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П Р Е Д С Т А В Я М Е  В И

Написаното за доц. 
Жеко Попов ни подтикна 
да потърсим неговите 
приятели и съученици от село 
Жегларци.

В човешката история, в 
сложни времена-когато се рушат 
едни морални зидарии и се правят 
други, започнаха да се натрапват 
мнения, че да си честен, скромен, 
със собствено мнение е загубена 
работа, която нищо добро не носи 
на човека. Не им вярвайте! След 
шума на въртопите винаги идва 
време да се изчистят водите, да 
се отложи тинята и тогава онези 
тъй български, тъй човешки качества ще блеснат с всичката 
си сила и чистота. И на днешното време му са необходими 
хора със самочувствие, скромни и честни, със собствено 
мнение.

Такъв човек е Илия Дочев от с. Жегларци.  Сигурно доста 
хора го познават, работил е на много места, срещал се е с 
много хора. Но нека го оставим сам да разкаже за себе си, за 
приятелството, за хората, които са около него. 

-Как се поражда едно приятелство, 
как се прояви приятелството Ви с г-н 
Жеко Попов?

В началото на 50-те и 60-те години на миналия век, 
както за всички деца в селото, така и за мен настъпи 
периода на започването на образованието ми. През есента 
на 1949 година училището ни събра с много деца, с които 
трябваше да започнем усвояването на азбуката, а с много от 
тях , живеещи в другите махали на селото се виждахме за 
първи път. Така първият клас ни събра с Жеко попов, Борис 
Спасов, Иван Радев (сега зав. клиника УНГ в Плевен), Стоянка  
Атанасова и др. Инстинктивно започна сближаването ни с  
Борис Спасов, Жеко Попов по общи игри, интереси и еднакво 
социално положение. Тогава приятелството започва     без 
да се планира, без никакви мисли 
и уговорки.

-Кои от 
приятелствата си от 
онези години цените 
най-много?

Цената на приятелството в 
онези години се измерваше със 
съвпадането на интересите ни в 
игрите, съвпадение на мненията 
ни по много въпроси и не на 
последно място под давление на 
родителите ни.

-Нека се върнем 
назад към детството 
и младостта ви. Какво представляваха 
семействата Ви, какво получихте от тях?

Израснал съм в семейство на изселници от Северна  
Добруджа. Много от съучениците ми също бяха деца на 
такива семейства, но нищо не ни разделяше с децата на 
местните семейства. Еднакво понасяхме немотията от 
онези години. Моите родители бяха полевъди, родителите 
на Жеко също, на Борис Спасов занаятчии, а на Иван Радев-
чиновници (бащата беше бирник). Независимо от различията 
на професиите, родителите ни ни учиха преди всичко на 
труд, старание, добри отношения, уважение, зачитане 
на по-възрастните, старание, прилежност. Стараеха се да 
ни осигурят всичко, което имаха /често ходехме заедно в 
Иван Радев, за да слушаме единственото радио на батерии, 
защото в селото нямаше ток/, посещавахме дома на Димитър 
Пенчев /сега доцент в Техническия университет във Варна/, 
за да видим много неща,които бяха рядкост в селото-книги, 
играчки и др.

-С какво Ви е най-близко детството Ви 
днес? За какво си спомняте най-напред?

Често си спомням детството 
/и не само моето/с веселите 
игри и тичането из махалите, до 
чешмата, до овчарниците, боси 
и голи до кръста, но не забравям 
и труда, който полагахме като 
много малки за подпомагане на 
родителите си в изхранването 
и отглеждането на  децата в 
многодетните ни семейства, 
помагахме в градините, в 
правенето на тухли и керемиди 
и др. Така храната ни беше най-
сладка, защото сами бяхме си я 
спечелили.

-Кои книги са Ви 
възпитавали в детството?

Като малки не ни липсваше любознателност, но общо 
взето малко четяхме, 
трудно се намираха книги 
и си прехвърляхме някоя, 
намерена преди всичко от 
Борис Спасов и Иван Радев.

-Какви ученици 
бяхте?

Като ученици не се 
отличавахме много от 
останалите деца. Заедно в 
игрите и щуротиите, присъщи 
за тогава, обсъждахме какви 
ли не неща, с цел всеки да 
докаже правилността на 
своето мнение. Често си 
учехме уроците заедно и за 
всички беше важно да сме 
примерни, старателни, без да 
изпъкваме пред останалите.

-Кой беше най-интересния човек, 
когото срещнахте 
в младежките 
си години?Кой 
беше учителят на 
когото искахте да 
приличате?

В игрите и училище не 
усетихме кога сме пораснали. 
Липсата на много условия 
/ток, радио/ ограничаваше 
нашия кръгозори трудно сме се 
взирали в нещо по-фрапиращо 
за тогава, но никога не е излизал 
от съзнанието ми поведението 
и държанието на учителя ни 

до седми клас. Димитър Якимов /дългогодишен учител и 
директор на училището/ с блага фантазия и с такт и умения 
в отношенията си към учениците. Помогнал е на 
много, особено на мен във всяко отношение.

-Защо избрахте да учите СПУ 
- Добрич - вие, три момчета от с. 
Жегларци (Жеко Попов, Борис 
Спасов и Вие) ?

Трудно беше в годините  1956-1957  да 
се мисли за професионално ориентиране. 
По-голямата част от децата спираха след 
завършването на основното си образование-
седми клас. По настояване на учителите ни и 
особено на Димитър Якимов нашите родители 
бяха агитирани да продължим образованието 
си и то в Средно педагогическо училище. 
Кандидатствахме 4-ма – аз, Борис Спасов, 
Жеко Попов,и Иван Радев. След приемните 
изпити бяхме приети тримата, без Иван Радев- 
в последствие завършил медицина и се разви 

много в тази област- доцент: специалист “Уши, нос и гърло” 
в Плевен.

-За какво мислехте в онези ученически 
години?

В началото трудно можехме да си помислим, че 
ще станем учители, виждаше ни се много далечно и 
недостижимо. Всичко узря по-късно в процеса на обучението 
и под грижите на изключително добрите педагози, които 
градяха от нас бъдещите учители.

- Какъв човек сте, какво не обичахте, 
какво не харесвахте в живота?

