
�Година III,   брой 26, сряда, 30 юли 2008 г.     ТЕРВЕЛ 

П Р Е Д С Т А В Я М Е  В И

С представянето на Жеко Борисов Попов доцент, 
д-р по историческите науки искаме да споделим с ъс 
сегашните поколения,  че  нашата Добруджа не е 
люлка само на хора,  свързали живота си с  песента, 
че  Добруджа ражда не само златно жито,  но и 
синове и дъщери,  които са обогатили и обогатяват 
с ъкровищницата на националната ни к ултура. 

Доцент Жеко Попов е роден на 19 юли 1942 год. в с. 
Жегларци, където завършва основно образование. През 1961 
год. завършва Средното Педагогическо училище в Добрич, 
след което работи като учител през 1963 – 1965 год. в родното 
си село, следва във Великотърновския университет „Св. Св. 
Кирил и Методий”. Дипломира се като задочник през 1969 год., 
специалност „История”. Проявява интерес към научната работа 
още като студент, събирайки сведения за родното си село. През 
февруари 1967 год. публикува статия за него, което бележи 
началото на творческия му път. 

След едногодишно учителстване в Жегларци, през есента на 
1969 год. (вече женен за Райна Илчева от Кюстендил) и с малката 
си дъщеря Албена се премества в родния град на съпругата си. 
Според издадената био-библиография „за да намери в този град 
(Кюстендил) по -добри  условия да живот и творчество”. 

Сега, когато родовите ни корени 
са изтръгнати от земята ни и децата 
ни се мятат като „лист отбрулен” по 
чужди държави и градове, е нещо 
нормално, но как ли се е чувствал 
младият 27-годишен добруджанец в 
прегръдката на планината ? Само той 
си знае, но по повод честването на 60 
–годишния му юбилей Жеко Попов 
споделя: „Добруджа е моята болка”. 
Само този израз е достатъчен, за да 
докаже всичко онова, което бушува в 
душата му. 

Още като студент във Велико 

Търново започва научните си издирвания в областта на 
историческото минало на добруджанския край, като през 1972 
год. издава книгата „Жегларци, Орляк, Зърнево и околността”. 
Един труд, който със събития и факти от историческото развитие 
на селищата се проследява в рамките на закономерностите, 
които разкриват в най-голяма степен цялостното обществено-
политическо развитие на тервелския край. 

В Кюстендил той се откъсва временно от добруджанската 
тематика, но с постъпването си в Института по история 
възобновява тези свои научни интереси. Продължително време 
работи в Букурещ и Будапеща за изясняване на проблемите 
около съдбата и борбите на българското население от Северна 
Добруджа след Берлинския конгрес от 1878 год., когато тази част 
от родината попада под румънско владичество. 

За 40 години, до средата на 2007 год., Жеко Попов е издал 28 
книги (12 самостоятелно и 16 в съавторство), 66 научни студии, 
статии и съобщения, 168 научно-популярни статия, 26 рецензии 
на книги, бил е рецензент на 3 дисертации и редактор на 8 
издания. С него са правени 31 интервюта, има 11 непубликувани 
изследвания и участва в повече от 20 различни местни, 
национални и международни форуми. 

Основните теми в научното му творчество са: история 
на Добруджа и българо-румънските отношения (1878-1918); 
връзките на куцо-влашкото (аромънско движение) в Македония 
с тамошните националноосвободителни борби на българите; 
народно-либералната (стамболовистката) партия; биограф 
на Ефрем Каранов, Димитър Петков, фамилията Петкови и 
румънския поет от български произход Панайот (Панаит) 
Станчов- Черна; Кюстендил и окръгът и мястото на този край в 
националноосвободителното движение на сънародниците ни в 
Македония, както и в икономиката, политиката и културата на 
българския народ след Берлинския конгрес. 

Авторът публикува главно в България (София, Кюстендил, 
Добрич, Силистра и др.), но отделни разработки се печатат в 
Австрия, Молдова, Украйна, Румъния, Македония и Сърбия. 
Неговата научна продукция, както и при всеки сериозен учен, се 
базира на солидни доказателства. Освен в български архиви и 
библиотеки, той работи в Румъния, Русия и Унгария. Използва и 
разнообразния масив от доставяните в България микрофилми 
и ксерокопия- документи от други държави и значително 
количество литература по изследваните теми. 

След постъпването си в Института 
по история, Жеко Попов продължава 
да участва във важни научни и 
културни дейности. След 1993 год. две 
години оглавява секцията „История 
на българския национален въпрос 
след Берлинския конгрес”; включен е 
в състава на Научния съвет при 
института; участва в управителния 
съвет на фондация „Пауталия” 
Кюстендил; председател е на 
сдружение „Българска старина” 
и от 1998 год. до сега ръководи 
кюстендилската научна група 

към Македонския научен институт София.
Няма предпочитания към преподавателската работа от 

съображения да използва целия си потенциал за изследвания 
и да не се обременява с други ангажименти, но с удоволствие 
популяризира историческата наука. Активно използва 
периодичния печат, радиото и телевизията, автор е на няколко 
сценария за телевизионни документални предавания. 

Комуникативен по природа и лансиращ различните идеи 
и теми за разработка, Жеко Попов установява колегиални, 
приятелски контакти с немалко творци от чужбина. В последно 
време историци от република Македония и Румъния са склонни 
към научно сътрудничество и съавторство по общи проблеми. 

Творческия път на Жеко Попов дава основание на различни 
институции и автори да му засвидетелстват подобаващо 
уважение. 

През 2002 год. в Добрич, Силистра и Кюстендил се чества 
60- годишния юбилей на Жеко Попов. Библиотека „Дора Габе” 
Добрич уреди в чест на юбиляра документална изложба 
„Добруджа е моята болка” с материали от и за него. 

За Жеко Попов Регионална библиотека „Емануил 
Попдимитров” гр. Кюстендил- отдел „Краезнание” през 2007 год. 
издава пълна био-библиография, което е признак на заслужено 
признание към личността и твореца, извървял благородния път 
на съзиданието, осеян с радости от постигнатото и с немалко 
огорчения. За него чл. кор. проф. д-р Георги Марков пише: „В 
крайна сметка, притежаващия манталитета и душевността на 
добруджанския селянин- независим, живеещ единствено от 
тежък и упорит труд – този български историк продължава 
напред със съзнанието, че работи за бъдещето. По тази причина 
вече 15 години издава книгите си със собствени средства, 
частично подпомаган от общините в Силистра и Кюстендил, 
музеят в Тутракан.”

