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П Р Е Д С Т А В Я М Е  В И

В този брой на в.”Тервел” продължаваме с традицията да 
ви запознаваме с известни наши добруджански изпълнители, 
които са оставили трайна следа в културния живот на града ни 
и са прославили себе си и Добруджа в цяла България. 

Представихме Ви вече Калинка Вълчева, Кольо Кавръков, 
Анастасия Костова, дядо Радичко Куманов, Атанаска Станева. 
Сега е ред да ви запознаем с добруджанската певица Димитрина 
Кунева.

И Димитрина 
Кунева е научила занаят 
да пее от майка си. При 
раждането й акуширала 
баба Минка, майка на 
майка й. Бебето надало 
силен рев, когато 
дошло на този свят. 
Било шестото поред в 
семейството. Румънците 
го записали Думитра. 
Когато момичето 
поотраснало и влязло 
в гимназията, скъсало 
свидетелството си и само 
се нарекло Димитрина. 
Ден- два детето все 

плачело. Майка му запяла, но и това не помогнало. Затворило очи, 
когато тя сменила песента. В годините на румънското робство трудно 
било за голямото семейство. Бащата избягал от Добруджа, когато 
Димитрина била на три годинки. Преди нея заминали брат й и сестра 
й. Така семейството им се разделило на две. Всички се събрали във 
Варна, където баща й набързо струпал малка кирпичена къщичка. 
Дядо й, баба й и леля й останали в силистренското село Бистра. Майка й 
ту плачела, ту пеела. Нейният род бил от Ямболско. От време- навреме 
си тананикала някакви песнички и малката Димитрина. Половината 
варненци тогава били бежанци- добруджанци, македонци и тракийци, 
за които държавата не полагала никакви грижи. Баща й и 12- годишната 
й сестра станала текстилци, а десетгодишния й брат- вестникар. 

Димитрина Кунева се родила на 27 март 1926 год. в с. Алеково, 
Силистренско. Майчиният й род бил все от свирачи, певци и танцьори. 
Гайдата на дядо й не млъквала. А баба Минка  ги приспивала и 
събуждала все с песен. Родата на дядо й Петър Дамянов дошла в 
Добруджа от Ямболско. Наричали го Гайдарджи Петър. Бил бърдар. 
Когато правел бърдата за платна и шаяци, хем пеел, хем си свирел с 
гъдулката. Потеклото на баща й било от Котленско. Дошло в Добруджа 
през ХІХ век. От устата на майка си чувала пословици, песни и поговорки, 
а от баща си- народни мъдрости. Родителите й приспивали децата си 
с народни песни и разкази за войните. Интересни били майчините 
приказки за самодиви, вампири и таласъми, краят на които бил все 
хубав. Така и сънят на малките бил хубав.

Кварталът, в който се настанили, бил бедняшки. Всички прокудени 
от родните си места, били с по една дрешка на гърба. Живеели с 
надеждата, че все някога халът им ще се подобри. Добруджанци и 
македонци се спогаждали, помагали си. Като гъби след дъжд никнели 
кирпичените им къщички, които след време се превръщали в удобни 
домове, потънали в зеленина, цветя и човешка глъчка. Завет им пазел 
Франга баир, Фарът на нос Галата посрещал и изпращал кораби откъде 

ли не. Димитрина завършила основното си образование в училище 
„Стефан Караджа”, където се хранела по бедност. През тези трудни дни 
и съдник, и изповедник, и другар им бил майка й. Тя плачела и пеела 
за тежкия им живот, за оставеното зад границата, за близките им. 

Майчината реч била почти в стихове и често римувана с много 
хумор. На особена почит в семейството били книгите „Чичо Томовата 
колиба” и „Нещастна фамилия”. Според майката, животът им бил 
сходен с този в последната книга. В края на дните си искала да напише 
книга със същото заглавие. Децата споделяли с нея преживяванията 
си. За тях тя била и приятел. С нея докато заспят, те играели на различни 
словесни игри. Песните й били с хубави текстовете и мелодии. Въпреки 
беднотията, семейството получавало списанията „Детска радост” и 
„Детски живот”, вестничето „Трезво дете”и приказките на братя Грим. 
Пеели на два гласа „Горда Стара планина”, „Планино, Пирин планино” 
и „Морен орачът”. Обичали Ботевите песни. В майчината ракла били 
скътани красиви добруджански носии. През 1938 год. семейството 
се преместило във Вълнари, Новопазарско. Селото било безводно. 
Кервани от каруци носели вода с каци. Появила се носталгия за Варна, 
за училището, Димитрина завършила прогимназията в Дживел (дн. с. 
Никола Козлево), Шуменско. Деца от седем- осем села в шаечени дрехи, 
с цървулки и шушони, с шалове и торбички на рамо, пътували през 
преспи във виелицата към училището. Понякога пъртини им правели 
бащите. Нерядко те ги пазели и от вълци. Живеели в чужда къща. 
Очите им били вторачени все към Добруджа. Димитрина започнала  
отново да пее майчините си песни. Тракийци и добруджанци водели 
богат духовен живот. Организирали лазаруване, коледуване и хора на 
мегдана. 

Дългоочакваното освобождение дошло на 21 септември 1940 
година. Наред се чувала музика и тропот на конници. Валяците свирели, 
камбаните биели, от граничните постове гърмели. Хората по нивите се 
прегръщали плачешком. След четири години дошло време за раздяла 
и с Вълнари. Отново плачове и раздели със свидни хора. Семейството 
се завърнало в Алеково. Родната им къща още не била опразнена 
от румънците. В нея се помещавала общината. По земята още се 
търкалял архивът. Дръвчетата били станали вече дървета. Завръщала 
се покъщнината. Извило се тежко хоро. Всички се посрещали с думите 
„Добре дошли !”. От пределите на т.н. Стара България към родните 
места заприиждали кервани от каруци. След дълга раздяла се срещали 
отново родовете, роднините и близките. По сборовете ечали мелодии 
на гайди, кавали, хармоники и гъдулки. Извили се хора на няколко 
ката. Пак започнали външните седенки. Дочували се песните „Пеню 
на Гана думаше”, „Облака ечи, та гърми” и „Провикнала са й кадъна”. 
Върнали се майчините й песни на своя земя. Всяка от тях намерила 
своето място и своето време. Семейството й живеело в центъра на 
Алеково. Оттам най-добре се виждали промените, след идването на 
свободата. 

Димитрина намирала упование и надежда в книгите. 
Наследила красивия почерк на баща си, учила се от стила на 

класиците ни. Със заем от 100 лева и с най-нужното, прибрано в 
бохчичка, в един хубав ден тя напуска бащиния си дом и се записва в 
новооткритата Девическа земеделска гимназия в Силистра. Повече на 
село не се завърнала. През 1946 год. участвала в Областния фестивал в 
Русе. За пръв път пак там пяла на микрофон пред хиляди хора. 

