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П Р Е Д С Т А В Я М Е  В И

Месец юни е началото на лятната ваканция за 
малчуганите от детските градини и за по-големите деца 
от училищата.Започваме с Първи юни – деня в който 
на децата се позволява всичко, защото това е техният 
Празник. Продължаваме с лятната ваканция, която в 
Тервел се свързва с бурни игри и незабравими „щуротии” на 
село при баба и дядо, където има още много приятели от 
Тервел.Сещаме се и за ваканционната тервелска програма 
„Наше лято”, която събира и забавлява деца, учители, 
а понякога иродители цели два месеца... Така, че след 
снежната зима и студената пролет, след мъчните уроци 
и какви ли не оценявания и тестове, децата в Тервел и 
селата вече чакат забавления, игри, лакомства , море, 
екскурзии... 

Вижте какво ни поднесоха те в началото на лятото....

ОБЩИНСКИ ПРАЗНИК НА ДЕТЕТО

“Здравейте, здравейте, мили деца. Честит празник!” – така  
Спайдърмен и Палячо поздравиха децата  от всички детски градини 
на общината, които участваха в общоградското тържество  в чест на 
Празника на детето- Първи юни. 

На площада пред общината се стекоха деца от трите детски градини, 
детските ясли, училището и от града. Бяха дошли и много родители. 
Гостуваха и деца от Божан, Коларци и Поп Груево.

Празникът започна с представянето на децата от ЦДГ”Любопитко” 
с.Божан и ЦДГ”Светулка” с.Коларци, които показаха народни танци и 
стихчета. След тях децата от ЦДГ”Детски свят” в с.П.Груево изиграха 
танц с помпони. А децата от ЦДГ”Здравец” с танца “Шаро и писанка”  
и от  ЦДГ”Детелина” с танца “Веселите жабки”  зарадваха всички 

присъстващи. На сцената се изви една красива “Плетеница” от народни 
ритми, изпълнена от децата на ЦДГ”Първи юни”. Малките певци-
“Биберони” към читалището изпълниха с настроение своята песничка.

И тази година се извърши ритуала с тригодишна традиция за 
изпращане на “академиците” от подготвителните групи на детските 
градини от Тервел. Облечени в тоги те казаха своите стихотворения 
с обещанието, че се учат  много добре. От името на Община Тервел, 
получиха книжки и пожелание да станат добри граждани на Тервел и 
България.

Накрая поздрав за всички деца поднесе детската вокална група към 
СОУ”Йордан Йовков” гр.Тервел с рък. г-жа Станка Бонева.

Спайдермен и Палячо раздадоха на децата балони:
По традиция Общината  Тервел  раздаде на децата от всички детски 

градини  лакомства и подаръци.

27-МИ РОЖДЕН ДЕН 
НА ЦДГ”ПЪРВИ ЮНИ” – ТЕРВЕЛ

Отново е пролет, отново грее слънцето и топли с лъчите си 
животни, птици и хора. Отново разцъфтяват цветята и лястовичките 
се завръщат по родните гнезда, защото най-хубаво е у дома. Те идват 
тук- под стряхата на нашата прекрасна детска градина “Първи юни”. Тук 
мирише на гора, пеят авлиги, катерички скачат по дърветата, но най-
хубавия звук са звънливите детски гласчета, които чуруликат също като 
птичките. Тук всеки ден е вълшебен и за това, че на тържеството на 29 
юни децата слушаха една необикновена история. Слушайте…!

Веднъж, в един прекрасен ден като днешния, в двора на детската 
градина се появи уханно бяло цвете. И когато разцъфна, всички ние 
видяхме, че в чашката му се е сгушило красиво момиченце. То беше 
ей толкова, толкова , но не по-голямо от палец, затова го нарекохме 
Палечка. Палечка обичаше слънцето, птичките, дърветата, цветята и 

децата и затова всички много я обичаха. Един ден, заслушана в нашите 
гласове, тя заспа… И както напоследък често се случва,природата 
бързо промени своя облик. Слънцето се скри, излезе страшна буря и 
отнесе Палечка далече, далече от родния и дом. Появиха се “облачетата” 
и затанцуваха край Палечка. Ето, че слънцето се усмихна широко и 
разгони облаците и всички “цветенца” от Първа група затанцуваха своя 
танц”Пролетни цветя”. След тях в черни фракове и бели надгръдници, 
затанцуваха “лястовичките”, заедно с “калинките” с чудесните си 
пелеринки на точки. Те поканват Палечка да остане при тях, но тя 
отказва, макар, че тук намира много приятели и всичко е много хубаво, 
но хубаво е у дома.

Ето, че дойде време, лястовичките да напуснат топлите страни и да 
тръгнат на път към родните гнезда. Дете лястовичка казва на Палечка, 
че ще я вземат, ще прелетят над непознати страни и морета. 

И така Палечка прелита през различни континенти и държави, спира 
да си почине, вижда красотите на Африка, на река Нил и един чудесен 
“Африкански танц”, изпълнен от децата. След това посещава слънчева 
Турция. И децата танцуват един красив “Ориенталски танц”, представен 
от ЦДГ с.П.Груево.

Палечка пристига в Европа. Само на крилите на детската мисъл 
и фантазии можеш да обходиш всички континенти и държави. Така 
нашите деца видяха красотата на света, разбраха, че всички деца на 
земното кълбо са като тях – смели в мечтите се и толкова си приличат. 
Всички народи си имат свои характерни танци и песни. Чухме английски 
песни, гледахме поредица от италиански, испански и унгарски танци.

Изведнъж извисява глас кавала, чува се плача на гъдулката и 
Палечка разбира, че дома е съвсем наблизо. 
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Ж а б к и т е  о т  Ц Д Г  “Д е т е л и н а ”  г р а д  Те р в е л

БЛАГОДАРЯ  !!!

За абитуриенти, учители и родители от ПГТО ,
които събраха и дариха 300 лв. за градежа на църквата.

За абитуриенти и учители от СОУ , които дариха 310 
лв. за градежа.