В момента е 
под печат книгата 
му „Добруджа: 
О к у п и р а н а . 
О с в о б о д е н а . 
Отнета. 1913-1918 
год.” И пак за 
Добруджа. Защото 
„Добруджа е моята 
болка”. 

Р А З П Р О С Т Р А Н Я В А   С Е   Б Е З П Л А Т Н О
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На най-важните житейски кръс топътища 
няма никакви пътни знаци.

Чарли Чаплин

           МИСЪл НА БРоЯРубРика

Жеко Попов, село Орляк, община Тервел, 
7 май 1973 год.

Жеко Борисов Попов

Малка час т от трудовете на доцент Попов
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И С Т о Р И Ч Е С к А   Р у Б Р И к А

продължение

Защо поп Григор е дошъл за свещеник в това село, а 
не в някое друго, не е известно. Изглежда защото местната 
църква “Свети Никола” е била построена по-отдавна от 
околните и се е смятала за една от най-старите в Добричко. 
Още с пристигането си отецът обслужвал вярващи 
от 17 села в енорията. По спомени на Пейо Пантелеев 
/1909-2006/ е имало дни, когато в нея са се венчавали 
по 25 брачни двойки. Понякога църковната служба се 
изпълнявала от бащата на Пейо -Пантелей Пеев /1874-
1926/. Двамата с поп Григор се сприятелили много бързо. 
Само на него свещеникът е разрешавал да бие камбаната. 
Допадали му разказите на Пантелей за родното му село 
Дара дере, Лозенградско, и за участието му в Илинденско-
Преображенското въстание. Пристигнал във Вели факъх 
през 1904 година, защото турците опожарили родното му 
място. Когато след години посетил селото, видял, че само 
тяхната къща била пощадена. Баща му създал чифлик, 
защото там земята била “кабаклия” /от турската дума 
“каба”, което означава рохкава, плодородна - б. а./.

Църквата във Вели факъх била построена от Джендо 

- зет на Атанас Акъллийски, който бил 
учител, бирник и кмет. Тогава църковните 
земи били 80 декара. Поп Григор 
бил сговорчив с хората. Присъствал 
на всички годишни изпити, които се 
провеждали в училището по стара 
възрожденска традиция. Вечер събирал 
по-будните селяни и ги убеждавал, че 
само организирани те ще се освободят 
от румънската окупация и така Южна 
Добруджа ще стане отново българска. 
Борил се е срещу обезлюдява нето и 
обезбългаряването й. Проповедите му за 
съхраняването на българщината обаче 
не се нравели на някои от селяните, които 
били приближени на местните румънски 
власти. Те смятали патриотичните му 
уроци за “брътвежи”. Така предателството 
дошло от местен човек.

Поп Григор и Пантелей Пеев били 
арестувани. Клисарят бил освободен 
поради липса на доказателства за вина. 
В Сигуранцата /румънска политическа 

полиция - б. а./ в Добрич не простили 
на попа, че говорел за създаването 
на Добруджанска революционна 
организация или на някаква друга 
подобна структура. След нечовешки 
инквизиции полицаите го хвърлили 
от втория етаж. С потрошени кости и 
обезобразено тяло с големи усилия той 
успял да махне с ръка на Пантелей и 
баджанака си Христо Иванов, за да им 
даде знак, че все още е жив. Двамата 
се опитали да му помогнат, за да се 
изправи, но румънците не разрешили. 
Според едни твърдения, придружен от 
чуждоземците, той е вървял пеш, макар 
и много трудно, до ЖП гара Юг в Добрич. 
Там го качили на влака и по време на 
движение го изхвърлили незнайно къде. 
Според други твърдения до гарата бил 
закаран с каруца. Това станало през 1922 
година. Съдбата на големия патриот 
в расо продължава да е неизвестна. 

Незнаен е и гробът му. Семейството му 

заминало във Варна.
По предложение на Комисията за наименованията с 

народностно и обществено значение, със заповед № 2191 
на министъра на народното просвещение, обнародвана в 
брой 138 на “Държавен вестник” от 27 юни 1942 година, 
село Вели факьх, Добричко, е преименувано на Поп 
Григорово. И днес то носи името на този достоен българин, 
който по рождение не бил добруджанец, но загинал за 
свободата на Южна Добруджа. Внуците му д-р Анастасия 
Димитрова и Войно Иванов не забравяли селото, чийто 
патрон е забележителният им дядо. Правнукът му Иван 
Войнов е също лекар във Варна. При едно от гостуванията 
си в местната църква, където поп Григор е служил десетина 
години, внучката му дарила известна парична сума.

Поп Григор Димитров Бояджиев е авторитетна личност 
в нашата история. Делата му трябва да бъдат увековечени, 
макар и със скромен паметник, а името му, за да остане 
в народната памет, трябва да се споменава винаги при 
подходящи поводи. Така постъпват признателните 
потомци към тези, които са дали младия си живот за 
свободата на Добруджа.

 
  Край

През изминалия период от 19 юли до 25 юли 2008 год. на територията обслужвана от Областна Дирекция „Полиция” (ОДП) - Добрич, са регистрирани 18 криминални престъпления и  произшествия.  
В ранните часове на 21.07.2008 година в гр. Тервел, след проведени оперативно– издирвателни и заградителни мероприятия, организирани от служители на РПУ–Тервел е установен и задържан 37–годишен жител на гр. Тервел с инициали К.С., 

обявен за общодържавно издирване. Лицето се издирвало от служителите на полицията във връзка с досъдебно производство. При задържането, К.С. е направил  опит да избяга и укрие. Задържан е след кратко преследване на една от улиците  
в гр. Тервел. Предаден е на съответния полицейски дознател. 

На 22.07.2008 година в РПУ– Тервел е получено съобщение за това, че на същата дата, от помещение на частна фирма, намираща се на територията  на гр. Тервел, неизвестно лице е извършило кражба на оставен без надзор мобилен телефон, 
собственост на жителка от  град Тервел. Служители на РПУ–Тервел издирват извършителя на престъпното деяние. Образувано е досъдебно производство.  

