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                      ПРЕ Д С ТА ВЯ М Е  ВИ

- Уважаеми господин Кавръков, Вие сте един от най-
известните певци на добруджански народни песни и за наша  
радост живеете в град Тервел. Съгражданите   Ви се гордеят с 
Вас и затова  сте удостоен със званието „Почетен гражданин” 
на Община Тервел. Това става  на 5 май 2003 год., във връзка с 
Вашата 80- годишнина. 

Чрез това интервю имаме желание да запознаем нашите 
съграждани с  живота Ви, с творческото Ви дело, с невероятните 
певчески умения, с които неведнъж сте прославяли Тервел. 

- Господин Кавръков, разкажете ни най-напред за себе 
си, за семейството си и за Вашата работа .

-Роден съм на 10 март 1923 год. в с. Вентила Братуня- 
Румъния. Произхождам от бедно работническо семейство, 
бяхме 5 деца. За образованието си мога да споделя, че съм 
завършил седмо класно румънско училище. През 1940 год. 
по силата на Крайовската спогодба се преселихме в с. Орляк, 

Тервелско. Както вече споменах, семейството ми живееше скромно, именно заради това се налагаше да 
чиракувам из Добруджа. Години по-късно се задомих, ожених се, родиха ни се трима сина- Христо, Георги и 
Любомир. Христо сега работи в Държавна Дивечовъдна Станция- гр. Тервел, Георги почина- „светла му памет 
!”, а Любомир живее и работи в гр. Шумен. Винаги съм се гордял с децата си и съм бил съпричастен с техният 
живот. 

Работих отначало като бригадир в ТКЗС, а по-късно започнах по-„престижна „ работа - счетоводител. Винаги 
съм се стремял да бъда отговорен и принципен в работата си. През 1953 год. започнах да работя в книжарницата 
в гр. Тервел и там години по-късно се  пенсионирах. 

- Споделете с нас и с читателите ни за Вашата певческа 
дейност- откога всъщност се занимавате с пеене, кой е бил 
вашият пръв наставник, от кого сте наследили таланта 
си ?

-Много ми е трудно точно да определя откога всъщност се 
занимавам с пеене и музика. Аз целият си живот съм прекарал 
под звучните ритми на чудесните народни песни, тъй като моите 
родители често пееха у дома. Те бяха много добри изпълнители на 
народни песни. От тях именно съм се учил и аз. Мога да споделя, 
че те всъщност са били моите първи наставници в пеенето. С това 
отговарям и на въпроса ви от кого съм наследил таланта си- от 
талантливите си родители, които обичаха да пеят, а покрай тях и 
аз припявах хубави, звучни народни песни.  

- Разкажете ни накратко за Вашата първа певческа 
изява, за завоюваните Ви през годините награди и 
отличия. 

-Първата ми певческа изява на сцена беше на Първия събор- надпяване в гр. Тервел,  през 1960 год. Там 
спечелих  Втора награда. Това всъщност бе първото ми отличие като певец на народни песни. Много приятни 
емоции и чувства пораждате у мен, връщате ме назад в годините, колко хубави години бяха ! 

По-късно вече на Първия младежки събор- спартакиада в гр. София, която се проведе през 1962 год. 
завоювах и първият си Сребърен медал. През 1965 год. взех участие в събора- надпяване в сръбския град 
Ниш, тук именно спечелих първата си „Първа” награда. През същата година на Първия национален събор 
за народно творчество в Копривщица спечелих втората си в певческата ми дейност Първа награда. И така, с 
течение на годините, наградите и отличията ми се множаха. 

През 1966 год. участвах в Международния фолклорен събор в английския град Уилтън, тук бях удостоен с 
единствената Първа награда. Класирането бе много оспорвано, участие бяха взели 330 певци и певици от цяла 
Европа, но въпреки всички трудности, смея с гордост да заявя, че аз завоювах призовото място. 

През 1968 год. взех участие в събора- надпяване с хайдушки песни на Агликина поляна край гр. Сливен 
– тук отново бях класиран на Първо място, получих и Златен медал.  

Години по –късно, вече през 2001 год. имах честта и удоволствието да открия главната естрада (от всичките 
четири) с изпълнение на моя песен на Юбилейният събор- надпяване в гр. Копривщица. 

Носител съм и на орден „Кирил и Методий” ІІ степен. Като отличие в Народна република България той 
се връчваше на български и чужди граждани и организации за заслуги в областта на науката, културата и 
образованието. Орденът има форма на кръгъл медал, на който са изобразени светите братя Кирил и Методий. 
Знакът Втора степен е със син емайл и се носи от лявата страна на гърдите- близо до сърцето.

Гордея се много със своите медали, отличия, 
грамоти, звания…, гордея се и с хубавите си народни 
песни, със своите изпълнения. Отраснал съм с 
народната песен, закърмен съм с нея, пял съм през 
целият си съзнателен живот, ще продължавам и да 
пея…, защото в магията на народната песен се носи 
едно невероятно обаяние, едно чудесно пламъче, 
което те поддържа вечно жив …

- С кои известни изпълнители сте имали 
удоволствието да пеете през изминалите 
години  ?

- Общи изпълнения съм имал с почти всички 
известни народни изпълнители, а това са небезизвестните: Йовчо Караиванов, Иван Георгиев, Ева Георгиева, 
Анастасия Костова, Калинка Вълчева, Верка Сидерова, Янка Рупкина и много други. Трудно ми е да изброя 
всички, с който съм пял, едва ли е възможно това … 

- Знаем, че имате записи и издадена грамофонна плоча с избрани Ваши изпълнения. 
Разкажете ни нещо повече. 

- Да така е. Първите ми записи са направени в радио „Варна” през далечната 1966 год. Следващата- 
1967 год. направих записи и в радио „София”. През 1966 год. издадохме и  грамофонна плоча с избрани мои 
изпълнения. 

- Кои през годините са Ви помагали и подкрепяли?
-Независимо, че съм разчитал предимно на себе си, не мога да отрека подкрепата и помощта на всички 

мои съграждани, приятели и на институциите на гр. Тервел. Съпричастно с моите чести участия и певчески 
изпълнения е било семейството ми, което винаги ме е разбирало 
и подкрепяло. 

- Има ли и други талантливи членове от Вашето 
семейство, които пеят добруджански народни песни? Или - 
имате ли последователи ?