Записала се в Агрономическия факултет на СУ „Св. Климент 
Охридски”. И в гимназията, и във факултета се издържала сама. 
През 1952 год. с конкурс влязла в Държавния ансамбъл за 
народни песни и танци. Завършила задочно агрономство. Десет 
години работила като агроном в Министерството на земеделието 
и хранителната промишленост. Успяла да се докосне до всички 

области на фолклора, да посети много страни и континенти, да види 
далечни и древни цивилизации, да прави паралел между нашия народ 
и другите народи. Разбрала, че само под свой покрив се живее най-
сладко, че най-хубаво е на своя земя, при своя народ. Народ, който е с 
богата душевност, а земята ни е за песен жадна. 

Димитрина казва за себе си, че е лирик, и бунтар. Зодия Овен е. 
Определя се като бунтар. Наред с песните и агрономството, повече от 
тридесет години се занимавала и с … шивачество. Познати са й всички 
сръчности на българката. На полето не се различавала от истинските 
селяни. 

Гласът й звучи в ефира от 1956 год. Почитателите й я гледат в 
повече от тридесет предавания по телевизията. Голяма част от песните 
й са в Златния фонд на Радио София, а седем- осем и в Златния фонд на 
БНТ. Има една аудиокасета, пет големи и две малки грамофонни плочи, 
едната от които е поръчка на културната общественост в Силистра 
и е за автограф на почитателите й. Носителка е на орден „Кирил и 
Методий”- втора степен. 

Димитрина има свое виждане за Добруджа и за нейните песни. 
При сътворяването на песните ни, народът, според нея, е вложил 
душата си. Затова те са изречени като въздишка, вопъл или възхита. 
По тази причина песента има душа. Добруджа е по-различна като 
фолклорна област и това се дължи на „пъстрото” й население. Тя е 
конгломерат от българи от всички краища на страната, на хора с волни 
души, които не са търпели никакъв гнет. Тя е кръстовище и пътека, по 
която са минавали много племена. Запазена е чистотата на песента, 
танца и костюма. Добруджанската песен заема достойно място с 
богатството на темите си. Преобладават трудовите песни, баладите и 
историческите песни, отнасящи се за Добруджа и добруджанци. 

Димитрина признава, че носи в себе си над 400 песни, половината 
от които са градски, школски и руски. Тя пее с чувство и когато й е 
весело, и когато й е тъжно. Преживява песента. Не се усеща кога запява 
мамините песни, особено пък, когато я налегне носталгията. Смята, че 
след майчиното чувство второ по сила си остава тъгата по родния край 
и по Родината. По-силно въздействащо изкуство от музиката няма. Пее 
тихо и задушевно. Не без гордост Димитрина заявява: „В Добруджа 
съм се родила. Там е моята стряха и пътеката, по която съм тръгнала 
по света. Оттам са  и песните ми…” Добруджанските песни са бавни 
и драматични. Хороводните и веселите песни са с красиви и приятни 
текстове. Няма го присмехулния елемент, както при шопските. Всичко 
в тях е казано меко и деликатно. Текстовете им са на чист български 
език. И в радост, и в беди, в тяхната къща винаги се е пеело. Когато 
били деца, майка им не пропускала да ги посъветва да запомнят в 
някоя от песните нещо за цял живот. Тези песни- послания от вековете, 
са крепили духа й през целия й нелек житейски път. Съпругът й Тодор 
Гъдев е от Маноя, Габровско. По образование е икономист, но е тънък 
познавач на нашата и световната литература. Синът им е преподавател 
в СУ ”Св. Климент Охридски”, където е гл. асистент, доктор на науките. 

Народната певица Димитрина Кунева не крие, че всичко хубаво, 
което го има, го дължи на песента. Тя смята, че добруджанци носят 
гена на добрия човек, на българина. А Димитрина е не само добра 
певица, но и голяма българка. 
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И С Т О Р И Ч Е С К А   Р У Б Р И К А

Малцина са тези от Добричко, които знаят макар и 
елементарни данни за житейската и служебната биография 
на свещеник Григор Димитров. Приятелите, сподвижниците 
и повечето от близките му отдавна са си отишли от този свят. 
Фрагментарните сведения за него не са достатъчни, за да 
осветлят по-подробно личността и делата му, за да остане той в 
историята такъв, какъвто наистина заслужава да е. Познатите му 
го описват като висок, снажен, красив, широкоплещест и смел. В 
съзнанието им той е останал повече като патриот, отколкото като 
свещенослужител. Пише се, че е изчезнал “безследно”, но кога е 
станало това, къде и как се е случило не е известно. За младите 
той е като легенда, достигнала до нас далеч от историята. Добри 
думи за него говорят старите. Според тях той бил радетел за 
освобождението на Южна Добруджа от румънска окупация 
за съхраняване на българщината.

Григор Димитров Бояджиев е роден около 1870 година 
в Трънския край. Кога точно е дошъл в Добруджа е също 
загадка. Едни казват, че това е станало в началото на XX век, 
а други-през 1912 година. Пристигнал в село Вели факъх, 
Добричко, още неженен. Кандидат урата му за свещеник 

във Велифакската енория била одобрена 
на 5 април 1901 година. С акт от 7 април с. 
г. приемането и предаването меж ду 
предшественика му свещеник Петър Иванов 
от Вели факъх и него станало от новия писар 
дякон Симеон Попгеоргиев. Присъствал 
архиерейския наместник свещеник Петър Д. 
Мъждраков. На предшественика на поп 
Григор Димитров считано от 12 юли 1899 
година била определена пенсия 441 лева от 23 
декември с. г.

За да има селото училище и църква, могат 
да се направят изводи, че населението му е 
било будно. Документално не е потвърдено, 
но от предания се знае, че училищната сграда 
била построена през 1899 г. За изграждането 
на църквата версиите са две - че това е станало 
през1900, а в другия случай -1896 г. Естествено, 
на преданията не винаги може и трябва да се 
вярва. Фактът, че поп Григор Димитров е 

бил ръкоположен през 1901 година, а преди 
него в селото е имало друг свещеник, може 
да ни убеди, че и преди споменатите 
две приблизителни години в селото е 
можело да има църква /а ако някаква стара 
и представителна къща е изпълнявала 
тази роля? - б. а./. Възрастни хора от селото 
твърдят, че църквата била осветена през 
1903 г. и че за нейното построяване е дарил 
дворно място Атанас Демирев Иванов/1831-
1911/, известен още като Акъллийски. Той бил 
мъдър и щедър. Имал е пет или шест деца, но 
с 300-те си декара ниви минавал за заможен. 
По неизвестни семейни причини се хвърлил 
в морето във Варна и се удавил.