През изминалите дни на територията обслужвана от ОД „Полиция”- Добрич са регистрирани 34 пътно-транспортни произшествия, двете произшествия са станали на територията на община Тервел. 
Поделенията на ОД „ПБЗН”-Добрич са участвали в гасенето на 37 пожара, двата на територията на гр. Тервел.

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. Жътвата на пшеница в Добричка област ще приключи 
до края на юли, ако метеорологичните условия не 
възпрепятстват влизането на машините в полетата, 
информират от областната дирекция “Земеделие и гори”. 
До момента са прибрани 72 % от общо засетите през есента 
1 218 605 дка с пшеница. Средният добив е 527 кг/дка. Най-
много зърно от декар са прибрали стопаните в общините 
Балчик и Генерал Тошево 550 кг/дка/, а най-малко в Община 
Тервел 460 кг/дка/. Тази година 2 250 дка с пшеница са 
пропаднали. Реколтата е унищожена от градушката в края 
на юни. За пропадналите площи са издадени констативни 
протоколи от комисия, извършила оглед на пораженията. 
Жътвата на тазгодишната реколта от ечемик и рапица в 
Добричка област вече приключи. Средният добив от ечемик 
в региона е 508 к г/дка., а от маслодайната рапица - 312 кг.
2. Проект на стойност 10 млн. лв. подготвят експертите 
в Община Добрич. Дейностите предвиждат цялостна 
реконструкция на централната градска част в Добрич. 
С проекта ще се кандидатства по оперативна програма 
“Регионално развитие”. Тече техническата подготовка, 
попълват се и необходимите документи. Целта е в момента, 
в който стартира набирането на проектите, да остане само 
да се шлифова проектното предложение на Общината. 
Възложено е вече и проектирането. Ако проектът бъде 
одобрен, изцяло ще бъде реконструиран центърът на 
Добрич /бул. “25 септември”/. Ще бъдат оформени и 
близките междублокови пространства, предвиждат се 
и детски площадки. Усилията на Общината са насочени 
към подобряване визията на централната градска част. 
Проектопредложението предвижда да бъде осъществена и 
програма за превенция на риска, тоест да бъде монтирано 
видеонаблюдение. 
3. Защитено жилище за 8 жени с интелектуални затруднения, 
настанени в Дома за лица с умствена изостаналост край 
каварненското село Българево ще функционира в един 
от корпусите на бившата детска градина №30, която бе 
превърната в комплекс за социални услуги. В момента 
се ремонтират помещенията за защитеното жилище. За 
реинтеграцията на жените с интелектуални затруднения 
в обществото ще се грижат психолог, социален работник, 
трудотерапевт и медицинско лице. Това е нова социално 
услуга, която се предлага в Добрич. Целта е хората с 
увреждания да се изведат от институциите и да се изградят 
у тях навици за водене на самостоятелен живот. При 
успешен период на адаптация някои от тях биха могли 
да бъдат върнати в семейната си среда. Издръжката за 

всяка от настанените в защитеното жилище жени е 5641 
лв. на година. Парите са предоставени с делегираните от 
държавата дейности.

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

1. През последните седмици в Българската народна банка 
са постъпили данни и копия на възпроизведени български 
банкноти, за които не е искано писменото разрешение 
на БНБ, съобщи пресцентърът на Националната банка. 
Фалшификатите на възпроизведени български банкноти 
са идентични по ширина и дължина на банкнота в 
обръщение от купюр 20 лева и са близки до нея по 
изображение. Независимо че не съдържат холограма, 
микротекст, сериен номер, осигурителна нишка, те могат 
да заблудят мнозина. Във връзка с тези случаи БНБ е 
сезирала Главна прокуратура и полицията. БНБ приканва 
всички да бъдат внимателни и да проверяват банкнотите, 
които попадат в тях. При съмнение е добре банкнотата 
да се сравни с друга, за която е сигурно, че е истинска.  
Към полицията и националната банка трябва да се обръща 
всеки, който се съмнява, че е получил неистинска банкнота 
или копие на възпроизведена банкнота, което може да 
бъде сбъркано с истинска книжна пара.
2. България ще признае новите документи за самоличност на 
косовските граждани, като логична стъпка след признаване 
независимостта на Косово. Единственото условие ще бъде 
тези документи да съответстват на стандартите за защита 
на документите за самоличност, обясняват от Дирекция 
“Информация, връзки с обществеността и европейска 
комуникация” в МВнР.
3. Двеста хиляди български деца са родени в чужбина 
от началото на промените до сега. Те не знаят езика  на 
своите родители, не се и самоопределят като българи, но 
отлично се идентифицират със средата, в която са родени 
и израснали. Тези деца трудно биха се върнали в родината 
на майките и бащите си. Шокиращите данни се съобщават 
от Икономическия и социален съвет. Това са децата на 
1 млн. наши сънародници, които са емигрирали от 1989 
г. до сега. По думите на доц. Дулевски, Председател на 
съвета, дефицитът от добре подготвен човешки ресурс и 
високообразовани специалисти в българската икономика 
е в резултат именно на факта, че нашата страна месечно 
напускат стотици млади хора без намерение да се 
завърнат.
4. Джипитата ще излязат по улиците на протести през 
септември. Те са готови да спрат работа едновременно във 
всички 28 области на страната. Първоначално протестът 

ще трае два дни, но ако се наложи, ще продължи до 
постигане на поставените искания, обяви председателят 
на Националното сдружение на общопрактикуващите 
лекари Любомир Киров. Недоволството на неговите колеги 
идва, след като държавата намали потребителската такса 
на пенсионери за преглед от 2,20 лв. на левче. Лекарите 
настояват да бъдат компенсирани по някакъв начин, 
както и да се увеличат цените на клиничните пътеки, които 
покрива здравната каса. Според тях намаляването на 
цените ще увеличи работата им, а ще се намалят парите. 
5. До септември няма да има промяна в цената на хляба, 
но след това насъщният ще поскъпне. Ако се запазят 
сегашните тенденции, повишението до Нова година ще 
бъде с 15 на сто, прогнозира председателят на Асоциацията 
на хлебопроизводителите в България Георги Попов. 
Високите разходи по съхранението, цената на горивата 
и необходимостта от промяна в ниските заплати на 
хората от бранша са основните причини за очакваната 
промяна, според него. Реколтата ще бъде много богата, 
но все още не се знае каква част от пшеницата ще бъде 
с добри хлебопекарни качества. Хлебарите очакват 
на предстоящия Консултативен съвет по зърното при 
земеделския министър да научат повече за качеството и 
количеството на житната реколта. Комисията за защита 
на конкуренцията (КЗК) наложи имуществени санкции на 
три сдружения на хлебопроизводителите и сладкарите 
във връзка с множество съобщения в медиите за масово 
увеличаване на цената на хлябa. 

