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21 ЯНУАРИ - ДЕН НА 
РОДИЛНАТА ПОМОЩ

         Традиционно е празнуването на Денят на родилната помощ 
в Смядово на 21 януари, когато се отдава почит на хората, 
допринесли за развитието на родилната помощ в България. 
    Според традицията на този ден всяка жена, която се е 
ползвала от услугите на баба-акушерка, трябва да й благодари.  
Днес това са лекари и акушерки, а в миналото във всяко село е 
имало по една-две баби, които са „бабували”. Обредните дарове 
са символична отплата за помощта - сапун и кърпа за ръце, 
баница и печена кокошка. 

  
   Самодейци от Народно читалище “Братство” Смядово, 
нагиздени в национални носии, посетиха Общинска 
администрация, за да поздравят ръководството на общината и 
всички служители. Те бяха радушно приети от кмета д-р Севи 
Севев и изнесоха вълнуваща програма, с благословия за много 
деца в общината.
       Пресъздаването на ритуала, който характеризира  този ден 
се състоя до т. нар. ”Марзанова чешма”.  Началото на 
организираната родилна помощ е поставено отдавна в Смядово 
и като неин представител беше Тифка Петрова. Жените й поляха 
вода да си измие ръцете – знак на почит и надежда за следващо 
раждане. След това я дариха  със сапун, нова кърпа и я закичиха 
с китка.
       След това групата продължи, като не пропускаше никой да не 
бъде поздравен и поръсен за здраве на празника. 
    Денят на родилната помощ е празник на новия живот, защото 
няма по-щастлив момент за всяко семейство от раждането на 
дете. Първият светъл лъч на нежността, който озарява 
новороденото, е усмивката на майката, но първата ръка, която го 
докосва, е на лекаря или на акушерката. Затова благодарността 
и почитта към тях са безмерни.
                                                                                                     /с

НОВО ПРИЗНАНИЕ ЗА ЧЕРНИТЕ 
КУКЕРИ                                         М.Трифонова

       На 25.01.2008 година в град Перник, министърът на културата 
Стефан Данаилов откри ХVІІ Международен фестивал на 
маскарадните игри “Сурва”.
           Тази година участниците бяха около 5 500 от различни области 
на страната ни. От изявилите се 100 групи, 12 бяха чуждестранни - от 
Грузия, Италия, Македония, Турция, Словения, Сърбия, Индия, Черна 
гора, Северна Ирландия, Полша, Русия.
     Гост на фестивала тази година беше и г-н Хенри Фердинанд ван дер 
Кроон - президент на Федерацията на европейските карнавални 
градове.
    “Сурва” е най-стария фестивал на маскарадните игри в България. За 
първи път се провежда през 1966 година, с участие само на групи от 
Пернишко. В следващите години събитието добива национален 
характер с участници от всички етнографски групи в страната, за да 
достигне до 1985 г. , когато фестивалът става международен. Кукове, 
старци, джамалари, дервиши...Пъстри престилки, рога и перушини, 
саждени лица...Всички са превъплатени в странни същества, за да 
прогонят злото. Една своеобразна пресечна точка на различни нрави и 
локални етноспецифики, всичко с една обща цел - плодородие и 
берекет.
                                                                               продължава на 3 страница
 

П О К А Н А

 На основание  чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА  на 07. 02. 
2007 г. от 9.30 часа в Конферентната зала на Община Смядово  
ще се проведе заседание на Общински съвет – Смядово при 
следния 

ДНЕВЕН РЕД:

1.  Приемане на отчет и поименен списък за състоянието на 
общинската собственост. 
2. Приемане на Наредба за определяне на местните данъци на 
територията на община Смядово.
3. Изменения и допълнения в Наредбата за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги.
4. Допълнение в Наредбата за реда за провеждане на 
търговска дейност на територията на община Смядово.
5. Определяне размера на таксите за 2008 година на 
страничните ползвания /паша/ от Общинския горски фонд.
6. Приемане на Наредба за осигуряване на пожарната 
безопасност на територията на Община Смядово.
7. Продажба на общинско жилище.
8. Провеждане на акция по кръводаряване в община Смядово 
през 2008 г.
9. Докладни и питания.
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Нови номера на "Справки" и 
"Повреди" към БТК

