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                      ПРЕ Д С ТА ВЯ М Е  ВИ

	 Като	птици	са	народните	ни	празници-ще	
долетят,	когато	ти	е	тъжно	или	весело	на	душата,	
ще	кацнат	до	теб,	когато	мъката	те	е	срещнала,	за	
да	подхванат	вярата	ти…Като	птици	са	народните	
ни	 празници-летят,	 прелитат,	 но	 винаги	 са	 с	
българите,	защото	те	са	духът	на	дедите	ни…

Септември	 е	 месец,	 който	 ние	 жителите	
на	 Тервел	 свързваме	 с	 традиционните	 празници	
“в	гората”.	Септември	е	месец,	в	който	природата	
се	прощава	с	лятото,	но	в	същото	време	ни	дарява	
с	богати	дарове.	Такъв	дар	е	и	Празникът	на	града	
ни,	който	носи	в	себе	си	спомена	от	детството	ни,	
носи	ни	слънце	и	светлина.

На	този	ден	ние	забравяме	грижите	си	и	
се	отдаваме	на	Празника.

Двадесет	 и	 втори	 септември	 е	
официалният	празник	на	град	Тервел.Решение	за	обявяване	на	този	ден	е	взето	на	заседание	
на	 Общинския	 съвет	 на	 12	 септември	 2003	 година.Мотивите,	 които	 са	 представени	 пред	
съветниците	са	няколко.	Първият	е	,	че	тази	дата	е	официален	празник	за	България	-	Ден	на	
независимостта.	Другият	мотив	е,	че	в	края	на	м.септември	
през	1960	година	е	проведен	първия	събор	на	добруджанското	
народно	 творчество	 в	 Тервел.	 Не	 на	 последно	 място	 е	
предположението,	че	около	тази	дата	Тервел	е	освободен	през	
1940	год.	с	намесата	на	 	българските	войски	от	румънската	
окупация.	Тези	доводи	са	убедили	тогава	съветниците	да		го	
утвърдят		като	Ден	на	град	Тервел.

Първото	 официално	 отбелязване	 на	 празника	 от	
общината	 е	 станало	 в	 края	 на	 мандата	 на	 бившия	 	 кмет	 г-
н	 Веселин	 Влаев	 .Това	 се	 случва	 само	 10	 дни	 след	 взетото	
решение	 ,	 тогава	 общината	 няма	 утвърдена	 медийна	
политика,	 времето	 за	 разгласата	 е	 твърде	 малко	 и	 	 затова		
концерта	пред	читалището	 ,	 с	който	се	отбелязва	празника	
преминава	вяло..

През	 2004	 година	 е	 взето	 решение	 традиционният	
добруджански	събор	да	се	провежда		на	22	септември	,	всяка	
четна	 година.	 Така	 се	 създава	 възможност	 денят	 да	 стане	
празник	не	само	за	хората	от	Тервел,	но	и	за	цялата	община	
и	региона.	

На	22	септември	2004	г.на	събора	„в	гората”	се	стичат	
фолклорни	 групи	 и	 изпълнители	 от	 цяла	 Североизточна	
България.	 Парка	 на	 града	 се	 оглася	 от	 звучните	 и	 красиви	
добруджански	 песни	 и	 танци.	 Децата	 се	 радват	 на	
атракционните	люлки,	влакчета	и	виенското	колело.	Вечерта	

пред	общината	хубав	концерт	е	изнесен	от	група	“Сигнал”,	а	младите	хора	танцуват	в	ритъма	
на	музиката	и	песните.

В	следващата		2005	година,	когато	не	се	провежда	събор,	защото	тя	е	нечетна	година,	
на	тервелчани	са	предложени	две	прояви	-	за	деца	детско	шоу	“Пъстри	залъгалки	за	големи	
и	за	малки”	а	за	всички	от	града	и	общината	концерт	на	една	от	най-известните	фолкпевици	
Емилия.В	 продължение	 на	 няколко	 дни	 преди	 празника	 се	 изливат	 проливни	 дъждове	 и	
концертът	е	в	читалищната	зала.	

През	2006	год.	наред	със	събора,	за	тервелчани	и	гостите	им	общината	осигурява	още	
два	концерта	-	на	певицата	Поли	Паскова	с	танцова	формация	“Нашенци”	и	по-късно	вечерта	
-	на	фолкпевиците	Димана	и	Яница.

Тази	година	за	пети	път	общината	подготвя	програмата	за	вече	станалия	традиция	
Празник	на	града.	Стремихме	се	освен	концертите,	 	които	нашите	съграждани	вече	очакват		
да	„вмъкнем	„	в	подготовката	и	нов	акцент,	който	да	провокира	младите	хора	в	Тервел	да	
проявят	свои	заложби	и	да	обикнат	още	по-силно	града	си.	Решихме	такъв	нов	акцент	да	бъде	
обявяването	на	фотоконкурс	на	тема	“Красотите	на	град	Тервел”.	Жури	ще	оцени	най-добрите	
снимки	 на	 града,	 които	 ще	 бъдат	 изложени	 на	 специално	 място	 в	 сградата	 на	 общината	 и	
гражданите	ще	имат	възможност	да	я	разгледат.	Изложбата	ще	се	открие	на	20	септември.	
Регламента	за	конкурса	можете	да	прочетете	на	стр.	3	от	вестника.	На	самия	ден-22	септември	
нашите	съграждани	и	гости	ще	се	насладят	на	“мистериозните”	гласове	на	България.-	певиците	

Калинка	 Вълчева,	 Янка	 Рупкина,	 Надка	 Караджова	 и	
изпълнението	на	оркестър	“Бисери”	от	гр.Добрич.	Преди	
това	 децата	 от	 общината,	 подготвени	 от	 читалищата,	
които	 защитиха	 проекти	 по	 общинската	 програма	
“Училището	 и	 читалището-естествена	 и	 безопасна	
среда	за	децата”	ще	се	представят	пред	публиката	с	нов	
репертоар	и	нови	костюми.	С	финансовата	подкрепа	на	
общината	в	момента	се	шият	новите	костюми	на	малките	
танцьори	 от	 селата	 Каблешково,	 Коларци	 и	 Жегларци.
Костюмите	на	децата	от	детския	фолклорен	ансамбъл	на	
Тервел,	финансирани	по	този	проект	вие	вече	видяхте	в	
изпълнения	 с	 чар	 и	 закачки	 танц	 „На	 реката”.	 Той	 бе	
представен	за	първи	път	на	заключителния	концерт	на	
Ансамбъла	в	началото	на	м.юни	т.г.

Нека	се	насладим	на	Празника	на	града	ни,	на	
красотата	 на	 скъпата	 ни	 родна	 Добруджа,	 име	 с	 което	
сме	закърмени.	Тази	земя	е	и	ще	остане	в	кръвта	ни.

Нека	с	присъствието	си	на	Празника	на	Тервел	се	
преклоним	пред	истинския	български	дух		и	скромност	
на	добруджанци,	съхранили	земята	ни	и	духовните	ни	
ценности	и	опазили	ги	за	нас	през	годините.