По- важните новини през изминалата 
седмица от чужбина:

1. Пшеницата намалява, хлябът поскъпва, но няма страшно, 
защото в Европа започват да пристигат големите като топка 
за ръгби плодове на баобаба. Именно то - африканското 
дърво на живота, както го наричат на Черния континент, 
е призвано да ни спаси от евентуален глад. Нещо, което 
са свършили преди четири века внесените от новия 
свят картофи и благодарение на тях жителите на Стария 
континент най-после са се почувствали с пълни стомаси. 
И може би, за да не се изпразнят те, отново Европейската 
комисия разреши официално вноса от Африка на 
обожаваните там плодове на баобаба.
2. Италианското правителство обяви война на мнимите 
болни, които отсъстват неоправдано от работа. Министърът 
на държавната администрация Ренато Брунета издаде 
заповед, с която затегна обръча около преструващите се 
на болни служители. Дори в случаите само на един ден 
отсъствие по болест служителите ще бъдат посещавани 

отсега нататък в домовете си от инспектори. Болните ще 
бъдат контролирани вкъщи по всяко време и от лекарите. 
Често отсъстващите по болест от работа няма да могат 
да участват в разпределянето на премиите в службата за 
висока производителност.
3. Иракското правителство обяви, че американските сили 
трябва да напуснат страната до края на 2010 г. Внезапното 
изказване на иракските власти беше направено от 
правителствения говорител Али Ал-Дабах, съобщават 
осведомителните агенции. По думите на Ал-Дабах краят 
на 2010 г. е най-често споменавания период за изтегляне 
на американските военни от територията на Ирак, но 
всяка една промяна във военните сили там ще зависи от 
моментната ситуация и условия.
4. Турският флот ще купи шест подводници на обща стойност 
2,5 милиарда евро (4 милиарда долара), съобщи турският 
министър на отбраната Вежди Гьонюл, цитиран от Франс 
прес. Подводниците ще бъдат построени от германската 
компания HDW и нейния британски партньор Марин Форс 
интернешънъл в корабостроителницата Гьолджук близо 
до Истанбул, съобщи Гьонюл след заседание, посветено на 
отбранителната промишленост, под председателството на 
премиера Реджеп Ердоган.
5. Двама американски затворници, осъдени за убийства, 
бяха екзекутирани в щатите Мисисипи и Тексас, предаде 
АФП, цитирайки местните власти. Дейл Лио Бишоп (34) е бил 
осъден в Мисисипи преди 6 години за убийство през 1998 
г. в съучастие с второ лице, което е получило доживотна 
присъда. В Тексас 40-годишният Дерик Сониър е получил 
най-тежкото наказание за убийство през 1992 г. на жена и 
едногодишното й дете.

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

Бай Ганьо пътува…

Пътувал Бай Ганьо в един кораб с английската кралица. По едно време 
откъм водата се чуват силни викове за помощ- английската кралица, 
докато си гледала през парапета на палубата и … паднала във водата. 
Изведнъж се чува шум на второ тяло, падащо във водата- „пльос”- и 
кой си мислите- Бай Ганьо. 
Спасил Бай Ганьо английската кралица и веднага любопитни репортери 
го обиколили и попитали:
- Абе Бай Ганьо, как ти най-смел от всички скочи във водата и спаси 
английската кралица ?
А Бай Ганьо им вика:
- Абе аз, че съм си смел, смел съм си, ама само да ми падне, който ме 
бутна !

        ВИц НА БРоЯ  РубРика:

Поп Григор Димитров Бояджиев 
(1870-1922)

Неизвестна снимка,
която се публикува за първи път.
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ДОПЪЛНИТЕЛНИ 450 000 ЛВ. ЗА 
ИНВЕСТИЦИИ В ОБЩИНАТА

Изминалата седмица донесе две много важни вести 
за общината. Първата от тях е насочена към строежа на 
новия църковен храм. Средствата, които до момента са 
събрани от гражданите или заделени за него от общинския 
бюджет се допълниха с нови 50 000 лв. Попълнението идва 
съвсем навреме, тъй като сега приключва пореден етап 
от строителството на църквата. Парите са осигурени от 
Дирекция „Вероизповедания” към Министерски съвет, след 
внасяне на мотивирано искане от народния представител 
Никола Гочев. Отново през изминалата седмица общината 
също изпълни поетия при приемането на бюджета 
ангажимент и осигури за градежа други 38 000 лв. 
Събраната наличност по банковата сметка на Църковното 
настоятелство ще даде възможност за навременно 
разплащане по договореностите със строителната 
фирма,изпълняваща грубия строеж на храма.

Втората дългочакана вест е свързана с общинските 
училища. Общината получи първият транш, с който 
Министерство на образованието и науката финансира 
общинската програма за оптимизация на училищната 
мрежа. Сумата възлиза на 400 000 лв. и представлява 50 % 
от общия бюджет на програмата.