Поп Григор Димитров Бояджиев се 
оженил за Анастасия от Вели факъх. С Христо 
Иванов от същото село станали баджанаци 
-той се задомил за сестра й Райна. По 
време и на двете румънски окупации на 

Южна Добруджа /1913-1916 и 1919-1940 г/ свещеникът бил 
в споменатото село и живеел с неговите проблеми. Чрез 
някакво дружество /вероятна местна структура на Съюза 
“Добруджа” - б. а./, на което бил касиер, надигал селото на борба 
срещу местната румънска власт. Арестували го и го отвели по тази 
причина в Добрич. Сигуранцата не му простила инакомислието 
-държала го две седмици при строг режим и ежедневен 
побой. Пуснала го, смятайки, че той ще се “поправи”. За 
да няма неприятности и за да спаси себе си и семейството си от 
издевателства съселяните му го посъветвали да се премести 
във Варна. Имал пет деца - Евдокия, Димитър, Станка, 
Марийка и Еленка. Всичките били будни и образовани. Най-
голямата му дъщеря била учителка. Била сред първите, които 
започнали да учат децата на българско писмо и четмо. Тогава 
първолачетата в местното училище “Христо Ботев” били 74! 
Учителката им била строга и взискателна. Настоявала, когато 
преподава урока си и “птичките да мълчат”.

      
   следва продължение

През изминалия период от 12 юли до 18 юли 2008 год. на територията обслужвана от Областна Дирекция „Полиция” (ОДП)-Добрич, са регистрирани 10 криминални престъпления и  произшествия.  
През изминалите дни на територията обслужвана от ОД „Полиция”- Добрич са регистрирани 33 пътно-транспортни произшествия с един загинал и двама пострадали граждани.
На 11.07.2008 година около 18.00 часа, по пътя с.Жегларци, обл. Добрич – с.Векилски, обл. Шумен, в близост до разклона за с. Орляк, обл. Добрич е възникнало тежко пътно– транспортно произшествие, между товарен автомобил ”Мерцедес”, управляван от Е.И. /42г./ 

от гр. Шумен и лек автомобил “Фолксваген Голф” с водач Р.И. /32г./ от гр. Тервел. 
При пътно – транспортното произшествие, товарният автомобил се преобърнал и възпламенил. В резултат на пътния инцидент на място е починала, возещата се в лекия автомобил”Фолксваген” 45 – годишна жена от с. Жегларци. Двамата водачи са настанени за 

лечение в МБАЛ – Добрич, съответно Е.И. с наранявания в областта на главата и Р.И. с охлузни рани. Няма опасност за живота им. Причините за пътно – транспортното произшествие се изясняват в условията на досъдебно производство. Пожарът в товарния автомобил  
е загасен от дежурен екип на РС”ПБЗН” – Тервел. 

Поделенията на ОД „ПБЗН”-Добрич са участвали в гасенето на 29 пожара, единият в гр. Тервел и 2 аварийно-спасителни дейности.
         

В Е С Т И  О Т  О Б Л А С Т Т А ,  С Т Р А Н А Т А  И  Ч У Ж Б И Н 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. 2,28 лв. да струва кубик вода в Добрич от 1 август 
е предложението на Държавната комисия за енергийно и 
водно регулиране, стана ясно на обществено обсъждане 
за цените във ВиК-дружествата в страната. Решението си 
регулаторният орган ще обяви след закрито заседание 
на 30 юли. Ако предложението на ДКЕВР бъде утвърдено 
битовите потребители ще плащат 1,66 лв. за доставяне, 0,10 
лв. за отвеждане и 0,14 за пречистване. Като се добави и ДДС 
цената за кубик питейна течност става 2,28 лв. В момента 
плащаме 1,45 лв. за доставяне, 0,09 лв. за отвеждане и 0,13 
лв. за пречистване, или точно 2 лв. с ДДС. Промишлените и 
други стопански потребители ще плащат по-висока цена за 
пречистване – според степента на замърсяване и за тях цената 
на кубик вода ще е между 2,35 лв. и 2,62 лв. От Е-ОН се опитват 
да ни притискат заради неразплатени задължения в размер 
на около 1 млн.лв. и заплашват, че ще спрат захранването 
на съоръженията ни. 99,5 % от водата в Добричка област се 
добива чрез електрически помпи. При новите цени на ел. 
енергията ще трябва да се заделят от ВиК още 120 000 лв.  
месечно. Досега са прекъснати над 2000 абоната в областта, 
заведени са и изпълнителни дела. Въпреки взетите мерки 
обаче събирането на неплатените суми е трудна работа, 
съобщават от ВиК-Добрич. 

2. С добив от 508 кг. от декар приключи жътвата на ечемик 
в Добричка област. Тази година в региона са засяти 100 985 дка 
с ечемик. Най-високи са добивите в Община Балчик – 580 
кг/дка, а най-ниски в Община Крушари – 250 кг/дка. Според 
статистиката 45 % от засетите през есента 1 218 605 дка с 
пшеница в областта вече са ожънати. Стопаните прибират 
средно по 510 кг. зърно от декар. Най- високи резултати 
тази година регистрират зърнопроизводителите от Община 
Генерал Тошево, които прибират в хамбарите по 550 кг. от 
декар. Реколта от над 500 кг . от декар отчитат и в Балчишко. 
Най-ниски са добивите в Община Крушари – 460 кг/дка. 92 % 
от рапицата в Добричка област също е прибрана, посочиха от 
ОД “Земеделие и гори”. Средният добив е 312 кг/дка. Рапица 
все още жънат в общините Балчик, Крушари и Добричка. Най- 
високи резултати отчитат земеделските производители от 
Община Добрич , които прибират по 372 к л/дка. Тази година 
в региона бяха засети рекордните площи с маслодайна рапица 
- 192 533 дка.

3. 3527 здравноосигурени жители на Добричка област 
са сменили общопрактикуващия си лекар по време на 
юнската кампания за нов избор на семеен медик, съобщиха 
от Районната здравноосигурителна каса. През декември 
2007 г. от правото си да сменят джипито си се възползваха 
3487 пациенти. Недоволството от качеството на оказваната 
медицинска помощ и лични предпочитания са основните 
причини за смяна на общопрактикуващия лекар, информират 
от РЗОК – Добрич.

4. Циганите в Силистра заплашиха със своя автономна 
държава, след като електроразпределителното дружество 
Е.ОН започна принудително да спира тока в квартал „Карото” 
заради неплатени сметки. Ромите са изпратили жалба с 
искането си до министър-председателя Сергей Станишев и 
заплашват да пуснат такава и в Европарламента. “Искаме своя 
република, ако правителството не реши проблемите ни. Да 
видим тогава как ще ми спирате тока. Вие ни дискриминирате, 
като ни спряхте помощите”, протестираха от “Общонародното 
ромско движение”. Оттам уточниха, че над 400 семейства 
в квартала ще останат на тъмно. Според представители на 
“Общонародното ромско движение” в България няма работа 
за циганите, а ако случайно се намери свободно работно 
място, то е за не повече от 100-150 лв. От Е.ОН обясниха, че 
мярката „прекъсване на електрозахранването” се прилага за 
всички неизрядни платци.

