 на	 ЕС	 в	 близките	 100	 години.	
Изследването	 на	 Калифорнийския	 университет	 сочи,	 че	 от	 1989	 година	 в	
страните	 от	 Централна	 и	 Източна	 Европа	 (ЦИЕ)	 е	 налят	 капитал	 в	 размер	
на	 240	 млрд.	 долара.	 В	 момента	 производителността	 на	 Унгария	 е	 60%	
от	 средната	 стойност	 за	 ЕС.	 В	 началото	 на	 90-те	 години	 на	 миналия	 век	
заплатите	 в	 ЦИЕ	 са	 представлявали	 7%	 от	 германските	 и	 австрийските,	 а	
в	момента	са	20	процента.	Що	се	отнася	до	различията	в	икономическата	
структура,	 изследването	 сочи,	 че	 в	 15-те	 държави	 стари	 членки	 на	 ЕС	
служителите	в	малките	и	средните	предприятия	възлизат	на	50%	от	цялата	
работна	сила,	докато	в	Унгария	това	съотношение	е	само	20	процента	и	дори	

по-ниско,	а	в	останалите	държави	от	региона	то	е	10	процента.
2.	 Руският	 президент	 Владимир	 Путин	 потвърди	 пред	 американския	
си	 колега	 Джордж	 Буш,	 че	 ще	 се	 оттегли	 от	 поста	 си	 след	 изтичане	
на	 мандата	 му	 през	 2008	 г.	 Владимир	 Путин	 ясно	 заявява,	 че	 според	
руската	 конституция,	 той	 трябва	 да	 се	 оттегли	 от	 президентския	 пост,	
и	 че	 той	 ще	 го	 направи	 се	 говори	 още	 в	 медиите.	 Лидерите	 на	 двете	
страни	 обсъждат	 проблеми,	 около	 които	 е	 съсредоточена	 цялата	
световна	 политика.	 Това	 е	 борбата	 с	 тероризма,	 трафика	 на	 наркотици,	
кризата	 в	 Близкия	 Изток,	 ядрената	 програма	 на	 Северна	 Корея	 и	 Иран.		
Важността	 на	 срещата	 потвърждават	 не	 само	 преговорите,	 но	 и	 мястото,	
където	 бяха	 проведени.	 Владимир	 Путин	 е	 първият	 от	 чуждестранните	
лидери,	 който	 е	 поканен	 от	 Джордж	 Буш	 в	 семейното	 имение	 в	
Кенъбънкпорт.	
3.	 Според	 изследване	 на	 Световната	 здравна	 организация	 (СЗО)	 пушенето	
може	да	причини	смъртта	на	един	милиард	души	през	XXI	век.	В	настоящия	
момент,	 по	 данни	 на	 СЗО,	 пушенето	 убива	 5,4	 млн.	 души	 за	 година,	 като	
половината	 са	 от	 развиващите	 се	 страни.	 Един	 от	 експертите	 в	 СЗО	 по	
тютюнопушенето	Дъглас	Битчър	отбеляза,	че	ако	на	правителствено	ниво	
бъдат	 приети	 такива	 мерки	 като	 високи	 данъци,	 забрана	 на	 реклами	 за	
цигари	и	пушене	в	офиси	и	на	обществени	места	тютюнопушенето	към	2050	
г.	ще	се	съкрати	наполовина.	Като	пример	той	споменава	такива	държави	
като	Сингапур,	Австралия	и	Тайланд,	които	имат	строго	законодателство	в	
сферата	на	тютюнопушенето.
	

През	 изминалия	 период	 от	 2	 юли	 до	 6	 юли	 2007	 год.	 на	 територията	
обслужвана	 от	 Областна	 Дирекция	 „Полиция”	 (ОДП)-Добрич,	 са	 регистрирани	
21	криминални	престъпления		произшествия.

След	проведени	оперативно	–	издирвателни	мероприятия,	организирани	
от	 служители	 на	 сектор	 “Криминална	 полиция”	 при	 Първо	 РПУ	 –	 Добрич	 и	
РПУ	-	Тервел	са	установени	и	задържани	две	лица	обявени	за	общодържавно	
издирване,	 на	 23	 и	 62	 години,	 от	 гр.Добрич	 и	 гр.	 Тервел.	 	 Двамата	 мъже	
са	 издирвани	 от	 служителите	 на	 реда,	 съответно	 във	 връзка	 с	 досъдебно	
производство	/23г./	и	по	искане	на	столичен	районен	съд	/62г.	/	Задържаните	
лица	са	предадени	на	съответните	институции.

