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                      ПРЕ Д С ТА ВЯ М Е  ВИ

Дълга, студена зима, остър вятър,снежни виелици, зимно бедствие.Зле отоплени сгради, проблеми с ежедневните 
нужди от електричество, вода, храна, медицинска помощ.Това те кара да се чувстваш подвластен на природните 
стихии, които имат силата да причиняват зло.

А сега – Пролетта – мека, блага, слънчева, разцъфнала, ароматна.Очакване за празник – в душата и в природата.
Надежда за лято -  с ясно небе и златни звезди, с  мирис на море и желание за живот.

Пролетта е най-големият мечтател, в нея бели ветрове вилнеят и цъфтят дърветата нежни като феи. Пролетта 
е радостта на младостта , Пролетта е весел смях в очите . Всичко е заето с тихото цъфтене. 

Пролетта стъпва полека, промъкнала се е откъм гората, намокрила е лицето си в росата и понесла по улиците на 
града  топлия лъх. Заничила зад оградите  и минала в градинките , навела се и по детски целунала сините зюмбюли, 
червените и бели иглики, докоснала лалетата и теменужките. Пролетта е почукала в душите ни. Защото, ако сте 
били на полето или в гората, сред тревите и цветята- не сте се усещали сам. Не осъзнаваме контакта, но душата 
ни е пълна. И по един странен начин усещаш цветната панорама наоколо. Не ти е скучно, нямаш нужда от компания. 
Чувстваш се добре. А то е, защото сме сред своите мълчаливи, деликатни приятели- билките, тревите и цветята, 
които ни опиват с аромата си. 

Обичате ли растенията ? Забавляват ли ви буболечките ? Харесва ли ви миризмата на дива чубрица ? Трогвате ли 
се от багрите и разнообразието им ?

Ако на тия въпроси бихте могли да отговорите с „Да” – вие сте човек щастлив. 
Можете ли да се възхитите от величието на едно дърво, да се вслушате в играта на вятъра, обичате ли понякога 

да си говорите с него ? Успокоява ли ви шумоленето на листата, тихият ромол на водата ? 
Ако и това умеете да правите- вие сте много щастлив човек.  
Пролетта е стъпила полека на пътечката, която води до сърцето ни. Нека за малко прозата на делничния ден 

отстъпи пред музиката на багрите й и омаята на аромата й.

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 Р А Т К И  М И С Л И  З А  П Р О Л Е Т Т А
РубРика
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„Това, което откриваш сам, е винаги по-вълнуващо 

от това, което някой друг ти показва - то е като 

разликата между истинската любов и нагласената 

сватба.”

           МИСЪЛ НА БРОЯ
РубРика

Ю Б И Л Е Е Н  Б Р О Й

100

Фолклорен танцов ансамбъл „Калинка Вълчева” осем години 
създава талантливите танцьори на продължилата вече 50 години 
традиция в нашия град.Магията на 120 деца, като мъниста наредени 
от най-малкия до най-големия и танцуващи българските ритми, остава 
незабравима в сърцата на всеки видял ги.

Носители на най-големите награди от най-престижните фестивали и 
конкурси в България и на най-голямата – съхранители на българското.

Това са Те, посланиците на нашия град в България и по света.
Заповядайте на Великденски концерт на ФТА „Калинка Вълчева” на 

23.04.2008 г. в Читалището.

В  П А М Е Т  Н А  К И Р И Л  Г О С П О Д И Н О В
Община Тервел и Инициативен комитет  от гр.Тервел организират 

честване във връзка с 5-тата годишнината от смъртта на големия 
български актьор КИРИЛ ГОСПОДИНОВ-БАШ МАЙСТОРА, на 21 април 2008 
година /понеделник/_ от 18.00 
часа в залата на Читалището 
в Тервел. На честването 
ще присъстват  изтъкнати 
български актьори, дейци на 
изкуството, негови близки 
и приятели: Борис Луканов-
актьор, Веселина Господинова-
актриса, Гаро Кешишян-
фотограф, Георги Чапкънов-
скулптор, Иван Иванов-актьор, 
Ириней Константинов-актьор, 
Мария Статулова-актриса и 
Красимир Машев-писател. 
Входът за всички,които искат 
да присъстват е свободен.
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Актьорът Кирил Господинов е роден в село 
Гроздьово, Варненско през 1934 год., но е определил 
вечният му дом да е в гр. Тервел. На 18 април се навършват 
5 години от смъртта му. Понякога не подозираме как 
„изтича” времето като пясък между пръстите ни. 