В тези години 1950-1960 лично аз трудно можех да 
правя оценка на събитията, на различните ситуации. Много 
често без самочувствие, спохождащо селянчетата в града, 
се поддавах на мненията и приемах всичко като даденост 
/добро или зло/ Имаше много неща, които харесвах в 
града, но повечето бяха недостъпни за мен /кино, театър, 
организирани срещи по различни поводи и събития/. Не ни 

харесваше това, че не можем 
да осъществим желанията 
и мечтите си и тайно 
завиждахме на имащите 
възможност да сторят много 
неща.

- Какво Ви 
р а з д е л я ш е 
всеки път с един 
приятел? Кои от 
приятелствата си 
от онези години 
цените най-много?

 Възпитанието си е 
оказало влиянието, значение 
има и характера, но трудно 
нещо може да ме накара 
да се разделя с истински 
приятел. Така са останали 

приятелите от ранно време и години по-късно. Няма ли 
корист, стремеж за нещо лично, приятелството остава. 
Каквото и където да работиш, хората около теб трябва да 
се чувстват комфортно, добре, да изпитват желание да се 
срещат с теб и да споделят доброто и злото.

- Кажете нещо за Жегларци. Другите 
двама приятели напуснаха родното село, 
Вие останахте. Защо? Не съжалявате ли?

Жегларци е моето родно село. Обичам го такова каквото 
е. Много неща могат да се подобрят в него / но за това друг 
път/. Не напуснах селото по много причини, но основната е 
семейна. Не успях да продължа и образованието си и в този 
смисъл леко завиждам /положително/ на останалите мои 
съученици и приятели, че се развиха добре и много от тях 
достигнаха висока степен на интелектуалното си развитие.

- Как ще коментирате закриването 
на училището във Вашето село, все пак 
животът Ви и на Вашата съпруга е минал 

там?
Голяма част от живота ни премина 

в училището в Жегларци. С чувство на 
тъга приемам закриването на училището. 
Осъзнавам, че в такива училища с 
маломерни и слети класове се занижава 
качеството на обучението но от социалната 
страна на въпроса виждам, че в едно село 
няма ли училище, селото се обезлюдява, 
защото родителите тръгват след децата, 
селото се лишава от един културен център, 
от сградата, която ми е много свидна, скоро 
ще бъде развалина, ако не съумеем да я 
превърнем в нещо полезно и използваемо.

- Какво сте се стремили 
да съхраните непокътнато в 
себе си?

Аз не се отличавам по нищо от своите 

съселяни, но винаги се старая да остана верен на селото 
си. Нужно е честност в отношенията с всички, да са чужди 
користта и завистта. Винаги съм се стремял да съм такъв, 
че заобикалящите да им е приятно да работят с мен, да 
общуват, да споделят.

- Кой е най-драматичния момент в 
живота Ви? Как преодолявате трудните 
моменти?

Имал съм много трудни моменти. В трудов и 
обкръжаващ аспект полагам усилия да ги преодолявам 
с подкрепата на близките ми. В битов и семеен аспект не 
желая да споделям, защото нещата са дълбоки и засягат 
преди всичко мен и семейството ми.

- Какво стои в дъното на едно Ваше 
общуване, как може да се спечели и 
съхрани едно приятелство?

Вече споделих, че човек трябва да е много прям и открит 
в отношенията си, да е честен и лоялен към останалите, да 
проявява стремеж за запазване достойнството на околните 
и преди всичко на приятелите си.

- От какво вече не се интересувате?
Интересуват ме много неща, много неща знам, но 

осъзнавам, че и много неща не знам, но се уморявам от 
бездушието и стремежа към власт и забогатяване и не 
намирам сили и вече смисъл за противодействие.
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Има три вида хора  -  
част от проблема, част от пейзажа и част от 

решението.

Робърт де Ниро 

           МИСъл НА бРоЯРубРика

В момент на творчес тво и размис ъл

М ъ н и ч к а  ч а с т  о т  с е м е й н и т е  р е л и к в и  в  д о м ът  н а 
д о м а к и н а

Випуск 1960-1961 год. Чудесни години от приятелство на Илия Дочев 
с Жеко Попов и Борис Спасов (тримата са на втория ред в ляво)

Илия Дочев

“Един народ, който има съзнание,  
култура, писменост, наука,  

непременно ще има светла и 
трайна бъднина!”

Васил Друмев 

Тържественото отбелязване на  
Деня на народните будители

Елате да развеем Българското знаме, народна свирня 
да свирим, българско хоро да играем, българските 

песни да запеем. 
Заповядайте,

На 1 ноември 2008 г.
От  17:30 часа  до ... докато се найграем 
Място : пред нашето читалище родно

УЧАСТНИЦИ: 150 деца съхранители на българското 
народно творчество
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И С Т о Р И Ч Е С К А   Р У б Р И К А

На 6 и 7 септември 1916 г. до символичната столица на 
Добруджа се разиграла незабравима епопея. Превъзхождащи 
противникови сили били удържани два дни от шепата 
защитници на Добрич под ръководството на генерал Тодор 
Кантарджиев. Завързалият се Жесток бой в началото бил 
успешен за нас. Но пристъпите на неизброимия неприятел били 
неспирни. Двата наши полка, които отстоявали подстъпите към 
Добрич в предна линия, вече се задъхвали. Повечето от офице-
рите били избити. Наложило се дори известно отстъпление. 
Застрашен бил от обход левият фланг на отбраната. Участта на 
Добрич сякаш била предрешена...

Трети ден малкото дружини геройски бранили града, 
който бил важна брънка от веригата за задържане тук на 
войната или за разгрома на страната ни. Може би мигове още и 
... Тогава изведнъж в помощ им се притекла славната конница 
на генерал Колев!

Добрич бил спасен!
Скоро след това цялата неприятелска армия в Добруджа 

започнала бързо да отстъпва. Уморените ни войници не 
успявали да догонят бягащите пред тях противница. На 14 
септември 1916 година врагът достигнал през нощта до 
предварително укрепените Кубадински позиции, където се 
установил, за да даде най-после решителен отпор на нашите 
сили. Обаче генерал Кантарджиев не взел участие в първата 
атака на Кубадин, която започнала след три дни. Когато той 
обикалял веригите на своите войски от Сборната му дивизия, 
при село Карали решил лично да поведе една от изоставащите 
роти. Извадил и насочил сабята, но десницата му била прекър-
шена от вражески куршум.