   От 22 януари от цялата страна за справки 
се набира 11800, а за повреди - 13000.
        От 22 януари са  в сила новите номера 
за      достъп   до   услугите   "Справки"        и 
"Повреди" на Българската 
телекомуникационна компания (БТК), 
съобщиха от компанията.
 След тази дата, за да получат 
информация за даден телефонен номер в 
мрежата на телекома, клиентите вече ще 
набират номер 11800 вместо познатия 144. 
От нашата община се избира 011800.
    Цената, както и преди, е за един градски 
разговор от цялата страна.
 Безплатният номер за заявяване на 
повреди 130 също е  променен. За да се 
свържат с операторите на БТК, клиентите 
трябва да наберат 13000. Отново от  
нашата община за повреди се избира 
013000.

 Промяната на двата номера е в 
съответствие с изискванията на 
Европейския съюз за хармонизиране на 
номерата за достъп до справочни услуги. 
За да улесни максимално прехода от 
старите към новите номера, БТК ще 
известява автоматично за промяната 
всеки клиент, който набере старите 
номерата 144 или 130. 

     Универсалните телефонни услуги 
"Справки" и "Повреди" са достъпни и 

от трите мобилни оператора в страната 
24 часа в денонощието, 7 дни в 

седмицата, напомнят от БТК.
                                                                 /с

Шест почивни дни се събират 
за празниците 1 и 6 май 

    Това стана възможно с разместването 
на почивните дни, което 
правителството одобри на  заседание. 
Кабинетът обяви 2 май (петък) и  5 май 
(понеделник) за почивни дни. 

              Те ще се отработват на 10 май 
(събота) и 17 май (събота). Решението 
предвижда още да се почива на 31 
декември (сряда), а отработването на 
този ден да е на 20 декември (събота).

     Промените се правят, за да не се 
прекъсва работната седмица, което би 
се отразило неблагоприятно на 
трудовия процес, както и да се осигури 
по-ефективно използване на почивните 
дни.

                                                          /с

Дива птица получи 
помощ от РИОСВ Шумен 

  РИОСВ Шумен изпрати лебед за 
рехабилитация в Центъра за диви 
животни в Стара Загора. 
   Сигналът е подаден от жител на с.
Веселиново, община Смядово. Хора от 
селото са нахранили птицата, но въпреки 
това е твърде изтощена и се нуждае от 
специализирана помощ са  установили 
експертите. Прегледът от  ветеринарния 
лекар показва, че няма признаци на 
заболяването “птичи грип”. 
 Дебелата снежна покривка и 
продължителното й задържане влияе 
върху оцеляването на мигриращите 
видове и в частност на лебедите. 
  Благодарим на будното гражданско 
съзнание на жителите от село 
Веселиново, които не са останали 
равнодушни.

За други подобни случаи можете да  
сигнализирате на “зеления телефон” 
на инспекцията – 054/ 87 49 13.

                                                              /с

БАБИН ДЕН  в село ВЕСЕЛИНОВО

        По традиция и тази година в село Веселиново бе пресъздаден един от най-
женските празници в българския календар - Бабин ден - последния от групата на 
зимните празници.
      На този ден празнуват жените бабувачки и всички раждали жени. В 
съвременния календар той вече се включва като ден на родилната помощ, като 
ден в който празнуват акушери, гинеколози, фелдшери  и медицински работници. 
Празникът се провежда с благопожелание за  плодовитост, за берекет, за  щастие 
и сполука. Пожеланията се отнасят преди всичко до женското, раждащото начало 
в живота на природата и човека.
       Името на празника идва от участващите в него - бабите, помагали при 
раждането на децата.
        Самодейките към читалището в село Веселиново заедно с медицинската 
сестра Дошка Рачева и най-възрастната жена от групата Славка Павлева с бебе на 
ръце, изпълняваща ролята на бабата, не чакаха покана, за да възпроизведат този 
весел и закачлив български обичай. С песни и хора жените спираха мъже и 
автомобили по улиците на селото и не ги пускаха да продължат, докато не 
изпълнеха исканото от тях. Посетихме и новородените бебета. Кметът на село 
Веселиново също беше доста гостоприемен и отвори врати за нас.
            В групата имаше и представител от Англия, от новозаселилите се англичани 
в селото/всички я знаем като Джил/. Учудващо за нас тя бързо схващаше стъпките 
на българските хора и не пропускаше нито едно от тях. За нас беше огромна 
радост да чуем, че обича България.
       На този ден за разлика от всички останали дни в годината, българката се 
освобождава от свенливостта и покорството,    дава воля на чувството си за 
хумор, на всичко подсъзнателно и оргаистично в танци, песни и обредни 
действия.
     Веселбата завърши с празничен обяд , с много песни хора.