И понеже града ни отреди място за вечния му дом, 
тервелчани като хора на духа се чувстваме задължени 
да представим Кирил Господинов- Баш майстора на 
българското кино. 

Роден точно на 24 май, или както се казва „Белязан 
от Бога- дошъл си е с името”. В едно интервю Кирил 
Господинов споделя „За мен 24 май е най-светлият 
български празник. Баща ми като отишъл да ме запише 
в общината искал да бъда Добри. Да нарече първородния 
си син на кръстника, който го е венчал. Но чиновника 
отсякъл –„Не, ще бъде или Кирил, или Методий”. (Един 
„чиновник”, който е работил с ум и сърце професията 
си. Благословен да е за светлото и хубаво име, което 
„дава” – Кирил, което значи благодат, премъдрост, 
всеотдайност.)

И ако се вгледаме в живота му, той е апостолски 
всеотдайно посветен на българското кино и театър. Бил е 
стажант-актьор в Разград, Ямбол, Бургас и Перник. 

През 1961 год. записва ВИТИЗ. За този период проф. 
Елена Баева, която е учила с него в класа на проф. Филипов 
споделя: „Кирчо беше доайенът на класа, защото беше 
по-голям от всички ни. Изглеждаше ни много зрял. Та 
повечето от нас идваха направо от училището. Бяхме 
още студенти, когато се роди синът му- Николай. 

Нямаше лесен живот, изкарваше годините без особени 
материални възможности. Но винаги с гордо вдигната 
глава !”

От 1966 год. в продължение на пет сезона е в състава 
на Варненския драматичен театър „Ст. Бъчваров”. Този 
свой период той определя така: „Пет сезона, превърнали 
се в сладък, незаличим спомен от поредица мои успехи, 
от съвместната ми работа с актьорския състав и особено 
с режисьорите Станчо Станчев и Цветан Цветков. Тук 
получих първа награда за мъжка роля в постановката 
„Има ли смисъл да утепваме мечка” от Панчо Панчев.” 

Началото на своята филмова кариера поставя като 
студент във ВИТИЗ с участието във филма „Понеделник 
сутрин”, чиято премиера е след 10 ноември 1989 год. За 
ролите си във филми Кирил Господинов казва: „Добрите 
ми роли в киното са зависели от това, дали режисьорите, 
с които съм работил, са били добри. Една от сполучливите 
ми роли беше в „Шведски крале”- признание преди 
всичко за режисьора Людмил Кирков. Удоволствие беше 
съвместната работа със Зако Хеския, Георги Парцалев и 
Никола Анастасов в „Тримата от запаса”, а и последвалото 
творческо удовлетворение от първата награда за 
мъжка роля на Варненския кинофестивал. Заредиха се 
„Момчето си отива”, „Не си отивай”, „Баш майсторът” 
… Независимо, че сериалът с режисьор Петър Василев 
се посрещна с голям интерес и ми донесе популярност, 
за мен той няма художествена стойност. Беше просто 
злободневен. Това ми подсказва, че ако се намери автор 
и баш режисьор поемата може да продължи, защото 
хитрецът днес е навсякъде. Заобикаля ни, присъства и в 
горните етажи на властта”.

Работил е в Държавния сатиричен театър, а от 1976 
год. до своето пенсиониране работи в трупата на театър 
„София”. Сцената е безпощадна, тя взема и дава. За престоя 
си в Държавния сатиричен театър актьорът споделя „… 
в Сатиричния театър, където няколко души правеха 
това, което им харесва. Същите те бяха уволнили не кого 
да е, а режисьора Методи Андонов. Уви, за мен това бяха 
три безсмислени години. Едва когато постъпих в театър 
„София” – със сравнително най- свободен репертоар, с 
ярки режисьорски и актьорски дарования и активни 
творчески връзки с другите изкуства, разбрах разликата 
между столичната  и в другите градове атмосфера. 
Духовният живот беше различен и ангажиментите ми 
в киното по-лесно осъществени. Но, в мен остана една 
постоянна носталгия към Варна, приятелите ми, към 
морето, което беше често пред очите ми”.