-Тримата ми сина са наследили моя талант в една или друга 
степен.Въпреки, че не се занимават професионално с музика, в 
моето семейство винаги се е тачела народната музика и песен. Но 
за жалост нито един мой внук или внучка не пожела да пее и да се 
занимава с музика. 

- Според Вас променило ли се е отношението на днешните 
българи към хубавата народна музика ?

-Според мен такава промяна е факт у много българи. В последните 
години се появиха много междинни стилове в народното пеене, 
но аз съм оптимист, напоследък взеха да се пооправят нещата- 
виждам, че и младите хора променят постепенно отношението си 

към народната песен. Вярвам искрено в бъдещето на истинската народна песен, която аз от цялата си душа 
обожавам. 

- За какво мечтаете ?
-За какво мечтая ли ? Преди всичко аз и моето семейство да сме живи и здрави, това е най-важното, 

според мене, а другите неща идват от само себе си. Живеем в материален свят, не съм материалист, но искам 
и по-висока пенсия, за по-дълго време. Дай Боже всекиму !

- Какво бихте искали да пожелаете на тервелчани ?
От сърце им желая само хубави неща. 

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

К о л ю  К а в р ъ К о в -  п е в е ц ъ т  н а 
д о б р у д ж а н с К и  н а р о д н и  п е с н и

рубриКа

Докато едни работят – други говорят…

“Много по-мъчно е да се превърне словото в дело, отколкото 
делото в слово.” 
       Максим Горки

                  МИСЪЛ НА БРОЯрубриКа
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Кавръков пее под съпровод на Петър Добрев

6 0  г о д и ш н и я  ю б и л е й  н а  К о л ь о  К а в р ъ к о в

Кавръков и тримата му сина пеят заедно

К о л ь о  К а в р ъ к о в



ТЕРВЕЛ     Година II, брой 31, сряда, 1 август 2007 г.�

През изминалия период от 21 юли до 27 юли 2007 год. на територията обслужвана от Областна Дирекция 
„Полиция” (ОДП)-Добрич, са регистрирани 13 криминални престъпления  произшествия.

На 22.07.2007 година в РПУ – Тервел е получено съобщение от жител на гр. Тервел, за това, че неизвестно 
лице, чрез взлом е влязло в стопанисвана от него помощна постройка и е извършило кражба на електрожен. 
По случая работят служители на РПУ – Тервел, провеждат оперативно – издирвателни мероприятия за 
установяване и задържане извършителя на престъпното деяние. Образувано е досъдебно производство.

През изминалите дни на територията обслужвана от ОД „Полиция”- Добрич са регистрирани 21 пътно-
транспортни произшествия с нанесени материални щети, голяма част от тях са възникнали след употреба на 
алкохолни напитки от водачите на МПС. При инцидентите през седмицата са ранени 3 граждани. 

Във връзка със зачестилите пътно-транспортни произшествия след употребата на алкохол, ОД ”Полиция” 
– Добрич за пореден път апелира  към водачите да не сядат зад воланите на своите автомобили след като 
са употребили алкохол. Подобно безотговорно поведение води не само до сериозни административни и 

наказателни санкции, но често пъти завършва и с трагични последици, както  за самите водачи употребили 
алкохол, така и за други напълно невинни участници в движението. 

Поделенията на ОД „ПБЗН”-Добрич са участвали в гасенето на 68 пожара с нанесени материални щети. 
Голяма част от тях са възникнали в сухи треви и отпадъци и поради проявена немарливост на гражданите. 
Шест от пожарите са възникнали на територията на Община Тервел, съответно два в града, в селата Коларци, 
Божан, Кочмар и Честименско. 

На 24.07.2007 година, в 13:10 часа в РС ”ПБЗН”–Тервел е получено съобщение за възникнал пожар 
в помощна постройка в с Кочмар, общ. Тервел. Пожарът е локализиран и потушен от дежурен екип на РС 
”ПБЗН”–Тервел. В резултат на пожара са унищожени около 15 кв. метра от покривната конструкция на 
постройката. Спасена е намиращата се в близост къща. Пожарът е предизвикан от неправилно боравене с 
открит огън.  

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: 

добруджансКо население в Молдова.
спомени от др. пачов и д. Кацев записани и отпечатани през 1918 г.

В същият влак, жените и децата бяха натъпкани в открити вагони, без да бъдат защитени от вилнеещата виелица, която 
вкочанясваше телата им. Голи,боси, гладни те се свиваха една до друга, притискаха децата си, за да ги стоплят и когато за малко ги 
отделяха от себе си, нехленчещи, - виждаха, че са склопили очи завинаги. Но какво можехме да направим ние? Бяхме в клетки като 
зверове, обкръжени със стража от разбойници и изнемощели от глад и мизерия, а ако имахме малко свобода, - героите от Тутракан 
щяха скъпо да платят за тиранията над беззащитни жени и деца.

Пристигнахме на гара Унгорени, а оттук пеш, бити и изтезавани, боси и голи, навързани на дълги върволици - до с. 
Щубиени.

Население, войници и чиновници тичаха да видят българите, които ядeли човешко месо. Приличахме на вързани 
зверове, с които си играеха дори децата.

Едно невинно 8 годишно момченце бе убито по най-зверски начин. Майката се спусна да го защити, но започнаха да я 
бият, да я блъскат и не й позволиха да целуне за последен път своето мило дете, което бе само на две крачки от нея.

В селото отделиха отново мъжете и ни затвориха в свински кочини, а жените и децата оставиха на улицата. Студът беше 
ужасен, а повечето жени бяха по ризи, и те изпокъсани висяха на парцали, защото румънките вземаха рокли, сукмани, дори 
забрадките им смъкваха с кичури коса. Престояхме тук 11 дни без хляб. През три-четири дни намирахме малко хляб, но 
на баснословни цени. За четвърт парче е заплащано до 500-600 лева. Вода, войниците носеха от локвата, по 10 лева за стъкло. 
Без постелки лежахме на цимента. Скоро тук умряха много, а те ги изхвърляха голи на полето, та кучетата ги разкъсваха. 
Не беше учудващо да минеш през полето, и да видиш мъртва жена изхвърлена гола,но дори и в смъртта си не намерила 
покой, защото румънците се гавреха с тялото й. Диваците от Африканските пустини са по-милозливи с мъртвец, защото духът му 
отива при Бог, и разказва за безчинствата на живите.

На 12 - ят ден ни откараха в с. Коцюшка - Дорохойски окръг, до река Прут. Откарването стана пак пеш, при същите мъчения 
и бой.