Раненият родолюбец не бил се възстановил напълно, 
с несвален гипс от ръката си се завърнал пред Кубадин. Сега 
съюзническите началства му поверили половината от нашата 
настъпваща войска срещу окопалия се противник. Второто ни 
настъпление било бляскаво.

Подир Кубадин се заредили следващите славни страници 
от летописа на неговата Сборна дивизия - чак до Кюстенджа, 

Бабадан, Тулча, Исакча... Стигнал и се установил при Серет.
На 15 август 1917 година „за проявените храброст, 

самопожертвувателност и високи военни ръководни 
качества в боевете за освобождаването на Добруджа” Тодор 
Кантарджиев получил следващия си виещ офицерски чин — 
генерал-лейтенант. Той бил удостоен и с ордените за храброст 
на всички съюзнически страни.

Достойният кавалер на бойни кръстове от Северния фронт 
не опетнил честта си и после, когато го проводили на Южния 
фронт. Тук обаче, „за спасението на България, по заповед на 
правителството, с дивизията си останах в тежко заложничество 
на враговете народни” - пише той като плодовит мемоарист, 
оставил писмено наследство от над 30 книги. Все пак бил горд, 
че по негово нареждане, по негов план поделенията и на трите 
наши оставени в плен дивизии, подчинени на него като най-
старши генерал, организирали спасяването на всички свои 
бойни знамена и пренасянето им в отечеството.

Завърнал се в родината, от 1 януари 1919 година, генерал-

лейтенант Тодор Кантарджиев бил демобилизиран. Тогава 
се заловил за перото и за земеделие... Обработвал свое 
стопанство, произвеждал цветя и зеленчуци.

На 16 април 1925 г. при атентата в църквата „Св. Неделя” 
бил затрупан под развалините, но се спасил, оцелял.

Не можал обаче докрай да се отърве от користните свои 
колеги, които продължили да му търсят кривици и да го 
разпъват невинен на кръстовете си.

Кончината на генерал Тодор Кантарджиев го споходила 
чак на преклонна възраст. Дошла в дома му на бул. „Скобелев” 
№ 53 в столицата на 25 януари 1945 година.

      
  Край !
  Полковник Стефан Стефанов

През изминалия период от 11 до 17 октомври 2008 год. 
на територията обслужвана от Областна Дирекция „Полиция” 
(ОДП)-Добрич, са регистрирани 12 криминални престъпления 
и  произшествия.  

На 11 октомври 2008 година, в РУ на МВР- гр.Тервел, се 

тъжи гражданин който заявява, че на същата дата е установил, 
че от заведението му, намиращо се на територията на  гр.Тервел, 
липсват  около 1700 лева и мобилен телефон. Паричната сума 
и телефонния апарат са собственост на тъжителя. По случая 
работят служители на РУ на МВР – гр.Тервел. Образувано е 

досъдебно производство.
През изминалите дни на територията обслужвана от 

ОД „Полиция”- Добрич са регистрирани 37 пътно-транспортни 
произшествия с двама пострадали граждани. 

Поделенията на ОД „ПБЗН”-Добрич са участвали в 

гасенето на 20 пожара. Дежурен екип на РС „ПБЗН” гр. Тервел 
е участвал в потушаването на един пожар на територията на 
община Тервел в землището на с. Полк. Савово. 

О б Щ Е С Т В Е Н  Р Е Д  и  С и Г у Р Н О С ТРубРика:

РубРика:
К А В А Л Е Р  И  Н А  К О Р И С Т Н И  К Р Ъ С Т О В Е

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 :РубРика:
По-важните новини през изминалата 
седмица на територията на Областта:

1. Около 140 са съкратените учители в Добричка област. Не 
може да се каже точна цифра, тъй като и в момента има 
преподаватели, чиито договори изтичат, но със сигурност 
цифрата е около 140. Учителите, които остават без работа, 
са от средния курс. Кризата с липсата на деца, която преди 
години бе в детските градини, а след това в началния 
курс, вече се прехвърли в гимназиите. Със заплатите си 
за октомври преподавателите от детските градини ще 
получат и 20-процентното си увеличение. Завишението на 
месечното трудово възнаграждение е със задна дата от 1 
юли.
2. От началото на годината дирекциите “ Социално 
подпомагане “ от областта са предоставили на 2350 
лица с увреждания едногодишни винетни стикери. 
От регионалната дирекция „Социално подпомагане” 
информират още, че към началото на октомври са подадени 
5 683 молби за целеви помощи за отопление. Най-много са 
приетите молби в община Генерал Тошево - 1339. Крайният 
срок е 30 октомври.
3. 27 арендатори и земеделски стопани в Добричка област 
са спипани до момента да опалват стърнища, съобщава 
началника на “Пожарна безопасност и спасяване” –Добрич 
комисар Димчо Симеонов. В момента опалването е масово, 
а то крие опасност от задимяване на главни пътища и от 
възникване на пътно-транспортни произшествия. На всички 
хванати в нарушение до момента са съставени актове. 
Глобите за жалост са до 200 лв., а стърнища продължават да 
се опалват във всички общини.  Припомняме, че опалването 
на стърнища е забранено както в Закона за земеделските 
земи, така и в редица противопожарни наредби. 

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

1. Минималната работна заплата в страните членки на 
Европейския съюз да е най-малко 60% от средната. Това 
изискване е залегнало в Доклада за борба с бедността 
в ЕС, който Европейският парламент прие с мнозинство. 
Минималната работна заплата в България е под това 
изискване. Към момента тя е 220 лв., а средната работна 
заплата е малко под 400 лв. (386 лв. към края на първото 
полугодие).  Световната финансова криза дърпа заплатите 