Успех на младите хора и пожелание винаги да се 
чувстват 

съпричастни към проблемите на своя роден край!
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По време на османското владичество, според мен, всеки е 
имал личното право да желае своята свобода. Но всъщност дали 
хората са го желаели ? За да го направиш се изисква известна 
смелост. Може би това, че извоюването на една такава свобода 
е било трудно достижимо за хората, ги е карало да мислят, че и 
дори желанието за нея е лудост. Но пък никой не може да плени 
разума на човека и той винаги ще е там, където и както би 
искал да е. дали хората са си го мечтаели зависи само от самите 
тях- дали са борбени и упорити или се оставят по течението на 
безмилостния живот. Може би ако това е лудост, сега нямаше 
да сме свободна България. 

Именно желанието за свобода е карало да искат още и още, 
да бранят поне единственото право, мечтанието за по-добър и 
свободен живот. Може и да е лудост, но в състоянието, в което 
са през ХV- ХІХ век българите, за тях, това е единственото 

спасение. Те са били под владичество, но османците са успявали 
да контролират само техните действия. Умът им обаче, е нещо, 
което никой не може да завоюва или да разгадае и никой не 
може да бъде обвиняван за това какво мисли. 

В ума на човека винаги изникват най-съкровените желания 
и единствено тогава той би могъл да остане сам със себе си 
и да обмисли положението, в което се намира. Да помечтае 
за по-доброто. Именно от мечтите, хората са провокирани да 
направят това, което е най-близо до сърцата им, а в случая 
това е свободата. Всеки мечтае за нея, дори и да смята, че е 
лудост. Не може да спре страстното, истинското и съкровено 
желание на българина да е свободен, защото това движи 
неговия организъм- мисълта, че някога ще е свободен. Това е 
движило и много свети личности от историята на България като 
Левски, Ботев, Раковски, Каравелов, а също и обикновените 

хора. такива са били и хайдутите, българи непримирими от 
натиска на неприятеля. Те предприемат действия, с които 
жертват живота си. Техните героични постъпки са възпяти и 
описани в много български песни и стихотворения. Едно от тях 
е „Опълченците на Шипка”. 

„ …
П р и с т ъ п и  у ж а с н и  !  Д в а н а й с е т и й  п ъ т
г ъ с т и   о р д и  л а з я т  п о  у р в а т а  д и в а
и  т е л а  я  с т е л я т ,  и  к р ъ в  я  з а л и в а
б у р и  п о д и р  б у р и  !  Р о я к  с л е д  р о я к  ! ”

След желанието и мечтите всеки човек се мотивира 
да направи нещо, дори и една стъпка към истинския успех. 
Точно чрез тези силни чувства са водени и всички загинали за 
свободата на България. 

Дали е лудост да пожелаеш свободата си ? Това зависи 
от самия човек. Той трябва да направи избор, дали да живее 
поробен или да се бори срещу несправедливостта. 

Изборът правят Паисий, Софроний, Кочо, Левски и 
други. Изборът си правя и аз днес, и ако искам да съм 
свободна и отворена към нови хоризонти, не трябва да се 
примирявам с егоизма, несправедливостта, насилието, 
чуждопоклонничеството, клеветата … 

Есето на Ромина Йорданова Колева е отличено 
на ІІІ-то място от І-ва възрастова група в Конкурса, 
организиран от Община Тервел, посветен на 130-
годишнината от Освобождението на България

През изминалия период от 26 май до 30 май 2008 
год. на територията обслужвана от Областна Дирекция 
„Полиция” (ОДП)-Добрич, са регистрирани 12 криминални 
престъпления и  произшествия.  

През изминалите дни на територията обслужвана от ОД 
„Полиция”- Добрич са регистрирани 30 пътно-транспортни 
произшествия  с трима пострадали граждани. 

Поделенията на ОД „ПБЗН”-Добрич са участвали в 
гасенето на 6 пожара и 0 аварийно-спасителни дейности.

На 30 май в апартамент на ул.”Н.Вапцаров” в Тервел 
през отворен прозорец е проникнал крадец, ограбил 500 
лв.Задържан е малолетен, предаден на МКБППМН.

На 1 юни в 11:30 часа от нива , засята с царевица 
изчезва двегодишно момченце от с.Честименско.
Детето е с родителите си, които се трудят на полето.След 
продължително издирване от РПУ Тервел, детето е намерено 
на следващия ден, без травми и в добро състояние.

В тази връзка акцентираме за родителите:
На 01 юни 2008 година започва традиционната акция 

на полицията “Ваканция ! Да пазим живота на децата на 
пътя ! Полицейската акция ще се проведе от 01 юни до 15 
юни 2008 година и ще обхване  територията на цялата 
страна. Сектор “Пътна полиция – КАТ” при ОД”Полиция” 
– гр. Добрич призовава водачите да бъдат внимателни и да 
спазват правилата за движение по пътищата.

В а Ж Н О  С Ъ О б Щ Е Н и Е :

Д а  Н а у Ч и М  Д Е Т Е Т О  Д а  С Е  Г Р и Ж и  З а 
С В О Я Т а  б Е З О П а С Н О С Т

Наближава краят на учебната година, а за малчуганите 
ваканцията е началото на безгрижните детски игри, които не рядко 
включват и игра с огън. Детската игра с огън е една от честите причини 
за пожар, а животът на детето е безценен. То трябва да разбере това 
от Вас и да гледа на живота си като най-ценното богатство.

Пожарната опасност може да се избегне по няколко начина:
Не оставайте на достъпни места за най-малките източници 

на запалване като кибрит и запалки. Обезопасете контактите със 
специални предпазители. Особено опасно е да оставате детето само 
до нагревателни електроуреди. Упражнявайте непрекъснат надзор 
над игрите му – вкъщи и на открито. 

Но колкото повече пораства детето, любопитството му нараства. 
То иска да знае и да може всичко като възрастните. По-големите 
деца и възрастните трябва да се възползват от това и да дават личен 
пример с поведението си по спазване на правилата за пожарна 
безопасност.  На въпросите на децата трябва да се отговаря възможно 
най-изчерпателно и да се обяснява смисъла на мерките за пожарна 
безопасност и защо се изисква стриктното им спазване. 

На съвременните родители е трудно да бъдат непрекъснато 
до детето си. Ако се наложи да остане за малко детето само вкъщи, 
предварително трябва да се обезопаси помещението и дома. Но 
никога не трябва да се заключват вратите – те са пътят за евакуация 
и спасение на децата в случай на пожар.

Децата трябва да разпознават местата вкъщи, където може да 
възникне  пожар и предметите, които могат да го предизвикат.