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

1. Да се намали с 10% данъкът върху доходите на 
физическите лица за тези, които са отишли до урните в 
изборния ден и са гласували. За това ще настоява НДСВ в случай, 
че не се приеме предложението на партията за въвеждане на 
задължителен вот. Жълтите са помислили и за пенсионерите, 
чиито доходи не се облагат с налог. За всеки гражданин от 
третата възраст, който е пуснал бюлетината на последните 
избори, е предвидено увеличение на пенсията с 1%, стана ясно 
на кръгла маса, която бе организирана от царистите и посветена 
на промените в избирателната система и борбата с купуването 
на гласове. В случай че предложението на НДСВ се приеме и 
добие законово изражение, получаващите минимална пенсия, 
която в момента е 180 лв., могат да си докарват по още 22 лв. 
на година, ако са гласували на последните избори. По думите 
на зам.-председателя на партията Милен Велчев, който 
изложи идеята пред участвалите в дискусията политици, 
политолози, социолози и журналисти, предвидените стойности 
на данъчното облекчение и увеличението на пенсиите на 
практика са съизмерими.

2. Националната здравна стратегия и националната 
здравна карта, която ще определя по области и общини какви 
болници да останат, са почти готови. Те ще бъдат внесени за 
утвърждаване на заседание на кабинета до края на юли. След 
одобряването на двата документа вече няма никакви пречки 
лечебните заведения - или поне обособени части от тях, да 
бъдат продавани. Националните здравна карта и стратегия 
бяха връщани досега от кабинета два пъти. В последната 
им до момента редакция са разписани по-ясно правилата 
за финансиране на здравните заведения, което бе основна 
слабост на предишните варианти. В момента Министерството 
на здравеопазването разработва програма за генетичните 
заболявания, според която държавата ще плаща генетичните 
изследвания на бременните. У нас годишно се раждат около 

100-а деца с такива заболявания
3. Над 5000 лв. достигат залегналите в прясно изготвения 

закон за културното наследство глоби при нерегламентирано 
издирване на археологични находища. Целта на солените 
санкции, които вече са одобрени от културната парламентарна 
комисия, е да респектират иманярите. От 100 до 300 лв. ще 
бъде порязан всеки, който намери вещ с културна стойност и 
не я предаде или не съобщи за откриването й в най-близкия 
музей.

4. Фишове за глоби без право на обжалване, както 
процедира КАТ при неправилно паркиране, ще отнасят 
занапред работодателите за дребни провинения. Така ще се 
процедира, когато става дума за глоби до 100 лв. Това е едно 
от завишените правомощия на служителите на Главната 
инспекция по труда, които се подготвят в момента, съобщи 
социалният министър Емилия Масларова. Те могат да им 
изискват и личните документи. За да не изтича информация 
кога, къде и кой ще бъде проверяван, мобилни групи от 
проверяващи ще пътува от един в друг град .

По-важните новини през 
изминалата седмица от чужбина:
1. Русия е намалила най-малко два пъти доставките 

на петрол за Чехия по тръбопровода “Дружба”. Мярката е 
отговор на подписването през миналата седмица в Прага 
на споразумението за разполагане в Чехия на радар от 
американската противоракетна система (ПРО). Заради 
намалените доставки по този тръбопровод Прага е била 
принудена да деблокира гориво от държавните си резерви, 
както и да увеличи количествата петрол, доставяни чрез 
трансалпийския тръбопровод TAL-IKL - алтернативен канал за 
внос на петрол в Чехия.

2. Русия обяви, че нейни бойни кораби ще патрулират из 
арктическите води за първи път след разпадането на Съветския 
съюз. Миноносецът “Североморск” и ракетоносният крайцер 
“Маршал Устинов” от руския Северен флот ще започнат да 
патрулират на 17 юли. Руски стратегически бомбардировачи 
възобновиха патрулните полети над Арктика през август 
миналата година, а руският флот изпрати самолетоносач в 
Средиземно море през декември. Бившият руски президент 
Владимир Путин активизира военното патрулиране и неговият 
наследник Дмитрий Медведев изглежда продължава този 
курс. Според анализатора Павел Фелгенхауер активизирането 
на патрулите представлява “развяване на знамето” и няма за 
основна цел гарантиране на сигурността.

3. Силно земетресение с магнитуд 6,3 по Рихтер разтърси 
на 15 юли сутринта в 6 ч района на гръцките острови 
Родос и Крит. Една жена е загинала, съобщиха официални 
представители. Тя се е препънала и паднала по стълбите в 
къщата си в село Архангелос, каза представител на местните 
власти пред държавната телевизия “Нет”. Трусът е предизвикал 
паника сред жителите на Родос. Епицентърът му се намирал в 

морето южно от острова и е бил усетен по източните брегове 
на Крит, Санторини, Самос и други острови. За момента 
няма данни за щети и други жертви на земетресението. 
4. Забраната за свободно движение из планинските паркове 
или горите в Македония влезе в сила от 9 юли и ще бъде в сила 
до 30 септември. Според нея всеки, преди да се отправи към 
планините или горите на Македония, трябва предварително 
да вземе писмено разрешение за това от органите, които 
контролират горското богатство на страната. Глобите, които се 
налагат, включват суми от 1000 до 2000 евро за физически лица 
и над 10 000 евро за юридически лица. Забраната се наложи 
тази година за пръв път с аргументацията, че това е превенция 
против пожарите. Забраната “удари” най-вече планинарите в 
Македония, които през летните месеци традиционно събират 
билки, горски плодове или просто търсят прохлада. Поради 
протеста на хилядите жители на Скопие, които при първа 
възможност в края на деня или през уикенда търсят спасение 
от горещините в парка “Водно” над града, властите се “смилиха” 
и ограничиха действието на забраната само по високите части 
на крайградския хълм. Така всеки турист - местен или гост 
на Македония, ако иска пешком да стигне до Милениумския 
метален кръст на върха на “Водно”, откъдето се вижда на длан 
цялата долина на Скопие, ще трябва предварително да извади 
за това писмено разрешение.

5. Европейската комисия вероятно ще лиши България 
от финансиране с около 500 милиона евро идната седмица 
и ще предупреди София, че може да загуби още средства от 
европейските фондове, ако не засили борбата с корупцията. 
Това предаде агенция Ройтерс, като се позовава на източници 
от ЕС. Лишаването от още средства може да стане по пътя на 
замразяване или отнемане на акредитациите на агенциите в 
София, опериращи с еврофондовете. На 23 юли Еврокомисията 
трябва да приеме три доклада - за правосъдието, 
престъпността и корупцията в България и Румъния и за това, 
как се справят двете страни с усвояването и управлението на 
еврофондовете, се казва в материала на Ройтерс.

РубРика:

РубРика:

П О П  Г Р И Г О Р  Д И М И Т Р О В  –   П А Т Р И О Т  И  М Ъ Ч Е Н И К
А т а н а с  П Е Е В

Един италианец и един евреин се срещат. Италианецът  
гордо казва:

- Ти знаеш ли, че като правиха оня ден разкопки в Рим, 
археолозите откриха телефонен кабел. Това показва, че по 
времето на римската империя сме имали телефони.