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

 Д В А Д Е С Е Т  И  В Т О Р И  С Е П Т Е М ВР И  -  Д Е Н  Н А  Г РА Д  Т Е Р ВЕ Л
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22 С Е П Т Е М В Р и

П 	 Р 	 О 	 Г 	 Р 	 А 	 М 	 А

20.09 Откриване	на	фотоизложба	“Красотите	на	
10.00	ч.		 град	Тервел”	-	във	фоайето	на	

общината-втори	етаж
																																														 Награждаване	на	участниците
22.09	 Концерт	от	децата	на	Община	Тервел:
15.00	ч.	 	 	 Тервел,	Коларци,	Каблешково,	Жегларци
	 	 	 на	сцената	в	парка	на	града,	до	входа
22.09	 Концерт	с	участието	на	певиците	Калинка	
18.00	ч.		 Вълчева,	Янка	Рупкина,	Надка	

Караджова	и	оркестър”Бисери”		от	гр.	
Добрич	-	на	сцената	в	парка	на	града,	

	 до	входа

ПРИ	ЛОШО	ВРЕМЕ	КОНЦЕРТИТЕ	ЩЕ	СЕ	С ЪС ТОЯТ
В	ЗА ЛАТА	НА	ЧИТА ЛИЩЕТО	В	ГР.ТЕРВЕ Л

О Р Га Н и З аТ О Р  Н а  П Ра З Н и к а :  О б Щ и Н а  Т Е Р В Е Л

Отново за това хубаво чувство любовта…

„ Любовта не се с ъстои в това два ма души да се вторача т еди н в друг,  а  в 
това те да гледа т в една посо ка ”.

Ан тоа н дьо Се н т-Ек зюпе ри

                  МИСЪЛ НА БРОЯРубРика
Уважаеми	читатели,	Вестник	„Тервел”	вече	може	да	бъде	прочетен	и	

на	електронния		адрес	на	радио	Дарик	www.darik.net

Ще	го	намерите	като	изберете	от	главното	меню	на	страницата	„Добрич”	и

след	това	кликнете	върху	рекламния	банер	с	фотоси	от	Община	Тервел.

В е к о в н и я т 	 д ъ б 	 - 	 с и м в о л 	 н а 	 г р а д а
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През	изминалия	период	от	18	август	до	24	август	2007	год.	на	територията	обслужвана	от	Областна	Дирекция	
„Полиция”	(ОДП)-Добрич,	са	регистрирани	22	криминални	престъпления		произшествия.

На	22	август	2007	г.	след	проведени	оперативно-издирвателни	мероприятия	от	служители	на	РПУ	Тервел	
са	разкрити	три	лица	–	Р.И.	на	23	години,	С.Д.	на	21	години	и	Д.К.	на	32	години.	Същите	на	04	срещу	05	август	
т.г.	 са	извършили	кражба	на	9	броя	агнета	и	камбана	от	църквата	на	с.Нова	Камена.	Лицата	са	задържани	с	
полицейско	задържане	за	срок	от	24	часа.

През	 изминалите	 дни	 на	 територията	 обслужвана	 от	 ОД	 „Полиция”-	 Добрич	 са	 регистрирани	 27	 пътно-
транспортни	произшествия	с	нанесени	материални	щети,	1	убит	и	7	ранени	лица.

На	19	август	2007	в	района	на	община	Тервел	е	възникнало	пътно	транспортно	произшествие,	при	което	
лек	автомобил,	управляван	от	С.Д.	18-годишен	младеж,	напуска	пътното	платно	и	се	преобръща	в	крайпътна	
канавка.	Водачът	не	притежава	свидетелство	за	правоуправление	на	автомобил.В	резултат	на	пътния	инцидент	
са	пострадали	водача	на	автомобила,	който	е	получил	фрактури	и	е	без	опасност	за	живота,	а	пътуващите	в	
автомобила,	 Ц.А.	 	 на	 17	 години	 и	 Е.С.	 17	 години	 са	 настанени	 в	 болницата	 с	 контузни	 рани,	 без	 опасност	 за	
живота.	Пътуващият	Е.О.	на	17	години	е	получил		увреждания	и	е	настанен	в	болницата	с	опасност	за	живота.	По	
случая	се	работи	в	условията	на	досъдебно	производство.

На	 20	 август	 2007	 г.	 от	 автопатрул	 на	 РПУ-	 Тервел	 е	 спрян	 за	 проверка	 лек	 автомобил	 с	 водач	 М.Н.	 45-
годишен	от	гр.Тервел.	При	извършената	проверка	е	констатирано,	че	водача	не	носи	документи	за	самоличност	
и	документи	за	управлявания	автомобил.	При	извършената	справка	е	установено,	че	регистрационния	номер	
на	автомобила	съответства	на	товарен	автомобил	собственост	на	лицето	Х.Д.	на	68	години	от	Тервел.	Работи	се	
в	условията	на	бързо	производство.

На	 22	 август	 2007	 по	 пътя	 с.Мали	 Извор	 -с.Божан	 от	 служители	 на	 РПУ-	 Тервел	 спират	 за	 проверка	 лек	
автомобил	 “Ауди-А4”,	 с	 добричка	 регистрация,	 управляван	 от	 38-годишния	 М.С.	 от	 с.Божан.	 Същият	 във	
видимо	нетрезво	състояние	отказва	да	изпълнява	полицейски	разпореждания.	Взета	е	кръвна	проба.	Лицето	е	
задържано	за	24	часа.	По	случаите	са	образувани	досъдебни	производства.

На	 23	 август	 2007	 г.	 служители	 от	 РПУ-Тервел	 спират	 за	 проверка	 лек	 автомобил	 “Форд	 Транзит”	 със	
силистренска	 регистрация,	 управляван	 от	 Г.П.	 	 на	 46	 години	 от	 гр.Тервел.	 При	 извършената	 проверка	 е	
установено,	че	същият	е	във	видимо	нетрезво	състояние.	Взета	е	кръвна	проба.	

Поделенията	 на	 ОД	 „ПБЗН”-Добрич	 са	 участвали	 в	 гасенето	 на	 29	 пожара-	 23	 от	 тях	 с	 нанесени	 сериозни	
материални	щети	и	6	без	нанесени	такива.	

С ъ о б щ е н и е :
	На	Основание	заповед	на	Министъра	на	вътрешните	работи	във	връзка	с	чл.180,	а.1	от	ЗМВР,

МИНИСТЕРСТВО	НА	ВЪТРЕШНИТЕ	РАБОТИ

обявява	 конкурс	 за	 постъпване	 на	 държавна	 служба	 в	 МВР	 за	 вакантна	 длъжност	 “дознател”	 за	 ОДП	
–	Добрич.

Срокът	за	подаване	на	документите	е	до	13	септември	2007	година	в	звено	“Човешки	ресурси”	при	ОДП	
–	Добрич.