Заедно с детето да се тренира преминаването по пътя за 

евакуация от дома от различни места.
Децата трябва да знаят местата, където могат да се скрият, 

когато не могат да избягат при пожар. Добре е това да бъде банята 
при пуснат душ и поставяне на намокрена маска на устата и носа.

Накарайте детето да научи телефоните за спешна помощ и 
тел. 160 – за съобщение при пожар. Най-добре е да бъдат записани 
на видно място в дома. Детето трябва да знае точния адрес, където 
живее, да знае и какво трябва да съобщи на възрастен или на тел. 160 
при откриване на признаци на пожар.

Обяснете на детето защо не бива: 
-Да си играе с кибрит, запалка, свещ или друго нещо, с което 

може да предизвика пожар.
-Да слага дрехи, обувки или играчки в близост до отоплителните 

и нагревателните уреди! 
-Да не играе с фойерверки и пиратки!
- Никога да не играе с леснозапалими и горими течности!
-Да се крие при пожар на места, където трудно ще бъде открито 

от пожарникарите!
-При пожар в горящото помещение никога да не отваря 

допълнително прозорците – допълнителният кислород ще усили 
горенето!

-При пожар да не изпада в паника и да не ползва асансьор.
Обяснете на детето защо трябва:
Винаги да проверява дали е изключило електрическите уреди, 

когато свърши работа с тях!
Да съобщи веднага на родителите си или на някой възрастен, 

ако види, че някой играе с огън.
При възникване на пожар да съобщи за това веднага на съсед 

или възрастен, защото бедата може да бъде с непредвидими тежки 
последици.

Да телефонира на тел. 160, за да предаде съобщение за пожар в 

случай, че животът му не е в непосредствена опасност.
При подаване на съобщение за пожар да говори ясно и бавно, 

като подаде информация къде и какво гори, има ли застрашени 
хора.

В случай, че все пак в дома възникне пожар, детето трябва да 
знае и да умее да прилага няколко прости правила:

Да запази самообладание и да позвъни на тел. 160. Да каже 
точния адрес и какво гори.

Да напусне дома по най-късия път и да не ползва асансьор.
Ако стаята се изпълни с дим, да се движи приведено към пода 

или пълзешком (ако няма видимост, покрай стената) и ако има 
възможност, да постави на устата и носа овлажнена кърпа. 

Ако пътят му за евакуация по стълбище или друг изход 
навън е блокиран или задимен, да излезе на балкон или от открит 
прозорец, за да алармира за това, че се намира в опасност – с викове, 
ръкомахания и др.

Да не скача от прозорци и балкони, а да чака да бъде открито от 
пожарникарите.

Да не се връща за нищо в къщи, защото животът му е по-ценен 
от всички играчки, дори и от домашните любимци!

Ако не може да избяга навън, да се скрие в банята! Да затвори 
вратата и пусне студен душ.

Ако дрехите му се подпалят, да се търкаля на пода или на земята, 
докато пламъците угаснат. 

Да знае, че телефон 160 се използва, само когато наистина 
има възникнал пожар или друг спешен случай и не трябва да се 
злоупотребява с него за шеги и фалшиви позвънявания за пожар, 
защото в този момент може някой наистина да се нуждае от помощта 
на пожарникарите. 

В Е С Т И  О Т  С Т Р А Н А Т А  И  О Б Л А С Т Т А

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. Германската верига “Кауфланд” вече е и в Добрич. 
Големият търговски обект бе осветен на 28 май. Лентата 
преряза кметът Детелина Николова. След 16 ч. хипермаркетът 
бе неофициално открит и за клиенти. Хипермаркетът в Добрич 
е 16-ият по ред обект на веригата в България. Търговската му 
площ е 4 000 кв. м. Паркингът на магазина разполага с 240 
места. Инвестицията за хипермаркета в Добрич е 10 млн. лв., 
каза управителят на “Кауфланд България” Димитър Спасов. 
Новият търговски обект разкри 100 работни места, поясни той.

2. Разплащателната агенция започна проверки на място на 
кандидатстващите за финансово подпомагане. Служителите на 
агенцията ще прегледат заявленията на желаещите да получат 
средства по схемата за единно плащане на площ, националните 
доплащания, плащанията за природни ограничения на 
фермери в планински райони, плащанията за природни 
ограничения на фермери в райони, различни от планинските, 
енергийни култури,  агроекологичните плащания, плащанията 
на производители на пресни ягоди и малини, предназначени за 
преработка. Проверките ще констатират реалното състояние на 
данните, подробно описани от страна на земеделските стопани, 
в подадените от тях общи заявления за единно плащане на 
площ. Разплащателната агенция ще бъде безкомпромисна към 
всички земеделски стопани, които са декларирали некоректни 
данни и няма да допусне незакономерно плащане на европейски 
пари, категорични са от Държавен фонд “Земеделие”

3. Директорът на Държавната дивечовъдна станция в Тервел 
е сменен. Постът се заема от инж. Цеца Влаева, със Заповед от 
7 май. Досега изпълняващият длъжността /за срок от 9 месеца/ 
бе Стоян Стоянов. Той е освободен заради открити нарушения 
при работата му. Досегашните държавни дивечовъдни станции 
вече се наричат държавни ловни стопанства /ДЛС/. Промяната е 
само в наименованието и не следват промени в дейността. Инж. 
Цеца Влаева вече е заемала поста директор на стопанството в 
Тервел от 1999 до 2001 г. После е била зам.-директор.

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

1. МВР ще предлага електронни услуги. С тях се цели 
облекчаване на административното обслужване на гражданите 

и бизнеса. Промените са заложени в Закона за движение по 
пътищата, приети на вчерашното заседание на Министерския 
съвет. Информационната система “Електронни услуги на МВР” 
е по програма ФАР.Тя включва услуги по издаване на документи 
за самоличност, регистрация на превозни средства, подаване 
на заявления до полицията за извършени престъпления. 
Електронните услуги включват още подаване на заявления 
за дубликат на свидетелство за регистрация на кола поради 
изгубване, унищожаване или кражба. По интернет ще се 
обявяват за невалидни и български документи за самоличност.