Евреина го изслушва и казва:
- А пък вчера когато правиха разкопки в Израел, 

археолозите нищо не откриха. Това показва, че по времето на 
римската империя ние сме имали мобифони.

        ВИЦ НА БРОЯ  РубРика:

Поп Григор Димитров Бояджиев 
(1870-1922)

Неизвестна снимка,
която се публикува за първи път.



�Година III,   брой 25, сряда, 23 юли 2008 г.     ТЕРВЕЛ 

В  П О Д К Р Е П А  Н А  М А Й Ч И Н С Т В О Т О

ОТЧЕТА НА ОБЩИНАТА 
ЗА ПЪРВОТО ШЕСТМЕСЕЧИЕ 

ЩЕ РАЗГЛЕЖДА ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
На 25 юли т.г. , от 11:00 часа в заседателната зала на 

Община Тервел ще се проведе поредно редовно заседание на 
Общинския съвет.Елемент от предварително обявения дневен 
ред е отчета за изпълнението на бюджета за периода 1 януари-
30 юни 2008 г.

Материалът вече е внесен в Общински съвет и 
предоставен на съветниците.От него става ясно,че се анализира 
изпълнението на плана за шестмесечието за приходите 
и  разходите.Те от своя страна се разделят на приходи за 
държавни дейности и приходи за общински дейности и 
респективно разходи за държавни и местни дейности.Важно 
е да се подчертае, че плануваните показатели се основават на 
отчетените през 2007 г., тоест анализът на предложения 

Плана за приходите за държавни дейности е с ръст 
на изпълнение от общо 99  %.Тук се кумулира отчитането 
на всички получени от държавата субсидии за общината, 
включително и преходния остатък от 2007 г. за проекти в 
процес на реализация за две от общинските училища.Така 
при планувани 2 698 843 лв. общината е усвоила 2 669 676 
лв.Разликата между плануваната и отчетената сума се дължи 
на факта, че за някои от дейностите към 30 юни са утвърдени 
лимити, но усвояването и разплащанията ще станат факт 
през второто полугодие.Така стоят нещата с разходването на 
средства за превоз на ученици и учители, с част от средствата 
по текущите ремонти на обекти и др.целеви субсидии.

Интересни са цифрите по отношение на приходите за 
общински дейности. Те се получават от данъци,приходи 
от наеми и продажби на имущество и услуги/ приходи с 

неданъчен характер/, както и от обща изравнителна субсидия 
от държавния бюджет. Общото изпълнение на приходите за 
общински дейности е 82 %. Преизпълнение от 140 % показват 
данъчните приходи.Внесени са 41 % повече от плануваните 
данъци върху недвижими имоти и 42 % повече от плануваните 
данъци върху транспортните средства. Преизпълнението 
на данъка за придобиване на имущество от дарение и по 
възмезден начин е 186 %.То съставлява и 73 % от годишния 
план за този вид данъци. За приходите с неданъчен характер 
изпълнението е 85 %. Тук отново най-нисък е ръстът на 
усвояемост при целевите средтва за капиталови разходи – 28 
%. Причината е в това, че краят на отчетното шестмесечие 
е активен сезон за ремонтни дейности и по-голяма част от 
обектите са в процес на изпълнение,като разплащанията 
ще станат факт през второто шестмесечие. Над 100 % е 
изпълнението на плана за получени приходи от продажби на 
услуги и имущество, както и от наеми и такси за технически и 
административни услуги.

По отношение на разходите отново се илюстрира 
тенденцията на висок дял на разходи за образование в дела 
на всички разходи за държавни дейности – 78,16 %. Посочва се 
наличие на неусвоени средства във всички функции държавни 
дейности,което се дължи на няколко причини: към 30 юни са 
изплатени само авансите от трудовите възнаграждения за 
месеца, а целият им размер се дължи и изплаща в началото 
на следващия месец/юли/.Отчитат се и неусвоени средства от 
ползвани болнични,предимно във функция „Образование” и 
от незаети поради липса на кадри с подходяща квалификация 
длъжности в общинска администрация. При разходите за 
местни дейности също се отчита неусвоен кредит ,който 
се дължи на това, че срокът за изплащане на трудовите 
възнаграждения за отчетния месец е началото на следващия.

Тук обаче има и неусвоени суми поради неизпълнението на 
приходите за общински дейности.

От отчета става видно,че са изплатени 65 555 лв. от 
получени приходи за общински дейности за капиталови обекти.
Основните са:апаратура за болницата,балансово плащане 
за проекта „Изграждане на квалификационен център”, 
ремонт на джамията в Тервел и др. От целевата субсидия за 
капиталови разходи,която се осигурява от републиканския 
бюджет са изпълнени и разплатени следните обекти: ремонт 
на ЦДГ „Орляк”,ремонт на читалището в с. Божан,изготвяне на 
техническа част на проект за канализацията и пречиствателната 
станция в Тервел и др. Общо разходваните средства от тази 
субсидия са 123 826 лв.

За първото шестмесечие са получени и разходвани още 
целеви средства за безплатен транспорт на учениците до 
16 годишна възраст, за закуска на децата в начален етап на 
обучение, за програми за трудова заетост и др.

ЧИТА ЛИЩ АТА В ОБЩИНАТА 
ПРЕ З ПЪРВИТЕ ШЕС Т МЕСЕЦ А

Те са 13, като едно от тях е читалището в град Тервел, а 
другите 12 развиват дейност в селата Кочмар, Орляк, Зърнево, 
Коларци, Божан, Честименско, Нова Камена, Каблешково, Поп 
Груево, Кладенци, Безмер, Жегларци. Най-„младото” читалище е 
това в с. Кладенци – регистрирано е през 2005 година, а получава 
средства за дейността си от 2006 година. С най-разнородна и 
богата дейност може да се похвали читалището в гр. Тервел. 
Останалите читалища работят с различен интензитет, който 
се определя от демографските и етническите особености на 
съответното населено място и разбира се,  от инициативността 
на читалищното настоятелство и ръководство. Това, което 
обикновено гражданите не знаят е, че контролът върху 

дейността на читалищата не е функция на общината, а на хората , 
които живеят в даденото населено място и са членове на общото 
събрание на читалището.Те са тези, които избират членовете 
на читалищното настоятелство,които одобряват отчета за 
дейността му,които имат право на глас, когато се обсъждат и 
решават делата на читалището. Общината предоставя субсидия 
за дейността на читалищата , която съответства на стандарт за 
издръжка за всеки щатен читалищен служител. Пак общината 
организира ремонтите на читалищните сгради, културните 
събития, в които читалищата се изявяват и други подкрепящи 
дейности.Но Закона за читалищата очертава много по-
демократичен начин на управление и контрол на читалищата и 
той дава право на общността в дадено населено място да покаже 
своето отношение към работата на тези културни центрове. Така 
че вече е време да се излезе от рамката „началник – подчинен” 
и да се търси общината за всяко нещо, което някой счита за 
нередност в читалищата .Редно е  да се върви в посока на 
упражняване на гражданските права,които законът в случая е 
дал на всеки един от нас.