За	повече	информация:	ОДП	–	Добрич	или	Интернет-адрес:	www.mvr.bg
	 	

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: 

СПОМЕНи ЗаПиСаНи ОТ П. ТОДОРОВs
С	един	от	камионите	заминаха	за	демаркационната	линия.	Предаването	там	ставаше	пред	най-първите	окопи,	

докъдето	 отвлечените	 се	 превозваха	 в	 добре	 закрити	 румънски	 камиони,	 и	 след	 като	 изминеха	 300-400	 крачки	
пеш,	се	качваха	на	германските	камиони.	Германските	войници	от	първата	линия	усърдно	изпълняваха	човешкия	
си	дълг.

Всички	помагаха	ревностно	на	нещастниците.	Покъртен	бях	от	гледката,	когато	няколко	наши	бойни	другари	-
германци	пренасяха	на	ръце	една	болна	жена	и	няколко	немощни	деца.	А	един	старец	носеше	на]	гръб,	от	единия	до	
другия	камион,	своята	вярна	другарка,	която	от	3	месеца	не	можела	да	стъпи	на	краката	си	от	простудяване.	Някой	
от	пристигащите	оставаха	учудени,	когато	им	заговореха	на	роден	език.	Мнозина	наивно	възклицаваха:”	Ама	той	е	
българин	мари,	не	е	германец”.

До	7	часа	вечерта	беше	предадена	първата	партида	от	789	души.	Те	всички	са	от	Силистренска	околия,	а	най-
много	 от	 селата	 Айдемир	 и	 Кара	 Омур.	 Били	 са	 интернирани	 в	 лагера	 Власинещи,	 Дорохойски	 окръг.	 В	 лагера	
Власинещи	са	били	настанени	от	Айдемир	800	души,	а	от	Кара	–Омур-	900,	обаче	впоследствие	са	били	преместени	
в	 други	 лагери	 около	 590	 души.	 До	 лятото	на	миналата	година	 те	 прекарали	 в	 грозна	мизерия:	хлябът,	 който	 им	
давали	 бил	 неизпечен	 замесен	 от	 развалено	 брашно	 със	 слама	 и	 пясък.	 Просто	 не	 било	 възможно	 да	 се	 яде.	 В	
бордеите	било	много	влажно.	На	мнозина	не	била	уважена	молбата	да	ги	освободят,	да	се	настанят	в	къщи	из	селото,	
защото	нямало	как	да	оправдаят	чиновните	разходи	по	построяването	на	бордеите,	с	които	били	направени	добри	
сделки.	На	дата	под	7	години	се	давало	половин	дажба.	Всички	със	сълзи	на	очи	се	оплаквали	от	безмилостните	

побои	от	прочутите	румънски	жаандарми,	които	не	щадяли	нито	жените,	нито	децата.	Те	просто	търсели	повод	да	
бият	интернираните	с	тояги.	Това	се	вършело	пред	очите	на	самите	коменданти.	Тежко	и	горко	на	тоя,	който	бързо	
не	застане	в	строя	за	проверката.	Като	става	дума	за	побой,	не	мога	да	не	спомена	още	един	потресаващ	случай:
Няколко	дни	преди	превозването	на	отвлечените,	всички	били	изкарани	на	полето	пред	комисията	за	предаването,	
чиито	председател	бил	един	сенатор	от	Букурещ.	Заповядано	им	било	жените	да	се	отделят	на	една	страна,	децата		
до	17	г.	на	друга,	а	възрастните	над	46г.	на	трета.	Понеже	настъпило	известно	безредие,	председателят	започнал	
да	ги	псува	и	да	вика	на	жандармите,	да	удрят	с	прикладите.	И	тия,	които	ми	разказваха	за	това,	добавиха:	„Когато	
един	сенатор	прави	така,	смятайте	какво	става	от	по-малките	чиновници”.	Името	на	сенаторът	знаел	българинът	
Иван	 Иванов-	 габровлията,	 от	 Браила,	 които	 сега	 се	 намирал	 при	 изолираните	 българи	 в	 Букурещ.	 Побоищата,	
мизерията	и	влажните	бордеи	са	причинили	разпространението	на	тиф	в	голям	мащаб.	Ни	следа	от	медицинска	
помощ.	Нещастниците	били	изоставени	на	произвола	на	съдбата.

В	лагера	Власинещи	от	айдемирци	измрели	повече	от	250	души,	а	от	кара-омурци	около	230.	Един	нещастен	
баща	на	осем	деца	се	завръща	само	с	едно.Има	няколко	групи	деца,	които	в	лагера	са	изгубили	родителите	си.	Те	
идват	в	своята	скъпа	родина	като	кръгли	сираци,	с	проклятие	на	уста	за	онова	натрапено	им	като	мащеха	отечество,	
което	е	потърсило	спасение	от	гибелта	си	в	техните	мъчения	и	нещастия.

Всички	интернирани,	деца	и	възрастни,	са	били	заставени	на	принудителен	труд	в	чифлиците.	Там	те	са	били	
третирани	 крайно	 нечовешки.	 Просто	 гладували.	 Боерините,	 които	 тънат	 в	 разкош,	 им	 плащали	 дневно	 под	 55	
стотинки.	На	мнозина	даже	нищо	не	плащали.	От	Айдемир	в	лагера	Власинещи	били	96	младежи,	а	от	Кара-Омур	67.	
Още	при	разпределянето	им,	те	били	пръсната	из	чифлиците,	където	ги	очаквали	боя	и	мизерията.

       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.	Родителите	на	всички	деца,	които	получават	детски	добавки	и	са	в	училищна	
възраст,	 трябва	 да	 представят	 бележки,	 че	 те	 са	 записани	 като	 ученици	 за	
2007/2008	г.,	съобщиха	от	дирекция	“Социално	подпомагане”	в	Добрич.	Това	
се	 налага	 от	 Правилника	 за	 прилагане	 на	 Закона	 за	 семейните	 помощи	 за	
деца.	Бележките	трябва	да	бъдат	представени	в	дирекцията	до	31	октомври.	
В	противен	случай	детските	добавки	ще	бъдат	спрени.	120	лева	във	вид	на	
социални	инвестиции	-	дрехи	и	обувки,	ще	получат	като	еднократна	целева	
помощ	 първокласниците	 тази	 година.	 Условието	 е	 средномесечният	 доход	
на	член	от	семейството	за	последните	12	месеца	да	не	надвишава	200	лева,	
миналата	година	първолаците	получиха	целева	помощ	в	размер	на	80	лева.
2.	В	момента	хлебопроизводители	в	региона	купуват	тон	хлебно	брашно	за	
730-750	 лв./т.	 Производителите	 работят	 на	 ръба	 и	 трупат	 основно	 дългове,	
като	 очакват	 по-добро	 време.	 Брашното	 за	 закуски,	 което	 и	 с	 по-добри	
качества,	 се	 продава	 от	 мелниците	 за	 800	 лв./т.	 Според	 специалисти	 в	
областта,	не	се	предвижда	скоро	увеличение	на	насъщния,	макар	че	цената	
му	в	региона	не	е	реална.	Тук	при	нас	изкуствено	се	задържа	цената	на	хляба	
на	 0.80-0.90	 лв.	 за	 700-грамов	 хляб,	 докато	 в	 цялата	 страна	 средно	 цената	
е	1.00-1.10	лв.	Причината	е	голямата	конкуренция	в	бранша,	както	и	сивата	
икономика,	коментират	специалисти.	Истинската	цена	на	самун	хляб,	според	
тях	на	базата	на	вложените	консумативи	и	труд	би	трябвало	да	е	1.42	лв.,	но	за	
българските	стандарти	би	следвало	да	е	не	по-висока	от	1.10	лв.	