С град Тервел е свързан и емоционално- гостува сам 
или придружен от свои колеги и приятели у сестра си и зет 
си- семейство Маргарита и Румен Дапкови. Заедно с Армен 
Джигарханян, Андрей Чапразов, Милен Пенев, Стефан Илиев 
и др. се разхождат и запознават с града и с тервелчани. 

Обича гр. Тервел, гостува и е почетен член на клуб 
„Дъга”. 

Носталгията го кара да се върне, отново и завинаги 
във Варна. Годината е 1996. Живее в малък апартамент 
в центъра на града. Неговият ден не бил особено 
интересен.  

През 1998 год. е поканен от директора на Добричкия 
театър Красимир Ранков и играе в „Предложение” от 
Чехов и в „Албена” от Й. Йовков. Следващата година 
е поканен от варненския режисьор Станчо Станчев 
и играе ролята на Д-р Ранк в „Нора” от Ибсен с 
актрисата Илияна Даскалова в залата на Младежкия 
дом гр. Варна. Участва и в киното – роли във филмите 
„Каталии”, „Трака- трак” и „Другият наш възможен 
живот” с актьорите Иван Иванов, Ваня Цветкова и 
Катя Динева. 

Разнообразие са били и фестивалите, особено 
„Варненско лято”. Гледал е всички постановки. 
Появявал се е с фрак на филмовия фестивал „Любовта 
е лудост”, където е бил винаги почетен гост. 

Апартаментчето във Варна го „топли” с иконите 
и рисунките. На специално място са шаржовете, 
правени на Кирил Господинов от Борис Димовски и 
Доньо Донев. 

Година по-късно, със здравословни проблеми 
споделя със сестра си и сина си, че желае да бъде 
погребан именно тук,  в град Тервел, при майка си. 

Последното му желание е изпълнено. 
На  18 април 2003 год. го покосява инфаркт. 
Новият път към голямото изкуство е труден и 

криволичещ. Но постига завидни върхове ! Върхове в 
театъра и киното. 

А житейската философия на Кирил Господинов, 
споделена в едно интервю звучи така: „Да направя 
добро дело, да се боря срещу злото. Особено сега, 
когато животът ни е съпътстван от престъпления, 
които ме отвращават, ужасяват, разстройват ме. Или, 
ако не успея да направя добрина на другите, то аз 
самия да се съхраня добър и справедлив. Към това се 
стремя !”

Ж И В О Т Ъ Т  Е  Н Е щ О  С Л О Ж Н О  -  А К Т ь О Р Ъ Т  К И Р И Л  Г О С П О Д И Н О В

в ъ в  ф и л м а  “ Б а ш  м а й с т о р а ”

с  к о л е д а р и  о т  Т е р в е л

д - р  Р а н к  в  “ Н о р а ”  н а  И б с е н

във филма “Тримата от запаса” с Парцалев и Анастасов

г о с т  н а  “ Д ъ г а ”  в  Т е р в е л

в ъ в  ф и л м а  “ Ш в е д с к и  к р а л е ”
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ПРикЛЮЧи ПЪРВиЯ ЕТаП ОТ 
СТРОиТЕЛСТВОТО На ЦЕНТЪРа За 

иЗВЪНкЛаСНи ДЕЙНОСТи В С.НОВа каМЕНа
В края на месец февруари започна изпълнението 

на дейност”Строителство” по проект „Изграждане на 
извънкласен център за работа с деца в читалището 
в село Нова Камена”.Той е втори пореден проект 
за Община Тервел ,при който общината е партньор 
на друга организация за реализиране на проект 
,фокусиран върху общинска собственост  ( читалището 
в село Нова Камена) и насочен към създаване на нова 
общинска дейност- звено за работа с деца в населено 
място извън общинския център.Първият такъв 
проект за общината беше приключилото в края на 
месец март  изграждане на квалификационен център 
в Тервел по Програма ФАР .

Проектът в с.Нова Камена е дело на Сдружение с 
нестопанска цел „Бъдещето е в нас”,в което членуват 
млади хора от град Тервел и Община Тервел.78 
% от общата стойност на бюджета на проекта се 
осигуряват от Социалноинвестиционен фонд София , 
а останалите 22 % от бюджета на Община Тервел.