По отношение на цифрите : 13-те читалища са разходвали 
към 30 юни 76 083.03 лв. бюджетна субсидия. Почти половината 
средства - 36 881.04 лв. са усвоени от читалището в Тервел, 
а останалите - от 12-те читалища по селата.45 955,93 лв. от 
субсидията са разходвани за заплати и осигуровки на заетите 
в сферата 28 човека в 13-те читалища, а останалите 30 127,10 
лв. са усвоени за режийни разноски и дейност на самодейните 
състави и библиотеки. Допълнително за периода някои от 
по-инициативните читалища са получили средства за текущи 
ремонти и компютърна техника, които още на са усвоени.
Финансирани са допълнително и дейности в библиотеката на 
тервелското читалище.

Суеверията, езическите ритуали и народната магия, 
продължават да живеят и в съвременното свръхурбанизирано 
общество. И макар че понякога е трудно да се открие дърво, 
оглеждаме се, за да “чукнем на дърво”, смеем се и бягаме 
от черните котки. Тези остатъци от древни ритуални магии, 
митове и суеверия заслужават вниманието ни. Като повечето 
поверия те са обобщен символичен опит на множество 
поколения преди нас. Доказателство за това е отново фън шуй. 
Китайските правила нерядко съвпадат с бабешките суеверия, 
с които израстваме от деца.

1. Не сядай на ъгъл. Баба казваше: “Седем години няма 
да се омъжиш”. Но не е само това. Според фън шуй острият 
ъгъл, било то на масата, или на гардероба, и изобщо всеки друг 
стърчащ ръб, насочен към човека, изпраща в бедния човек 
“отровни стрели”, които го оставят не само без взаимност, но 
и без пари, здраве и късмет.

2. Не се сбогувай през прага - ще се скарате. Всичко е точно 
така. Прагът е енергийна преграда, разделяща двата свята. От 
едната страна е свой, а от другата - чужд. Невидима граница 
пречи да се установи контакт и енергията, предадена от един 

свят в друг, е загубена за двамата участника, контактът се 
оказва разрушен. 

3. Не готви, когато си в лошо настроение - така майките 
и бабите учат начинаещите домакини. Старото поколение 
е както винаги абсолютно право: храната попива околната 
енергия, а ние поглъщайки обеда, заедно с калориите и 
витамините получаваме съответния енергиен заряд. Супи и 
кюфтета, заразени с кавга или емоции, породени от поредния 
телевизионен екшън, е в състояние да отрови цялото 
семейство. 

4. Не ми стой зад гърба - казваме нервно, и неволно се 
свиваме, дори ако зад гърба ни се оказва някой от близките 
ни. И работата не е в древния инстинкт за самосъхранение, 
който ни заставя да предвидим промъкващия се враг, а в това, 
че незащитеният тил крие в себе си опасност. Отсъствието 
на опора и подкрепа отзад фън шуй смята за най-слабата 
енергийна позиция. При това то важи с еднаква сила и за 
човека, и за дома му. Зад гърба ни винаги трябва да има стена 
или поне преграда, а домът от задната си страна е защитен, ако 
там има висок хълм, или поне съседски дом.

5. Не се забивай в ъгъла. Това е още една крайно 
неблагоприятна според фън шуй позиция. Ъгълът се смята 
за място, способно да изтегли от човека енергията му. Не 
напразно разлудувалото се дете наказват в ъгъла, та да се 
освободи от излишната хулиганска страст (най-важното е 
детето да не стои там повече, отколкото трябва).

6. Не се оглеждай в счупено огледало. Според фън шуй 
вредни са и огледалата с рисунка, огледалните плочки и 
всички повърхности, които раздробяват отражението на 
части. Всичко това разрушава енергетиката, което най-напред 
ще повлияе на здравето.

7. Огледалце в джоба от врага ни пази. Смята се, че при 
среща с недоброжелател, огледалце, поставено в джоба ни, 
разбира се с огледалната страна навън, ни помага. То ще 
отрази всички негови лоши помисли и намерения. А така също 
цялата негативна енергия, насочена против вас - коментира 
фън шуй. И съветва още да закачим огледало над вратата или 
прозореца. Отвън, разбира се.

8. Не показвай върху себе си - предупреждаваме човека, 
който ни разказва за нечии болежки и недъзи. Според фън 

шуй, тук действа следният механизъм: посочвайки с пръст, 
ние изпращаме енергиен заряд. Едновременно с това, 
назовавайки болестта, даваме на този заряд съответстваща 
окраска - запълваме го с точна информация за диагнозата. 

9. Не се връщай от пътя - няма да ти върви. Както и в случая 
с прага, всички прескачания от един свят в друг, са достатъчно 
енергоемки - това със сигурност е известно на ревностните 
пътешественици, често пресичащи държавни граници. Ако 
пък вече се е наложило човек да се върне, възстановете силите 
си, седнете (вземете сили от дома си), погледнете в огледало 
отразявайки се, енергията се удвоява). 

10. Ако минеш под дъгата, ще бъдеш щастлив. Разбира 
се, който помни физиката, разбира, че това по принцип е 
невъзможно, но дори само да видиш дъгата -символ на 
Небесните врати, всички народи смятат за добър знак. А фън 
шуй препоръчва “да се опитоми” дъгата и да я заселим в дома 
ни. Ето защо са толкова благоприятни в домовете ни арки и 
преминавайки под тях от едно пространство в друго, ние всеки 
път “минаваме под дъгата” и получаваме небесната закрила. 

1. Национална програма „В подкрепа на майчинството”
Национална програма “В подкрепа на майчинството” 

стартира през 2007 г. и ще продължи реализацията си и през 
настоящата 2008 г. 

Основната цел на Програмата е да се създадат условия 
за насърчаване заетостта на жените и тяхното професионално 
развитие чрез осигуряване на грижи по отглеждане на техните 
деца от безработни лица,  до навършване на 3-годишна възраст 
на детето. Този период започва да тече след използване на отпуска 
поради бременност и  раждане.

През месец февруари 2008 г. програмата бе изменена и 
допълнена със заповед на Министъра на труда и социалната 
политика, като периодът по предоставяне на грижи за детето 
бе удължен до навършване на 3-годишна възраст на детето, 
а не само до навършване на 2-годишна възраст. Освен това, 
се регламентираха и по-високи възнаграждения за лицата, 
полагащи грижи при отглеждането на близнаци. Наетите лица 
вече получават възнаграждение в размер на 300лв. Дадена бе и 
възможност в програмата да се включват и бащи/осиновители.

За реализация на програмата през 2008 г. са предвидени 
общо средства в размер на 4 688 241 лв., като средствата от 
Държавния бюджет са в размер на 1 520 241 лв. за осигуряване на 
заетост на 1257 лица, от които 800 нововключени. 