2. Липсата на достатъчно вода е един от проблемите 
пред страната ни, защото през летния сезон реките 
пресъхват. Това заяви Владимир Дончев, старши експерт към 
парламентарната комисия по околната среда и водите. За 
разлика от количеството, българите не могат да се оплачат от 
качеството на водата, смята той. Според него водата в България 
е сравнително чиста, за разлика от повечето други страни. По 
думите му, в България управлението на водите е приоритетна 
задача, в която се изпълняват нормите на ЕС. Това, че през 
страната ни преминават множество реки не решава проблема с 
положението на българина, който е един от най-бедните спрямо 
вода на човек от населението, завършва Дончев.

3. Браншовият съюз за стопанска инициатива в транспорта 
(БССИТ), Браншовата камара на таксиметровите водачи и 
превозвачи (БКТВП), Федерацията на автобусните превозвачи 
и Съюзът за стопанска инициатива (ССИ) искат премахване на 
винетните такси в България. Това се казва в отворено писмо 
на организациите до премиера Сергей Станишев, цитирано 
от агенция Фокус. При сегашния ръст на цените на горивата, 
нарастването на приходите в хазната за сметка на увеличените 
приходи от ДДС оправдава незабавното предприемане на 
подобна мярка. В исканията се посочва още - правителството 
и Народното събрание да дадат гаранции, че след достигането 
на изискуемите нива на акциза на бензина и дизеловото 
гориво през 2011 г. ще последва поне петгодишен период, през 
който размерът на акцизите на горивата ще бъде „замразен”. 
Организациите апелират да бъдат изчерпани всички 
възможности за преговори, преди да се премине към масови 
протестни действия, които ще създадат сериозни проблеми 
на напълно невинни граждани. Те настояват за разглеждане 
проблемите на транспорта в тяхната цялост, а не да се робува на 

контрапродуктивния подход да се работи „на парче”.
4. Цените на електроенергията за битовите потребители 

в страната ще се увеличат средно с 18% от 1 юли, съобщиха 
от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране 
(ДКЕВР). От комисията поясниха, че пределно допустимите 
цени за битови потребители за ЧЕЗ Електро България, която 
е собственик на енергото в София, София-област и Плевен са 
0,18212 лв./кВтч през деня и 0.11786 лв./кВтч през нощта. Цените 
на ЕВН България в Пловдив, Ст. Загора и Бургас ще са 0,18424 
лв./кВтч през деня и 0.10570 лв./кВтч през нощта. Тарифите 
на ЕОН България , която е собственик на енергото във Варна и 
Г. Оряховица ще са 0.18787лв /кВтч през деня и 0.11225лв/кВтч 
през нощта. Според ДКЕВР скокът на цените на тока се налага 
главно поради значителното повишаване на цените на горивата 
на международния и вътрешния пазар.

5. Комисията за защита на конкуренцията e глобила със 100 
000 лв. Националната здравноосигурителна каса, съобщиха от 
комисията. Решението на КСК посочва, че тя е за злоупотреба 
с господстващо положение. Сред нарушенията са едностранно 
налагане на нелоялни търговски условия в договорите с аптеките, 
като предоставяне на отстъпка в размер на 8% от стойността на 
лекарствата, частично заплащани от касата. КЗК е установила, че 
НЗОК не е изпълнила влязло в сила нейно решение. Действията 
на НЗОК водят до негативни последици както за потребителите, 
които закупуват лекарствени продукти на цени с максимално 
допустими надценки, така и за конкуренцията между аптеките, 
се казва в документа на КЗК.

По- важните новини през изминалата седмица от 
чужбина:

1. Страните участнички в конференция в Дъблин постигнаха 
споразумение за договор, забраняващ използването на 
касетъчни бомби по света. Конвенцията за касетъчните оръжия 
предвижда всяка страна, която я е подписала, да се ангажира 
никога, при никакви обстоятелства да не използва касетъчни 
оръжия, да не произвежда, придобива по никакъв начин, 
съхранява или предоставя на други директно или индиректно 
касетъчни оръжия, да подпомага, поощрява или подтиква когото 
и да било да участва в каквато и да било дейност, забранена от 
настоящата конвенция. В конференцията в Дъблин, която се 
откри на 19 май, участват 109 държави. Отсъстват обаче големи 

страни, произвеждащи такива оръжия като Китай, САЩ, Русия, 
Индия, Пакистан и Израел.

2. Потвърдена е смъртта на 68 109 души при земетресението 
с магнитуд 8 по Рихтер на 12 май в китайската провинция Съчуан. 
Говорителят на китайското правителство Лу Гуанцзин заяви, 
че успоредно с установяване на самоличността на жертвите 
намалява броят на хората, които се водят за изчезнали. Засега 
те са 19 851. Ранените са 364 552 души, уточни говорителят.

3. Черна гора ще отложи своята молба за членство в 
Европейския съюз до края на тази година, заяви черногорски 
вицепремиер след среща с представители на ЕС. Гордана 
Джурович заяви, че „Черна гора е ангажирана с постъпателното 
изпълнение на всички препоръки на ЕС” и желае „да засили 
капацитета на своите институции, където е необходимо”. 
Първоначално страната искаше да подаде молба до края 
на юни, когато приключва ротационното председателство 
на бившата югославска република Словения. Директорът за 
Западните Балкани към Еврокомисията Пиер Мирел заяви, че 
правителството е решило мъдро да отложи молбата.

4. Председателят на горната камара на руския 
парламент - Съвета на федерацията, Сергей Миронов 
внесе в Държавната дума законопроект за отмяна 
на преминаването на зимно и лятно часово време.  
Законопроектът предвижда в Русия да бъде установено единно 
време през цялата година: времето от съответния часови пояс 
плюс един час. Предлага се още правителството да има право 
да определя границите на часовите пояси. Ако законопроектът 
бъде одобрен от Държавната дума, той ще влезе в сила от 
1 януари 2009 г.  В мотивите към законопроекта Миронов 
посочва данни, свидетелстващи за влошаване здравословното 
състояние на гражданите в периода непосредствено след 
преминаването от зимно към лятно часово време, и обратно. 
През първите две седмици след преместването на стрелките 
броят на повикванията на екипи на Бърза помощ нараства с 12%, 
броят на нещастните случаи - с 29%, смъртността от инфаркт 
на миокарда - със 75%, а броят на самоубийствата - с 66%.  
Причината за преминаването към зимно и лятно часово време 
са икономиите на електроенергия за сметка на увеличаването 
продължителността на светлата част на деня.