Основната дейност е обновяване на читалищната 
сграда чрез укрепване на конструкцията й, 
обособяване и ремонтиране на три помещения за 
ателие по керамика,ателие по приложно изкуство 
и библиотека,изграждане на нови санитарни 
възли и частичин ремонт на сцената и покривната 
конструкция.Към момента стария прогнил и опасен за 
децата гредоред е заменен от нова стоманенобетонна 
плоча, а стените са укрепени с нови конструкции.

Паралелно с ремонта бяха проведени процедури 
за избор на доставчици за мебели и оборудване на 
новия център.

Крайният срок, в който проектът трябва да 

приключи е 30 юли.Новият център ще започне работа 
с деца в началото на идната учебна година.Ползватели 
на поредната придобивка в сферата на общинското 
образование ще са децата , които посещават ОУ “Отец 
Паисий” в с.Нова Камена.Те са от  селата Нова Камена, 
Градница и Каблешково.Преобладаващата част от тях 
са от ромски произход и в тази връзка новият център 
ще бъде част от решението на проблема с ранното 
отпадане от училище, характерно за този етнос.

За бЕЗПЛаТНиТЕ уЧЕбНиЦи В 
ОбЩиНСкиТЕ уЧиЛиЩа

През изтеклата седмица бе издадена Заповед 
на Кмета на община Тервел, която регламентира 
технологията за заявяване и доставяне на безплатни 
учебници и учебни помагала за децата от общината.
Заповедта е съобразена с разпоредбите на 
Постановление на МС от 12.02.2008 г., третиращо 
материята за безплатните учебници.През 
учебна 2008/2009 г. такива ще получат децата от 
подготвителните групи и класове, както и всички 
ученици от първи до седми клас.Доставката за 
подготвителните групи и класове ще се организира 
от отдел ”Просвета” при Община Тервел, а тази за 
учениците в училищата – от директорите им.До 15 
април ще се уточнят нуждите от нови комплекти за 
всеки клас, като изборът по съответните предмети 
и класове е направен предварително от педагозите 
по училищата.Заявката се подава в общината.Само 
за учебниците за седми клас този срок е 10.08.2008.
Директорите на училища ще сключат договори с 
издателствата до 30.05.2008 за учебниците от 1-ви до 
6-ти клас и до 20.08.2008 за тези за седмокласниците.
Обобщена информация за всички етапи на процеса 
ще се подава в МОН от общината.Доставката на 

учебниците в училищата ще става най-късно в 
периода 5-10 септември.Средствата, с които ще 
се заплащат комплектите училищата ще получат 
от общината като целеви средства от централния 
бюджет.Икономиите от тези средства, които могат да 
се получат, ако има промяна в броя на децата или ако 
се използват налични от минали години комплекти 
ще се използват от училищата за допълнителни 
комплекти учебници или за обновяване на 
библиотечните фондове.Училищата в процедура на 
закриване / в селата Поп Груево, Градница, Божан и 
Жегларци ще получат учебници от приемащите ги 
училища – в случая СОУ Тервел и ОУ Нова Камена.

иЗДРЪЖкаТа На ЧиТаЛиЩаТа ВЕЧЕ Е 
ОПРЕДЕЛЕНа

На  09.04.2008 год. се проведе заседание на 
комисията за разпределяне на субсидията за 
делегирана от държавата дейност “Култура” , или 
другояче казано – средствата, с които през годината 
ще се издържат 13-те читалища в Община Тервел.В 
комисията участват всички читалищни секретари, 
ресорния зам.кмет Д.Илиева и спец.култура Русанка 
Димитрова. За 2008 година читалищата получават 
от централния бюджет средства в размер на 5829 
лв. за всеки свой щатен служител.Общата численост 
за общината е 29 души.Комисията се обедини около 
тезата, че след като са осигурени средствата за 
разботни заплати за 12-те месеца на 2008 година, 
всяко от 12-те читалища по селата ще отдели по 10% 
от издръжката си, за да се увеличат средствата за 
издръжка на читалището в Тервел.Това се прави, 
за да се осигурят повече средства за работа на 
детския фолклорен ансамбъл “Калинка Вълчева”, 
за чиито качества всички членове на комисията 

бяха единодушни.Общият размер на субсидията 
е 169041 лв. 79961 лв. получава читалището в 
Тервел, а останалите средства са разпределени за 
читалищата по селата.Разпределението се извършва 
без планиране на резерв, което облекчава работата 
на културните звена през бюджетната година.Всички 
читалища имат различни по размер приходи,които 
получават от свои обработваеми земи, отдаване 
на помещения под наем, дарения, членски внос, 
финансирания по малки проекти и др.