Също	 така,	 след	 активни	 оперативно	 –	 издирвателни	 мероприятия	
организирани	от	служители	на	Първо	РПУ	–	Добрич	е	установено	14	-годишно	
момче,	 ученик	 от	 специализирано	 учебно	 заведение	 на	 територията	 на	
гр.	 Добрич,	 което	 на	 03.07.2007	 година	 е	 напуснало	 	 училището	 и	 е	 било	 в	

неизвестност.	 Спрямо	 непълнолетното	 лице	 няма	 извършено	 престъпление.	
Служителите	на	полицията	са	го	върнали	в	учебното	заведение.

През	изминалите	дни	на	територията	обслужвана	от	ОД	„Полиция”-	Добрич	
са	регистрирани	27	пътно-транспортни	произшествия	с	нанесени	материални	
щети,	25	пострадали	граждани	и	4	загинали.	

На	 02.07.2007	 година,	 около	 14,30	 часа	 в	 района	 на	 с.	 Поручик	 Гешаново,	
общ.	 Добричка,	 възниква	 ПТП	 при	 което	 лек	 автомобил	 марка	 “Фолксваген	
Голф”,	управляван	от	М.С./46	г./	от	гр.	Тервел,	напуска	платното	за	движение	и	
се	блъска	в	желязобетонен	стълб.В	резултат	на	възникналото	ПТП		водача	на	
автомобила	 е	 получил	 фрактура	 в	 областта	 на	 лявата	 ръка.	 Пострадали	 са	 и	
пътуващите	в	автомобила	две	жени	на	по	28	години	от	с.	Сърнец	и	с.	Градница,	
общ.	 Тервел	 и	 12-	 годишно	 момиче	 от	 с.	 Градница.	 Едната	 жена	 е	 получила	
фрактура	 на	 крак,	 а	 другата	 жена	 е	 с	 комоцио	 и	 натъртвания	 по	 тялото.	
Дванадесет	годишното	дете	в	резултат	на	пътния	инцидент	е	получило	черепно	

–	мозъчна	травма.		Пострадали	лица	са	настанени	за	лечение	в	МБАЛ	–	Добрич.	
По	 автомобила	 са	 нанесени	 значителни	 материални	 щети.	 Обстоятелствата	
довели	 до	 възникването	 на	 ПТП	 се	 изясняват	 в	 условията	 на	 досъдебно	
производство.		

Поделенията	 на	 ОД„ПБЗН”-	 Добрич	 са	 участвали	 в	 гасенето	 на	 78	 пожара	
с	 нанесени	 материални	 щети.	 Голяма	 част	 от	 тях	 са	 възникнали	 в	 сухи	 треви	
и	отпадъци	и	поради	проявена	немарливост	на	гражданите.	Единият	пожар	е	
възникнал	на	територията	на	град	Тервел.	

Във	връзка	с	усложнената		пожарна	обстaновка	на	теритоирята	на	област	
Добрич,	ОД	”ПБЗН”–	Добрич	за	пореден	път	се	обръща	към	жителите	на	областта,	
да	бъдат	изключително	внимателни	и	стриктно	да	спазват	противопожарните	
изисквания.	Земеделските	стопани	да	направят	необходимите	противопожарни	
ивици	 на	 житните	 масиви	 и	 да	 назначат	 	 охрана	 с	 цел	 своевременно	
сигнализиране	при	възникване	на	пожари.	

      В И ц  Н А  Б Р О ЯРУБРИКА:
Медицински страхотии

Това, което не бихте искали да чувате по време на операция:
1.	Такаааааа...	Това	нещо	засега	няма	да	го	пипаме.	Като	отворим	по-широко,	
ще	стане	ясно.
2.	Приеми	тази	жертва,	о	Велики	Демоне	на	Мрака.
3.	Хей,	хей,	пусни,	пусни	бе!	Лошо	куче!
4.	Чакайте	малко,	ако	това	е	жлъчка,	аз	тогава	какво	отрязах?
5.	А,	не...	Къде	ми	е	часовника?
6.	И	сега	колко	ще	чакаме,	докато	пак	пуснат	тока?
7.	Да	знаете	дали	някой	е	оживявал	след	вкарване	на	500	ml	от	този	разтвор?
8.	Знаете	ли	колко	е	сега	един	бъбрек	на	черно?	На	този	тук	май	ще	му	трябват	
два.
9.	Я	се	пазете	настрани,	че	ми	паднаха	контактните	лещи.
10.	Е	какво,	колеги,	нека	приемем	това	като	горчив	урок.
11.	Стерилен	-	мерилен...	нали	чистачката	винаги	бърше	пода?
12.	Какво?	Не	беше	ли	този,	който	искаше	да	си	смени	пола?
13.	Е	какво	пък,	той	вече	има	деца.	Нали?
14.	Пожар!	Всички	да	се	евакуират!
15.	Идиоти!	Кой	от	вас	е	скъсал	47-ма	стр.	на	ръководството?
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ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ТЕРВЕЛ
На	12	юли	от	10:00	часа	ще	се	проведе	заседание	на	Общинския	