Междувременно в края на миналата седмица бяха 
проведени две процедури по Наредбата за възлагане 
на малки обществени поръчки, които общината обяви 
в края на м.юни, след внасянето в МОН на Програмата за 
оптимизация. Едната поръчка бе за избор на фирма, която 
до 25 септември т.г. ще има трудната задача да ремонтира и 
освежи седемте общински училища. Дейностите по ремонта 
ще включват поставяне на нова PVC дограма в участъци 
от училищата, в които през предходните години не е 
поставена такава, мазане и боядисване на класните стаи и 
коридорите, ремонт на подовите настилки и на санитарните 
възли. В предмета на поръчката се включва и монтаж на 
нови врати на класни стаи. Дейностите са подбрани според 
наблюденията на общинското ръководство за проблемните 
зони в сградния фонд на училищата – стара прогнила 
дограма,която дори и когато съответното помещение не се 
ползва представлява проблем за температурата в сградата, 
замърсени стени и тавани в класните стаи и коридорите, 
стари, често пробити дървени врати на класните 
стаи,липсващи или деформирани участъци от стария 
паркет в учебните помещения,проблеми с изправността 
на санитарните възли.Количествата и конкретните за 
всяко училище дейности ще бъдат възлагани в рамките на 

сключения с изпълнителя договор в периода 11-15 август.
Втората процедура, проведена от Общината имаше за 

цел избора на фирма, която да достави за седемте общински 
училища нови училищни мебели. Проекто-договора, 
подготвен от Общинска администрация предвижда 
доставка на двуместни ученически маси за три различни 
възрастови групи ученици,доставка на триместни маси, 
на чинове за деца от начален етап, на учителски бюра, 
два вида класни дъски и ученически столове.Възлагането 
на конкретните видове и количества от всеки артикул 
за отделните училища ще се възлага също в рамките на 
договора.И тук доставката е много навременна, защото 
с малки изключения, училищните мебели в общинските 
училища са стари и изпочупени. Приоритет и на двата вида 
поръчки, съгласно изискванията на МОН и политиката на 
общинското ръководство ще бъдат средищните училища, в 
които от есента ще учат и децата от закритите училища.

С получената сума от 400 000 лв. ще се финансират 
авансовите плащания по двата договора – за ремонти и 
доставка на мебели. Освен авансите в сумата от 400 000 
лв. в бюджета при кандидатстването общината е включила 
и плащането на 21 547.68 лв. неразплатени горива на 
две от закриващите се училища, както и 67 578.10 лв. за 
обезщетение на съкратените при закриването учители и 
персонал.

ОЩЕ НОВИНИ ЗА УЧИЛИЩНОТО 
ОБРАЗОВАНИЕ

Общината делегира на директорите на общинските 
училища права да реализират и се разпореждат с всички 
видове собствени приходи, да реализират приходи от наеми 
от предоставената им за ползване общинска собственост,да 
провеждат търгове за отдаване на съответната общинска 
собственост / земя,сгради,помещения/, като спазват 
законите и разпоредбите на българското законодателство.
Освен разпореждането с  приходите,директорите 
на общинските училища ще имат правото и да 
обявяват,организират и възлагат обществени поръчки за 
разходите на своите училища.

На 22 юли в Държавен вестник бяха обнародвани 4 
заповеди на Министъра на образованието и науката за 
закриване на основните училища в селата Божан,Поп Груево 
и Жегларци и на началното училище в с.Градница.Предстои 
уреждане на прекратяване на трудовите правоотношения 
на персонала ,предаване на задължителната документация 
и учебниковия фонд на приемащите училища и извършване 

на разпоредителни действия спрямо материалната база 
от общината , която е и неин собственик.От 15 септември 
учениците от селата Жегларци,Божан и Поп Груево ще 
пътуват до СОУ Тервел, а децата от Градница ще бъдат 
извозвани до с.Нова Камена.

ЩЕ СЕ ИЗБИРА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА 
САНИРАНЕТО НА ДЕТСКИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ 

В ТЕРВЕЛ
Общината обяви открит конкурс за избор на 

строителна фирма,която да изпълни инфраструктурните 
дейности по проекта „Обновяване на детските заведения в 
гр.Тервел”.Проектът се финансира по Оперативна Програма 
„Регионално развитие”.Договорът за безвъзмездно 
финансиране с общината бе подписан през м.юни т.г.

Към кандидатите за изпълнител на малката обществена 
поръчка се поставят комплекс от изисквания,които целят в 
максимална степен да се гарантира избор на фирма,която 
притежава технически и финансов капацитет, за да изпълни 
с необходимите качества и срок обекта на поръчката.А този 
обект включва множество строително-ремонтни дейности, 
след приключването на които двете най-посещавани детски 
градини в общината – ЦДГ „Здравец” и ЦДГ „Първи юни” 
ще бъдат напълно санирани, а ЦДГ „Детелина „ и Детската 
ясла ще бъдат с обновени отоплителни инсталации.Към 
входа на детската ясла трябва да се изгради и рампа,която 
да подобри достъпността на сградата.Кандидатите за 
участие в конкурса могат да закупят пълния пакет от 
тръжната документация от Общината.Отварянето на 
постъпилите оферти ще стане на 27 август.Междувременно 
ще се избере и фирма, която трябва да достави кухненско 
оборудване за кухнята - майка в ЦДГ „Първи юни” , както 
и изпълнител за дейност независим строителен надзор на 
инфраструктурните работи.

НАКРАТКО ЗА ПОСЛЕДНОТО РЕДОВНО 
ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ТЕРВЕЛ
То се проведе на 25 юли т.г. Приети бяха отчета 

за изпълнението на общинския бюджет за първото 
шестмесечие и отчета за дейността на общинския съвет за 
същия период.

Продължителен дебат предизвика предложената 
информация за бюджетните субсидии на читалищата 
към 30 юни 2008 год. Темата на дебата гравитираше 

около незадоволителната дейност и пасивността на част 
от читалищата и възможностите за корекция върху тази 
дейност от страна на общинския съвет.В хода на дебата 
своите виждания по въпроса изложиха общинските 
съветници Нуртен Хаджиисмаил, Невена Денева, Живко 
Стоянов и Димитър Димитров. От страна на Общинска 
администрация не бе изказано становище относно дейността 
на читалищата. Материята за работата на читалищата се 
урежда от специален закон – този за народните читалища 
и основната негова презумпция е демократичният начин на 
управление на този вид институции – чрез пряк избор на 
ръководство и контролни органи от читалищните членове. 
Те пък от своя страна са жители на съответното населено 
място, в което работи дадено читалище. Затова, ако дадено 
читалищно настоятелство е неглижирало своите функции, 
достатъчно е читалищните членове да бъдат активни и 
да предложат избор на ново ръководство. Отново в техни 
ръце е и начинът, по който ще контролират работата на 
своите избраници в читалището.