Средствата за изпълнение на Програмата се осигуряват от 
фонд “Общо заболяване и майчинство” и от бюджета за активна 
политика на Министерство на труда и социалната политика

Програмата се реализира на територията на цялата 
страна, като работодатели по нея са Дирекциите “Социално 
подпомагане”. 

Желаещите майки да се включат в програмата подават 
писмени заявления в дирекциите “Социално подпомагане”. В 
тези заявления майката уведомява за наличието на избрано от 
нея лице за детегледач или посочва, че желае бюрото по труда 
да извърши първоначален подбор на подходящи безработни 
лица, с които да се проведе интервю. Майката има право да 
посочи изискванията си към безработните лица по отношение на 

образование, квалификация и професионален опит. 
Освен това, майката е длъжна да представи удостоверение 

за обстоятелството, че е с право на обезщетение при отглеждане 
на малко дете по условията на Кодекса за социално осигуряване. 
Тези удостоверения се издават, от териториалните поделения на 
Националния осигурителен институт на майките/осиновителките, 
на които плащанията на паричните обезщетения по чл. 53, ал. 1 или 
по чл. 54, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване се извършват 
от териториалните поделения на Националния осигурителен 
институт.

В рамките на периода след изтичане на отпуска по чл. 164, 
ал. 1 от Кодекса на труда, до навършване на 3-годишната възраст 
на детето, майките/осиновителките, които желаят да се включат 
в програмата, прилагат към писменото заявление служебна 
бележка от работодателя или друг документ удостоверяващ 
трудовия/осигурителния статус, както и копие от акта за раждане 
на детето (децата). Тези майки, до навършване на 3-годишната 
възраст на детето имат ангажимент да представят ежемесечно 
в Дирекция “Социално подпомагане” (до 5-о число на месеца) 
декларация за статуса си на заети лица. 

След представяне от майката на изискващите се документи, 
Дирекциите “Социално подпомагане” изпращат предложения-
заявки  за разкриване на свободни работни места по програмата 
до съответните дирекции “Бюро по труда”. Бюрата по труда 
удовлетворяват заявките по реда на постъпването им, в рамките 
на определения в НПДЗ финансов ресурс за реализация на 
програмата. Те извършват подбор измежду регистрираните 
безработни лица и организират интервю на майката с подбраните. 
Насочването на безработните лица за наемане по трудово 
правоотношение се извършва в съответствие с направения избор 
на майката, която има право сама да избере безработното лице, 
независимо от спецификата на образованието и професионалния 
му опит. Наличието на родствена или съпружеска връзка 
между майката и безработното лице не е пречка за участие в 
програмата.

Условията, на които трябва да отговарят безработните, 

желаещи да се включат в програмата са да са регистрирани в 
бюрата по труда и активно да търсят работа и да представят 
удостоверение от съответния психодиспансер, че не страдат от 
психически заболявания. 

Наетите по програмата лица полагат грижи за отглеждането 
на малките деца в съответствие с разработена и утвърдена от 
работодателя длъжностна характеристика, като те преминават 
и през инструктаж за прилагане и спазване на стандартите за 
предоставяне на грижи за малки деца.

На всяко наето по програмата лице, за времето, през 
което е било на работа, се изплаща трудово възнаграждение в 
размер ежегодно определян с Националния план за действие 
по заетостта, който за тази година е 220 лв., а за лицата 
полагащи грижи за близнаци – 300лв., както и допълнителни 
възнаграждения по минималните размери, установени в Кодекса 
на труда. Детегледачите имат право и на основен платен годишен 
отпуск, като е препоръчително да го ползват през времето, когато 
майката ползва своя платен годишен отпуск. Наетите лица са 
осигурени за всички социални рискове, с изключение на фонд 
“Безработица”. 

2. Насърчителна мярка по чл.53 от ЗНЗ
Чрез мярката се насърчават работодателите да наемат 

на работа, за срок не по-малък от 24 месеца, безработни лица 
– самотни родители (осиновители) и/или майки (осиновителки) с 
деца до 3-годишна възраст.

За всяко разкрито работно място, на което са наети 
безработни самотни родители (осиновители) и/или майки 
(осиновителки) с деца до 3-годишна възраст, насочени от 
поделенията на Агенцията по заетостта за работа на пълно или 
непълно работно време, на работодателя се предоставят суми за 
времето, през което лицата са били на работа, но за не повече от 
12 месеца.

Работодателите кандидатстват за ползване на 
насърчителната мярка при следните условия (чл. 50, ал.1 от 
Правилника за прилагане на ЗНЗ):

1. да няма изискуеми публични задължения;

2. да отговаря на изискванията за отпускане на помощи по 
Закона за държавните помощи;

3. да е регистриран по действащото законодателство;
4. към момента на подаване на заявките за ползване 

на насърчителните мерки по чл. 56, ал. 4 ЗНЗ числеността на 
персонала в предприятието да не е по-малка от средносписъчната 
численост за последните 6 месеца.

Средствата се предоставят на работодателя при наемане 
на работа на насочени от поделение на Агенцията по заетостта 
безработни лица, отговарящи на условията за включване,  въз 
основа на  сключен писмен договор между поделение на Агенцията 
по заетостта и работодателя по утвърден от изпълнителния 
директор на Агенцията по заетостта образец.

На работодателя се предоставят средства от Държавния 
бюджет за всяко наето безработно лице за времето, през което е 
било на работа за:

- трудово възнаграждение за действително отработеното 
време в размер, ежегодно определян с Националния план за 
действие по заетостта (220 лв. при пълно работно време или 1.30 
лв. почасово трудово възнаграждение за определеното непълно 
работно време за 2008 г.); 

- допълнителни възнаграждения по минимални размери, 
установени в КТ; 

- възнаграждения за основен платен годишен отпуск по чл. 
155 от КТ; 

- възнаграждение по чл. 40, ал. 4 от КСО.
- осигурителни вноски за сметка на работодателя за 

социално и здравно осигуряване върху изплатеното брутно 
трудово възнаграждение, но върху не по-малко от минималния 
размер на осигурителния доход, съгласно КСО.

За реализация на мярката през 2008 г. са предвидени общо 
средства в размер на 1 727 587 лв. за осигуряване на заетост на 
895 лица, от които 800 нововключени. 
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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

През изтеклата седмица -от 14.07.2008 –18.07.2008 
г.- се проведоха две мероприятия от ваканционната 
програма „Наше лято”.

   На 15.07. градския парк се оживи от деца на 
различни възрасти дошли да рисуват на асфалт. В 
мероприятието взеха участие 30 деца на възраст от 5 до 
12 години. Малките художници от 5 до 8 години рисуваха 
на свободна тема, а останалите - от 9 до 12 години 
–твориха с насока към  летните мотиви – слънце, плаж, 
море…

Талантливите художници с нетърпение чакаха 
обявяването на резултатите  и връчването на наградите 
на победителите.