Комендантът на този участък капитан Захария ни каза същата вечер, че скоро ще бъдем застреляни, защото сме 

обвинени в шпионаж и предателство. Събра ни всички заедно с малкото багаж, обискира ни и взе всичките ни пари, като 
ни даваше неофициална разписка, - и до днес близо 150 000 лева не са върнати никому. Тук прекарахме цяла година, като 
ни заставяха да чистим улиците на селото от нечистотии и кал, конюшните и тоалетните на селяните. Сечахме и носехме дърва, 
пренасяхме хляб на войниците, чистихме им обувките и цървулите от калта. Тук починаха много от другарите ни, между 
които и Коста Узунов от Каварна. Жени и деца умираха, без да се вземат мерки от медицинските власти, които на молбите ни 
отговаряха:
 - Да умират, така ще останат по-малко българи!

От румънското главно командване се издаваха заповеди, които ни четяха публично, съпроводени с псувни. В тези 
заповеди се казваше, че нямаме право да се събираме по двама и когато работим, да не говорим. Забранява ни се да 
купуваме храна, дрехи и др. от населението. Никакво четене на книги, вестници, пък били те и румънски. Който бъде заловен с 
книги или вестници - да се разстреля.
За всички тези престъпления присъдата беше една: разстрел без съд и
присъда.

Главният надзирател на отвлечените Алиманищиану се обръщаше към по-интелигентните:
- Да не агитирате сред простата маса, защото единственият начин да ви обезвредим, е разстрела, а вие видяхте на какво 

сме способни. Векове наред ще трепери българина щом чуе името румънец. 
През месец май ни откараха в с. Биволи Мари без жените и децата, които оставиха да мрат в бордеите на с. Коцюшка, 

безпомощни пред глада и румънските развратници. Цялата зима тия нещастници прекараха в бордеи дълги 150 м., направени само 
от дъски, които при най-малкото духване на северняка, се оказваха неустойчиви. Само един вход и изход ,без прозорци, и ако не 
са пролуките между дъските, ще е винаги тъмно. Всички деца умряха, а жените останали живи бяха ужасно зрелище - с 
почернели като въглен крака и окапали меса.
Тук трябваше да се сбъднат думите на капитан Захария, че българите трябва да се заличат за една година, - такова било 
желанието на краля, правителството и целия румънски народ.

Зимните виелици вилнееха свободно в бордеите, които служеха за тоалетна, гроб и жилище. Нито една жена или 
дете, не можеха да излязат навън, без да бъдат бити или оскърбявани най-цинично. Молдованки са помагали при гаврата на 
войниците над една селянка, която не изтърпяла позора и се самоубила, а похитителите играли около нея, докато издъхне.

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. Кметството в Добрич иска да запази училищата в града, твърди зам. 
- кметът по образованието Ваня Балчева. Стратегията на общината е да 
се запази училищната мрежа и учениците да се обучават в една смяна. 
Решението на Балчева е във връзка със заповедта на министъра на 
образованието Даниел Вълчев да бъдат слети в едно гимназиите по 
автотранспорт и лека промишленост. Становището на местната власт е, че 
не се налага преобразуване. Според министерската заповед обаче двете 
училища се сливат и учебният процес ще се води в базата на гимназията 
по автотранспорт.
2. Цените на основните хранителни продукти в Добрич тръгнаха 
неудържимо нагоре. Почти няма ден в който да не бъдем 
сюрпризирани с нови стойности за храните от първа необходимост.  
Най-очаквано като че ли бе увеличението на хляба и хлебните изделия. 
То бе предопределено от незапомнената суша и пропадане на голяма 
част от реколтата от хлебно зърно. В житницата на България средният 
добив от декар бе едва 304 кг. Никой от производителите вече не продава 
пшеницата си срещу 380 лв. за тон. Всички искат поне 400 лв. и то без 
ДДС. Това естествено води до увеличаване на цената на брашното. Вчера 
борсата затвори при цена от 700 лв. за тон брашно тип 500, от което се 
произвежда най-масовият хляб. Другата основна причина за повишаване 
на цената на насъщния е поскъпването на ел. енергията с 18 % от 1 юли.
3. Агенцията по заетостта набира кандидати за работи в Испания като 
шофьори на камиони. Изискват се поне 3 години стаж в международния 
транспорт. Работодатели от иберийската държава са заявили необходимост 
от 70 шофьори с категория С+Е. Кандидатите трябва да са на възраст до 
55 години. Половината от работните места са за сезонна заетост. За тях 
могат да кандидатстват шофьори на възраст между 30 и 40 години. 
Предлаганите договори са за срок от 9 месеца до 1 година. Работните 
места са провинциите Сарон /Кантабрия/ и Алмерия. Познанията по 
испански, английски или френски език са предимство. Необходимите 
документи за кандидатстване могат да се получат в център “Работа” на 
добричкото Бюро по труда – ул. “Вардар” 45, етаж 3. Срокът за подаване 
на документите е 21 август.

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

1. 48, 4 % от българите са подкупвали доктори, за да получат направление 
за специалист или за постъпване в болница. Това сочат данните от 
проучването на Центъра за изследване на демокрацията на тема 
“Корупцията в здравеопазването”.  42, 9 % от народа не крие, че е давал 
рушвет, за да се докопа до документ за безплатни изследвания. 23,9 на 
сто са плащали на доктори, за да бъдат по-добре обслужвани по време 