кРаТки ВЕСТи:
- Извършена е доставката на три нови апарата 

за лабораторията на МБАЛ Тервел.Придобивките, 
които ще разширят обхвата на възможностите за 
изследвания и в крайна сметка ще са предпоставка 
за по-прецизно диагностициране са автоматичен 
хематологичен анализатор, коагулометър и кръвно-
газов анализатор.Трите апарата в едно с присъщите 
за работата им консумативи се заплащат от Община 
Тервел и се предават за ползване на болничното 
заведение.Общата им приблизителна стойност е 23 
000 лв.

- Продължава работата по строежа на новия 
храм в Тервел. Довършват се кофражните работи.
През седмицата ще бъдат доставени 13 824 бр. 
тухли за предстоящата зидария.Тухлите са на обща 
стойност 3 815 лв. и са дарение от двама земеделски 
производители – Ивелин Петров Иванов и Пламен 
Спасов Петров. Двамата щедри млади дарители ще 
получат свидетелства за дарение от Църковното 
настоятелство и общината, а имената им ще бъдат 
вписани в книгата за дарения на новия храм.

О Б щ И Н С К И  В Е С Т ИРубРика:

От 7 до 13 април през тази година се проведе 
традиционната „Седмица на горатаОсемдесет и три 
години вече се чества този празник. Тази година 
Седмицата на гората премина под мотото “Да 
засадим дърво, да отгледаш надежда” и под знака на 
инициативата на президента на Републиката-”Хубава 
си моя горо”. За първи път „Седмица на гората” е 
чествана през 1925 година, когато по инициатива на 
Дружеството на лесовъдите в България се провежда 
така нареченият празник на залесяването. 

На 11 април в центъра на града, в близост 
на административната сграда на ДДС „Тервел”, по 
случай празника на залесяването бяха засадени 
три иглолистни млади дръвчета. Присъстваха 
много гости- Ст. Стратиев- Началник на РПУ- Тервел, 
Ат. Георгиев- Началник на РС „ПБЗН”–Тервел, Ст. 
Костадинова- Зам. Кмет на общината, Н. Пенчева- 
Зам. председател на ОбС- Тервел, случайни минувачи, 
служители на ДДС- Тервел, които бяха поздравени от 
Фолклорната група към Пенсионерски клуб №2 гр. 
Тервел с няколко музикални поздрава. 

Това залесяване бе предшествано от 

инициативата, поета от Община Тервел, по повод 
„седмицата на гората” с акция за почистване на 
дърветата в центъра на града, окопаването им, 
подрязване на старите клони и оформяне на 
храстите.

Част от сериозните проблеми пред ДДС 
”Тервел” са свързани с престаряването на горите и 
незаконната им сеч. 

Разработена е програма за преодоляване 
на съхненето, която се осъществява с интензивно 
отсичане на заболелите дървета, мероприятия за 
естествено възобновяване на естествените зрели 
насаждения, както и мероприятия за залесяване с 
нови местни дървесни видове. За целта са осигурени 
около стотина работни места по НП “От социални 
помощи към заетост”, които извършват основно 
залесителните мероприятия и отглеждане на вече 
създадените горски култури. А за незаконната сеч, 
най-проблемните райони са около ромските квартали 
в общината. Горските стражари ежедневно залавят 
нарушители. Онези, които са засичаме повече от 
един път в гората са дадени на прокуратурата. 

За съжаление не винаги се стига до повдигане на 
обвинения и у нарушителите остава чувството за 
безнаказаност. 

„Седмицата на гората” приключва, но за 
поддържането на горския фонд са необходими толкова 
усилия и време. Всеобщото убеждение е, че след като 
за израстването на една гора са нужни десетилетия, 
унищожаването на това национално богатство трябва 
да се преследва по-строго от закона. 

Нека изминалата „Седмица на гората” 
напомни на всички ни, че освен химна ни, ние имаме 
няколко изконни, автентични български песни, 
на които българинът става прав и мълчи с високо 
национално самочувствие. Една от тези песни без 
съмнение е “Хубава си моя горо”. Това ни дава 
основание с гордост да заявим, че българската гора е 
част от нашата история. Гората е настроение, гората е 
песен, гората е здраве и живот. 