РубРика:

РубРика:

„ Л у д о с т  л и  е  н а р о д  д а  п о ж е л а е  с в о б о д а т а  с и  ? ”
Е с е  н а

Р о м и н а  Й о р д а н о в а  К о л е в а ,  у ч е н и ч к а  о т  СОУ  „ Й .  Й о в к о в ”  г р .  Те р в е л
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ВНЕСЕН Е ВТОРИЯТ ОБЩИНСКИ 
ПРОЕКТ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

Това стана на 30 май т.г. , който бе и краен срок за 
внасяне на проекти от общини по приоритетна ос 1 на 
Оперативна програма ‘Околна среда” 2007-2013.Схемата, 
която бе отворена неотдавна даде възможност да се 
подготвят проекти за подобряване на водния цикъл на 
населени места , в които живеят над 2000 еквивалентни 
жители./ е.ж./Основната цел на схемата бе да се намали 
несъответствието на дела от населението, включено към 
канализационна система.За нашата община населено 
място с над 2000 е.ж. е само общинският център Тервел.
В същото време 1/3 от града няма изградена улична 
канализация, а пречиствателната станция е проектирана 
и построена, само за очистване на водите от изградената 
вече канализация, т.е. за 3 500 е.ж.Доизграждането 
на канализационната мрежа изисква капацитет на 
пречиствателната станция за 11 000 е.ж. Така очерталия 
се проблем оформи и основната дейност по проекта 
на общината – доизграждане на улична канализация 
с дължина 8 060 м., изграждане на напорен колектор 
с дължина от 1300 м. и с потопяеми помпи по пътя 
на отпадните води , построяване и оборудване на 
разширение на съществуващата пречиствателна станция 
в същия терен и свързано със старата, оборудване на 
новоизградената част, реконструкция и модернизация 
на старата част на пречиствателната станция.Проектът 
предвижда реконструкция на 12 съществуващи в 
станцията съоръжения и изграждане на 10 нови в 
разширението.Така предложеното в техническата 
документация проектно решение от две специализирани 
в проектирането на подобни съоръжения фирми дава 
възможно най-икономичния и ефективен вариант за 
отвеждане на отпадните води до пречиствателната 
станция без използване на помпена станция, което 
е скъпо струващо като построяване и поддръжка 
съоръжение.Вариантът за използване на построената 
вече  пречиствателна станция като основа за изграждане 
на модерно пречиствателно съоръжение също е приемлив 
за общината.Общата сума на допустимите разходи по 
проекта / с ДДС/ е 19 569 661.28 лв.Като недопустим 
разход съгласно детайлните правила за допустимост на 
разходите по тази грантова схема се определят сумите 
, които общината трябва да осигури за лихви и такси по 
банковия си кредит, с който ще финансира допустимите 
разходи до възстановяването им от управляващия орган 
на оперативната програма.

От пресцентъра на МОСВ съобщават, че 113 общини 
са внесли проекти до крайният срок -30 май .Сред тях са 
големи общини като София – с два проекта, Ст.Загора и 
др.Предстоят няколко етапа на оценяване.

ЗА МАТУРИТЕ В ОБЩИНА ТЕРВЕЛ
Е, дойдоха матурите. След 18 години промени в Закона 

за народната просвета, разтакаване в МОН, съдебни 
процедури и отмяна, безкрайни спорове най- сетне на 1 
юни, завършващите ХІІ клас се явиха на матура. Първият 
изпит, еднакъв за всички зрелостници, е по предмета 
Български език и литература (БЕЛ). Вторият е на 3 юни- 
предмет по избор. След това от 4 до 10 юни са определени 
дати за допълнителни матури по 13 предмета, за онези 
ученици, които искат да се явят по желание на трета или 

следваща по ред матура. 
В СОУ „Й. Йовков” от 45 зрелостника, всички са 

допуснати да се явят на матура. На 1 юни са се явили 44, 
а 1 не се е явил поради  заболяване. Квесторите са шест 
учителя. Зрелостниците полагат изпит, разпределени в 3 
зали по 15 човека. 

По отношение на втората матура ,желанието на 
зрелостниците се определя както следва: за биология- 4,  
история- 4,  математика- 3,  английски език- 3,  география- 
31. 

Оценяването на писмените работи трябва да стане от 
2 до 18 юни, а до 20 юни ще бъдат обявени резултатите. 
В София за оценяване по БЕЛ ще замине г-жа Росица. 
Стратиева, а в оценяване на работите на по история ще 
участват  Румяна. Никова и Стойка Жекова. 

Всяка работа ще бъде оценявана от двама 
проверители с точност до 0,01.

Четиредесет и двама са учениците, допуснати да 
се явят на изпит по Български език и литература,  юнска 
сесия, 2008 г., обучаващи се в редовна и самостоятелна 
форма в ПГТО „Дочо Михайлов”. Всички от допуснатите 
са се явил на изпита на 01.06.2008 г. Зрелостниците са 
разпределени в четири учебни зали. За провеждането на 
ДЗИ по БЕЛ са ангажирани 12 учители като квестори.  

В Професионална гимназия по техника и облекло 
“Дочо Михайлов” на 03.06.2008г. ще се проведе втория 
задължителен ДЗИ  на  зрелостници от двете училища в 
града.  Предметите по които ще държат изпит са: Физика 
– 1 зрелостник, География и икономика - 53 зрелостника, 
История - 30 зрелостника. Общият брой на  зрелостниците, 
които ще полагат изпит в ПГТО е 84.  За провеждането на 
този изпит като квестори ще участват  21 учители от ПГТО 
и 1 учител от СОУ.  

От Професионална гимназия по техника и облекло 
“Дочо Михайлов” няма  зрелостници, които да са заявили  
участие в  ДЗИ по желание. От училището няма учители, 
които ще се включат в национални оценителни комисии.