                                                                                                             
Мария Трифонова

ОБЯВА
        Потребителна кооперация „Божурка”, 
село Риш, община Смядово продава на 
търг с явно наддаване следните обекти:
      1. Фурна – начална цена 23 900 лв.
      2. Полумасивна едноетажна търговска 
сграда и дворно място   –     начална цена 
16 000 лв.
    Търгът ще се проведе на 05.02.2008 г. 
от    13:00    часа  в  канцеларията на ПК
”Божурка”, село Риш.
      Заявки   за     участие    и     внасяне на 
депозит за участие       -  10% от базисните 
цени–до 12:00 часа на 05 февруари     2008 
г. в канцеларията на ПК ”Божурка”,село 
Риш.                                     
                                             от ПК ”Божурка”
                                              с. Риш

Продавам апартамент. За повече 
информация тел.:05351/28 06

и GSM:0888559953

ОБЯВА

                 За жителите на селата Янково, Ново Янково, Бял бряг, Желъд, Черни 
връх отново напомняме, че при здравословни проблеми могат да се обръщат 
към д-р Халиман Хаджиовлу, обслужваща село Ивански. За ваксинации - в 
ХЕИ - Шумен  Имунизационен кабинет с работно време ПОНЕДЕЛНИК от 
10 до 12 часа, СРЯДА от 13 до 15часа и ПЕТЪК от 10 до 12 часа - д-р Радева.
                                                                                                                                   /с

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
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    От 01 януари 2008 година настъпиха 
промени, свързани с получаването на 
семейни помощи за деца.
       Промени се размера на месечният 
доход на едно лице, позволяващ 
получаването на семейни помощи за дете 
- от 200 лв. до сега, става 300 лв.
      Размерът на семейните помощи се 
променя, както следва: 
              - за всяко дете - 25 лв., до 18 
годишна възраст, за учащи - до 
завършване на училище, но не повече от 
20 годишна възраст;
                  - размера на месечната помощ 
за близнаци - за всеки от близнаците 
сумата е 37,50 лв.
           Промени има и при размера на 
еднократната помощ при раждане:
 - за първо дете - 250 лв.;
 - за второ дете - 600 лв.;
 - за трето дете и всяко следващо - 200 лв.
      Отдел “Социална закрила”-Смядово се 
обръща към всички, които получават 
семейни помощи за деца, и до този 
момент не са получили заповедите с 
промените да се яват в отдела за 
получаване на същите.
      По Закона за социално подпомагане 
най- важната промяна, касаеща лицата 
отработващи дни за получаване на 
помощи е, че неотработването на дните 
води след себе си прекратяване на 
помощите за срок от една година. 
         

ПРОМЕНИ В ЗАКОНИТЕ ЗА 
СЕМЕЙНИ ПОМОЩИ ЗА ДЕЦА И  
ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

ИНФОРМАЦИЯ
ЗА 

ПРИЕМНИТЕ ДНИ В ОБЩИНСКА 
АДМИНИСТРАЦИЯ СМЯДОВО

Д-Р СЕВИ АТАНАСОВ СЕВЕВ - кмет 
на Община Смядово 
ВСЯКА СРЯДА     от 10 до 12 часа

ИВАНКА ПЕТРОВА НИКОЛОВА - 
заместник-кмет икономически и 
стопански дейности
ВСЕКИ ПЕТЪК     от 10 до 12 часа

СТАНИСЛАВ КИРИЛОВ АНГЕЛОВ 
-заместник-кмет териториално 
развитие и благоустройство
ВСЕКИ ВТОРНИК    от 10 до 12 часа

РАДОСТИН ДОБРЕВ ДИМИТРОВ- 
заместник-кмет образование, 
здравеопазване, социални дейности и 
култура
ВСЕКИ ЧЕТВЪРТЪК от 10 до 12 часа