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

1.	 Централната	 избирателна	 комисия	 за	 местните	 избори	 определи	 реда	
на	 съставянето	 и	 отпечатването	 на	 изборните	 списъци.	 Това	 стана	 ясно	
на	 редовната	 пресконференция	 на	 комисията.	 На	 нея	 бяха	 определени	
параметрите	на	10-те	месеца	уседналост.	За	да	бъдат	включени	избирателните	
списъци	на	съответната	община,	българските	граждани	трябва	да	са	живели	
поне	 десет	 месеца	 в	 съответното	 населено	 място,	 което	 означава,	 че	 те	
трябва	да	имат	постоянна	адресна	регистрация,	направена	най-късно	до	27	
декември	2006	г.	Избирателните	списъци	ще	бъдат	изготвени	в	две	части		в	
първата	част	се	вписват	българските	граждани,	а	във	втората	 	гражданите	
на	 Европейския	 съюз,	 които	 имат	 право	 да	 гласуват	 и	 са	 подали	 писмено	
заявление	за	това	най-късно	до	17	септември.
2.	 Възнагражденията	 на	 преподавателите	 могат	 да	 бъдат	 повишени	 едва	

след	 1	 януари	 2008	 година,	 след	 като	 бъде	 приет	 бюджета	 на	 държавата.	
За	 увеличение	 на	 учителските	 заплати	 може	 да	 се	 говори	 след	 1	 януари	
догодина-	твърди	министърът	на	образованието	и	науката	Даниел	Вълчев.	
Той	 допълни,	 че	 за	 да	 бъдат	 утвърдени	 те	 като	 основни	 линии	 за	 бюджета	
за	2008	година	е	необходимо	и	съгласието	на	социалните	партньори.	Вълчев	
обсъдил	с	премиера	Сергей	Станишев	исканията	на	учителските	синдикати	и	
двамата	са	постигнали	съгласие,	че	не	е	сериозно	през	август	и	септември	да	
се	водят	разговори	за	увеличение,	което	да	влезе	в	сила	от	октомври.
3.	 Германия	 търси	 наши	 готвачи	 и	 келнери.	 Това	 съобщиха	 от	 Централната	
служба	 за	 трудово	 посредничество.	 25	 септември	 тази	 година	 е	 крайният	
срок	 за	 приемане	 на	 документи	 в	 бюрата	 по	 труда	 в	 цялата	 страна	 на	
кандидати	 за	 работа	 в	 Германия	 по	 условията	 на	 Спогодбата	 между	
правителствата	 на	 двете	 държави.	 Заявката	 на	 службата	 в	 германския	
град	 Бон	 е	 за	 30	 готвачи,	 за	 които	 се	 изисква	 завършено	 професионално	
образование	 и	 трудов	 стаж	 през	 последните	 3	 години.	 Работата	 е	 в	 малки	
семейни	 хотели	 и	 ресторанти	 в	 западната	 част	 на	 Германия.	 В	 развитата	
европейска	държава	са	заявили	готовност	да	назначат	и	30	келнери,	които	
да	са	със	завършено	професионално	образование	и	стаж.	Предпочитанията	
са	 към	 жени	 на	 възраст	 до	 30	 години	 с	 много	 добри	 познания	 по	
немски	 език.	 Познанията	 по	 английски	 език	 са	 допълнителен	 плюс.	
Търсят	 се	 още	 10	 хотелиери,	 двама	 администратори	 с	 образование	 и	 3	
години	 стаж.	 От	 Бон	 искат	 да	 наемат	 и	 70	 души	 със	 специална	 подготовка	
по	 гастрономия,	 за	 работа	 в	 закусвални	 “МакДоналдс”	 в	 Южна	 Германия.	
Информация	 за	 работните	 места	 може	 да	 се	 получи	 в	 бюрата	 по	 труда	 в	
страната.
4.	 Глоби	 от	 500	 до	 20	 000	 лева	 (максималният	 размер	 е	 само	 за	 световно	
застрашени	видове)	може	да	отнесе	всеки,	който	притежава	или	слага	трофеи	
на	препарирани	животни	на	обществено	място.	Серия	глоби	бяха	наложени	на	
собственици	на	кръчми	в	Банско,	тъй	като	държали	“труповете”	по	стените	
и	 в	 ъглите	 на	 заведенията	 си.	 След	 съвместна	 проверка	 на	 РИОСВ	 и	 РУГ	
Благоевград	и	полицията	в	Банско	са	иззети	над	20	препарирани	костенурки,	
мишелови,	ястреби	и	диви	кози.
5.	 Цените	 на	 замразените	 пилета	 полетяха	 нагоре.	 Яйцата	 и	 птичето	 месо	
не	са	били	толкова	скъпи	даже	по	Великден,	мърморят	хората	по	опашките	
в	 супермаркетите.	 Замразеното	 пиле	 върви	 за	 4,50	 -	 10	 лв.	 Въпреки	 че	
недоволстват,	 продължават	 да	 пълнят	 торбите.	 Хората	 избягват	 да	 се	
запасяват	 с	 яйца,	 защото	 лесно	 се	 развалят.	 Това	 обаче	 никак	 не	 влияе	 на	
цената	 им.	 Тя	 расте	 поне	 със	 стотинка	 всяка	 седмица.	 За	 опаковка	 от	 10	

бройки	вече	трябва	да	се	бръкнем	поне	2	лв.	и	то	ако	купим	от	по-дребните	
яйца	-	размер	М.	Кора	от	по-едрите	излиза	с	20-30	ст.	повече.