на лечението си в болница, а 20, 7 % са “благодарили” с подаръци и пари 
в пликове за операции.
2. 2007 ще е най-горещата година от 120 лета насам. Учените са изчислили 
това като са взели предвид средно месечните температури от януари 
насам. В същото време обаче не е подобрен температурният рекорд 
от 44,5 градуса. Той е измерен през лятото на 2000 г. в Плевен, Русе и 
Сандански. Според синоптиците въпреки жегите, този рекорд няма да 
бъде счупен. Най-горещият ден за 2007 година до вчера бе 26 юни, когато 
в Бургас живака е скочил до 43 градуса. Вчера този рекорд бе подобрен 
в няколко града. Задържането на високи температури в България се 
дължи на пренос на горещ въздух от Северна Африка и по-точно от 
пустинята Сахара. Той се трансформира леко по пътя и се настанява над 
нашите райони, като в същото време стига чак до Румъния. Очаква се 
топлото време ще продължи и през месец август, който обаче според 
средносрочните прогнози ще започне с дъжд. Валежите обаче няма да 
са обилни и продължителни. Според експериментални сезонни прогнози 
се очаква септември да бъде по-хладен и с дъждове. Очаква се и хладна 
и валежна зима.
3. Проблемът с недостига на ток за България след затварянето на част от 
блоковете АЕЦ-Козлодуй може да се реши в недалечно бъдеще, ако България 
заложи на производството на електроенергия от слънцето. Първите 
специални батерии, които представляват т.нар. френелови лещи, вече са 
произведени в Силистра. Това е станало преди две седмици. Батериите 
трансформират слънчевата енергия в топлинна, а после и в електрическа. 
Според изчисленията на учените 200000 такива батерии могат да решат 
категорично проблема на страната ни с тока. Една от тях обаче струва между 
1300 и 1500 евро. Батерията може да произвежда 1 киловат енергия за час.  
Българите са и новатори относно слънчевите батерии, защото са успели 
да подобрят техните показатели. Очаква се тази есен детската градина 
в Първомай ще получава ток от френеловите лещи, а от българското 
изобретение се интересуват вече наши и чужди фирми.
4. 250 хил. са работещите у нас деца по неофициални данни, а според 
официалната статистика броят им е 84 хил. Непълнолетните граждани 
са експлоатирани предимно в семейния бизнес, земеделието и сезонната 
работа, полагането на детски труд маргинализира децата, защото 
ги лишава от възможността да се образоват. В страната проблем са 
трафикът на деца, продажбата на новородени и отпадането на младежите 
от училище. По данни на ЮНЕСКО 280 милиона деца в световен мащаб 
полагат нерегламентиран труд, като при две трети от тях това става в 
принудителни условия.
5. Месечните вноски по лихвите на потребителските кредити 
ще се увеличат с няколко лева, след като БНБ въведе от 
септември нова мярка за ограничаване ръста на кредитирането.  

Това прогнозира пред БНР председателят на Асоциацията на банките в 
България Левон Хампарцумян, който е и шеф на Уникредит Булбанк.
6. Няма причина, която може да спре изселниците да пристигнат у нас на 
местните избори и да упражнят своя вот. Въпреки че парламентът прие 
изискване към избирателите да са живели през последните 10 месеца в 
съответната община вчера депутатите от БСП и ДПС задружно отхвърлиха 
с разлика от 1 глас текста, който предлагаше от избирателните списъци да 
се заличат имената на гласоподавателите без настоящ адрес в страната 
за същия срок.

По-важните новини през изминалата седмица  от чужбина:
1. Токов удар прекъсна на 23 юли електроснабдяването в 9 от всички 10 
района на Барселона. Без електричество останаха болници, търговски 
обекти, метрото и градският транспорт. Заради спирането на светофарите 
в града настъпи истински хаос. Спирането на тока съвпадна с пожари в 
два трансформатора в града, отдалечени на около три километра един 
от друг. Все още обаче причината за сериозния инцидент не е установена. 
За регулиране на движението по важните кръстовища в града бяха 
разположени полицаи.
2. Гръцкият остров Крит може да бъде разтърсен от земетресение със 
сила 7 по Рихтер, съобщи в електронното си издание гръцкият в.”Етнос”. 
Това може да стане, ако се активизира разлом на тектонска зона, 
датиращ отпреди 500 000 години. Разломът е открит от учени в рамките 
на проучване по инициатива на местното самоуправление. Изследването 
е установило 11 активни сеизмични разломи, шест от които са големи. 
Най-опасен е разломът в западната част на Крит, който преминава 
по протежение на целия остров. Той е с обща дължина 40 км. и ако се 
активизира районът може да бъде разтърсен от трус със сила до 7,2 по 
Рихтер.
3. В Черна гора се е увеличил броят на плантациите с марихуана, заяви 
началникът на отдела за борба с наркотиците на черногорската полиция 
Деян Кнежевац и посочи като пример организираното отглеждане 
на марихуана в околностите на Подгорица и по границата с Албания. 
Ниви, засадени с канабис, миналата година са открити в Пипери, Зета и 
в близост до Шкодренското езеро. Една от причините за увеличаване на 
производството на марихуана в Черна гора е наличието на подходящ 
климат и почва, посочи Кнежевац и припомни, че в Зета край Подгорица 
бе открита плантация със 700 стъбла марихуана.
4. Сръбският парламент гласува в подкрепа на решението на 
правителството, което отхвърля всеки ход за даване на независимост 
на Косово. След 8-часови дебати депутатите показаха рядко срещано 
единодушие, като гласуваха с 217 гласа “за” и 12 “против” приемането на 
резолюцията. Със същия брой гласове бе одобрен и екипът, който ще води 
политическите разговори за бъдещия статут на Косово.



�Година II,  брой 31, сряда, 1 август 2007 г.     ТЕРВЕЛ 

Д Р А С Т И Ч Н И  С Л У Ч А И  Н А  „ М Ъ Р Т В И  Д У Ш И ” 
В  О С Н О В Н О Т О  У Ч И Л И Щ Е  В  С . Б О Ж А Н

Как се стигна до тук ? Дали това не е дългогодишна практика в 
училището? На тези въпроси на компетентните органи ще трябва да 
отговорят директорката Севинч Сали и преподавателите в школото.

Какво се случи всъщност? 
В началото на 2007 г.Община Тервел анализира данните за броя 

на учениците във всяко общинско училища като тенденция през 
последните 3 години и като очаквано състояние през следващите 
5 години. Този анализ бе наложителен и е продиктуван от факта,че 
общината , в качеството си на финансиращ орган изпитва сериозни 
затруднения да издържа малко ученици , учещи в 11 населени места , 
в огромни сгради , за чието отопление и издръжка се харчат огромни 
суми.През последните 3 години за горива за отопление училищата 
общината отделя всяка година по около 100 000 лв. от собствените си 
приходи , над осигурените от държавата средства. Или казано по друг 
начин – всяка година по една улица може да бъде основно ремонтирана, 
ако не се налага да се „наливат” средства в училища без деца. В същото 
време това скъпо струващо образование е крайно некачествено, защото 
децата учат в слети паралелки и завършват основното си образование 
полуграмотни. С други думи – ако пренебрегнем „политическите” напъни 
на целещите се в кметските столове местни политици,можем открито да 
кажем,че   мрежата от общински училища в Тервел има спешна нужда от 
оптимизиране и нехайството по този въпрос е безотговорност.  