Направени бяха незначителни корекции в поменния 
списък на капиталовите разходи.

Прието бе предложение на Кмета да се продадат чрез 
явен търг общинските блокове с номера 5 и 6 на ул.”Никола 
Вапцаров” в гр.Тервел. Причината – сградите са строени 
през 1954 година и конструкцията им е от дървен гредоред. 
За да бъдат безопасни за обитаване те се нуждаят от големи 
по обем инвестиции.Общината не може да си позволи тези 
инвестиции, а в същото време апартаментите (16 бр. в 
двата блока) се обитават от граждани, които проявяват 
интерес към закупуването им.

Прието бе и предложение да се измени границата 
между втора и трета функционална зона на гр.Тервел, 
като новата граница премине по улиците „Явор” и „З. 
Зограф” в гр.Тервел. Промяната се налага поради факта, 
че квартал ‘Изгрев”, заключен между тези две улици вече 
е благоустроен.

Прието бе предложение за продажба на казан за 
изваряване на ракия в село Безмер, както и такова за 
учредяване на право на строеж върху общински терени 
от по 36 кв.м. всеки в кв. ”Изгрев”.Кандидатите за това ще 
трябва да се явят на търг.Терените са 15 броя.

Най-вероятната дата за следващото заседание ще 
бъде в началото на месец септември, когато ще се разгледа 
въпроса за маломерните паралелки в седемте общински 
училища и финансирането им със средства от общинския 
бюджет.

Слънцето е много вредно за нежната кожа на ръцете. То я 
изсушава и състарява преждевременно. А и епидермисът на ръцете 
съдържа много малко вода – 5 пъти по-малко, отколкото този на 
лицето. Но красивите ръце не са мираж в летните жеги.

Най-важното е редовно да си миете ръцете, но да пазите 
епидермиса. Затова избягвайте прекалено алкалните сапуни, а 
избирайте такива с неутрален pH. След миене ги изплаквайте обилно, 
после изсушавайте внимателно кожата и ги намазвайте с крем за 
ръце. Би било идеално, ако мажете ръцете си с крем след всеки 
досег с вода. Към това се прибавя интензивно лечение веднъж в 
седмицата или поне на всеки две седмици. Спазвате ли този ритъм, 
автоматично ще натривате ръцете си с крем след всяко миене и ще се 
радвате на хубава кожа. За съжаление повечето жени пренебрегват 
това правило. Оставете крема за ръце на видно място, за да се сещате 
възможно най-често за него. Добре е да има една тубичка и на 
кухненската мивка. 

Когато се излагате на слънце, мажете и ръцете със защитен 

крем. Не слагайте лак, когато сте на море, защото морската вода 
заздравява ноктите и ги прави по-красиви. Незаменимо подхранващо 
и омекотяващо въздействие има банята със зехтин. След като сте 
махнали лака от ноктите, стоплете зехтин до поносима температура 
и потопете в него пръстите или целите ръце до китките. Подобно 
въздействие има и банята с парафин, която се прави в козметичните 
салони. Ако редовно ексфолирате ръцете с продуктите за лице, тогава 
кремът ще прониква по-надълбоко и ще действа по-силно. 

За да сте по-отговорни към правилото за редовно мазане на 
ръцете с крем,  започнете да произвеждате домашни продукти. От 
една страна използването на саморъчно приготвено средство доставя 
удоволствие, а от друга – налага бърза употреба, тъй като не е с голям 
срок на годност.

Предлагамe Ви няколко предложения, които овлажняват, 
омекотяват и подхранват нежната кожа на ръцете:

Меден крем за ръце- 1 ч.л. мед, 2 с.л. 
глицерин, 1 ч.л. спирт, 100 г вода, малко хума 

Разбъркваме добре всички съставки и кремът е готов! Предпазва от 
състаряване кожата на ръцете. След употребата му, тя става кадифено 
мека, свежа и еластична. 

Основна рецепта за крем за ръце- 5 г какаово масло, 5 г пчелен 
восък, 40 мл масло от авокадо, 50 мл дестилирана вода. Загрейте 
маслото от авокадо заедно с какаовото масло и пчелния восък. Това е 
т. нар. мазна фаза, която трябва да се разтвори напълно и отделните 
съставки да се свържат една с друга. Дестилираната вода също се 
загрява. Когато двата компонента достигнат до температура от 60 
градуса, свалете ги от котлона и ги смесете внимателно. Не забравяйте, 
че водата се добавя лъжичка по лъжичка в маслената смес и се 
разбърква, докато се разтвори напълно. Продължете да бъркате 
и когато дестилираната вода е изцяло поета от мастната съставка. 
След десетина минути кремът вече има не само подходящата 
консистенция, но е и охладен до стайна температура. Тогава спрете да 
разбърквате и оставете крема да изстине напълно. 

Крем за ръце с алое и фъстъци- 5 г какаово масло, 5 г пчелен 

восък, 30 мл фъстъчено масло, 10 мл масло от алое вера, 50 мл 
дестилирана вода. Приготвя се, както основната рецепта. Кремът има 
вълшебен ефект върху чувствителната, много суха и напукана кожа. 
Алоето и фъстъченото масло доставят големи количества мазнини и 
влага. Допълнително се стимулира образуването на нови клетки. 

Крем за ръце с мед и кайсии- 5 г какаово масло, 40 мл масло от 
кайсиеви ядки, 50 мл дестилирана вода, 1 с.л. мед, 5 г пчелен восък. 
Приготвя се по описания по-горе начин. Единствената разлика е, че 
трябва да разтворите меда във водата. Тази рецепта предпазва и 
поддържа ръцете в добро състояние. Успокоява раздразнената кожа.

Крем за ръце с масло от чаено дърво- 5 г какаово масло, 5 г 
пчелен восък, 40 мл масло от авокадо, 50 мл дестилирана вода, 
5 капки масло от чаено дърво. Приготвя се по обичайния начин. 
Използвайте тази рецепта, ако сте в непрекъснат контакт с агресивни 
химикали. Предлага добра защита от инфекции. 