По-важните новини през изминалата седмица от чужбина:
1.	Според	“Файненшъл	таймс”	у	нас	мюсюлманското	население	е	около	1	милион	
души,	представляващо	една	седма	от	всички	жители	на	България.	Историкът	
проф.	 Божидар	 Димитров	 обаче	 посочи,	 че	 според	 последните	 статистически	
данни,	 с	 които	 разполага,	 процентното	 съотношение	 на	 мюсюлманското	
население	у	нас	не	е	по-голямо	от	това	във	Франция,	Великобритания,	Италия	
и	 други	 европейски	 страни.	 Според	 българската	 статистика	 в	 тези	 1	 милион	
души,	изповядващи	исляма	у	нас,	влизат	главно	турци,	българи,	мохамедани	и	
цигани.	Последните	данни	сочат,	че	определилите	се	като	християни	у	нас	са	6	552	
751	души.	Според	преброяване	общият	брой	на	мюсюлманите	в	страната	ни	са	
били	966978	души	или	около	12,3	%	от	населението	на	България.	Изследванията	
показват,	че	по	етническа	група	те	се	разделят	на:	турци	-	713	000,	българи	-	131	
000,	 цигани	 -	 103	 000,	 други	 -	 20	 000.		 На	 хартия	 мюсюлманите	 -	 независимо	
дали	са	религиозни	или	не	-	са	3-4	%	от	493-милионното	население	на	ЕС,	пише	
още	британският	вестник.	Броят	им	вероятно	ще	нарасне,	но	далеч	по-малко	
от	 най-крайните	 предположения.	 Наред	 с	 тези	 данни	 вестникът	 опровергава	
твърденията,	 че	 Европа	 се	 арабизира,	 като	 цитира	 проучвания	 на	 германски	
учени.
2.	 Стотици	 жители	 на	 индонезийския	 остров	 Сиау	 бяха	 евакуирани,	 след	 като	
вулканът	 Карангетанг	 започна	 да	 бълва	 лава	 и	 гореща	 пепел.	 Вулканът	 на	
остров	 Сиау,	 посещаван	 от	 любителите	 на	 гмуркането	 и	 подводния	 риболов,	
изригнал	около	полунощ	в	неделя	и	отново	няколко	часа	по-късно.	Карангетанг	
се	намира	на	2325	км	североизточно	от	столицата	Джакарта	и	е	един	от	най-
активните	 вулкани	 в	 Индонезия.	 Индонезийският	 (Малайският)	 архипелаг	 се	
състои	 от	 над	 18	 хиляди	 острова,	 разпрострели	 се	 по	 Екватора	 на	 6,5	 хиляди	
километра.	Там	често	има	силни	земетресения	и	вулканични	изригвания.
3.	Всички	страни	от	Карибския	басейн	се	готвят	за	най-лошото	при	преминаването	
на	 урагана	 “Дийн”.	 Обявена	 е	 най-висока	 степен	 на	 тревога	 от	 нарастващата	
заплаха.	 Силата	 на	 ветровете	 достига	 240	 км	 в	 час,	 а	 тропическата	 буря	
продължава	 да	 се	 приближава	 към	 региона.	 Ураганът	 е	 от	 четвърта	 степен	
по	скалата	на	Сафир-Симпсън,	като	се	очаква	да	достигне	максималната	пета	
степен.	Най-малко	четирима	души	са	загинали	на	18	август	при	преминаването	
на	урагана	през	Източните	Кариби,	нанесени	са	значителни	материални	щети.	
Сега	най-застрашени	от	природното	бедствие	са	Хаити,	Ямайка,	Куба,	Мексико	и	
американския	щат	Тексас.	Евакуирани	са	хиляди	хора.	
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СТаРТиРа ДаРиТЕЛСкаТа каМПаНиЯ  За  ПОДПОМаГаНЕ На 
ГРаДЕЖа На НОВиЯ ХРаМ 

Започна	 дарителската	 кампания	 за	 събиране	 на	 средства	 за	
строежа	 на	 църквата	 “Св.Георги	 Победоносец”.Във	 връзка	 с	 тази	
кампания	 са	 ангажирани	 26	 граждани,	 които	 на	 доброволни	 начала	
събират	 средства.	 Те	 са	 разпределени	 по	 всички	 улици	 на	 града.	
През	 първите	 два	 дни	 от	 кампанията	 	 са	 събрани	 и	 отчетени	 общо	
496.50	лв.,	 	от	които	Пенка	Минчева	е	отчела	309	лв.	и	Добра	Денева	
-187.50	 лв.Средствата	 се	 отчитат	 от	 събирачите	 на	 счетоводителя	 на	
църковното	настоятелство	всеки	понеделник.	Идната	седмица	ще	ви	
предоставим	 информация	 за	отчетените	 средства	 с	 натрупване	 след	
второто	отчитане.

Община	Тервел	призовава	всички	граждани,	които	искат	в	града	ни	
да	се	съгради	храм	да	дадат	своята	лепта,	според	възможностите	си.	И	
малкото,	което	може	да	отдели	всеки	ще	помогне	за	тази	благородна	
кауза.

Дарения могат да се направят и по банкова сметка:
 BG 53UNCR 9660 1039 003004,  BIC: UNCRBGSF

 УНИКРЕДИТ БАНК ДОБРИЧ, ОФИС ТЕРВЕЛ
 В полза на църковно настоятелство на храм „Св.Георги 

Победоносец”

ЗаСиЛЕН иНТЕРЕС у СТРОиТЕЛНиТЕ ФиРМи ОТ ОбЛаСТТа кЪМ 
ДВа ОбЕкТа В ОбЩиНаТа

В	понеделник,	27	август	в	Община	Тервел	ще	се	отворят	подадените	
от	строителни	фирми	оферти	в	обявени	конкурс	и	търг.

Конкурсът	 ще	 се	 започне	 в	 10:00	 часа	 и	 петчленната	 комисия	
ще	 оценява	 предложенията	 на	 фирми,	 които	 желаят	 да	 бъдат	
изпълнители	 на	 строителните	 дейности	 по	 обект	 „Преустройство	
на	 съществуваща	 сграда	 в	 квалификационен	 център”.	 До	 изтичане	
на	 крайния	 срок	 документация	 за	 участие	 са	 закупили	 7	 строителни	
фирми	 .	 Обновяването	 на	 сградата	 на	 бившето	 общежитие	 в	 Тервел	
ще	 се	 финансира	 по	 проекта	 „Подкрепа	 на	 ромската	 общност	 в	
Община	Тервел	за	заетост	в	земеделието”	по	програма	ФАР	на	МТСП.
След	приключване	на	строителните	работи	Тервел	ще	се	сдобие	с	още	

една	изцяло	обновена	сграда,	която	ще	се	ползва	за	квалификационни	
курсове	 и	 обучения.Ремонтът	 е	 с	 доста	 голям	 обем	 –	 ще	 се	 изливат	
три	бетонови	вътрешни	плочи,	ще	се	поставят	подови	настилки,	ще	се	
обособяват	нови	помещения,	ще	се	подменя	дограма	и	врати,	ще	се	
измазва	 и	 боядисва.Крайният	 срок	 за	 приключване	 на	 ремонта	 е	 15	
януари	2008	г.

Търгът	ще	бъде	същия	ден	,	в	15:00	часа	и	се	провежда	съгласно	
изискванията	на	Световната	Банка.В	него	ще	участват	подалите	оферти	
строителни	фирми,	които	се	конкурират	,за	да	станат	изпълнители	на	
обект	„Изграждане	на	дом	за	стари	хора	в	с.Полк.Савово”.	Този	обект	
също	 не	 е	 лек	 за	 изпълнение.	 Дейностите	 включват	 основен	 ремонт	
на	съществуващата	сграда	на	закритата	през	2006	г.	детска	градина	и	
построяване	на	нов,	допълнителен	корпус	към	старата	сграда.Тръжна	
документация	закупиха	4	фирми.Финансирането	се	осигурява	от	СИФ	
,	 по	 одобрения	 през	 пролетта	 на	 тази	 година	 проект	 на	 Общината.
Крайният	срок	за	приключване	на	строителството	е	м.май	2008	г.