съвет.Дневният	 ред	 предвижда	 да	 се	 обсъждат	 изменения	 и	
допълнения	на	Правилника	за	работата	 на	общинския	 съвет	и	на		
Наредба	 1,	 която	 касае	 обществения	 ред,чистотата	 в	 населените	
места	,	имуществото	на	гражданите	и	околната	среда.	

Предложенията	 за	 промяна	 в	 Правилника	 за	 работа	 на	
Общинския	съвет	се	внасят	за	обсъждане	от	Председателя	Айдън	
Фаик.	 Предлага	 се	 да	 бъдат	 променени	 досегашните	 текстове	 ,	
за	 да	 се	 обособи	 длъжност	 „Зам.Председател	 на	 Общински	 съвет	
Тервел”.	 Определят	 се	 реда	 за	 избор	 на	 Зам.Председател,	 за	
получаване	 на	 възнаграждение	 от	 общинския	 бюджет	 за	 новата	
длъжност,	за	задълженията	,правата	и	отговорностите	на	лицето,	
което	ще	заеме	длъжността.

Общинският	 съветник	 Нико	 Радев	 внася	 предложение	 за	
промени	 в	 текстовете	 на	 Наредба	 1.	 Кръгът	 на	 забраните	 за	
гражданите	 се	 разширява	 с	 нова	 забрана	 –	 да	 се	 извършват	
нерегламентирани	 повиквания	 на	 служители	 от	 РПУ	 Тервел	 и	 от	
РС’ПБЗН”.	 За	 маловажни	 нарушения	 на	 наредбата	 се	 определя	
глоба	от	10	лв.,	която	да	се	събира	срещу	квитанция	от	нарушителя	
и	да	не	подлежи	на	обжалване.	Отпада	текстът	за	налагане	на	глоби	
до	50	лв.	и	се	предлага	нов	текст	за	налагане	на	глоби	от	50	до	5000	
лв.,	а	за	еднолични	търговци	 и	юридически	 лица	–	имуществени	
санкции	 до	 50	000	 лв.	 Предлага	 се	 при	 повторно	 нарушение	 да	
се	 отнема	 право	 за	 упражняване	 на	 определена	 професия	 или	
дейност.

С	последното	,	трето	предложение	се	внася	искане	да	се	вземе	
решение,	с	което	да	се	поправят	технически	грешки	в	решенията	на	
Общински	съвет	от	11	юни	т.г.

СРЕЩА НА ХОРАТА В НЕРАВНОСТОйНО ПОЛОжЕНИЕ В 
ОБЩИНАТА

Тя	 се	 проведе	 на	 30	 юни	 т.г.	 в	 сградата	 на	 общинска	
администрация.	Поканени	бяха	140	души,	членове	на	сдружението	
на	 хора	 в	 неравностойно	 положение	 в	 Община	 Тервел.	 За	 всички	
тях	пяха	три	талантливи	тервелски	деца	–	Жени	Христова	и	дуета	
Петър	 Добрев	 и	 Виктория	 Пенкова.	 Кмета	 на	 Общината	 отговори	
на	 въпроси	 ,	 поставени	 от	 общността.	 Хората	 се	 интересуваха	 от	
инвестиционната	програма	на	общината	–	т.е.	какви	са	сроковете	
,	в	които	ще	се	изгради	канализация	и	ще	се	асфалтират	улиците,	
на	 които	 живеят.	 Подчерта	 се	 необходимостта	 	 	 от	 изграждане	 и	
оборудване	на	дневен	център	за	хора	с	увреждания	в	Тервел.	Кметът	
пое	 ангажимент	 да	 осигури	 подходящо	 помещение	 в	 общинска	
сграда	и	да	осигури	средства	за	ремонт	и	обзавеждане.	Съобщено	
бе	на	всички	присъстващи	,	че	ще	могат	да	получат	дърва	за	огрев	
при	облекчени	условия.	За	това	са	се	погрижили	Кмета	на	общината,	
председателя	на	сдружението	и	лесничейството	в	Тервел.