В Закона за насърчаване на заетостта са регламентирани 
насърчителни мерки, които стимулират работодателите да 
разкриват работни места и да наемат безработни младежи на 
възраст до 29 години. 

На работодатели, които разкриват за срок не по-малък 
от 24 месеца работни места за безработни младежи, се 
предоставят средства от Държавния бюджет за направените 
разходи за социални и здравни осигуровки, но за не повече от 
12 месеца   /чл. 36, ал.1 от ЗНЗ/.

Работодателят ползва този насърчителен режим при 
условие, че осигурява заетост на безработните лица, за 
допълнителен период, равен на периода на субсидиране.

За реализация на мярката през 2008г. са предвидени 
общо средства в размер на 1 430 959 лв. за осигуряване на 
заетост на 3 359 лица, от които        1 500 нововключени. 

На Работодатели, разкрили работни места и наели по 
трудов договор за срок не по-малък от 24 месеца  младежи с 

трайни увреждания включително военноинвалиди, както и 
младежи от социални заведения, се предоставят средства за 
трудово възнаграждение, допълнителните възнаграждения 
по минимални размери, установени в КТ и нормативните 
актове за неговото прилагане и всички социални и здравни 
осигуровки за сметка на работодателя, но за не повече от 12 
месеца  (чл. 36, ал. 2 от ЗНЗ) 

Работодателят ползва този насърчителен режим при 
условие, че осигурява заетост на безработните лица, за 
допълнителен период, равен на периода на субсидиране.

За реализация на мярката през 2008г. са предвидени общо 
средства в размер на 837 572лв. за осигуряване на заетост на 
411 лица, от които 200 нововключени. 

Насърчителна мярка за разкриване на работни места за 
стажуване за младежи до 29 години /чл. 41 от ЗНЗ/. 

С промените в ЗНЗ през тази година се промени изискването 
за включване на безработните лица в тази насърчителна 

мярка, а именно: на работно място за стажуване се наема 
лице, придобило през последните 24 месеца квалификация 
по професия или по част от професия, изисквана за заеманата 
длъжност, което няма трудов стаж по тази професия. 

На работодателя се предоставят средства за трудово 
възнаграждение, допълнителните възнаграждения по 
минимални размери, установени в КТ и нормативните актове 
за неговото прилагане и всички социални и здравни осигуровки 
за сметка на работодателя, но за не повече от 6 месеца. 

За реализация на мярката през 2008г. са предвидени 
общо средства в размер на 2 787 655 лв. за осигуряване на 
заетост на 3 437 лица, от които          1 450 нововключени. 

Ползването на тези насърчителните режими по Закона за 
насърчаване на заетостта се извършва по реда и условията, 
определени с Правилника за неговото прилагане и в рамките 
на определените в Националния план за действие по заетостта 
средства. Подборът и оценката на работодателите се извършва 
по методика, утвърдена от Министъра на труда и социалната 

политика.
Работодателите могат да кандидатстват за ползване на 

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

1. да нямат изискуеми публични задължения;
2. да отговарят на изискванията за отпускане на помощи 

по Закона за държавните помощи ;
3. да са регистрирани 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 – за 
чл.36, ал.1 и ал.2.

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.

З А  В С Е к И Г о  П о  Н Е Щ о РубРика:

о Б Щ И Н С к И  В Е С Т ИРубРика:

Операция „Красиви ръце“

Р е а л и з а ц и я  н а  н а с ъ р ч и т е л н и  м е р к и ,  о р и е н т и р а н и  к ъ м  м л а д е ж и  н а  в ъ з р а с т  д о  2 9  г о д и н и 
Насърчителни мерки през 2008 г., насочени към нарастване на заетостта сред младежите до 29г.



ТЕРВЕЛ     Година III,  брой 26, сряда, 30 юли 2008 г.�

                                                                                                                            
                                                                                                                            
                                                                                                                            
                         

ИЗДАВА: ОБЩИНА ТЕРВЕЛ; РЕДАКЦИОНЕН ЕКИП: ДИЯНА ИЛИЕВА, СТЕФКА КОСТАДИНОВА, РУСАНКА ДИМИТРОВА, ИСКРА БАЛУШЕВА,
ДИЗАйН: ИЛИЯ ВъЛЧЕВ;  ПРЕДПЕЧАТ: ВЛАДО РАДЕВ

ХАРТИЯ: ВХБ ООД, ФОРМАТ 60Х84/2; ПЕЧАТ: НИЛЕКТА ПРИНТ;  © РЕКЛАМНА АГЕНЦИЯ ХАй ПРИНТ ООД, ТЕЛ. (058) 83 82 82, HIPrInt@DobrICH.net
ТЕРВЕЛ

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

Продължават мероприятията по ваканционна 
програма  „Наше лято”. През изминалата седмица на 
22 юли 2008 г. в ОДК „Малкият принц” беше проведено 
мероприятието „Мисия малки къщовници”.

В мероприятието, участие взеха 35 деца на 
различни възрасти-от 5 до 12 години. Тяхната 
задача бе да направят оригинални и естетически 

аранжирани сандвичи от предварително подготвени 
от организаторите продукти. И преди да започнат да 
изпълняват поставената им задача, те с внимание 
и интерес изслушаха беседата на педагога към ОДК 
„Малкият принц” г-жа Катя Славова. Тя им показа и 
разказа, как те трябва да подредят масата за гости 

(какви прибори се слагат на масата, какви видове чаши и 
какви чинии), говори им за личната хигиена и че трябва 
да има постоянно порядък в тяхната стая. Децата взеха 
участие в разговора, като задаваха въпроси по тази 
тема.

Всички участници проявиха много въображение и 
старание в своите първи кулинарни стъпки. Тук нямаше 

победители, но можем да споменем някои имена, като-
Георги Пеев, Ралица Петрова, Валентина Георгиева, 
Симона Владимирова, Христо Атанасов и др., направили 
най-оригинални сандвичи.

 А за финал- всички се почерпиха с кулинарните си 
вълшебства.   

“ Д А  И Г Р А Е М  И  Д А  Г о Т В И М ”

На 24.07.2008г. към градският парк,заприиждаха деца с велосипеди за поредното мероприятие по програма „Наше лято”-
Велопоход. 