Накрая –няма нищо страшно ! Помнете, че в България 
задължителните матури са се държали от 1892 до 1965 
година. След това имаше години с освобождаване от 
матура, но останалите ученици пак държаха зрелостния 
изпит. И всички са успявали. Успех и на Вас зрелостници 
от гр. Тервел. 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ПОСЛЕДНОТО 
ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ТЕРВЕЛ
То се проведе на 27 май т.г. от 11:00 часа в заседателна 

зала на Община Тервел.На вниманието на общинските 
съветници бяха поставени 18 предложения, подготвени и 
внесени от общинска администрация в регламентирания 
срок.По точка първа от дневния ред местният парламент 
изслуша резюме на докладна записка за подготвяния от 
община Тервел проект за реконструкция, разширение 
и модернизация на пречиствателната станция и за 
доизграждане на уличната канализационна мрежа в 
гр.Тервел.След като се запознаха с основната цел на 
проекта и особеностите на грантовата схема, съветниците 
взеха решение за поемане на общински дълг за 
финансиране на допустимите в бюджета на проекта 
разходи до тяхното възстановяване , както и за общински 
дълг, с който да се финансират недопустимите разходи.

При вземането на решенията,съветниците се запознаха с 
изразената готовност за отпускане на двата вида кредит 
от Централно Управление на обслужващата общината 
банка, декларирано в писмен вид.

След приключване на работата по основната точка от 
дневния ред,  заседанието продължи при разглеждане 
на останалите предложения.Взе се решение сградата на 
бившето общежитие в гр.Тервел, която бе възстановена и 
оборудвана чрез реализацията на проект по Програма ФАР 
да се ползва като квалификационен център за подкрепа на 
земеделието, като паралелно с това едно от помещенията 
ще бъде оборудвано с необходимата компютърна техника 
и ще се превърне в информационен център, изграден и 
поддържан от сдружение „И Центрове”. 

С две последващи решения съветниците одобриха 
направените предложения на Кмета на общината за 
промени в разчета на капиталовите разходи – целеви 
и собствени.Промените не са значителни и се дължат 
основно на динамиката при разходите, които общинска 
администрация прави, за да подготви техническата 
и специфичната част на проектите , които внася за 
разглеждане по схемите на оперативните програми.
За заплащане на идейните проекти, изготвени от 
проектанска къща за обновяване и саниране на четирите 
детски градини в гр.Тервел, общината дължи 12 000 
лв., които сега, след като проектът е вече одобрен, ще 
бъдат поети от неговия бюджет.Освободените средства 
се преразпределят за заплащане на подготовката на 
техническата документация по нововнесения проект за 
пречиствателната станция и канализацията.Направиха 
се и други промени  в разчетите на общинския бюджет: 
За сметка на издръжката на общинска администрация се 
осигуриха 3 000 лв. , с които се допълни дарената сума от 
4 000 лв. за пътуването на детския ансамбъл до Турция.
От корекция на разчетите за ремонт по отделни обекти 
се осигуриха малки суми за текущ ремонт в детска ясла и 
ЦДГ „Детелина”гр.Тервел.

Общинският съвет даде съгласието си за промяна 
в статута на имота / от публична общинска собственост 
в частна такава / , който тервелчани познават като 
„басейна” в градския парк.Взето бе и решение за 
учредяване на право на строеж върху 15 броя петна,всяко 
едно с площ от 36 кв.м.Петната се намират в кв.”Изгрев” 
– между магазина до междуградската спирка и снек-бар 
„Бейлис” и по улица „Явор, която е вход за Бизнесзона 
„Североизток” и беше изградена наново миналата година 
чрез общински проект по Програма ФАР.Взе се решение 
за продажба чрез чвен търг на кафе-аперитив – масивна 
сграда със застроена площ от 90 кв.м. в с.Жегларци.
Общинският съвет одобри и предложението за промяна 
на предназначението на имот , който досега е бил 
свободна площ, а след решението ще бъде разделен на 
отделни парцели за строеж на индивидуални жилища.
Парцелът е с обща площ от 17.7 дка и се намира в 
околностите на джамията в Тервел.Много са гражданите, 
които желаят да си закупят дворно место и да си построят 
жилище.Взетото решение съответства в пълна степен на 
вписаната в програмата за управление на кметския екип 
политика за ограничаване на миграционните процеси 
сред населението.Не бе взето решение по предложението 
за продажба на апартаментите в общинските блокове с 
номера 5 и 6.Бурни дебати предизвика и предложението 
за промяна на статута на имот в района обграден от 

улици”Черни връх”,”Ком”,”Раковска” и „Стара Планина” 
– на границата на кв.”Север” в гр.Тервел. Предложението 
целеше да се вземе решение за последващо обособяване 
на парцели за строеж на жилища върху свободен терен от 
10.840 дка, тъй като желаещите да си построят собствени 
жилища са много, а мястото е свободно , добра транспортна 
достъпност и комуникации. Основен участник в дебата 
бе общинският съветник Живко Стоянов.Неговата теза 
гравитираше около идеята, че местото трябва да служи 
като парк или детска площадка, а за ромите в Тервел 
трябва да се предложат места за строеж на жилища извън 
рамките на кв.”Север”.В крайна сметка предложението не 
бе прието.

НАКРАТКО:
• На 02.06.2008 г. в София Кметът на Общината 

подписа договор за безвъзмездна помощ за финансиране 
на общински проект „Обновяване на детските заведения 
в гр.Тервел” по Оперативна Програма „Регионално 
развитие” Проектът е един от 14-те одобрени по тази 
мярка на програмата за образователна инфраструктура 
в 178 български общини/ Тервел е една от тях/, извън 
агломерационните ареали.Паралелно с тези 14 проекта, 
стартират още 16 за пътна инфраструктура в общини, 
определени като агломерационни ареали / големите 86 
общини./

• Приключи изпълнението на Проект”Ремонт на 
пътната настилка на улица „Св.Св.Кирил и Методий” 
гр.Тервел, по Програма САПАРД.Подготвят се 
разплащателните документи.

• Приключва изпълнението на първият етап от проекта 
за изграждане на дома за стари хора.Направен е грубият 
строеж на новия блок Б ,преустроен е от съществуващата 
сграда на бившата детска градина блок А.Поставен 
е санитарния фаянс в блок А.Предстои боядисването 
му.След окончателното приключване на етапа, общината 
ще подготви втори проект за довършителните дейности 
и оборудване на социалното заведение, с който ще 
кандидатства по Програмата за развитие на селските 
райони.Нейното отваряне се очаква в периода 15-20 юли 
т.г.

О Б щ И Н С К И  В Е С Т ИРубРика:

З А  В С Е К И Г О  П О  Н Е щ О 
как да запазим младос т та?