ПРОЕКТЪТ „СУХА РЕКА-КЪТ ОТ РАЯ ПОД НЕБЕТО НА 
ДОБРУДЖА” НЕ Е ЗАБРАВЕН

В	 началото	 на	 тази	 година	 	 Общината	 подаде	 проектен	 фиш,	
с	 който	 кандидатства	 за	 получаване	 на	 безплатна	 консултантска	
помощ	 при	 разработване	 на	 проект,	 който	 да	 съответства	 на	
изискванията	 и	 приоритетите	 на	 Оперативната	 програма	 за	
регионално	развитие.	Целта	е	да	се	изготви	проектно	предложение	
за	 развитие	 на	 района	 на	 Суха	 река,	 което	 да	 има	 шансове	 за	
финансиране,	 когато	 стартира	 оперативната	 програма.	 Нашата	
община	 отдавна	 е	 определила	 като	 свой	 приоритет	 търсенето	 на	
възможности	 за	 инвестиции	 в	 суходолието,	 около	 селата	 Балик	 и	
Оногур.	

Предложението	 е	 класиран,	 заедно	 с	 други	 407	 предложения	

на	 български	 общини	 .	 Подадени	 са	 общо	 1500	
предложения.	 До	 края	 на	 месец	 септември	 трябва	 да	 получим	
съответната	 подкрепа	 ,	 за	 да	 можем	 да	 увеличим	 щансовете	 си	
за	 финансиране	 на	 проекта.	 Неговият	 идеен	 вариант	 предвижда	
изграждане	 на	 две	 екопътеки	 –	 за	 наблюдение	 на	 птици	 и	 за	
наблюдение	 на	 блатна	 флора	 и	 фауна,	 осигуряване	 на	 достъп	 до	
скалните	манастири	,	изграждане	и	оборудване	на	място	за	пикник	
и	риболов		до	язовир	„Оногур”	и	на	посетителски		информационен	
център	 в	 с.Балик.Предвижда	 се	 партньорство	 със	 съседната	
община	Крушари.

150 БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА ОТ ОБЩИНАТА ЩЕ БЪДАТ 
КВАЛИФИЦИРАНИ	ПО ПРОЕКТ НА ОБЩИНАТА ТЕРВЕЛ И 

ПГАС ДОБРИЧ
На	 4	 юли	 бе	 подадена	 заявка	 от	 общината	 до	 Дирекция	 Бюро	

по	 труда	 Тервел	 за	 набиране	 на	 безработни	 лица	 от	 гр.Тервел	 и	
селата	Орляк,	Каблешково	и	Градница.	Те	ще	получават	стипендии	
от	 по	 176	 лв.	 месечно	 ,	 докато	 се	 обучават	 по	 три	 специалности	
–	 „фермер-земеделец”	 ,	 „Монтьор	 на	 селскостопанска	 техника”	 и	
„Земеделско	стопанство”.	Средствата	се	осигуряват	от	бюджета	на	
проекта.	Кандидатите	трябва	да	са	регистрирани	като	безработни.	
15	 от	 тях	 ще	 преминат	 5	 месечен	 курс	 на	 ограмотяване	 и	 след	
това	 ще	 бъдат	 квалифицирани	 в	 някоя	 от	 трите	 специалности	 по	
техен	 избор.Обученията	 ще	 се	 водят	 в	 трите	 села	 и	 в	 гр.Тервел	 и	
са	разпределени	в	три	цикъла	–	от	10	август	до	25	октомври	,	от	1	
ноември	до	15	януари	2008	и	от	1	февруари	до	15	април.	Обучението	
по	ограмотяване	ще	започне	от	1	септември.	Паралелно	с	курсовете	
ще	се	работи	и	по	обновяването	на	сградата	на	бившето	общежитие.	
Тя	ще	се	превърне	в	квалификационен	център	,	като	ремонтът	й	се	
финансира	също	по	проекта	,	спечелен	по	Програма	Фар	на	МТСП.

О Б Щ И Н С к И  В Е С Т ИРУБРИКА:

В И Е  П И Т А Т Е ,  к М Е Т А  О Т Г О В А Р ЯРУБРИКА:
ВЪПРОС: Кой и по какъв начин определя кои улици в Тервел ще се асфалтират и кога ще става това? Защо за някои се предвижда ремонт, а за други не?
ОТГОВОР:	Всички	улици	в	Тервел	и	по	селата	се	нуждаят	от	асфалтиране	и	ремонт	на	тротоарите.	През	последните	седемнадесет	години	в	нашата	община	не	са	извършвани	основни	ремонти	на	улици	.	