Велопохода предизвика голям интерес сред децата на града. Взеха участие 37 деца с маршрут : Казино-Хижа-Казино.
На хижата участниците направиха кратък отдих, който включваше- различни игри и състезания. Всички останаха доволни от 

красивата природа и чистия въздух. Децата бяха почерпени от Община Тервел. Интересен факт беше, че децата се погрижиха за 
опазването на околната среда в градския парк, като събраха отпадъците и ги изхвърлиха на местата предназначени за тази цел.

Всеки участник във велопохода получи,като награда – лятна шапка.
Похода завърши на казиното,където им беше напомнено за следващите мероприятия на програма „Наше лято” в седмицата от 

28 юли 2008 г. до 01 август 2008 г. А те са: 
1. Пленер „Красотите на нашия град”, който ще продължи два дена и  ще се проведе на 28 юли 2008 г. в градски парк от 10:00 часа 

и на 29 юли 2008 г. в ОДК в 10:00 часа. 
2. Моя домашен любимец на 31 юли 2008 г. от 10:00 часа  в градския парк. 

„ С  В Е л о С И П Е Д  С Р Е Д  к Р А С И В И Я  Г Р А Д С к И  П А Р к ”

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

 Бащичко 
- На кого прилича бебето ?
- На татко си – през цялото време спи, а като се събуди, веднага налапва шишето.

 Крайно време е
Син чува, че към стаята се приближава майка му. Бързо хвърля цигарата, пръска с освежителя за въздух и когато влиза майка 
му, казва:
- Мамо, не съм пушил ! Честна дума !
Майката- отегчена:
- Сине, пий, пуши, води си приятелки вкъщи, даже доведи някоя да живее тук ! Само си намери жена, все пак си на 42 !!!

Изгонете бълхите от дома си:
30 г пресни и 10 г изсушени листа от пелин 

се варят 10 мин. с 300 гр. вода и към разтвора 
се прибавят 20 г настърган сапун. Получената 
смес се сипва във водата за измиване на 
подовете на помещенията 

Изгонете мравките от дома си: 
Две и половина супени лъжици гореща 

вода се разтварят 1 лъжица захар и 1/3 чаена 
лъжичка боракс. Към охладения разтвор се 
прибавя 1 чаена лъжичка мед. След около една 
седмица примамката започва да ферментира, 
поради което трябва да се подмени с нова. 

Към 1 супена лъжица гореща вода се 
прибавят 2 чаени лъжички глицерин, 11/2 
супена лъжица захар, 1/3 чаена лъжичка боракс 
и 1 чаена лъжичка мед. Получената смес се 
разбърква на слаб огън до пълното разтваряне 
на захарта и боракса. Тази примамка не се 
разваля и не изсъхва в продължение на 
няколко месеца. 

Две супени лъжици смляно месо се 
смесват с 1/2 чаена лъжичка ситно стрит 
боракс. Количеството на боракса не трябва да 
се увеличава, тъй като той трябва да действува 
смъртоносно върху мравките - работнички 
едва след като те пренесат примамката в 
мравуняка и нахранят с нея цялото семейство. 

Бирената мая е ефикасно средство за 
унищожаване на мравките. От нея се приготвя 

паста, към която се прибавя малко пчелен  
мед.

Миризмата на слънчогледовото масло 
прогонва мравките. За да не навлязат в 
хранителните продукти, краищата на съдовете, 
в които се съхраняват продуктите, трябва да се 
намажат със слънчогледово масло.

Миризмата от орехови листа, на листа от 
бъз, от джоджен и от пелин също прогонва 
мравките.

При ужилване от оса или пчела:
Първото нещо, което трябва да се направи 

при ужилване от пчели или оси, е да се извади 
жилото чрез изстъргване с нокът или ножче. В 
никакъв случай това не трябва да става чрез 
натискане или хващане с пръсти, за да не се 
изцеди съдържащата се в неговата торбичка 
отрова в тъканта. На ужиленото място се 
поставя студена кърпа или мястото се държи 
под струя студена вода. След това трябва 
незабавно да се потърси и лекарска помощ.

За тези, които не са алергични трябва 
внимателно да се извади жилото и убоденото 
място да се навлажни с разреден амонячен 
разтвор (1 част амонячен разтвор в 5 части 
дестилирана вода). Ефикасни са също 
бледорозов разтвор от калиев перманганат 
или солена вода (1 чаена лъжичка сол в 1 чаша 
вода).

Сокът от листата на чубрицата бързо 

успокоява болките при ужилване от пчели.
Листа от магданоз, поставени върху 

ужиленото място, също успокояват болките.
При поява на признаците на отравяне или 

при изразено непоносимост, пострадалият 
се оставя на сянка и гърдите му се поръсват 
със студена вода. Вътрешно му се дават 5-6 
таблетки витамин С, след това в началото две 
таблетки калциум С с 1—2 чаши вода, а след 6 
часа още две (през следващите 2-3 дни се взема 
също по 1 таблетка 3 пъти дневно). Препоръчва 
се няколко дни да се вземат по 1 таблетка 
алергозан 3 пъти дневно. При поносимост 
на пострадалия се дават 60—80 г ракия или 
водка на малки порции с 1 прах от 0,10 г кофеин 
и голямо количество течности — най-добре 
чай с диуретично действие.

За по-дълготраен аромат на парфюма ви:
Мястото, където нанасяте парфюма, е 

почти толкова важно, колкото и ароматът, 
който сте избрали.

Нанасяйте на пулсовите точки: китката, 
шията, зад ушите, сгъвката на лакътя и зоната 
на гърдите. Кожата на тези места е най-топла 
и ароматът бързо се разсейва във въздуха. 
Ако температурата на въздуха е висока, не 
забравяйте да нанесете аромат на глезените, 
на вътрешната страна на бедрата и коленете. 
Нанесете на косата и разрешете.

И  БАБА  ЗНАЕ  …

Родина

Символ казват безсмъртен си била
на непокорната българска кръв
и когато си била свободна,
и когато в теб се е леела кръв.

Родино прекрасна, на Ботев словата
са живи във нас и кънтят
и раждат герои все нови и нови,
които за тебе ще бдят.

По   ПЪТ Я   НА   Ж ИВо ТА  
И   ПЕ Тк АНА   С ТоЙЧЕВА