При анализа на данните се оказа, че училището в Божан е в най-
тежко състояние.Децата са малко, родените през следващите няколко 
години в селото деца са още по-малко. Голяма част от родителите в 
Божан предпочитат да водят децата си на детска градина и на училище в 
Тервел, защото искат по-добро образование за децата си и защото Божан 
е само на 3 км.от Тервел.Стана ясно,че учебната 2007/2008 г. е поставена 
под съмнение – т.е. не могат да се формират дори слети паралелки . 
Такава е ситуацията и през следващите години.

Тогава общинското ръководство предложи на общински съвет Тервел 
да закрие училището в Божан и да одобри програма за оптимизиране 
на училищната мрежа ,за която от МОН бе предвидено финансиране с 
250 000 лв.За децата от Божан ,които щяха да учат в Тервел; програмата 
предвиждаше нов автобус и безплатен транспорт.250 –те хиляди бяха 
предназначени за нови чинове , столове, класни дъски и ремонт на 
класните стаи в СОУ,Нова Камена, Коларци и още 3 общински училища.За 
освободените от Божан учители бяха осигурени работни места.

ПК по образование към Общински съвет одобри предложението 
за закриване на училището и програмата за оптимизиране.Кмета на 
общината се срещна със седемте учителя от Божан и им разясни как ще 
се осигури тяхната бъдеща трудова реализация.

След няколкодневни усилия на местни политици и учители от 
училището обаче проблемът  се преиначи и в крайна сметка то не бе 
закрито от общински съвет , децата от Божан загубиха възможността 
да учат при добри условия в Тервел, а другите училища бяха лишени от 
ремонт и ново оборудване.

В  навечерието на новата 2007/2008 г. нещата имат своето ново 
развитие.Отдел”Просвета „ започна работа по формиране на паралелките 
за идната година. Извършва се рутинна проверка на училищата, при 
които има неточности в подадените от директорите списъци на деца.
При такава проверка в ОУ „Ал.Стамболийски” в с.Божан се откриха факти, 
които не могат да се премълчат.Оказа се , че записаните в списъците деца 
не достигат на училището,за да се осигури съществуването му в рамките 
на закона.Освен това обаче дори сред вписаните деца има типичните 
„мъртви души”. Нещо повече, тези „мъртви души” са учили там и през 
миналата година. Най-фрапиращия случай е с две деца от едно семейство 
– Айсел и Бирсен  Джевджет.По официални данни от компетентните по 
въпроса органи двете деца живеят в чужбина от 1.10.2006 г. Там са и 
родителите им. Оказа се обаче , че през цялата учебна 2006/2007 те са 
ходили на училище в с.Божан. Записани са в дневниците за съответните 
класове, изпитвани са по всички предмети , нанесени са текущи и срочни 
оценки. По-малкото дете, Айсел е отсъствало само няколко дни  и част 
от отсъствията му са извинени.По-голямото дете също има отсъствия 
за определен период –не извинени.Двете дечица ще повтарят същите 
класове, защото са показали слаб успех и имат двойки по няколко учебни 
предмета.Не е ясно дали те знаят това, тъй като през цялото това време 
не са били в България. Освен всичко останало обаче , се установи и че 
Айсел, като дете от начален етап на обучение е получавала всеки учебен 
ден безплатна закуска по Националната програма „Чаша топло мляко и  
закуска”. 

Въпросите са много. Откритите при случайна проверка нарушения 
далеч не са невинни.В тях са участвали всички учители от училището.
Отдел „Просвета” сезира компетентните органи.

Сега се оказа, че училището в Божан трябва да „намери„ поне 5 
деца, за да може да съществува като училище през следващата година. 
Нарушенията, граничещи със злоупотреба са факт,  а останалите 
училища загубиха шанс за обновяване.Сигурно трябва да има виновни. 
Дали ще имат доблестта да признаят, че ”политиката„ трябва да е в 
полза на всички, а в техния случай става дума за „политиканстване” , 
което ощети деца , учители и родители от Божан , Тервел, Нова Камена, 
Коларци, Безмер , Орляк и Зърнево? 

О Т  О Б Щ И Н А Т А  -  З А  П Р О Т Е С Т Н О Т О  П И С М О  Н А 
Г Р А Ж Д А Н И Т Е  О Т  П Е Т Т Е  У Л И Ц И

В понеделник , 23 юли Илко Цанев  връчи на кмета на общината 
протестно писмо , подписано от него и съпругата му Нина Цанева и от 
още една семейна двойка -Иван и Надка Гайдарджиеви. Към писмото 
са приложени отделни страници - таблици, в които са поместени имена 
и подписи на тервелчани живеещи по улиците „Вардар” , „Хаджи 
Димитър”, „Алеко Константинов”, „Никола Вапцаров” и „Кирил и 
Методий”. Преди да бъде връчено на кмета , писмото бе оповестено по 
всички регионални медии и всъщност в Тервел научиха за протеста си от 
сутрешната преса. След това писмото достигна и до „главния виновник” 
– Кмета на общината. Обвиненията в писмото са към кметския екип – за 
давани празни обещания, за бездействие и лошо управление. Поставят 
се и искания – за асфалтиране на улиците , упоменати в писмото , за 
поставяне на светофари по тях, за пешеходни пътеки, детски площадки, 
за премахване на търговски обект от подлеза към парка, за миене на 
улиците два пъти месечно и т.н. 

След като се запозна с исканията , Кметският екип насрочи среща с 
протестиращите на 26 юли 2007 г . и служители от Общината се срещнаха 
с всички живущи на тези улици, за да ги поканят на срещата. Тази среща 
бе насрочена от Кмета веднага след получаване на писмото, защото 
междувременно , още същия ден в общината започнаха да идват хора 
от улиците, които бяха прочели сутрешната преса и бяха разбрали, че 
са се подписали в подкрепа на  протестни действия. Твърдяха, че им е 
било обяснявано, че трябва да се подпишат , за да започне ремонт на 
улицата, на която живеят. Особено притеснени бяха живущите по улица 
„Кирил и Методий”. Там преди две седмици проектански екип извърши 
замервания на улицата и на всички хора , които бяха в домовете си бе 
изяснено, че общината готви проект по Програма САПАРД за тяхната 
улица и че проектът ще бъде внесен в София на 2 август. Информация 
за това бе предоставена и на медиите.Хората изглеждаха доволни, че 
тяхната улица ще получи шанс за ремонт. В понеделник тези, които 
идваха в общината обясняваха , че са мислели, че тази подписка 
ще е необходима за проекта. Тук трябва да се упомене, че когато се 
кандидатства с проект за ремонт на обществена сграда или улица , много 
от Програмите изискват да се удостовери подкрепата на гражданите-
ползватели на бъдещия проект  и тогава се събират подкрепителни 
писма или подписки – едно от двете според изискванията на програмата. 
Тъй като общината перманентно готви и внася проекти , голяма част 
от хората в Тервел и селата са свикнали с тези подписки .В случая с 
„Кирил и Методий” обаче се  изискват подкрепящи писма от местни 
неправителствени организации и Общината предприе действия в тази 
насока, за да изпълни всички изисквания на програмата и да увеличи 
шансовете си за финансиране. Оказа се обаче , че инициативния комитет 
по протестното писмо е „помогнал” на общината и е събрал още една 
подписка от хората по улицата.