През	първите	две	години	от	настоящия	мандат	ние	също	не	ремонтирахме	улици.	Собствените	средства	от	общинския	бюджет	и	от	одобрени	проекти	с	външно	финансиране	влагахме	основно	за	ремонти	и	
саниране	на	училища,детски	градини,читалища.Разбира	се,че	приоритет	са	децата	и	условията	,	при	които	те	са		поставени	в	учебните	,	детските	заведения	и	през	свободното	си	време.	

От	 2004	 г.	 до	 момента	 държавата	 не	 е	 финансирала	 	 общински	 	 проекти	 за	 ремонти	 на	 улици.	 Затова	 през	 2006	 г.	 изтеглихме	 кредит	 .	 Средствата	 ,естествено	 ,бяха	 вложени	 в	 приоритетни	 обекти	 –	
квартал	„Изгрев”	и	улица	„Хан	Аспарух”.	Всички	сме	наясно,	че	ул.	„Хан	Аспарух”	е	главната	улица	на	Тервел,	с	най-интензивен	пътников	и	товаро	поток	и	тя	първа	трябваше	да	бъде	ремонтирана.През	тази	
година	успяхме	да	отделим	средства	за	ремонт	на	още	няколко	улици.Те	са		включени	в	инвестиционната	програма	на	общината	по	няколко	основни	критерия:	да	имат	изградена	канализация	или	да	имат	
финансиран	проект	за	изграждане	на	такава	непосредствено	преди	да	бъдат	асфалтирани	,	да	представляват	подход	към	често	посещаван	обект	/	църква	,	училище	,	болница	и	др./	,	да		имат	плътен	трафик	
на	преминаващите	по	тях	превозни	средства,	да	са	разположени	в	гъсто	населени	квартали	на	града.

Разбираемо	е	всички	да	смятат,	че	тяхната	улица	трябва	да	бъде	асфалтирана.Към	общината	заваляха	преписки	от	граждани	от	различни	улици.Но	кой	би	могъл	да	обнови	едновременно	всички	улици	в	
един	град,	след	като	десетки	години	те	само	са	се	рушили	?	Хубавото	е,	че	успяхме	да	намерим	начини	и	да	започнем	да	ремонтираме	улиците	в	Тервел	преди	да	започнат	да	работят	програмите,	по	които	ще	
се	усвояват	средства	от	европейските	фондове.Така	до	края	на	2007	г.	ще	имаме	няколко	преасфалтирани	улици	в	Тервел	и	когато	започне	приемането	на	проекти		по	оперативните	програми	/	очаква	се	това	
да	стане	в	началото	на	2008	г./,	ще	можем	да	ремонтираме	още	улици.Така	в	период	не	по-дълъг	от	3	поредни	години	ще	се	обнови	цялата	улична	мрежа	в	града.

За	да	обелите	лесно	сварен	език,	потопете	го	в	студена	вода	веднага	след	изваждането	му	от	бульона.	
Месо,	което	е	получило	лек	дъх,	сложете	за	10	мин	в	слаб	прецеден	чай	от	лайка.	Изплакнете	го	със	

студена	вода.	Ако	дъхът	не	се	е	изгубил	напълно,	повторете.	Употребете	го	след	по-продължителна	
топлинна	обработка.	

В	хладилник	се	държат	само	пресните	колбаси	–	сухите	и	полусухите	губят	от	вкусовите	си	качества.	
Най-добре	се	съхраняват,	закачени	в	килер,	но	не	бива	да	се	допират.	

За	да	не	потъмнее	отрязаната	повърхност	на	салама,	намажете	я	с	белтък	или	с	дебел	слой	краве	
масло	(мас).	

Позасъхналите	нарязани	колбаси	натопете	в	студено	мляко	за	30	мин.	Употребете	ги	за	пица	или	топли	

сандвичи.	
Домашно	приготвените	колбаси	често	хващат	плесен.	Ще	я	отстраните,	ако	намокрите	кърпа	в	

гъст	разтвор	от	сол	и	вода	и	с	нея	изтриете	плесенясалите	места.	По	този	начин	се	възпрепятствува	и	
образуването	на	нова	плесен.	

Когато	чистите	риба,	посолете	ръцете	си,	за	да	не	се	плъзга.		
Ако	люспите	се	чистят	трудно,	потопете	рибата	за	една	минута	в	кипяща	вода	или	я	полейте	с	оцет.	

Пържете	рибата	в	силно	сгорещена	мазнина	по	4-5	мин	от	всяка	страна	на	умерен	огън.	
Рибата	се	натопява	предварително	в	смес	от	равни	части	царевично	и	пшенично	брашно	и	малко	

червен	пипер.	