ПОДГОТВиХа СЕ МаТЕРиаЛиТЕ За ПРЕДСТОЯЩОТО 
ЗаСЕДаНиЕ 

На ОбЩиНСки СЪВЕТ ТЕРВЕЛ

То	ще	се	състои	на	4	септември,	от	10:00	часа.По	всички	определени	
в	дневния	ред	точки	се	внесоха	изисканите	от	ръководството	на	Съвета	
материали.

Отчетът	 за	 изпълнение	 приетите	 от	 Общински	 съвет	 Тервел	
решения	 през	 първото	 полугодие	 на	 2007	 г.се	 внася	 в	 съответствие	
с	 изискванията	 на	 Закона	 за	 местното	 самоуправление	 и	 местната	
администрация.От	 изготвения	 отчет	 става	 ясно,	 че	 за	 периода	 са	
приети	92	решения.	Две	от	тях	са	върнати	от	Областния	управител	и	
не	са	влезли	в	сила.Те	касаят	продажба	на	жилищни	имоти	и	промяна	
на	 статута	 на	 недвижим	 имот.Най-голям	 е	 делът	 на	 решенията	 за	
промени	в	бюджета	,	не	е	малък	и	броят	на	решенията	за	разпореждане	
с	общински	имоти.	

Отчетът	 за	 извършените	 ремонти	 от	 общината	 се	 отнася	 отново	
за	първото	полугодие	на	годината.	От	него	е	видно,	че	за	този	кратък	
период	общината	е	работила	по	25	обекта	–	две	църкви,		две	джамии,	
училища,	детски	градини.	Построени	са	две	нови	автоспирки,	завършен	
е	проект	„Възраждане	на	бизнесзона	Североизток”	,	обновен	е	градския	

парк	,	ремонтирано	е	едно	кметство	–	в	с.Сърнец.Разходвани	са	общо	
256	539	лв.	От	тях	112	000	лв.	общината	ще	получи	отново	от	ИА	ФАР	на	
МРРБ	 след	 одобрение	 на	 финалния	 отчет	 на	 проект	 „Възраждане	 на	
бизнесзона	Североизток”.

Внесена	е	и	информация	за	готовността	на	тервелските	училища	
за	откриване	на	новата	учебна	година.	От	нея	е	видно,	че	общината	е	
предприела	всички	необходими	действия	,	за	да	протече	откриването	
на	учебната	година	във	всички	общински	училища	в	пълно	
съответствие	с	издадената	от	министър	Даниел	Вълчев	заповед.
Всички	училища	ще	имат	нови	училищни	знамена	и	ще	получат	суми	
за	представителни	разходи	от	лимита	на	Кмета	на	Общината,	за	да	
организират	тържествата	си.

СЕДМиЧНа ХРОНика : ОбЩиНСка аДМиНиСТРаЦиЯ - 
ОбЩиНСки СЪВЕТ

Ръководството	 на	 Общински	 съвет	 уведоми	 Кмета	 на	
общината	 за	 проекто-дневния	 ред	 на	 предстоящото	 си	 заседание	
и	 за	 необходимостта	 от	 внасяне	 на	 отчетите	 ,	 информациите	 и	
предложенията	 в	 срок	 до	 24	 август.	 Общинска	 администрация	 внесе	
материалите	си	в	указания	срок.

Общинска	 администрация	 отново	 припомни	 на	 ръководството	
на	общински	съвет,	че	очаква	от	него	материали	за	работата	му	с	цел	
публикуването	им	в	местния	вестник	без	намесата	на	редакционния	
екип.	Такива	не	бяха	предоставени.

Общинска	 администрация	 отправи	 за	 трети	 път	 искане	 към	
ръководството	 на	 Общински	 съвет	 да	 предостави	 протоколите	
от	 заседанията	 на	 общински	 съвет,	 които	 са	 председателствани	
от	 новоизбраните	 председател	 и	 заместници,	 за	 да	 ги	 помести	 в	
общинския	 сайт.Там	 могат	 да	 бъдат	 прочетени	 свободно	 всички	
протоколи	 от	 заседания	 на	 общински	 съвет	 от	 този	 мандат	 на	
местната	власт	,	с	изключение	на	последните	три.	Отново	получихме	
отказ	 за	 съдействие.Общинска	 администрация	 отправи	 искане	 към	
ръководството	 на	 Общински	 съвет	 да	 предостави	 протоколите	 със	
становищата	 от	 проведените	 през	 последния	 месец	 заседания	 на	
новоизбраната	Анкетна	Комисия	от	5	общински	съветника	Протоколи	
не	бяха	предоставени.

О Б Щ И Н С к И  В Е С Т ИРубРика:

Р Е Г Л а М Е НТ
За ФОТОкОНкуРС “кРаСОТиТЕ На ГРаД ТЕРВЕЛ”

I.ЦЕЛ:
1.Да	 се	 провокират	 умения	 у	 фотолюбители	 от	 града	 и	 общината	 от	 различни	 възрасти.	 Да	 се	

съдейства	за	възпитаване	на	чувството	за	принадлежност	и	обич	към	родния	град	у	младите	участници-
фотолюбители.

2.Да	се	даде	възможност	за	изява	на	хората	с	фотографски	умения,	да	се	събуди	интерес	към	това	
изкуство	у	децата	.

II.	УСЛОВИЯ	ЗА	УЧАСТИЕ:
1.Могат	 да	 участват	 всички,които	 имат	 фотографски	 умения-	 професионалисти	 и	 любители	 без	

ограничение	във	възрастта	и	местоживеенето.
2.	Желаещите	да	участват	в	конкурса	представят	свои	цветни	снимки	във	формат	20/30	см	най-късно	

до	19	септември	2007	год.	включително	-	в	Община	Тервел,	стая	207	на	2	етаж-отдел	“Култура”.
3.Снимките	трябва	да	показват	красивите	кътчета	на	град	Тервел	-	по	избор	на	участника,	придружени	

с	кратко	описание	или	любопитни	факти	за	заснетия	обект.
4.Фотографиите	не	трябва	да	се	манипулират.	Допускат	се	корекции	свързани	с	цветност,	контраст	и	

други	основни	настройки	на	изображението,	но	не	и	рисуване.
5.	 Представят	 се	 най-малко	 по	 2	 снимки	 на	 всеки	 обект,	 поставени	 в	 запечатан	 плик,	 надписан	

с	 трите	 имена	 на	 участника	 ,	 адреса	 му	 и	 неговата	 възраст	 .На	 плика	 да	 се	 обозначи	 и	 названието	 на	
фотографирания	обект.

6.Оценката	на		снимките	ще	бъде	от	компетентно	жури.

III.НАГРАДЕН	ФОНД:
		 1.Класиране:

	 	 	 Първо	място	 100	лв.
	 	 	 Второ	място		 		80	лв
	 	 	 Трето	място	 		60	лв.

2.Всички	участници	получават	специални	грамоти	за	добро	представяне	на	фотоконкурса
3.	Останалите	учасници,	които	не	са	класирани	на	първите	места	получават	предметни	награди.
4.Специална	награда	ще	получи	за	най-младия	фотолюбител.