Доста нелогично от гледна точка на общината  изглеждаше и протеста 
на хората от улиците „Вардар” и „Хаджи Димитър”. Тези две улици бяха 
включени по предложение на кмета в инвестиционната програма 
за 2007 г. Това стана на 1 март т.г. Състоянието им бе окаяно.Те, както 
и повечето улици в Тервел не са ремонтирани от повече от 20 години.
Проведе се процедура за избор на изпълнител  и се сключи договор. 
Всички живущи по двете улици бяха информирани по всички възможни 
начини – общински вестник, общински сайт , регионални печатни и 
електронни медии , срещи и т.н. че предстои ремонт на улиците.Ремонтът 
започна няколко дни преди да се внесе „протестното” писмо. Оказа се , 
че в момента хората „протестират” , а през това време по улицата им 
се извършва основен ремонт и се асфалтира и най-малката дупчица. За 
другите две улици – „Алеко Константинов” и „Никола Вапцаров” , както 
и за две „не протестиращи” улици – „Отец Паисий” и „Захари Зограф” 
е проведена процедура за избор на изпълнител , избран е такъв и ако 
МРРБ финансира проекта , дори и частично , двете улици ще бъдат 
ремонтирани. Крайният срок да се сключи договора за изпълнение е 
7 август. Това също е известно на хората по тези улици и те също са в 
очакване за ремонт.

И така на фона на тези факти, които са добре известни на общината и 
на хората от тези улици , започна срещата на кметския екип с поканените 
от него хора от 5-те улици. Присъстваха и трима представители на 
Общински съвет – Айдън Фаик, Нико Радев и Андрей Вълов.От страна 
на общината на въпроси имаха готовност да отговарят Кмета Живко 
Георгиев и Зам. Кмета Дияна Илиева.

Въпроси обаче нямаше. Срещата започна с изявление на Илко 
Цанев,който не успя да довърши, защото бе бурно апострофиран от част 
от присъстващите. Към него бяха отправени обвинения от граждани за 
присвояване на средства от хора в града , на които е обещал работа в 
чужбина. Услугата не е извършена, а средствата не са върнати. Други  
го обвиниха, че след като не е от Тервел и живее отскоро тук не може да 
познава проблемите на града. Чуха се ясно мнения, че хората не са били 

наясно точно какво пише в писмото и оттеглят подписите си.
Кметът Живко Георгиев призова за конструктивен диалог и прочете 

на всички текста на протестното писмо.Поднесе информация за 
ремонтите, които в момента текат по улиците , за тези които предстоят, 
за инфраструктурните проекти, по които сега общината работи – като 
този за улица „Кирил и Методий”, за тези, които са вече завършили 
– благоустрояване на кв.’Изгрев”, асфалтиране на ул.”Хан Аспарух” 
, благоустрояване на промишления квартал, асфалтиране на алеите 
на парка.Изчерпателно обясни, че основните ремонти на  улици не са 
ежедневие , а все още са ‘събитие” в българските общини. Това е така 
, защото предприсъединителните фондове не финансираха общинска 
пътна инфраструктура. А варианта това да стане със собствени средства 
в нашата община е с нулев шанс , защото ние провеждаме подчертано 
социална политика в условия на ограничен бюджет.  Казано с прости 
думи – не сме курортна община и нямаме приходи, а не закриваме 
училища и не съкращаваме учители, както правят много по-„богати” 
от нас общини. Кметът говори и за това, че предстоящото отваряне на 
оперативните програми ще бъде разрешение на въпроса с улиците. 
Тогава ще се кандидатства с проекти за подземна инфраструктура–
водопроводи и канализация и едва след това ще се финансират пътни 
работи.

В края на срещата Кметът предложи на инициатора Илко Цанев да се 
срещнат след 15 дни , за да си припомнят ангажиментите . Всъщност се 
оформи само един такъв .След „протестното” писмо срещата приключи 
с два поети от кмета ангажимента – да направи пешеходна пътека пред 
входа на парка и да се почистят изхвърлените от част от гражданите по 
ул.”Хаджи Димитър” отпадъци зад уличен трансформатор.Като чувство 
за хумор бе окачествено от присъстващите настояването за поставяне 
на сфетофари със светлинни и звукови сигнали на всички кръстовища в 
града. Тервелчани си спомниха , че някога преди много години е правен 
опит в Тервел да заработи сфетофар, но и до днес такъв в града няма.
Коментираха, че по техните улици преминават по няколко коли на ден и 
ще бъде „интересно” да има светлинни и звукови сигнали.

Всъщност , поставянето на пешеходната пътека вече бе включено в 
проекта за достъпна градска среда, а той трябва да се реализира, след 
като приключи ремонта на парка.

Младостта на едното от двете  семейства от инициативния комитет – 
сем. Цаневи зарежда ситуацията с определен чар, но като че ли е верен  
коментара на  една от присъстващите на срещата тервелчанки :” Държат 
се като деца, които тропат и искат от майка си да им купи самолет, а тя 
няма пари за колело”.

Все пак уважаеми съграждани – гражданското общество предполага 
конкретика – ясно формулирани искания, участие във всички публични 
обсъждания и срещи , ясна представа за условията за финансиране, за 
възможностите за общините , т.е. ако някой в общината – било то Кмет 
или Зам.Кмет не си върши работата и бездейства – нека си отива у 
дома. Но за търсене на сензации и за  губене на време, когато трябва 
да се надпреварваме с него, за да реализираме по няколко проекта 
едновременно и да работим за града и общината – за това сега няма 
място.