П О Л Е З Н И  С Ъ В Е Т ИРУБРИКА:

Малки кулинарни тайни

За красиви стъпала
Знаете	ли,	че	прочутата	модна	икона	Коко	Шанел	не	излизала	от	вкъщи,	без	да	е	направила	перфектния	

си	педикюр.	Навярно	още	тогава	тази	жена,	превърнала	името	си	в	начин	на	живот	е	знаела,	че	малките	
детайли	правят	една	дама	истинска.

И	без	значение	дали	е	лято	или	зима	ако	държите	на	добрия	си	външен	вид	и	уважавате	достатъчно	
себе	си,	то	няма	да	пропуснете	и	грижите	за	ходилата	си.	Повярвайте	–	те	издават	много	за	една	жена.	
Лесно	и	бързо	можем	да	си	направим	баня	в	домашни	условия.	Не	е	нужно	да	имаме	специална	ваничка,	
въпреки	че	тя	улеснява	процедурата.	Ако	нямаме	можем	просто	да	нелеем	топла	вода	в	подходящ	съд	и	
да	сложим	в	него	соли	за	вана	или	за	крака.	Подберете	аромата	според	настроението	си	и	ефекта,	който	
искате	да	постигнете.	

Изтъркайте	добре	целите	стъпала	с	пила,	без	да	прекалявате.	Така	ще	свалите	мъртвите	клетки	и	ще	
помогнете	на	новата	кожа	да	се	покаже	мека	и	нежна,	такава	каквато	винаги	сте	искала	да	бъде.	

След	 банята	 ги	 подсушете	 с	 мека	 кърпа	 и	 задължително	 намажете	 с	 хидратиращ	 крем.	 Нямате	

представа	какво	невероятно	въздействие	може	да	окаже	тази	кратка	и	забавна	процедура	на	цялото	ви	
тяло.	Може	дори	да	опрете	ходилата	за	кратко	в	стената	над	леглото	и	да	си	направите	лек	масаж	като	
започнете	да	ги	разтривате	със	свита	в	юмрук	ръка	от	пръстите	към	петите.	

В	случай,	че	страдате	от	разширени	вени,	използвайте	медикаменти	за	целта,	но	не	се	доверявайте	на	
козметичните	серии	в	тази	насока,	а	подберете	продукт	от	аптека,	дори	се	консултирайте	със	специалист.	

При	оформянето	на	педикюра	има	няколко	важни	правила:
Стъпалата	трябва	да	излъчват	чистота	и	свежест,	но	не	е	нужно	да	крещят	с	ярък	лак	за	нокти.	Другото	

основно	правило	за	педикюр	-	къси	нокти.	За	разлика	от	ръцете,	тук	дължината	никак	не	е	естетична.	
Направете	равни	нокти.	За	целта	може	да	използвате	нокторезачка,	така	ще	избегнете	врастването	

на	нокътя	в	плътта,	което	е	изключително	болезнено	и	се	налага	лекарска	намеса,	за	да	бъде	отстранено.	
След	това	можете	леко	да	заоблите	краищата	с	пиличка.	

Накрая	не	забравяйте,	че	нежните	и	гладки	стъпала	са	супер	секси	на	допир	и	за	гледане.
www.rozali.com

Б А Б А  Т А к А  П Р А В Е ш ЕРУБРИКА:
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След	броени	дни	,	на	18	юли	се	навършват	170	
години	от	рождението	на	Апостола	на	Свободата.	
Затова,	 макар	 че	 ваканцията	 е	 в	 разгара	 си,	
децата	в	Тервел	не	пропуснаха	да	посветят	част	
от	времето	си	на	тази	годишнина.

На	 05	 юли	 в	 двора	 на	 ЦДГ	 „Детелина”	
гр.	 Тервел	 се	 проведе	 поредното	 спортно-
развлекателно	 мероприятие	 с	 деца,	 в	 рамките	
на	 Общинската	 ваканционна	 програма	 „Наше	
лято”.	 В	 спортната	 инициатива	 се	 включиха	 25	
деца	 на	 възраст	 от	 5	 до	 14-	 годишна	 възраст.	
Задачата,	 пред	 която	 нашите	 приятели	 бяха	

изправени	бе	скок	дължина.	Участниците	бяха	разделени	в	две	възрастови	групи,	поради	голямата	
разлика	във	възрастта	и	физическите	им	възможности.	В	първа	възрастова	група	се	надпреварваха	
децата	от	5-	до	9	години,	а	в	групата	на	по-големите	какички	и	батковци,	организаторите	включиха	
децата	от	10	до	14	години.	