надолу, заяви междувременно министърът на икономиката 
и енергетиката Петър Димитров. Според него стоките едва 
ли ще продължат да постъпват поради факта, че цените на 
нефта тръгнаха стремително надолу, а след  шест месеца се 
очертава и поевтиняване газта. Оттам се очертава цените 
на хранителните и потребителските продукти да започнат 
да падат. Евродепутатите препоръчват да приемат схеми за 
гарантиран минимален доход за социално приобщаване. Те 
настояват и за приемането на гарантиран минимален доход 
в размер на поне 60% от средната заплата, както и по-
добър достъп до качествена работа и до социални услуги. 
Гарантираният минимален доход у нас сега е 55 лв., очаква 
се от началото на 2009 г. той да стане 65 лв., което е близо 
една четвърт от минималната работна заплата.
2. Шест месеца вместо досегашната една година ще 
получават социални помощи безработните граждани, които 
са в трудоспособна възраст. Това ще гласува правителството 
с промени в Закона за социално подпомагане. Така кабинетът 
целял да ограничи възможностите за упражняване на 
професията „социално слаб”. Тази мярка няма да се отнася 
за някои категории лица, като например майки с деца до 
3 г., бременните жени след третия месец на бременността 
им, лица с трайни увреждания или установена временна 
неработоспособност за повече от 20 дни в месеца, лица, 
които се грижат за болен член от семейството и психически 
болните.
3. Погасявате ми дълга към банката и хотелът е ваш за 
1 евро. Това вече е често чувана реплика на четири очи 
между собственици на хотели и потенциални купувачи. 
Последните обаче не са много, а предлагането е повече от 
голямо. Ето защо 2008 година се очертава като най-слабата 
за пазара на ваканционни имоти през последните пет 
години, категорични са брокерите. Данните от изследване 
на Bulgarian Properties сочат, че от началото на годината 
броят на сключени сделки за ваканционни имоти е 
намалял с около 40% спрямо 2007 г., а тя, от друга страна, е 
значително по-слаба от 2006 г. Неминуемо добрите години 
за този сегмент на пазара са отминали, особено след като 
хотелите се превърнаха в устойчив сегмент на имотния 
пазар. Според брокери към момента за продажба се 
оферират към 370 хотела само по Черноморието.
4. Хиляди италиански коли, предадени от собствениците 
им за вторични суровини в Италия, са били внесени у 
нас. Това разкриха преди година властите на Апенините. 

Вместо да бъдат претопени или унищожени, возилата 
били продадени у нас. Италианските спецченгета разкрили, 
че 45 техни автоморги са фалшифицирали документите 
на предадените им коли. След това ги продавали чрез 
дупнишките търговци на клиенти в България. Някои от 
возилата са с изправен двигател и ходова част, но заради 
екоизискванията на ЕС няма как да се карат в Италия. 
Внасяните трошки са с покритие 0 и 1 евро - това означава, 
че в България са пристигнали коли без необходимите 
екофилтри. Голяма част от тях са претърпели катастрофа, 
нямат въздушни възглавници и не може да се движат по 
италианските пътища. 
5. Всички пенсионери, които получават до 113,49 лв. и 
нямат допълнителни доходи, ще получат еднократна 
помощ от 50 лв. към пенсиите си за ноември. Това гласува 
правителството. Социалната министърка Емилия Масларова 
пък обяви, че мярката ще засегне около 350 000 души. 
По 100 лева пък ще бъдат изплатени на семействата, които 
получават енергийни помощи. Тъй като обаче обикновено 
става дума за домакинство от двама души, тук отново 
става дума за по 50 лева на човек, допълни Масларова. 
“Инфлационните добавки, които ще се изплащат заедно с 
енергийните помощи, са за цяло домакинство, а не за един 
човек. Сумата ще бъде получена след 31 октомври”, уточни 
тя. 

 По- важните новини през изминалата 
седмица от чужбина:

1. Ураганът Норбърт причини значителни щети по 
западното крайбрежие на Мексико, предаде ДПА. 
Стихията, съпътствана от ветрове със скорост над 200 км/
ч, събори покривите на много къщи и причини аварии по 
електропреносната мрежа. Много хора бяха евакуирани 
в подслони, след като проливни дъждове наводниха 
пътища и къщи. Норбърт връхлетя западното крайбрежие 
на Мексико като ураган от 2-а категория по петстепенната 
скала на Сафир-Симпсън. Преди няколко дни той достигна 
над Тихия океан крайно опасната 4-а категория. Южната част 
на Тихоокеанското крайбрежие на Мексико е опустошавана 
и от тропическата буря Одайл, със съпътстващи ветрове със 
скорост 125 км/ч.
2. Китайските власти разпоредиха всички млечни 
продукти, произведени до 14 септември, да бъдат спрени 
от продажба. Продуктите ще бъдат подложени на спешна 

проверка. На 14 септември бяха открити следи от меламин 
в мляко, произведено от китайската компания “Санлу”. 
Химикалът в млечните продукти причини смъртта на 
четири бебета и разболя десетки хиляди други в цялата 
страна. Нареденото изтегляне на млечни продукти е най-
мащабното в Китай от избухването на скандала. Властите 
въведоха в началото на месеца нови стандарти за качество 
на млечните продукти, що се отнася до съдържанието на 
меламин. Междувременно има нов случай на пострадало 
дете в Хонконг, което получило камъни в бъбреците след 
употреба на заразено мляко.
3. Правителството на Ирландия ще намали заплатите си с 
10 на сто заради финансовата криза, заяви министърът на 
финансите Брайън Ленихън. Правителството се надява, че 
и други държавни служители на ръководни постове ще 
последват примера на правителството и доброволно ще 
се откажат от част от приходите си. Според представения 
бюджет правителството ще въведе допълнителен данък 
от 1 процент върху доходите на лицата, получаващи до 100 
000 евро годишно, и 2 процента за лицата с доходи над тази 
сума.
4. До 2012 г. в руската армия ще бъдат съкратени  най-малко 
200 генерали, съобщи министърът на отбраната Анатолий 
Сердюков. Представяйки плана за реформа на армията, 
той посочи, че от сегашната си яйцевидна структура 
с раздут среден щат тя трябва да придобие строгата 
форма на пирамида. В момента във войската има повече 
полковници, отколкото лейтенанти. Полковниците стоят 
на служба, получават жилища, а лейтенантите масово се 
уволняват, каза министърът. Това ще бъде най-сериозната 
реорганизация на руските въоръжени сили от разпадането 
на СССР.

продължава от стр. 1
- Имате прекрасен син – Дойчин Дочев; 

кои са суровите неща които не му спестихте 
за живота?

По отношение на децата си съм бил винаги много строг и 
взискателен. Стремял съм се според възможностите си да не 
бъдат лишени от нищо, но сме ги научили да постигат  всичко с 
труд, постоянство и да разчитат винаги и преди всичко на себе 
си.