ОБЩИНА
СМЯДОВО

    Във връзка с изпълнение на чл.48 а, ал.1 от 
Закона за допитване до народа на 20.02.2008 
година /сряда/ от 18.00    часа      в       читалище 
“Братство”, гр. Смядово ще се проведе общо 
събрание на населението в гр. Смядово, на което 
ще се вземе решение кои налични общински 
пасища и мери ще се предоставят на земеделски 
стопани – животновъди за общо ползване и 
условията за това предоставяне.
   До датата на провеждане на общото събрание 
на населението ще се изготви списък на 
земеделските стопани, които отглеждат животни 
и ползват или желаят да ползват общински мери 
и пасища.

 Всеки стопанин може да заявява 
желанието си в информационния център и 
предоставя  удостоверение от ветеринарния 
лекар, отговарящ за гр.Смядово, съдържащо 
регистрираните животни по вид, възрастова 
група и брой.
  Въз основа на списъка ще се изготви 
таблица за животновъдите с общ брой животни 
по вид, възраст и необходимата им минимална 
площ, както и общата минимално необходима 
площ за животните на отделния животновъд и за 
всичките животновъди.
  Земеделските стопани, които отглеждат 
селскостопански животни и ползват или желаят 
да ползват общинските мери и пасища е 
препоръчително да се “сдружат” (  като тук под 
“сдружаване” се разбира избор на подходяща за 
тях форма на съвместна дейност). За целта е 
необходимо предварително да се уговори 
следното:
 - лицето, което ще ги представлява и ще 
регистрира ползваните от тях площи от 
общинските пасища и мери в СИЗП и в 
последствие – пред РА;
 - представляващият сдружението е 
необходимо да открие банкова сметка на свое 
име или на името на сдружението, по която ще 
бъдат превеждани плащанията от РА;
           - задължително е разписването на начина 
на разпределянето на получената помощ за 
сдружението, съобразно площите, предоставени 
за ползване на всеки член на сдружението.
  При провеждане на общото събрание 
кметът на Община Смядово ще направи 

предложение за общинските мери и пасища, 
които ще бъдат предоставени за общо ползване 
на земеделски стопани – животновъди и/или 
техни животновъди, като представените площи 
следва да отговарят на общата минимално 
необходима площ за всички животни, 
отглеждани в гр.Смядово.
 Общото събрание по възможност може да 
разпредели мери и пасища за различните видове 
животни (за ЕРД, за ДРД и за еднокопитни).
     При наличие на повече от едно “сдружение” 
на земеделски стопани – животновъди в гр.
Смядово общинските мери и пасища могат да се 
разпределят между отделните сдружения въз 
основа на решение на общото събрание на 
населението.
  След задоволяване на нуждите на 
сдружението/сдруженията за колективно 
ползване на общинските пасища и мери и при 
наличие на свободни физически блок/блокове, 
общото събрание може да вземе решение да 
предостави тези площи за индивидуално 
ползване от отделни животновъди или други 
физически лица.
             При недостиг на мери и пасища, 
отговарящи на общата минимално необходима 
площ за всички животни, отглеждани в гр.
Смядово, по решение на Общото събрание се 
въвежда коефициент за редукция на броя на 
селскостопанските животни на сдружението/
сдруженията.
                                                          