„Рефер”	на	нашата	спортна	надпревара,	бе	дългогодишният	ни	приятел,	който	винаги	ни	е	оказвал	
съдействие	и	за	което	от	страниците	на	нашият	вестник	му	благодарим-	треньорът	на	КЛА	„Атлетик”	
г-н	Начо	Петров.	Надпреварата	бе	много	оспорвана,	всички	участници	имаха	право	на	3	опита	за	скок	
дължина.	

В	 първа	 възрастова	 група	 І	 място	 зае	 Мила	 Милкова	 Николова	 с	 нейният	 „лъвски”	 скок	 и	
ненадминато	 постижение	 в	 тази	 възрастова	 група	 от	 2,	 70	 метра.	 В	 крайното	 класиране	 ІІ	 място		
зае	Мариян	Пенчев	Георгиев	 с	постижение	 от	2,	48	м.,	а	оспорваното	трето	
място	бе	за	Габриела	Ганчева	Попова	с	1,	90	м.	скок.	Само	с	0,05	м.	по-назад	в	
крайното	класиране	остана	талантливата	малка	спортистка-	Моника	Иванова	
Маринчева,	която	получи	поощрителна	награда	за	отличното	си	постижение	
от	1,	85	м.	

Във	 втора	 възрастова	 група	 първенец	 бе	 Стоян	 Милков	 Стоянов	 с	
недостижимите	за	всички	останали	4,	07	м.,	с	които	той	постави	абсолютен	
рекорд	на	спортното	състезание.	Второ	място	в	челната	тройка	зае	Емануел	
Йорданов	 Дочев	 със	 скок	 дължина	 от	 3,	 46	 м.,	 а	 трети	 бе	 Слави	 Андреев	
Иванов	с	3,	05	м.	

За	 всички	 деца-	 участници	 в	 мероприятието	 бяха	 осигурени	 спорни	

пособия	и	награди	от	Община	Тервел.	
На	следващият	ден	–	6	юли	в	Градски	парк	

гр.	 Тервел	 се	 проведе	 втората	 серия	 от	 спорни	
игри,	 посветени	 на	 Апостола	 на	 свободата	
–	 Васил	 Левски.	 В	 пробег	 на	 170	 м.,	 участие	
взеха	 21	 деца,	 обичащи	 да	 спортуват	 и	 тичат.	
Участниците	 отново	 бяха	 разделени	 в	 две	
възрастови	групи.	В	първа	група	–	5-10	години	
се	 включиха	 13	 деца,	 които	 с	 трепет	 очакваха	
командата	 „старт!”	 от	 Начо	 Петров,	 във	 втора	
група	 стартираха	 8	 участника	 на	 възраст	 от	
11-	 14	 години.	 И	 в	 това	 наше	 мероприятие	
надделяха	момчетата	и	като	брой	участници,	и	в	крайното	класиране.	

При	по-малките	участници	на	първо	място	финишира	Милен	Красимиров	Георгиев	с	„фурорното”	
постижение	 от	 	 31,	 70	 сек.,	 с	 което	 постави	 рекорд	 в	 първа	 възрастова	 група,	 втори	 в	 крайното	
класиране	остана	Владимир	Димитров	Игнатов	с	постижение	от	34,	28	сек.	А	Габриела	Ганчева	Попова	
се	 представи	 блестящо	 сред	 момиченцата	 и	 заслужено	 зае	 трето	 място,	 с	 постижение	 от	 34,32	 сек.	
Поощрителна	награда	за	най-малък	участник	в	дисциплината	пробег	170	м.	получи	малката	Полина	
Ангелова	Игнатова,	която	е	само	на	5	годинки,	а	измина	разстоянието	за	46,	91	сек.

Във	втора	възрастова	група	първенец	бе	Емануел	Йорданов	Дочев	с	27,	33	сек.,	втори	в	класирането	
с	 малка	 разлика	 остана	 Ивайло	 Тодоров	 Иванов	 -27,	 47	 сек.,	 а	 на	 трето	 място	 бе	 Николай	 Ивелинов	
Станчев	 с	 28,73	 сек.	 И	 в	 това	 мероприятие	 се	 раздадоха	 много	 награди,	 а	 този	 път	 те	 бяха	 плажни	

дюшеци,	пояси,	топки	и	много	други.	
Очакваме	 всички	 малки	 и	 големи	 приятели	 на	 следващото	 наше	

мероприятие	„Мис	и	Мистър	Наше	лято”,	с	осигурен	награден	фонд	на	11	
юли	от	9:30	часа	на	Градски	площад	!	