- А днес как избирате приятелите си?
Приятелите ми вече намаляват и е доста късно да 

завързвам нови, но аз съм отворен човек и при създаване 

на добри ситуации винаги да завържа ново приятелство, 
спазвайки своите принципи.

- Имате внук, който носи Вашето име, 
по-различно дете ли е от баща си?

Трудно ми е да правя сравнение на дете и внук, но без да 
се старая да ги създавам по мой образ и подобие, намирам 
много общи черти у двамата. Трудно ми е вече да ги насочвам 
в своето развитие, но те знаят моята максима: “Може да си 
беден, може да си богат, може да си добър или слаб ученик, 
не си длъжен да си винаги преуспял, но си длъжен да бъдеш 
добър гражданин”.

Какво бихте искали да пожелаете 

на порасналите Ви приятели от Вашето 
детство и младост?

На всички приятели от различните периоди на моя 
съзнателен жизнен период  желая да бъдат винаги такива, 
каквито са в моите очи и да не спират да  /според възможностите 
вече/ да израстват в своите области на развитие.

Приятелството никога не е в излишък.
И накрая. Кое е най- важното правило 

за едно приятелство?  
Няма правило за приятелството. Правилата сами си ги 

създават те и спират ли да си ги създават, приятелството 
умира.

Нещо се променя в устоите на селото. Срещу дома на 
Илия Дочев, Джон от Лондон реконструира българската къща, 
превръща селския ни двор, накичен с лозници, с лехите на 
бабините цветя, със стария и грохнал кладенец в своя крепост 
/колко много бетон е затиснал плодородната ни добруджанска 
земя, има басейн, има, има, има…/. А съпругата на Илия Дочев, 
Мария Йорданова, също дългогодишна и уважавана учителка, 
беше наредила едната стая  със старите подредби на баба и 
дядо “За да знае внукът Илиян, какво е било.” Внукът четеше 
“Преспанските камбани”

…Все пак духът български ще пребъде…

П Р Е Д С Т А В Я М Е  В ИРубРика:

Реклама: 
- Мамо, защо са ти толкова нежни ръцете? 

- Защото татко ти мие чиниите.

        ВИЦ НА бРоЯ  РубРика:



�Година III,   брой 34, сряда, 22 октомври 2008 г.     ТЕРВЕЛ 

о б Щ И Н С К И   В Е С Т ИРубРика:

П Р Е В А Н Т И В Н А  Д Е й Н о С Т  Н А  М К б П П М Н  В  У Ч И л И Щ АТА

ОБЩИНАТА ГОТВИ ВТОРИ ПРОЕКТ ЗА 
ВНАСЯНЕ ПО ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ 

НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

На 15 октомври бе внесен за разглеждане 

първият проект на общината по Програмата за 

развитие на селските райони.Той бе и първият проект 

внесен от община от Добричка област в Областната 

разплащателна агенция в гр.Добрич.Според 

Наредбата на Министерство на земеделието и храните, 

която урежда материята по кандидатстването, 

оценяването и реализирането на тези проекти, 

срокът за разглеждането и оценката на проекта ще 

бъде минимум 90 дни. Основната цел на проекта е 

да се възстанови общинския път Тервел-Безмер-

Гуслар-Граница с област Силистра. Мярката,по която 

се кандидатства е 321 “Основни услуги за населението 

в селските райони”. В случай,че проектът бъде 

одобрен, ще последват процедури по избор на фирма 

за изпълнение на строителството и строителния 

надзор, на гарантиране и получаване на авансово 

плащане и други присъщи за усвояването на средства 

от европейските фондове дейности.

Сега се работи по подготовката на придружаващите 

документи и заявлението за кандидатстване по 

втория общински проект по ПРСР. Той е по втората 

от т.нар.”общински мерки”-322 “Обновяване и 

развитие на населените места”. Бюджетът на проекта 

се доближава до определения като максимално 

допустим по мярката – 1 000 000 евро.Очаква се да 

бъде внесен в Областната разплащателна агенция до 

31.10.2008 г.Името на проекта е „Благоустрояване на 

гр.Тервел и с.Коларци като предпоставка за развитие 

на втори функционален център в общината”.Проектът 

обхваща дейности по осем обекта,както следва: 

1. Реконструкция на улица „Димитър Дончев” в 

гр.Тервел;

2. Реконструкция на улици ‘Трети март” и „Баба Тонка” 

в гр.Тервел;

3. Реконструкция на улици „Стара Планина” и „Средна 

гора” в гр.Тервел;

4. Реконструкция на улица „Черно море” в гр.Тервел;

5. Изграждане на площадка за отдих и детска 

площадка в с.Коларци,община Тервел;

6. Реконструкция на спортна площадка при ул. „Хан 

Аспарух” и ул. „Тича” в гр.Тервел;

7. Реконструкция на спортна площадка при ул. „Христо 

Ботев” и ул. „Никола Вапцаров”  и ул.”Св.Св.Кирил и 

Методий” в гр.Тервел;

8. Реконструкция на тротоар по улица „Хан Аспарух”: 

от ул.”Н.Вапцаров до ул.”Отец Паисий”. Общата площ 

на уличната мрежа в гр.Тервел , която ще бъде 

основно ремонтирана е около 20 000 кв.м. за пътната 

настилка и 2300 кв.м. за тротоарите.

Паралелно с подготовката на този проект се 

работи по още два проекта по мярка 322, които 

обхващат реконструкция на улици и тротоари в гр. 

Тервел,подновяване на уличното осветление в с. 

Коларци и участъци от гр. Тервел. Улиците, които 

ще бъдат включени за реконструкция по единия 

от тях по мярка 322 са участъците,в които не е 

извършвано преасфалтиране от ул.”Захари Зограф”, 

ул. ’Йордан Йовков” и ул. ”Искър” в гр. Тервел. В 

рамките на този проект ще кандидатстваме и за 

обновяване на участъците от тротоарите по главната 

улица “Хан Аспарух”,не включени в предходния 

проект, за ремонт на тротоарните платна по една от 

основните улици в с. Коларци,както и за дейности по 

благоустрояване и паркоустройство на градския парк 

в Тервел (професионално декоративно озеленяване, 

още съоръжения за игра на деца и други подобни 

дейности).