В първа възрастова група- от 5 до 8 години -бяха 
наградени:

На първо място–Радостина Георгиева; на второ–
Велина Боянова; на трето място- Андреа Милкова и 
Александър Мариянов. 

Във втора възрастова група наградените са: Георги 
Пеев–на първо място; Радостина Петкова– второ 
място; Веселин Красимиров и Христо Атанасов– на 
трето място.

Младите художници бяха подкрепяни от децата на 
ЦДГ „Първи юни” и ЦДГ „Детелина”.

На 18.07.2008г. градския площад заприлича на 
пъстро море от хвърчила. Поводът беше поредният 
детски празник в  „Наше лято”– състезание с хвърчила. 
За надпреварата се записаха 25 участника на различни 
възрасти.

На състезание, като на състезание- има победители 
и победени.

В първа възрастова група -от 6 до 9 години 
- победител е Димитър Здравков, на второ място е 
Радостина Георгиева и на трето Ралица Петрова и 
Валентина Георгиева Янкова. При големите -от 10–14 
години- победител е Георги Пеев, на второ място Христо 
Атанасов и на трето Радостина Петкова и Габриела 
Николаева.

Поощрителни награди получиха: Виктория 
Юлиянова, Андреа Милкова, Ива Стефанова, Ванеса 
Маринова. Награда за най-малък участник получи Елен 
Емилов. 

Група деца от ЦДГ „Детелина” аплодираха 
участниците и победителите в състезанието. Красив 
жест към тях направи Георги Пеев, който им подари 
своето хвърчило, това,с което стана победител.

За всички участници и в двата детски празника бе 

осигурена почерпка от Община Тервел.
Очакваме Ви, приятели, на 22.07.2008 г. (вторник) в 

ОДК „Малкият принц” от 10:00 часа, за да се включите в 
„Мисия малки къщовници”. 

На 24.07.2008 г. от  в 10:00 часа Ви очакваме с 
велосипеди на състезание, което ще се проведе в 
градския парк. 

За повече информация около мероприятията 
в програмата се обръщайте към педагозите в ОДК 
„Малкият принц” гр. Тервел, тел. за контакт 21- 47.

З А П О В Я Д А й Т Е  !

Р И С У Н К И  Н А  А С Ф А Л Т  И  Х В Ъ Р Ч И Л А  О Ц В Е Т И Х А  „ Н А Ш Е  Л Я Т О ”  

Гордеем се с нашите съграждани, живяли, учили 
и завършили средното си образование в нашият 
китен добруджански град. Винаги отбелязваме на 
страниците на нашият вестник вашите поводи за 
гордост. ще ви направим съпричастни и с радостта 
на Венелина Русева, родом от гр. Тервел, завършила 

средното си образование в СОУ „й. йовков” гр. 
Тервел. Венелина ни потърси, за да сподели за 
успеха на своята малка дъщеричка, която е отличена 
със Световна купа по китайските бойни изкуства. 
Семейството й в момента живее в гр. Варна.

Деветгодишната Елина Ивайлова Енчева- 
ученичка в СОУПЧЕ „А. С. Пушкин” гр. Варна взела 
участие в Световното първенство по ушу (кунг фу) 
на 23, 24 и 25 май 2008 год. в Перуджа, Италия. Ушу 
всъщност е спортът, който обединява всички стилове 
в китайските бойни изкуства. 

Елина тренира усилено във Варненския клуб 
по ушу „Мей Хуа”, с треньори Яна Георгиева и 
Соня Ананиева. След упорития труд на детето не 
закъсняват и неговите резултатите- завоювани 
Световна купа по китайски бойни изкуства-ушу (кунг 
фу) и два сребърни медала в Перуджа, Италия от 

Световното първенство. 
Световното първенство, разказва още майка й, 

в Перуджа е с дългогодишна традиция, провежда 
се за 16 поредна година. Всяка следваща година 
участниците, които се съревновават стават все 
повече. През 2008 год. състезателите са били от 81 
страни, а именно българите- с корен на тервелчани 
сме сред отличените !

От страниците на вестника поздравяваме малката 
състезателка Елина Ивайлова Енчева, нейното 
семейство и треньорите й, като им пожелаваме 
много здраве, късмет, и още отличия –национални 
и световни медали. 

Успех !

П О В О Д  З А  Г О Р Д О С Т  !

к о н ц е н т р а ц и я  и  с и л а

Елина Енчева представя своя клуб и България

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

Б ащ а у чи сина си на ум и разум 

- Ако рано си лягаш и рано ставаш, винаги ще имаш успех. Ето, виждаш ли птичката. Станала е рано и си е намерила 

червейче, а ако беше станала късна, щеше да си остане гладна. 

Момченцето се замисля за минута и пита:

- Тате ! А червейчето, бе ? То също е станало рано, а птичката го е изяла !?

Бащата зяпва от изненада, но бързо се окопитва и отговаря:

- А червейчето се е връщало от нощен гуляй … 

На 08.07.2008г в ПГТО „Дочо Михайлов” стартира 
проект безвъзмездно финансиран от Европейския съюз с 
21117, 41 лева по Договор bG051po001/07/4.2-01/39 «ПГТО 
«Дочо Михайлов» - привлекателно и желано училище», 
Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси», 
програма “Да направим училището привлекателно за 
младите хора” с партньор  Училищно настоятелство 
«ПГТО «Дочо Михайлов».

Основните цели на проекта са: възпитаване на 
екологично съзнание и ангажираност за опазване 
и съхраняване на околната среда у учениците; 
естетеизиране на външната и вътрешна училищна среда; 
създаване на умения за работа в екип; откриване и 
творческо развитие на дарби и дарования и създаване на 
условия за личностна изява на учениците; създаване на 
привлекателни извънкласни форми според интересите 

на учениците за превенция на отпадането от училище. 
 По проекта ще се създадат: клуб „Еколог”; спортна 
школа „Източни бойни изкуства”; школа „Театрално и 
художественно изкуство”. ще се организират и проведат 
конкурси, спортни състезания, футболен турнир между 
учениците от Професионална гимназия по техника и 
облекло „Дочо Михайлов” и Професионална гимназия по 
транспорт и лека промишленост - гр.Омуртаг.

Проектът bG051po001/07/4.2-01/39 «ПГТО «Дочо 
Михайлов» - привлекателно и желано училище», се 
изпълнява с финансовата помощ на Европейския съюз 
и Република България,  Оперативна програма «Развитие 
на човешките ресурси».  Отговорност за изложените 
в  публикацията възгледи носи единствено ПГТО „Дочо 
Михайлов” гр.Тервел. Документът по никакъв начин не 
изразява официалната позиция на Европейския съюз.

П Р О Ф Е С И О Н А Л Н А  Г И М Н А З И Я  П О  Т Е Х Н И К А  И  О Б Л Е К Л О 
« Д О Ч О  М И Х А Й Л О В »   - 

П Р И В Л Е К А Т Е Л Н О  И  Ж Е Л А Н О  У Ч И Л И Щ Е