Фотоконкурсът	 се	 организира	 и	 финансира	 от	 Община	 Тервел	 в	 чест	 на	 Празника	 на	 града	 22	
септември.

За	допълнителна	информация:	Община	Тервел,	отдел”Култура”-	стая	№	207,	втори	етаж	и	тел.05751	
/	20-85	и	20-75

Ако успеем да спечелим финансиране, 
улицата няма да изглежда така !

Кметство	 с.Кладенци	 обявява,	 че	 традиционния	
събор	 в	 селото	 ще	 се	 проведе	 на	 20	 октомври	 2007	
год.	,	събота.	Датата	се	променя	поради	предстоящите	
избори	на	28	октомври	2007	год.

На	събора	концерт	ще	изнесе	Фолклорен	ансамбъл	
от	гр.	Силистра.

																																																																													От	Кметството
                                                                                                                              

О  Б  Я  В  А О Б Я В А
	 На 04.09.2007г. /вторник/ от 10.00 часа в заседателната зала в сградата  на общинска администрация ще се 
проведе заседание на Общинския съвет на Община Тервел 
при следния

ПРОЕКТО - ДНЕВЕН  РЕД:
1.Отчет за изпълнение решенията на ОбС за първото шестмесечие на 2007г.
2.Отчет относно извършените ремонти на обекти в община Тервел.
3. Информация за готовността на училищата за откриване на новата учебна година.  
4.Предложения и докладни записки.
5.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани. 

    ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 
     / А. Адем /
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	 Министерството	на	култрата	одобри	нов	проект	на	Читалище	“Димитър	Дончев-Доктора”	гр.	Тервел.	След	одобрената	допълваща	
субсидия	 в	 размер	 на	 5000лв.,	 която	 читалището	 получи	 пред	 месец	 юни	 за	 подмяна	 на	 дограма,	 през	 тази	 седмица	 се	 подписа	 договор	
за	 проект	 на	 Читалищна	 библиотека.	 Проектът	 е	 одобрен	 в	 първата	 конкурсна	 сесия	 за	 финансова	 подкрепа	 на	 библиотеките	 по	 програма	
“Българските	библиотеки-	съвременни	центрове	за	четене	и	информираност”.	Основната	цел	на	програмата	е	да	активизира	интереса	към	
четенето	и	книгите	и	да	съдейства	за	развитието	на	библиотеките	като	информационни	центрове	за	придобиване	на	знания	и	информация.	
	 Читалищна	библиотека	гр.	Тервел	ще	обнови	фондовете	на	отдела	за	обслужване	на	възрастни,	на	детската	заемна	и	на	читалнята	с	
220	тома	художествена	литература	и	такава	в	областите	хуманитаристика,	история,	география,	селско	стопанство	и	др.	При	съставяне	списъка	
със	заглавията	сме	се	водили	предимно	от	търсенията	на	нашите	читатели,	както	и	от	новите	програми	на	училищата	и	ВУЗ-	овете,	за	да	сме	
в	помощ	на	учениците,	студентите	и	техните	преподаватели.	Общата	стойност	на	проекта	е	1892лв.,	като	1324лв.	е	финансовата	подкрепа	на	
Министерство	на	културата,	а	останалите	568лв.	са	от	бюджета	на	читалището.	При	изготвянето	на	предложението	библиотеката	трябваше	да	
спази	условието	60%	от	литературата	да	е	от	български	автори,	а	40%-	от	чуждестранни.	Проектът	ще	се	реализира	през	септември.
	 Искаме	да	изясним	на	нашите	съграждани,	че	средствата	както	за	допълващите	субсидии,	така	и	за	закупуване	на	литература	или	
за	подкрепа	на	любителското	творчество	не	се	дават	по	списък	от	Министерството	на	културата,	а	се	участва	в	специално	обявени	сесии,	в	
които	 всички	 читалища,	 в	 частност	 библиотеки,	 участват	 с	 проектни	 предложения	 и	 се	 финансират	 само	 определен	 брой.	 В	 този	 случай	
нашата	библиотека	се	състезава	с	още	740	читалищни,	училищни,	университетски,	регионални	и	народни	библиотеки	в	страната.	Проектът	на	
читалището	е	един	от	687	одобрени.	В	читалището	има	сформиран	екип	за	изготвяне	на	проекти	и	в	продължение	на	4	години	имаме	изготвени	13	проектни	предложения	за	участие	в	международни,	национални	и	
общински	програми	за	финансиране.	11	от	тях	са	финансирани	и	реализирани.
	 Предстои	през	месец	септември	да	се	проведе	втора	сесия	по	програмата,	където	нашата	библиотека	отново	ще	участва.	

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

В Е С Е Л  к А Р Н А В А Л
Празник весел, пълен с чар
тука няма господар.
Не е кино, не е бал,
всички сме на …
КАРНАВАЛ

Дадохте	старт	на	мечтите	си	!	Те	бяха	необхватни,	както	са	необятни	тайните,	
които	крие	вашият	талант	!	Изпробвахте	възможностите	си	!	Експериментирахте	
!	Претворихте	ги	в	разнообразни,	полезни	и	приятни	неща.	Почувствахте	магията	
на	 творчеството,	 която	 ви	 предложи	 за	 четвърта	 поредна	 година	 ваканционна	
програма	„Наше	лято”!	

През	 изминалата	 седмица,	 в	 Общински	 детски	 комплекс	 „Малкият	 принц”	
малки	 и	 големи	 усилено	 се	 подготвяха	 за	 Карнавал,	 за	 да	 изработят	 своята	
оригинална	и	екстравагантна	карнавална	маска.	Децата	собственоръчно	ги	украсиха,	вложиха	голяма	доза	
детско	творчество,	любов	и	старание	при	изработването	им.	

На	23	август	от	17:00	часа	на	Градския	площад	се	състоя	последното	мероприятие	с	деца	в	рамките	на	
ваканционната	програма-	Карнавал.	През	целият	ден	децата	и	техните	родители	бяха	в	трескава	подготовка	
по	карнавалните	костюми.	Малчуганите	се	суетяха	и	надяваха	искрено	през	сезон	`2007	г.	на	програмата	да	
грабнат	призовите	Мис	и	Мистър	„Карнавал̀ 2007”.	

За	тези,	които	не	знаят,	Българската	земя	е	родината	на	Карнавала.	Дионисос,	богът	на	виното,	е	чиста	
проба	 тракийски	 бог,	 когото	 нашите	 предци	 изнесли	 първо	 в	 Гърция,	 а	 после	 в	 целия	 Средиземноморски	

свят.	 Всъщност	 карнавалът	 е	 една	 масова	
психотехника	 за	 усвояване	 на	 тъмната	 страна	
на	 всеки	 един	 от	 нас.	 Цяла	 година	 ние	 си	
забраняваме	 да	 бъдем	 такива	 или	 онакива	 и	
злостно	заклеймяваме	тези,	които	не	ни	харесват.	
По	време	на	карнавала,	всеки	има	право	да	бъде	
какъвто	си	поиска	и	да	се	надсмее	на	собствените	
си	и	чуждите	недъзи.	