Всеки иска да узнае тайната на младостта. Да бъде 
вечно млад, хубав и по възможност винаги щастлив. 
Това е мечта както на мъжете, така и на жените. И то 
във всяка възраст. 30 годишните са щастливи, ако ги 
мислят за 20 годишни, а 50 годишните, ако изглеждат 
като на трийсет. 

Затова за всеки е полезно да си закачи на 
хладилника 10-те основни правила на младостта, 
които да не забравя. Те, както ще видите са 
взаимосвързани и взаимно обуславящи се. Трябва ви 

само принтер – за да разпечатате и магнитче, за да ги 
закачите на хладилника. 

1. Да пия повече вода! Минимум по 1-2 литра на 
ден. Хидратацията на кожата е един от най-важните 
фактори за това да изглеждаме по-млади. 

2. Да не напълнявам! Особено да се стремя 
да не качвам и свалям рязко килограми, 
защото се получават обезобразяващите 
и трудни за премахване стрии и целулит.  
Роклята/костюмът от абитуриентския бал е идеален 
ориентир за младостта, в случай че не сме били с 

наднормено тегло като тийнейджъри, разбира се. 
3. Да се храня здравословно! Червеното месо 

е основен враг на младостта. Затова е добре да 
наблягам основно на пресните плодове и зеленчуци. 

4. Да ходя пеша! Поне 30 минути на ден. А когато 
мога, да карам и колело. 

5. Да си взема куче!  Както знаем, кучето е най-
добрия приятел на човека и ще ни помогне да спазим 
поне т. 4. 

6. Да се грижа за природата! Да садя цветя, 
дървета и храсти – когато и колкото мога повече. 

Действа релаксиращо и освежаващо, а грижейки се 
за природата се грижа за себе си. 

7. Да ползвам качествена козметика! 
8. Да обичам! Да обичам ближния – било то мъж, 

жена, дете, куче или теменужка. Важното е да обичам, 
най-вече себе си! 

9. Да правя секс! По възможност с човека, когото 
обичам. Колкото повече, толкова по-гот! 

10. Да спя колкото ми се спи!  Шефът сам да си 
работи в ранни зори, ако държи да умре млад. 

РубРика:

Корпус “Б” на Дома за стари хора
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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

продължение от стр. 1

Показват се заскрежени върхове, зелени гори, поляни в розов цвят, 
усеща се мириса на гората и Палечка пристига у дома. Започва български 
танц “Плетеница” и драматизация по българска народна приказка.

Ето и Палечка пристигна в своята родна къщичка.Няма по-голямо 
щастие от това да бъдеш със своите близки и приятели, да лудуваш на воля 
сред зелените гори и китните поля на България. Няма по-хубаво място от 
нашата Родина, от родния дом, от нашата прекрасна детска градина.

Днес децата празнуват своя празник. Пеят песни, рецитират стихове, 
танцуват. Директорката г-жа Иванова и гостите поднесоха поздравления 
и подаръци. Под звуците на песента “Честит рожден ден” се внесе една 
голяма торта. Гид на това дълго пътешествие по света беше г-ца Адем, а 
нейни помощници всички учителки от детската градина. Не по-малко са 
заслугите на директорката и на музикалната педагожка г-жа Рангелова. 
Всички от персонала взеха дейно участие при подготовката и провеждането 
на този празник.

И както казва Палечка, няма нищо по-хубаво от нашата Родина, от 
нашия народ, от родния дом, където всеки бърза да се завърне, дори и 
“майчината сълза”.

               Соня Николова

ПЕТИ ЮНИ – ДЕН НА ОКОЛНАТА СРЕДА 
В ЦДГ ”ЗДРАВЕЦ” ГР. ТЕРВЕЛ

За трета поредна година в ЦДГ”Здравец” гр.Тервел се проведе “Парад 
на здравето”. Първата проява бе на тема “Здравословно хранене”, втората 
тема бе “Вход за болести забранен”, а тазгодишното тържество, което се 
проведе на 28 май 2008 година бе на тема “Празник на здравето, чистотата 
и домашните любимци”. Под формата на игри и танци, възпитаниците 
на детската градина показаха пред гостите от Община Тервел  какво са 
научили за правилата за здравословно хранене, за хигиената, за нуждата 
от чистота и правилната грижа за домашните любимци.

Водещата на празника приветства в началото всички  участници и 
гости и заедно с 4 деца, облечени като гимнастици изпълниха комплекс от 
упражнения. В ролята на физкултурник, водещата зададе много въпроси 
на децата, свързани с темата на празника.

Децата изпълниха много песни и стихчета с голямо желание и чрез 
тях изразиха своята огромна обич към домашните любимци- котета, 
кучета, рибки, папагали и др. и огромното си желание да ги притежават 
в къщи и да се грижат за тях правилно. Прозвучаха песните: “Аз обичам 
чистотата”,”Спортисти”, “Болното куче”, “Ех, ръцете”, “На дивана под 
юргана”, “10 джуджета”, “Искам куче”.

Най-малките участници от групите “Слънчице” и “Бонбон” изпълниха 
комплекс от упражнения с уреди-обръч, тояжки, знаменца, като истински 
спортисти. Интерес предизвика появата на децата от подготвителната група 
“Калинка”, които бяха облечени като кучета и котки и с много настроение 
изпълниха танца “Писани и Шарковци”. Хорце на ежковците видяхме в 
изпълнение на децата от група “Детелина”, а палавниците от група “Гъбка” 
се изявиха като плодчета и зеленчуци в много интересен танц.

С много радост  танцуваха и малките артисти от група “Щурче” танца 
“Трите пеперуди”. Те бяха облечени с костюмчета на цветя, пеперуди и 
облачета, изработени с майсторство от учителките.

За пореден път учителките при ЦДГ”Здравец” се показаха като 
талантливи и изобретателни в изработването на атрактивни и 
впечатляващи костюми за децата.

Празникът завърши с поздравление и подаръци от г-жа Дияна Илиева 
и г-жа Р.Димитрова от Община Тервел, които за пореден път уважиха  наша 
проява.

Накрая децата завършиха с хорце и дискотека.
Колектива на ЦДГ”Здравец” гр.Тервел

Аргонавти и Амазонки
На 30.05.2008 год. от 18:00 часа в ОДК „Малкият принц”, се проведе 

утвърденото вече, по идея на г-жа Р. Радева, забавно-познавателно 
състезание „Аргонавти и Амазонки”. 