След като бъде подготвен и внесен 

този проект ще се премине към подготовка на 

документацията и заявлението за кандидатстване 

по последния,трети проект,който общината има 

право да внесе по тази мярка за плановия период 

до 2013 година.Той ще обхване още елементи на 

благоустрояването в Тервел и в някои от селата.

В процес на подготовка са и част от 

елементите на още два проекта по мярка 321 на ПРСР 

– за реконструкция на общинския път до с. Полк. 

Савово, съчетано с довършване на сградата на дома 

за стари хора и интегриран проект за ВиК системата 

на с. Зърнево, паралелно с изграждане на нова 

читалищна сграда в селото.

ЩЕ КАНДИДАТСТВАМЕ ЗА 

ОБНОВЯВАНЕ НА ФОНТАНИТЕ И 

ИЗГРАЖДАНЕ НА ДОСТЪПНА СРЕДА В 

ТЕРВЕЛ

Възможност за това дава тазгодишната 

покана за набиране на проектни предложения на 

Проект ”Красива България”. Вече се подготвят работни 

проекти за новите съоръжения на големия фонтан 

и малкия шадраван. Избрани са за проектиране 

съоръжения на водната архитектура,съчетани с 

ефектно нощно осветление. Паралелно с обновяване 

на фонтаните се готви проектиране на изграждане 

на достъпна среда (рампи за хора в неравностойно 

положение) за сградата на общинска администрация 

и за преодоляване на бариерата от стълбищата на 

трите нива на градския площад – при фонтана,при 

Бистро “Елит” и при ресторант “Байкал”. Този проект 

също трябва да бъде подготвен и внесен до края на 

м.октомври. Предстои да се внесе предложение за 

разглеждане в Общинския съвет по този въпрос.

В изпълнение на Общинската програма за превенция 
на насилието между учениците, разработена от Местната 
комисия за борба срещу противообществените прояви на 
малолетните и непълнолетните (МКБППМН) при Община 
Тервел се реализира поредното за годината мероприятие. 
ОУ „Васил Друмев” с. Орляк стана домакин на поредното 
тренинг-обучение „Синя светлина” с водеща тема: 
„Насилието и агресията между учениците”, което се проведе 
на 13 октомври. Обучението бе интерактивно и се води от 
Секретаря на МКБППМН-И. Балушева, И ДПС- В. Ковачев и 
Обществения възпитател към МК- Д. Иванова, педагог в 
ОУ-с. Орляк. 

Обхванати бяха 95 деца от І-ІV клас и около 60 ученика 
от V-VІІІ клас. Подготвени бяха информационни материали 
на тема: „Не-на насилието над децата”, „Как да говорим с 
децата за насилието”, „Агресията в училище”, „Задължения 
на малолетни и непълнолетни”. Децата с интерес изгледаха 
информационните материали и подготвените презентации, 
обсъдихме правата и задълженията им; актовете, касаещи 
малолетни и непълнолетни. 

Изведохме с децата на преден план сцените им на 

игри на война и то съвсем не на шега, а с груби и брутални 
средства. Недоумение събуди и модата сред някои ученици 
да се забавляват като предизвикват и заснемат кадри на 
побой в училище. Всичко това насочи вниманието към 
семейството и училището като фактори най-близки до 
проблемите на подрастващите. Разбира се, трябва да 
отбележим, че никое общество не е застраховано от поява 
на детска агресия и насилие сред учениците. Същественото в 
случая е да се потърсят причините и корените на явлението, 
а Комисията именно превантивна дейност провежда.  

Обученията на Комисията ще продължат до обхващане 
на всички ученици на територията на Общината. На 22 
октомври ще бъдем гости в ОУ „Паисий Хилендарски” с. 
Безмер, на 24 октомври продължаваме в ОУ „Д-р Петър 
Берон” с. Коларци. 

Група ученици от двете училища на територията на 
град Тервел подготвят колажи на тема- „Не- на насилието”, 
„Тютюнопушене”, „Алкохол”, „Права и задължения на 
децата”.

Ще бъдат проведени подобни обучения и в СОУ „Й. 
Йовков”, и ПГТО „Д. Михайлов” по подхода „връстници 

обучават връстници”. Ще се организират информационни 
кампании за правата и задълженията на малолетните и 
непълнолетните. Особено внимание ще бъде обърнато на 
вечерния час, който за зимния период от 1 октомври до 30 
април е 21:00 часа. 

Във връзка със зачестилите случаи на неспазване 
ефективния контролно-пропускателен режим на малолетни 
и непълнолетни след установения за зимния период 
вечерен час, продажбата и сервирането им с алкохол и 
цигари в увеселителни заведения, бяха изпратени писма до 
собствениците и управителите на такива. 

Напомняме Ви, още веднъж, текста на Наредба № 1 
на Кмета на Общината за опазване на обществения ред, 
опазването на околната среда, имуществото на гражданите 
и поддържане чистотата в населените места на територията 
на Община Тервел за задълженията и отговорностите при 
евентуални нарушения:

Чл. 5 /1/  На управителите, персонала и собствениците 
на търговски обекти, ресторанти и други заведения за 
хранене и развлечение се забранява:

т.2 Да се сервират и продават спиртни напитки и 

тютюневи изделия на малолетни и непълнолетни лица;
т.3Допускането и пребиваването без придружител 

(родител, настойник, брат, сестра, а при организирани от 
учебно заведение мероприятия – учител) на малолетни 
и непълнолетни в заведения за хранене и увеселения и в 
компютърни зали, след 23:00 часа за периода 01 май – 30 
септември и след 21:00 часа за периода 01 октомври – 30 
април. 

Чл. 19 /2/ За нарушаване на наредбата на нарушителите 
се налага глоба в размер от 50 лв. до 5 000 лв., а за еднолични 
търговци и юридически лица – имуществени санкции в 
размер до 50 000 лв., а при повторно нарушение и временно 
лишаване от правото да се упражнява определена професия 
или дейност. Наказанието се налага на основание чл.22, ал.4 
от ЗМСМА. 

И  б А б А  з Н А Е  …РубРика:

За кашлянето, кихането, хремата и 
домашната медицина

Ако се чувствате уморени, отпаднали, с болки в 
ставите, в гърлото – това са предвестниците на настинката. 
Ще избегнете усложненията, ако вземете бързи мерки. 
Опитайте на време с домашната медицина която може да 
помогне повече, отколкото антибиотиците.