А	 на	 19	 юли	 предстои	 следващата	 ни	 среща	 в	 	 лятната	 ни	 програма-	
Конкурс	за	най-красива	и		оригинална	лятна	рисунка	с	тематика-	слънце,	
плаж,	море…,	всички	желаещи	да	участват,	могат	да	направят	това,	като	
отидат	този	ден		в	ОДК	в	9:30	часа.

За	повече	информация	и	съдействие	се	обръщайте	към		ОДК	и	Община	
Тервел	–	стая	207.	

Заповядайте	!

З А П О ч Н А  Г Р А Д Е ж А  Н А  ц Ъ Р к О В Н И Я  Х Р А М  „ С В Е Т И  Г Е О Р Г И ”
Тази	седмица	започна	градежа	на	зидовете	на	църковния	храм.Въпреки,че	пътят,	който	трябва	да	се	извърви,	за	да	стигнем	до	момента,	в	който	ще	

чуем	празничния	звън	на	църковната	камбана	е	дълъг	,	можем	да	се	поздравим	за	свършеното	до	момента	.Изградена	е	в	пълен	обем	основата,излята	
е	цялата	носеща	плоча	на	сградата.Доставиха	се	11800	тухли	за	градежа.

Техническия	проект,	по	който	се	строи	храма	предвижда	да	се	издигне	17	метров	зид.Затова	задачата	на	изпълнителите	не	е	лека.За	да	се	завърши	
храма,	 трябва	 да	 се	 вложат	 още	 около	 27	000	 тухли.Ще	 се	 изграждат	 купол	 и	 камбанария.Трябва	 да	 се	 осигурят	 средства	 за	 всичко	 това,	 както	 и	 за	
външна	каменна	облицовка	и	за	рисуване	на	вътрешни	стенописи.

Построяването	на	нов	църковен	храм	е	събитие	за	града,	в	който	се	прави	това.	Не	всяко	поколение	може	да	стане	съвременник	на	такова	събитие.
Затова	общината	,	която	е	основният	донор	на	средства	за	строежа	на	храма	до	момента	ще	предложи	на	църковното	настоятелство	и	впоследствие	
на	обществеността	своето	виждане	за	подходящата	форма,	под	която	всеки	тервелчанин	може	да	даде	своя		принос	за	това	Тервел	да	има	своята	нова	
църква.

С Т А Р О  Д Ъ Р В О  Б Е  С Ъ Б О Р Е Н О 
О Т  С И Л Е Н  В Я Т Ъ Р

На	 5	 юли	 в	 обедните	 часове	 на	 деня	 необичайно	 силния	
вятър	повали	старо	липово	дърво	на	улица	„Захари	Зограф”	в	Тервел.
За	 щастие	 няма	 пострадали.Инцидентът	 обаче	 не	 е	 новост.	 Преди	
няколко	 години	 при	 същите	 обстоятелства	 падна	 и	 огромно	 дърво	
в	 центъра	 на	 Тервел	 ,	 до	 снек-бар	 „Истрия”.Преди	 два	 месеца	 	 в	 Нова	
Загора	падащо	дърво	отне	живота	на	дете.	Трябва	ли	да	чакаме	да	се	
случи	 такова	 нещо	 и	 в	 Тервел,	 за	 да	 предприемем	 мерки?	 Ясно	 е,	 че	
дървесните	видове	имат	определена	продължителност	на	живота,	след	
което	започват	процеси	на	съхнене	и	гниене	и	дърветата	стават	опасни.
По-голямата	 част	 от	 дърветата	 по	 улиците	 в	 Тервел	 вече	 наближават	
своята	критична	 възраст.	 През	 2005	 г.	 Кмета	 разпореди	 отсичането	 на	
няколко	стари	липови	дървета	по	централни	тервелски	улици.	Не	бяха	

малко	гражданите	,	които	отправиха	обвинения	и	остри	нападки	към	общината	за	това.	Добре	е	да	се	знае	,	че	отсичането	
на	дърво,	когато	то	е	застрашено	от	падане,	не	е	престъпление	,	а	необходимост	.	Тази	необходимост	е	вписана	в	Закона	за	
устройство	на	територията.По-добре	е	в	крайна	сметка	да	се	лишим	от	дърво,	отколкото	да	рискуваме	нечий	живот.

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

	 Малко	момченце	е	много	запалено	по	телевизията.

	 	Един	ден	майка	му	има	силна	хрема	и	се	чувства	зле.	Когато	

бащата	се	прибира	от	работа,	пита	загрижено	сина	си:

-	Как	е	майка	ти	?

-	Картината	е	добра,	но	звукът	нещо	не	е	наред,	татко	…