К А К В О  С Е  С Л У Ч И  П Р Е З  С Е Д М И Ц А Т А ?

-- Обяви се търг за строителството на дома за стари хора. Кандидатите 
за изпълнители могат да закупуват вече тръжната документация.
Работният проект е на разположение за разглеждане в стая 108 на 
общината всеки работен ден. Средствата за ремонта се осигуряват 
от Социалноинвестиционния фонд по одобрен проект. Комисията ще 
отвори тръжните предложения на 27 август в 15:00 часа.

-- Обяви се и конкурс за избор на фирма, която ще обнови бившето 
общежитие в Тервел. Средствата се осигуряват по Програма ФАР , отново 
в следствие на одобрен проект. Конкурсните книжа ще се закупуват от 
общината. Предложенията ще се оценяват на 27 август от 10:00 часа.

-- Приключиха пътните работи по проект „Обновяване на парк за 
отдих и спорт”.Предстои поставяне на новите пейки,кошове ,озеленяване 
на алеите и поставяне на детските съоражения.

-- Издадено бе разрешение за строеж за улица ”Св. Св. Кирил и 
Методий”. То трябва да съпровожда внесения в САПАРД проект.Областния 
съвет за регионално развитие даде своето положително становище.
Готово е и становището от РИОСВ Варна. Проектът е подкрепен и от три 
местни НПО.

-- В Общинската избирателна комисия за местни избори постъпи 
искане от кандидата за кмет мандат 2003-2007 Юлиян Иванов за 
предсрочно прекратяване правомощията на кмета на общината Живко 
Георгиев. Мотивите на вносителя са, че Кмета е съдружник в две 
търговски дружества. Комисията уведоми кмета и го покани да внесе 
своите писмени възражения в тридневен срок. Предстои внасяне на 
възраженията и насрочване на дата за разглеждане на искането на 
вносителя Иванов.

О Б Щ И Н С к И  В Е С Т ИрубриКа:
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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

Н А Г Р А Д И  з А  М А Л к И Т Е  х у Д О ж Н И ц И  В  П Р О Г Р А М А  „ Н А ш Е  Л Я Т О ”
На 25 юли бяха обявени резултатите и крайното класиране 

в трите възрастови групи в Конкурс за най-красива и най-оригинална 
лятна рисунка с обща лятна тематика- слънце, плаж, море …  В 
мероприятието, в рамките на общинска ваканционна програма „Наше 
лято” взеха участие 34 деца, които с много въображение, старателност 
и висока доза творчество сътвориха своите невероятни летни рисунки, 
цели майсторски шедьоври на лист хартия. 

Сътворените от децата морски вълшебства затрудниха 
особено много журито в състав- Виолета Янкова, Радка Радева и Георги 
Желев. Необходимо е да се отбележи, че всички участници в Конкурса 
се представиха повече от блестящо. Но в един конкурс винаги има 
победители и победени. Ето ги и резултатите: в първа възрастова група 
децата от І – ІІ клас вложиха много старание, за да направят своят 
плаж на мечтите, от картините им лъхаше „…мирисът на море …”. 
Класирането бе много оспорвано, но все пак журито излъчи на І място 
малката талантлива художничка Моника Иванова, която на есен ще бъде 
ученичка в І клас. На второ място бе класирана Екатерина Николаева 
ученичка от ІІ клас, с нейното „морско вълшебство”, а трети в крайното 

класиране остана единственият кавалер- участник в първа възрастова 
група, това бе Александър Мариянов -ученик от ІІ клас, който нарисува 
чудесен кораб. 

Класирането във втора възрастова група, в която се състезаваха 
децата от ІІІ – ІV клас бе още по-оспорвано. Първо място зае Христо 
Александров от ІV клас, втори в класирането бе Димитър Здравков – ІІІ 
клас и на трето място журито излъчи Мюрсел Сашова от ІІІ клас с чудесна 
морска картина. 

Участниците в трета възрастова група, където се състезаваха 
по-големите деца се представиха още по-блестящо. На лист хартия 

оживяха кораби, делфини, морски бризове, печащи телата си туристи 
и още много много летни картини… На първо място единодушно 
журито класира талантливата участничка, възпитаничка на Школата 
по изобразително и приложно изкуство към ОДК – Недялка Тончева, 
ученичка от VІІ клас. Недялка и този път приятно ни изненада с нейното 
майсторство и творческо въображение. Втора в класирането бе не по-
малко талантливата Марина Ивелинова от VІ клас. На трето място в трета 
възрастова група остана Георги Пламенов от V клас. 

Наградите и грамотите за отличените участници в трите 
възрастови бяха осигурени от Община Тервел. На отличените бяха 
връчени предметни награди – комплекти за рисуване, детски книжки и 
играчки, все пак все още е ВАКАНЦИЯ !

Както обещахме поместваме и снимки на участниците в 
трите възрастови групи. Отличените с гордост позираха със своите 
произведения на изкуството, уверете се сами …

Очакваме Ви приятели на 1 август на Градски 
площад, участниците ще се включат в първият по 
рода си Турнир по федербал, в рамките на ваканционна 
програма „Наше лято”. Желаещите да дойдат в 9:30 
часа на Градски център пред Общината, необходимо е 
децата да носят хилка за федербал и ракетка. 

За повече информация и съдействие при ОДК и 
Община Тервел – стая 207. 

Заповядайте !

Ч и т а л и Щ е т о  в  т е р в е л  с ъ б р а  9 2  с в о и  Ч л е н о в е  и  в З е 
в а ж н и  З а  б ъ д е Щ а т а  с и  р а б о т а  р е Ш е н и Я

Това стана на 20 юли т.г. Непоносимата лятна жега не 
попречи на 92 души, членове на общото събрание да се 
съберат, за да решават заедно проблемите на своето читалище. 
Присъстваха родители на деца,които работят в ансамбъла и 
школите, самодейци от всички групи, Кмета и двамата Зам.
Кметове , много граждани.Председателят на настоятелството, 
г-жа Невена Денева поднесе отчет за дейността на читалището 
за периода 2003-2007 г. Споменати бяха извършените ремонтни 
дейности финансирани от Общината или от Министерство на 
културата.Отчетено бе, че макар, че все-още има много какво 
още да се желае, условията за работа в читалищната сграда са 
осезаемо подобрени.Изнесе се информация за множеството 
успехи на детския фолклорен ансамбъл, за певческите групи на 
Радка Адамова, за театралните формации, за школата по приложно изкуство, за балет”Хрисаша”…Читалището 
в Тервел е институция, която от 115 години обединява интересите и ентусиазма на онези тервелчани, за които 
изкуството е необходимост.Съществено внимание в отчета си г-жа Куртева отдели на най-новите два проекта, 
които читалището реализира тази пролет. Те са финансирани по общинската програма „Училището и читалището-
естествена и безопасна среда за децата”.С помощта на единия се осигуриха сценични костюми на участниците в 
танца „На реката” на детския ансамбъл. Другият проект стана причина да се осигури необходимата материална 
база за създаване на детска вокална група.