Затоплете се за да прогоните вирусите. Затоплянето 
на тялото активизира отделянето на интерферон в 
организма и с това засилва естествената защита против 
вируси. Най-често е достатъчно да напарите краката в 
гореща вода в която сте добавили шепа морска сол. След 
това залейте краката с хладка и – веднага в леглото. 
Може да направите баня във вана, като във водата (35 
градуса) се прибавят билки: мащерка, маточина, мента, 
изсушени борови иглички. Във ваната престоявате 10 
минути, като доливате по-малко топла вада (40 градуса). 
След това обтривате енергично тялото си и лягате поне за 
1 час !!! Тази баня не се препоръчва за лица страдащи от 
променливо кръвно налягане и сърдечни заболявания. 

Същото въздействие има и ако изпиете чаша пилешка 
или телешка супа, топло мляко с мед. Напитките и 
плодовете, богати на витамин С (чай от шипки или цитруси), 
подобряват защитните функции на организма. При простуда 
всекидневно трябва да приемате от 0,25 до 0,5 г витамин С 
във вид на хапче.

 Ако носа ви е запушен, лигавицата на гърлото ви съхне 
и чувствате неприятна болка в челото направете си парна 
баня. 

Парна баня: една шепа цвят от лайка заливате с 250мл 
вода оставяте да се запари и след това доливате 1 литър 
вряла вода. Главата я покривате с голяма хавлиена кърпа, 
навеждате се към съда и вдишвайте парата в продължение 
на 5-10 минути. За инхалация при кашлица и хрема 
превъзходно средство са евкалиптовият лист и ментата. На 
1 литър гореща вода са достатъчни 3-4 капки настойка. 

При хрема. Пригответе си смес от гореща (40 градуса) 
вода и сол (2г на 200мл вода) и направете промивки на 
ноздрите. Може да си направите тампони от памук напоени 
със солената вода и държите 4-6 минути. За да се оздрави 
лигавицата на носа, може да си сложите капки от затоплен 

лимонов сок. Съдържащия се витамин С повишава и 
защитните сили на имунната система. Много е полезно при 
хрема да загреете тила с топли кърпи. Ако хремата е силна, 
пийте на 3 часа по 1 супена лъжица сок от лук смесен с мед. 

При болки в гърлото. Направете: Гаргара със солена 
вода, отвара от мащерка или цвят от лайка. 

Загряващ компрес. Шията я обвийте най-напред с 
кърпа, намокрена и изцедена, със студена вода, а после с 
втора суха кърпа ( да бъде от лен). Отгоре завържете с шал. 
Стоите така 15-20 минути и сменете студената кърпа с топла. 
Стоите 30 минути. Вземете ментови бонбони или таблетки 
за дезинфекция на гърлото, те облекчават болката. 

При ангина направете компрес. С извара. На парче 
вълнен плат намажете студена извара и завържете гърлото 
отгоре. Ако е възможно преспете с компреса. 

С черен пипер и ракия. Намокрете парче вълнен плат 
с ракия, счукайте едно пакетче черен пипер и го поръсете 
върху намокреното парче плат. Завържете около гърлото и 
стоите така около 2 часа.

Ако имате кашлица. Билковите чайове правят чудеса, 
като ни карат да се изпотяваме и прогонват по този начин 

вирусите. Чаената смес трябва да се състои от билки, 
притежаващи противовъзпалителни, температурно-
понижаващи и смекчаващи кашлицата свойства, а също 
така и да засилва съпротивителните сили на организма.

25г липов цвят, 10г плодове от шипка, 5г лайка, 10г 
подбел, 20г живовляк. 4 чаени лъжици от тази смес заливате 
с вряла вода, запарвате за 10 минути и подслаждате с мед. 
Пиете три пъти на ден.

Може да приложите и лечение 
на кашлицата със сироп от лук. 
Една глава лук я нарязвате на дребно и посипвате със захар. 
Поставяте в затворен съд за 24 часа, сиропа които се отдели 
от нея, го изпивате след като прецедите.

При кашлица гърдите и гърбът ги масажирайте с 
мазила, съдържащи етерични масла. След масажа, бързо 
си легнете и завийте в топло одеяло. Прогонете кашлицата 
с чаша топло мляко в която сте капвали капка йод. Ако 
кашлицата е “стара”, направете си сироп от ряпа: нарежете 
на дребно една ряпа и залейте с мед. Оставете да престои. На 
всеки 30 минути пийте по 3 супени лъжици от образуваната 
течност. Успех !!!
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ТЕРВЕЛ

и з д а н и е  н а  О б щ и н а  Т е р в е л

Н А  г о С Т И  В  С . В л А Д И М И Р о В о ,  Д о б Р И Ч К А  о б Щ И Н А

 На 16 октомври 2008 
година Клуба за автентичен 
фолклор към СОУ”Йордан 
Йовков” с ръководители Росица 
Стратиева и Стойка Жекова 
бяха на гости на самодейците 
в с.Владимирово. Тази среща 
се осъществи по инициатива 
на участниците в клуба и по 
покана на танцьорите по време 
на  Добруджанския събор в 
гр.Тервел. Тогава, по време на 
интервю в гората,  интереса 
на децата е предизвикала  
спонтанната покана от страна на 
читалището в с.Владимирово. 
 Още с пристигането си те бяха посрещнати с 
радост и настроение. Всички домакини бяха облечени в 
традиционните носии, характерни за селото. Кмета на 
селото г-н Въльо Вълчев и секретарката на читалището 
бяха сред посрешачите. 
 В залата на читалището кмета поздрави 
всички с добре дошли и изрази радостта и задоволството 
от гостуването. На всички гости подари по една книга за 
с.Владимирово.