                                                                          /с

ОБЩО 
СЪБРАНИЕ 

НА НАСЕЛЕНИЕТО 
В ГРАД СМЯДОВО

 продължение от 1 страница
         В различните райони на България 
кукерски игри могат да се видят около Нова 
година през “мръсните дни”(от Коледа до 
Йордановден), през Сирната неделя (тогава 
играят кукерите от Веселиново) и през 
Тодоровата неделя.
       Навсякъде обаче, игрите носят пожелания 
за богата реколта, здраве и плодородие по хора 
и животни. Символиката им е насочена към 
прогонване на злите сили и подготвяне на ново 
начало.
    Благодарение на осигурения транспорт от 
Община Смядово, Черните кукери за пореден 
път участваха в този традиционен фестивал на 
народното творчество. Сляха се групите от 
страната и света, понесоха се в ритъма на 
магията на празника като привличаха 
погледите и интереса на всички пристигнали  
да се насладят на тази мистерия. При нас бяха 
от БНТ, от етнографския музей в София, от 
френската телевизия, от Япония и още много 
други зрители дошли да споделят магията на 
играта, да видят и пипнат маските, да се 
почустват обновени, да си пожелаят здраве и 
късмет, да се потопят в една вековна традиция.
   Черните кукери получиха ІІ награда за 
поддържане и предаване на местната традиция 
- парична премия в размер на 250 лева.
      Изживяването е неповторимо, усещането, че 
си дал всичко от себе си за поддържането и 
предаването на местната традиция носи 
удовлетворение. 
     Хубаво е всеки поне веднъж да бъде там е да 
усети сам всичко това. Заслужава си...

НОВО ПРИЗНАНИЕ ЗА ЧЕРНИТЕ 
КУКЕРИ
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ДЕТСКО  ТВОРЧЕСТВО

ПАДАЩА ЗВЕЗДА

И в радост, и в тъга - за теб
ще мисля и ще ми липсва
единствено това, че няма да те виждам.

Ако видиш падаща звезда
и при тебе дойде тя,
знай, че пратена от мен е
за да изпълни всички твои желания.

Но ако аз видя падаща звезда
и при мене дойде тя,
няма да я помоля да ми изпълни всички 
желания,
а само едно и ти знаеш какво е то.

И щом видиш тази звезда - 
в нощта, спомни си за онзи
с когото си била.

                                    Янко Красенов Назлъмов
                                            7 б клас, СОУ гр. Смядово

К А Л Е Н Д А Р

     1 февруари - Трифонов ден

    Българската православна църква почита паметта 
на Свети мъченик  Трифон  на  1 февруари.
    Той е роден около 225 г. в село Комсада, в областта 
Фригия, Мала Азия, в семейството на праведници, 
които отрано разпалват в него любов и преданост 
към Бога. Още от дете по негова молба Бог върши 
чудеса. Живее праведно и загива мъченически 
заради вярата си в Исус Христос. По време на 
гоненията срещу християните, когато римският 
императорски престол е зает от Траян Деций (249 - 
251 г.), Трифон е арестуван, подложен на мъчения и 
обезглавен. 
   По българските земи Свети Трифон се тачи 
като покровител на лозарите, кръчмарите и 
градинарите.  На празника се извършва ритуално 
зарязване на лозята. В ранно утро стопанката 
омесва тесто и изпича хляб. Приготвя пълнена с 
ориз кокошка. Поставя хляба и гозбата в нова 
шарена торба и я дава на лозаря заедно с бъклица 
вино. На лозето всеки стопанин се обръща към 
слънчевия изгрев и се прекръства три пъти. После 
отрязва първите три пръчки и полива мястото с 
червено вино, светена вода и пепел, които пази от 
трапезата на Бъдни вечер. След това започва 
зарязването на лозите. А като приключат 
работата си, мъжете си устройват шумни 
веселби. 
    Денят на Свети мъченик Трифон се отбелязва 
първоначално у нас на 14 февруари, като Ден на 
лозаря. През 1968 г. след въвеждане на 
Григорианския календар от Българската 
православна църква датите на църковните 
празници се изместват. Свети мъченик Трифон 
започва да се отбелязва на 1 февруари, а Денят на 
лозаря - на 14 февруари. 
  Трифоновден е включен към цикъл от три 
последователни дни, наречени Трифунци - 1, 2, 3 
февруари. На 1 февруари се празнува Трифоновден, 
на 2 февруари - Сретение Господне, а на 3 февруари 
- Свети Симеон. 
   Eтнографите откриват основата на празника в 
древния култ към Дионисий - бога, когото в 
древността почитали като покровител на виното, 
веселието и лозята. Вярвало се, че там, където той 
мине, хората се научават да отглеждат лозя и да 
правят вино. В негова чест се празнували т.нар. 
дионисиади, характерни с буйните си игри и 
веселие сред природата.