Естествено, изказани бяха и критики към дейността на читалището.Работещият в културната институция 
Димитър Димитров изрази становище , че дейността на читалището е еднообразна , че трябва да има повече 
школи  и по-добра материална база. Мнението му не бе добре прието от участниците в събранието. В отговор на 
неговите твърдения присъстващите припомниха успехите и славата , която децата и възрастните самодейци носят 
на града ни. Подчертано бе, че многото идеи , които Димитър Димитров очерта би трябвало да почиват на базата 

на реалните  нужди и интереси на хората в града и да са съпроводени с конкретни проекти и още по-конкретна 
работа. В противен случай тези идеи биха си останали в сферата на мечтите.

След като изслушаха отчета за дейността на читалището и този на проверителната комисия , членовете на 
общото събрание избраха свое читалищно настоятелство.Съгласно устава то трябва да се състои от седем души. 
Светлин Марков предложи съставът му да включва Невена Куртева Денева,Христо Колев Кавръков, 
Ивелина Николова Стратиева, Пламен Христов Желязков,Стоян Ганчев Генов,Веселин Митев Влаев,Милена 
Тодорова Димова. 

Димитър Димитров , за чиито идеи стана дума по-горе, имаше свои предложения за читалищни настоятели 
– Стефка Костадинова , Нико Радев, Радка Адамова и Маргарита Йорданова. Предложено бе в настоятелството да 
участва и Цветанка Костова – почетен член на читалището. 

Преди да се премине към гласуване Стефка Костадинова и Радка Адамова заявиха, че не могат да се включат 
в настоятелството. Останалите предложения се подложиха на гласуване. Най-голям брой гласове – по 81 получиха 
Невена Денева и Христо Кавръков. Най-слаба подкрепа читалищните членове оказаха на общинския съветник 
Нико Радев – едва 12 гласа. За Стоян Ганчев гласуваха 77 човека, за най-младия настоятел Пламен Желязков бяха 
преброени 73 гласа , за Ивелина Стратиева и Милена Димова гласуваха по 61 човека. Веселин Влаев събра 65 гласа, 
а Маргарита Йорданова и Цветанка Костова – съответно  24 и 37 гласа. Така от предложения състав бяха избрани 
седемте човека с най-голям брой гласове.

Общото събрание си избра и Проверителна Комисия. В нея ще работят Симеон Георгиев Симеонов, Ирена 
Димитрова Керанова и Радка Георгиева Жекова.

 Читалището показа и своята готовност да се включи като една от институциите, които ще съставят 
Общото събрание на Местна инициативна група по Подхода „ЛИДЕР”.По този начин то ще може да предлага за 
финансиране свои проекти по Програмата за развитие на селските райони.Избрани бяха три дами , които ще 
членуват в Общото събрание на бъдещата Местна инициативна група – Невена Денева, Севдалина Колева и Нели 
Динкова.

Участниците от I група и победителите от дясно на ляво - I, II и III място

Участниците от II група и победителите от дясно на ляво - I, II и III място

Участниците от III група и победителите от дясно на ляво - I, II и III място

Слънцезащитните продукти се предлагат в магазините за козметика под формата на кремове, гелове, лосиони, 
спрейове, масла и мехлеми. Те съдържат съставки с доказано защитно действие срещу вредната слънчева радиация. 

Пара- амино- бензоената киселина, pAbA естерите и естерите на канелата са съставки, които успешно предпазват 
кожата от UVb лъчите. Бeнзофеноните и parsol-а предпазват от UVA лъчите. За най- добро предпазване на кожата изберете 
слънцезащитен продукт, който комбинира колкото се може повече от тези съставки и се посъветвайте с дерматолог, 
за да откриете най- подходящия за вас. Особено, ако имате чувствителна кожа, задължително изпробвайте крема 
от вътрешната страна на ръката си преди да го нанесете на лицето. Почти всички съвременни продукти притежават 
успокояващи и възстановяващи комплекси с витализиращ ефект, имат лека текстура, не омазняват и не оставят видими 
белези върху тялото. Добре известен е фактът , че колкото по-светла е кожата ни, с толкова по-висок фактор трябва да е 
кремът, който ползваме. Сред голямото разнообразие на пазара можем да намерим слънцезащитни продукти от фактор 
15 до 50, предназначен за хора с много чувствителна и светла кожа.  Слънцезащитните продукти са най- ефективни, когато 
се нанасят 20- 30 минути преди излагането на слънце. Дерматолозите съветват да се поставят на добре подсушена и чиста 
кожа. Причините за това са две: слънцезащитният продукт се нуждае от хладна и суха повърхност, за да се прикрепи и да 

предпази най-добре. Ако нанесете продукта веднага след като сте взели гореща вана или душ рискувате да получите обрив, 
тъй като тогава порите са отворени. 

Според продължителността на излагане на слънце нанасяйте слънцезащитния лосион през няколко часа. Ако 
спортувате или се занимавате с дейност, която ви кара да се изпотявате, нанасяйте го на всеки час. Лицето и ръцете са 
по-предразположени към рак на кожата. Затова обръщайте особено внимание на тези части от тялото и ако е необходимо 
използвайте специалните продукти на по- чести интервали. 

Поставянето на грим като цяло също играе ролята на защитен филм, така че можете спокойно да нанасяте фондю-тен 
и пудра. Доверявайте се на утвърдени марки кремове за лице, за да доставите на кожата си всичко, от което има нужда. Не 
е необходимо те да съдържат фактор по висок от 50 . Кремът трябва да е съобразен също така и с типа кожа – мазна, суха 
или нормална. 

И накрая – колкото и бавно да сте придобили желания тен, най-важното е той да изглежда естествен и да се задържи 
по-дълго. Тогава и самите вие ще се чувствате по-секси и сигурни в себе си. Приятен плаж ! 

www.rozali
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