  От името на гостите г-жа Стойка 
Жекова благодари за сърдечното 
посрещане, разказа за дейността 
на клуба и за целта на гостуването 
– проучване на традициите на 
селища извън община Тервел. 
Подари на “ветераните” от 
Клуба за автентичен фолклор  
книгата, която е издадена през 
миналата учебна година. В нея 
са публикуване материали от 
осъществените срещи през 2007 
г о д и н а . 
Т а з и 
к н и г а 

е издадена с помощта на 
Община Тервел и във връзка 
с осъществения проект 
по Общинската програма 
“Училището и читалището – 
естествена и безопасна среда 
за децата”.
 На срещата се 
завърза задушевен разговор. 
Любезните домакини се 

надпреварваха да споделят за 
създаването на читалището, 
на танцовия състав, за 
множеството награди на 
събори. Най-много се гордееха 
от спечелените златни 
медали на Копривщица и за 
автентичните танци, които 
играят. Те споделиха, че Калчо-
Ивановото хоро се играе само 
при тях и не си го дават на 
никого, но на  “красивите 
деца”, както се изразиха, ще го 

покажат и да го научат.
 Накрая кмета на селото разтегна акордеона 
и във фоайето на читалището и навън пред читалището 
се заиграха  добруджански хора – млади и стари, 
хванати наред и играят с удоволствие.
 Както сърдечно бяха посрещнати, така и 
сърдечно бяха изпратени  участниците от клуба. 
 Всички останаха доволни и решиха тези 
срещи да продължат и други селища. Пожелаха си 
следващото посещение да бъде в с.Алеково. И тази 
година ще се  събират материали и ще се издаде нова 
книга. 

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

Момченце се прибира вк ъщи с лед първия учебен ден.

-Научи ли нещо ?- пита го майка му. 

-Да, но явно не е дос тат ъчно. Искат у тре пак да отида. 

Специална награда за фотография

Р а з г о в о р  с  е д и н  о т  с а м о д е й ц и т е

Клуб за автентичен фолклор и самодейци от с.Владимирово

Н о В И Н И  о Т  о Д К
Заслужено признание за участниците в 

Школата по приложни изкуства към ОДК 
Тервел

 За първа година, на национално ниво в гр. 
Кърджали се проведоха Дни на детското изкуство 
“Вълшебният свят на Родопите-Кърджали `2008”. Те 
бяха посветени на Деня на Кърджали – 21 октомври и 
се проведоха на 17 и 18 октомври 2008 година.
Дните на детското изкуство включиха:
Национален конкурс за детска рисунка “Вълшебният 
свят на Родопите”
Национален пленер по фотография “Вълшебният свят 
на Родопите”.
 Организатори и домакини на проявата 
бяха Община Кърджали и Обединен детски комплекс 
Кърджали.
 От изпратените над 320 рисунки на деца от 
цялата страна, бяха присъдени 9 награди, разпределени 
в три възрастови групи:
Първа група – 6-10 години
Втора група – от 11-14 години
Трета група – от 15-18 години и по две поощрителни 
награди в група.
 Рисунките на децата от Школата по 
изобразително изкуство към ОДК”Малкият принц” 
бяха оценени подобаващо. Във втора възрастова група 
творбата на Стелиана Руменова Ташкова взе първо 
място, а в трета група на Мюджгян Гюрджан Шаиб на 15 

години бе присъдено трето 
място.
 Наградените деца 
бяха поканени на 17 и 18 
октомври в  гр.Кърджали, 
където организаторите им бяха 
съставили много интересна 
програма, включваща 
посещение на храма “Успение 
Богородично”, изкачване 
на Перперикон, разходка из 
Кърджали, както и тържествена 
вечеря и дискотека.
 Наградените художници от школата, под 
ръководството на своята учителка г-жа Виолета Янкова 
се включиха и в Националния пленер по фотография 
“Вълшебният свят на Родопите”. Програмата на пленера  
изискваше участниците да снимат със собствен 
фотоапарат /лентов или цифров/, без ограничение за 
ползване на сменяема оптика; обработката на филма 
копирането на снимките във формат 20/30 се извършва 
в професионално студио за сметка на организаторите; 
всеки участник да определи по една снимка от 
гр.Кърджали и една от Перперикон, с които ще участва в 
изложбата на пленера. Участниците в пленера, веднага 
след настаняването от 11.30 до 13.30 часа се пръснаха 
да снимат интересни места и 
обекти от Кърджали, а в 13.30 ч. 
бяха извозени до Перперикон.
 Снимките на 
Перперикон продължиха до 
17 часа, а до 18 часа всеки 
участник трябваше да определи 
с коя фотография ще участва в 
конкурса. Изборът беше труден, 
защото снимките бяха много, а 
освен това участниците от Тервел 
работиха с един фотоапарат.
 Вечерта приключи с 
тържествена вечеря и дискотека, 

където приветствие към всички 
поднесе кмета на Община 
Кърджали инж.Азис
 На 18 октомври от 11 часа открити 
двете изложби – на детските 
рисунки и фотографиите. Кмета 
на Кърджали връчи наградите 
на отличените участници. 
Радостта на децата от Тервел бе 
двойна, тъй като на Стелиана 
Руменова Ташкова бе присъдена 
специалната награда от 

пленера по фотография. Грамоти бяха връчени и на 
ръководителите, чиито деца  бяха наградени  в двата 
конкурса.
Наред с този конкурс Школата 
по изобразително и приложно 
изкуство участва и в Конкурс 
“Плодовете на есента - 
гр.Севлиево 2008”. Участваха 10 
деца от гр.Тервел. Рисунката на 
Христо Атанасов Христов на 10 
години бе класирана на трето 
място.
 Педагозите от 
ОДК”Малкият принц” Тервел 

благодарят на всички за доброто 
представяне.

Детско шоу “Зодиак”

 След дългата лятна 
ваканция на 17 октомври 2008 
година бе проведено поредното 
детско шоу “Зодиак” за зодия 
Везни. В шоуто участваха около 
80 деца. Всички с желание взеха 
участие в игрите с публиката.

Г о л я м о 
в н и м а н и е 
се отдели на 

рождениците Ани на 6 години, Севда на 10 години, 
Ралица  и Андреа на 8 
години. Техните изпълнения- 
стихотворения, песни и танц бяха 
бурно аплодирани от приятелите 
на “Зодиак”.
  Екипът на “Зодиак” 
поздравява новите водещи 
Габриела Колева и Берна Ахмед 
за техния дебют.
 През месец ноември  
детското шоу ще празнува своя 

12-ти рожден ден. Заповядайте, 
мили приятели, местата са ограничени!

Среща в залата на читалището в с.Владимирово Среща в залата на читалището в с.Владимирово

Първо място за рисунка на Стелиана РуменоваТрето място за рисунка на Мюджгян Гюрджан момент от награждаването на Мюджгян Гюрджан

групата през Историческия музей

момент от награждаването на Виолета Янкова