Редакционния екип на в-к „Тервел” от свое 
име и от името всички наши съграждани отправя 
поздрав към всички работещи в ДДС- Тервел, които 
винаги с чест са изпълнявали своята възвишена 

мисия, вградена в основата й от радетелите на 
българската лесовъдска традиция. Благодарности за 
вашата упорита работа, отговорност и ангажираност, 
с които вие се справяте успешно с ролята на пазител и 
стопанин на зеленото ни богатство. 

Честит празник! На добър час!

С Е Д М И Ц А  Н А  Г О Р АТА

Преподавателката пита:

- Митко, какво ти подари татко ти за рождения ден ?

- Четири прашки, госпожо !

- Престани да се шегуваш, сериозно те питам !

- Не се шегувам ! Моят татко е единственият стъклар в 

квартала ! 

МОЕТО “ГАРДЖЕ” Е НАй-
хуБАВО И НАй-уМНО

РубРика:
 На 17 април 2008 година от 15.00 часа в залата на Община Тервел ще се 
проведе  пролетен празник “Лазар ти иде”. Организатори на проявата са Община 
Тервел, Общински детски комплекс “Малкият принц”-Тервел, съвместно с учениците от 
петите класове на СОУ”Йордан Йовков” гр.Тервел и учениците от ОУ ”д.р Петър Берон” 
с.Коларци. Ще има състезание между отборите на двете училища, пресъздаване 
на обичая Лазаровден от децата на с.Коларци. Ще участват и децата от Школата по 
народно пеене към читалището в Тервел с ръководител Радка Адамова.  
 Десата от Тервел вече изработват кукери- характерен атрибут в пролетните 
празници и символиката за гонене на злите сили от живота на човеka.Учениците от 
с.Коларци пък правят кукли-лазарки от различни етнографски области на България.
Очакваме и изложбата от рисунки на тема Пролет и Лазаровден.

 “  Л А З А Р  Т И  И Д Е ”

Майсторите на кукери от ОДК
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По случай Международния ден на ромите на сцената на 
читалище „Отец Паисий” в с. Орляк на 07.04.2008 год. беше истински 
празник. Учениците от ОУ „Васил Друмев”  поздравиха своите родители, 
обществеността на Орляк, своите скъпи гости с впечатляващ по красота 
и внушение концерт-спектакъл под наслов „Сбъднати мечти”.
 Сюжетът на спектакъла пресъздава историята на младия 
Панду- укротител на кобри, който тръгва от прародината на всички 
роми Индия. За да преживява и за да намери най-красивото място за 
свой дом, Панду тръгва по света. Посещава обетованата земя Америка, 
минава през Испания, гостува в Русия, търси по-топъл климат на 

юг в Турция, опознава  божествената планина Олимп в Гърция, 
докато намира райското кътче за себе си и своите деца- България. 
По време на своето странстване  Панду сбъдва мечтата си да посети 
много непознати земи, да се срещне с различни народи, да види със 
собствените си очи  красотите  на природата и опознае изкуството  на 
хората по света. Пред символа на индийската култура Тадж Махал Панду 
се опива от танците на красивите индийки, в Америка се възхищава 
от колосалността на Ню Йорк и свободолюбието на американците. Той 
успява да види истински кабаретен танц. Когато отива в Испания, най- 
голямата атракция за него е коридата и грацията на тореадора. В Русия 
се натъква на сурова зима, но там го сгрява динамиката на руския 
казачок. Отивайки в Турция, Панду има възможност дълго да обикаля 
чаршиите и да се наслаждава на очарователните ориенталски танци. 
Но чул за древногръцките митове и божествената планина Олимп, 
Панду отново поема на път. Впечатлен е както от историята на Гърция, 
така и от прочутото сиртаки. Укротителят на змии се сприятелява 
с група пътуващи ромски музиканти и танцьори. Пътува с тях и се 
възхищава от невероятното им изкуство. Най- накрая Панду се озовава 
в България- земя, за соято не бил чувал преди, но която запленява 
сърцето му. Омайват го българските песни, хора и ръченици, а също и 
красотите й. Остава на тази благословена от Бога земя.
 На фона на чудесната песен на Веселин Маринов „Знам, 
Българийо” публиката стана на крака и дълго аплодира участниците. 
 Тази чудесна приказка зрителите на концерт-спектакъла 

имаха възможност да научат благодарение на педагозите от ОУ 
„Васил Друмев” с. Орляк, които работят по осъществяването на проект 
„Сбъднати мечти”, финансиран от МОН. Талантът на децата ще бъде 
видян и във Велико Търново през м.юни на фестивала „Отворено 
сърце”, ако участниците бъдат подпомогнати  с финансови средства .
 Благодарим на всички, които ни съдействаха в реализирането 
на концерт-спектакъла „Сбъднати мечти”!