В продължение на месец момичета и момчета от кръжока „Човек 
и природа” с р-л г-жа В. Димитрова се подготвяха с голямо желание и 
ентусиазъм. Участниците в състезанието са ученици от ІV „б” клас при СОУ 
„Йордан Йовков” с класен р-л г-жа М. Тодорова.

Аргонавтите и Амазонките показаха своите знания в часовете по: 
„Език свещен”, „Отечество”, „Европа”, „Природа”, „Олимпийски игри” и 
„Изкуство”.

Журито в състав: Председател г-жа К. Славова и членове –г-жа В. 
Димитрова и г-н Г. Желев бе затруднено и не излъчи победител. 

Гости на състезанието бяха учители, родители и г-жа Стефка Костадинова- 
Зам. Кмет на Община Тервел, която награди изявените ученици- Петя, 
Христина, Мариела, Йоана и Гюлшен от Отбора на Амазонките, и Ивайло, 
Рафаел, Христо и Божидар от Отбора на Аргонавтите. 

ОДК „Малкият принц” изказва своята благодарност към всички деца 
участници в кръжоци, школи и клубове, и им желае много здраве и Весела 
Ваканция !

От страниците на вестника поздравяваме и Теодора Димитрова 
Атанасова, участничка в клуб „Туризъм и екология” за участието й в 
конкурса за детска рисунка, обявен от Регионална инспекция по околната 
среда и водите- Русе, по повод 60- годишнината на Резерват „Сребърна” и 
25 години Природонаучен музей „Сребърна”. Теодора е възпитаничка на 
г-жа В. Димитрова, ръководител на клуба. 

Очакваме Ви на годишната изложба на Школата по изобразително и 
приложно изкуство, която ще се подреди на 05.06.2008 год. в ОДК. 

Заповядайте и на Годишния концерт на ОДК, който ще се проведе на 
18.06.2008 год. в читалището, събраните средства ще бъдат дарени за 
градежа на църковния ни храм !

Очакваме Ви !
ОДК „Малкият Принц”

Знам и Мога” в ЦДГ „Букет” с. Зърнево
На 29.05.2008 год. от 10:30 часа в ЦДГ „Букет” с. Зърнево, група „Надежда” 

се проведе Детско парти „Знам и Мога”. Децата от подготвителната група 
„Надежда” показаха какво знаят и могат пред своите родители и гости. 
Партито се проведе в две части- първата бе учебна и включваше умения 
по писане, смятане, природа и прочие, а втората част бе приложна- децата 
нарисуваха пъстра картинка, която отнесоха у дома си за спомен. 

Малчуганите показаха, че вече познават всички букви и цифрички от 
нашата азбука и са готови да бъдат ученици. Това бе повод да се гордеят с 
тях не само педагозите от с. Зърнево, които с много любов и старание са ги 
порастили и изучили, за да могат сами да сричат и четат пъстрите книжки, 
които ще ги срещат с любимите им герои като ученици от първи клас, но и 
техните родители, който присъстваха на тържеството. 

Азбуката за бъдещите първокласници е само началото, предстоят им 
още много и интересни неща.

От името на общинска администрация присъства г-жа Невяна 
Пенчева, зам. председател на ОбС- Тервел, която поднесе скромен подарък 
на педагогическия колектив на ЦДГ „Букет”, с пожелание да работят с все 
такава жар и топлина и да помагат на децата да усвояват с лекота и желание 
всичко, на което се учат в любимата детска градина. Миниабитуриентския 
бал на малчуганите зарадва и госта от Областна администрация- Добрич, 
Несрин Йълмаз- пресаташе, която подари на детската градина компютър.

Благодарим Ви за чудесното Детско парти, по повод изпращането на 

децата от подготвителната група на ЦДГ „Букет”, желаем на бъдещите 
първокласници късмет в живота и успех в училище! 

ОДК ОТНОВО РАБОТИ С ДЕЦА ПО СЕЛАТА

В началото на пролетта педагозите от ОДК започнаха да работят с деца 
от няколко училища извън Тервел.Най-активно в начинанието се включиха 
директорите и колективите на ОУ”Д-р Петър Берон” с.Коларци, ОУ”Паисий 
Хилендарски” с.Безмер и ОУ „В.Друмев” с.Орляк.Съвместната работа на 
педагозите от ОДК и колегите им в тези три училища вече даде резултати 
– детско шоу, посветено на пролетните празници и обичаи с децата от 
Коларци, изложба от кукли-лазарки , отново в Коларци, подготовка на 
тържество в с.Безмер,планове за хореография на танци в с.Орляк ....В края 
на м.май школата по приложно изкуство се измести за малко в училището 
в с.Коларци.Там децата усвоиха нова интересна за тях техника – рисуване с 
текстилни бои върху коприна.Произведенията се поставят върху дървени 
рамки и след броени дни ще красят стаите в училището.Плановете на 
педагозите вече са насочени към лятната ваканция и следващата учебна 
година.Хубаво е, че по времето, когато масово се закриват ОДК нашето в 
Тервел се запази и разшири дейността си.Това е най-доброто за децата в 
общината – да имат възможности да се учат и да се забавляват с помощта 
на своите учители.

 Награди от Фестивала на руската песен и 
танц`2008 г. в Сливен

На 29 май, град Сливен за пръв път беше домакин на заключителния 
етап на Националния фестивал на руската песен и танц̀  2008 год. Петото 
поредно издание на фестивала е организирано от Федерацията за 
приятелство с народите на Русия и ОНД, Фондация „Славяни”, Федерация 
„Съюз на съотечествениците” и Фондация „Устойчиво развитие на 
България”. Фестивалът бе посветен и на 130-та годишнина от Руско-
турската освободителна война и е пряко свързан с Годината на културата 
на Русия в България. 

Участие във Фестивала взеха представители от 10 области на България. 
Сред тях бяха и учениците от СОУ „Й. Йовков” гр. Тервел с ръководител Пенка 
Стратиева. Първа се представи вокалната група към училището. С огромно 
настроение единадесетте момичета изпълниха песните „Последний 
звонок” и „Маленькая страна”.

Индивидуално изпълнение представи Женя Христова, която изпълни 
песента „Глаза в глаза” и спечели наградата на областния управител на 
град Сливен за лауреати във възрастова група 9 – 12 клас. Участниците от 
град Тервел бяха наградени с диплом и сувенири. Честито !
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