Всички	сме	били	деца-	на	всички	ни	понякога	
ни	се	иска	да	се	преобразим,	да	се	превърнем	в	
някой	друг.	Всички	обичаме	тази	игра-	за	един	ден	
да	не	бъдем	самите	себе	си,	а	да	се	преобразим	
в	 красива	 пеперуда,	 прекрасна	 фея,	 принцеса,	

зайче,	костенурка,	калинка…	Да	бъдем	любимите	си	анимационни	герои-	пепеляшка,	костенурка,	циганка-
която	кръшно	извива	тялото	си	под	звуците	на	ориенталските	ритми	и	още	и	още…		

Да	 усещаш,	 поне	 за	 малко	 че	 си	 някой	 друг,	 всъщност	 е	 едно	 екстремално	 усещане.	 Ти	 чуваш	 само	
ударите	на	сърцето	си,	виждаш	стотиците	весели	и	греещи	очи-	тези	на	публиката,	която	в	такт	с	музиката	
те	окуражава	и	очите	на	останалите	участници-	на	онези-	преобразените…		Ти	усещаш	само	това-	огромна	
радост,	щастие,	ентусиазъм	и	още…	По	овациите	на	публиката	усещаш,	че	си	е	заслужавало	да	изработиш	с	
помощта	на	мама	и	тати	своят	костюм,	оценяваш	няколкото	безсънни	вечери	и	целият	положителен	заряд,	
които	ти	носи	твоето	участие.	

Въпреки,	 че	 вече	 чувстваш	 умората,	 ти	 намираш	 сили	 и	 не	 признаваш,	
всъщност	колко	си	изтощен-	от	силната	емоция	и	от	дългите	приготовления.	
И	въпреки	всичко	си	силен	и	чакаш	заветното	класиране,	момента	когато	ще	
обявят	 номинираните.	 Странни	 и	 невероятни	 са	 тези	 чувства	 и	 това	 усещане	
-	да	стоиш	с	тялото	си	на	земята	изцяло	преобразен,	а	със	сърцето	си	да	бъдеш	
горе	в	небето,	заедно	с	твоят	любим	анимационен	герой	да	усещаш	вятъра	и	да	
гледаш	света	с	неговите	очи,	да	чуваш	с	ушите	си	множеството	аплодисменти	
предназначени	не	за	някой	друг,	а	именно	за	теб.	

Участниците	 в	 Карнавала	 наброяваха	 63	 на	 възраст	 от	 6	 месеца	 до	 14	
години.	 В	 инициативата	 ни	 се	 включиха	 деца	 от	 Тервел	 и	 гости	 на	 града.		
Карнавала	премина	с	едно	общо	дефиле	на	участниците	и	индивидуална	изява.	
Под	звуците	на	новите	диско	ритми,	извиваха	кръшно	телца	малки	и	големи.	

Обявено	 бе	 и	 класирането:	 титлата	 Мис	 „Карнавал̀ 2007”	 отиде	 при	
„японката”	Моника	Иванова	на	7	год.	„Костенурката	Нинджа”	–	Камер	Гюнай	на	5	год.	заслужено	бе	удостоен	
с	титлата	Мистър	„Карнавал̀ 	2007”.	

Номинациите	за	„най-	екстравагантна	маска”	бяха	връчени	на	Виктория	Юлиянова	–	5,	6	год.,	която	бе	
преобразена	като	„Принцеса”,	на	„Феята”	Симона	Георгиева	–	5	год.,	„клоунът”	Траяна	Енчева	–	6	год.,	на	
„Калинката”	Ясмин	Салим-	7	год.,	Евгени	Орлинов-	14	год.	„Спайдърмен”	и	страшния	„Дявол”	–	Силвестър	
Сабит	–	11	год.	

Наградите	в	номинацията	„най-	оригинален	костюм”	отидоха	при	малкото	„Слънчице”	Невена	Ивайлова	
на	4,	5	год.	и	„Луничката”	Петър	Добринов	на	9	год.	Другите	отличени	деца	в	същата	категория	са	„японката”,	
направила	сложната	чаена	церемония	Мила	Милкова	на	9	год.,	страшната	„вещица”	Петя	Георгиева	на	12	
год.	 и	 „циганката”	 извиваща	 кръшно	 снага	
под	 звуците	 на	 ориенталската	 музика	 -Ралица	
Петрова	на	7	год.	

В	 категорията	 „най-	 малък	 участник”	 бяха	
номинирани:	 бебето-	 „Фея”	 само	 на	 6	 месеца	
Дияна	 Пейчева,	 малката	 „принцеса”	 на	 4	 год.	
Лина	 Ивайлова,	 „морякът”	 Мартин	 Димитров	
и	 той	 4	 –	 годишен,	 чиято	 шапка	 често	 падаше.	
Малката	 „мажоретката”	 Росина	 Расенова	 на	 4	
год.	 и	 	 „Пипи”	 Александра	 Маринова	 само	 на	 3,	
6	 год.	 	 също	 бяха	 	 заслужено	 отличени	 в	 тази	
категория.	

За	всички	деца-	участници	и	за	отличените	в	
номинациите	бяха	осигурени	предметни	награди	и	грамоти	от	Община	Тервел.	Децата	и	този	път	отнесоха	
подаръче	за	спомен	и	много	приятни	емоции	и	вълнения.	

Убедени	сме,	че	дълго	всички	наши	приятели-	малки	и	големи	участвали	в	програма	„Наше	лято”	сезон	
`2007	год.	дълго	ще	си	спомнят	прекараните	с	нас	весели	мигове,	игрите,	забавленията,	приятните	емоции,	
организирани	и	през	тази	година	от	програма	“Наше	лято”.	

Завършваме	сезон̀ 	2007	год.,	скъпи	приятели	с	две	екскурзии	–	до	с.	Сребърна	за	по-малките	участници,		
на	28	август	и	на	31	август	до	градовете	Плиска,	Преслав,	Шумен,	Мадара-	за	по-големите.	

благодарим на всички деца,  които и през тази година участваха в Програмата ! 

Ч И Т А Л И Щ Е Т О  В  Т Е Р В Е Л  С  П О Р Е Д Е Н  С П Е Ч Е Л Е Н  П Р О Е к Т

Стоянчо	се	прибира	щастлив:
-	Мамо,	тате,	спечелих	олимпиадата	

по	биология	!
-	Браво	!	А	какво	те	питаха	?

-	Питаха	ме	колко	крака	има																					
			щраусът	и	аз	казах-	три.	

-	Е,	как	три	бе,	щраусът	има	само	два	
крака	!

-	Да,	обаче	аз	бях	най-близо	до	верния	
отговор-	всички	останали	отговориха	
„четири”	...

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

К а р н а в а л н о 	 п р е о б л е ч е н и 	 с м е 	 в с ич к и

М и с 	 К а р н а в а л 	 - 	 М о н и к а 	 И в а н о в а М и с т ъ р 	 К а р н а в а л 	 - 	 К а м е р 	 Гю н а й