Дамянка Иванова-
учител в ОУ”Васил Друмев” с. Орляк
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С Б Ъ Д Н А Т И  М Е ч Т И

ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ:ВОКАЛНА ГРуПА ПРИ Нч „ДИМИТЪР ДОНчЕВ-ДОКТОРА”
Нещо ново, 

интересно и 
полезно за децата 

в Тервел

Създадена през 
2007 г. с финансиране на 
проект от общинската 
програма „Училището и 
читалището- естествена 
и безопасна среда за 
децата”. В групата са 
обособени 3 формации 
според възрастовата 
характеристика на 

участниците: „Усмивки”, в която участват деца на възраст 10-12 
години, „Sweeties girls” – 16-17 години. Най- новата формация 
„Биберон” е създадена само преди два месеца и  в нея пеят деца 

от 3 до 5 години. Младите певци  вече имаха своите участия на 
сцена и желаят силно да получат покани за нови.

Очакваме всички, които обичат песните и забавленията 
да се присъединят към нас.

Трети март е дата, която всеки българин и не само трябва да познава и празнува. Всеки един от нас-българите, трябва да знае от къде произлиза, къде живее и традициите, които празнува.
През 1878г. на трети март българската държава се появява на Европейската карта. Според мен българският народ винаги е бил в Европа. България винаги е съществувала в сърцата на своите потомци. 

Българските нрави са намирали място в патриотичните домове на българите.
Трети март се празнува, защото от този ден се правят първите стъпки към утвърждаването на България като модерна държава. От падането си под Османска власт през 1396г. българите извървяват дълъг 

път докато стигнат отново до своята политическа независимост. В продължение на пет века българската държава е успяла да съхрани традиции, език, всеотдайни и честни хора, макар и не на Европейската 
карта. Ние можем да кажем, че не всеки народ може да запази моралните си ценности, под огромно напрежение и чуждо господство. Само народ, който е упорит и всеотдаен и не може да търпи унижение, 
убийства и заточения може да е достоен. Не смятам, че има друг такъв силен и борбен народ като българския, който е готов на неспирна война ден след ден за свободата си.

Някои хора смятат, че трети март не трябва да се празнува като национален празник на България, защото свободата ни не е извоювана с усилията на българския народ, а ни е дадена даром от руските 
войски. Моето мнение за трети март е напълно противоположно на това. Аз мисля, че щом българския народ се е трудил, умирал, въставал, сражавал... щом има герои като Левски, Ботев, Бенковски, Панайот 
Волов, Стоян Заимов и много други, той е заслужил свободата си.

Тогава трети март е една дата, която с гордост трябва да назоваваме за национален празник! 
Благодарение на героичните личности и целия народ, българската държава се появява на политическата карта на Европа през 1878 г. отново. Но България има 1300 г. богата история. Тя е част от Европа и 

аз се гордея със своите корени.

Есето на Деница Валентинова Митева е отличено на ІІ-ро място от І-ва възрастова група в Конкурса, организиран от Община Тервел, посветен на 130-годишнината от Освобождението 
на България

П О З Д Р А В

Е с е  н а  Д е н и ц а  В а л е н т и н о в а  М и т е в а ,   у ч е н и ч к а  о т  С О У  „ Й .  Й о в к о в ”  г р .  Т е р в е л

Мили приятели, списващи Вестник “Тервел”, Уважаеми Читателю,
ние - екипът на Хай Принт (фирмата, която отпечатва вестника) - най-горещо Ви поздравяваме със 100-тния брой !

Желаем Ви ентусиазъм и сили за още няколко по сто !   Тервел има нужда от своя вестник !

„  Т Р Е Т И  М А Р Т  1 8 7 8  Г . - В Р Ъ щ А Н Е  Н А  Б Ъ Л Г А Р И Я  В  Е В Р О П А ”