      Зимен Симеоновден  3 февруари

   Зимният Симеоновден се смята за един от най-
лошите дни в годината; някъде го наричат Симеон 
бележник, защото белязва хората, оставя им рани и 
белези. Той е третият вълчи празник: не се работи с 
вълна, не се изхвърля пепел и смет навън, за да не се 
разсърдят вълците. В някои краища забраняват 
употребата на думата вълк. 
     Първи, втори и трети февруари се наричат също 
и Вълчи празници, Трифунци. Посветени са на 
вълка и затова се спазват ред забрани: жените да не 
плетат, да не предат, не тъкат, не перат. Спазват се и 
другите забрани, характерни за останалите 
Трифонци. Вероятно празникът се е появил 
сравнително по-късно във фолклорната традиция, 
защото неговата обредност почти не може да се 
отдели от предхождащите го дни. 
     Лятно-есенното съответствие на Симеоновден е 
на 1 септември. Двата празника имат за основна 
идея земеделска идея - разполовяват годината на 
две: пролетна и есенна оран и сеитба.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

СНЦ “АГРОБИЗНЕС ЦЕНТЪР/БИЗНЕС 
ИНКУБАТОР-ШУМЕН”

ПРОЕКТ “ЗАПОЧНИ СОБСТВЕН 
БИЗНЕС”

 В рамките на проекта ще бъдат 
проведени два семинара за 20 малки и 
средни предприятия, започнали дейност 
през 2006/2007 година. Семинарите ще 
включват следните основни моменти:
 - Оперативните програми, касаещи 
малките и средни предприятия;
 - Европейските фондове - социален и 
кохезионен;
 - Възможностите за кандидатстване по 
различни програми, възможности за 
финансиране на вашия бизнес;
 - Обучение по изготвяне и управление на 
проекти чрез предоставяне на 
методология за изготвяне на проектно 
предложение;
 - Начини за търсене на информация и 
проследяване на отворени конкурси;
 - Икономически и технически принципи 
на обосновка на предложението;
 - Стратегически документи, необходими 
при разработване на проектно 
предложение.

     Записвания и информация:
СНЦ”АГРОБИЗНЕС ЦЕНТЪР/БИЗНЕС 
ИНКУБАТОР - ШУМЕН”
9700 гр. Шумен
ул. “Цар Освободител” 130
тел. : 054 800 629
e-mail:office@abcshumen.org
www.abcshumen.org

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА 
ДЕТСКА РИСУНКА НА ТЕМА 

„БЕЗОПАСНОСТ НА 
ДВИЖЕНИЕТО” 

    Българска асоциация на застраховани 
и пострадали при катастрофи 
организира Национален конкурс за 
детска рисунка на тема  „Безопасност на 
движението”. 
Крайният срок за изпращане на 
рисунките е 10.02.2007 г., на адрес      ул. 
"Дамян Груев" №15, ет. 1, ап. 1,  София 
1606.
    Поканени да участват са всички деца 
между 7 и 14 г. Освен традиционните 
награди, от двете най-интересни 
рисунки ще бъдат изработени картички, 
приходите от чието разпространение, ще 
отидат в Национален дарителски фонд 
за подпомагане на деца, пострадали при 
пътнотранспортни произшествия.
“Бихме се радвали да получим много 
писма, пълни с усмивки и детски 
ентусиазъм. Затова разчитаме на Вашето 
съдействие за информирането на нашите 
малки приятели, за което предварително 
Ви благодарим!” се казва, в съобщението 
на Асоциацията. 

Трети международен конкурс за детска 
рисунка "Слънчевите руни в българските 
носии и тъкани" - Силистра 2008 
Краен срок: 15 април 2008 г. 
ОБЩИНА СИЛИСТРА, Фондация " АЗГАРД" и Фондация 
"ЯН БИБИЯН" организират Трети международен 
конкурс за детска рисунка "Слънчевите руни в 
българските носии и тъкани"- Силистра 2008. Жанрове: 
живопис, графика, приложно изкуство, колажи. 
Рисунките ще бъдат оценявани в три възрастови групи: 
I - от 6 до 10 год.; II - от 11 до 14 год.; III - от 15 до 17 год
.
Телефони за връзка:
- 086 851 894 - Кръстьо Младенов - Председател на 
Фондация " Ян Бибиян" 
- 0887 358 194 - Йонка Господинова - координатор
- 0887 954 169 - Росен Чолаков - емисар на Конкурса

       YouthBG.net обявява конкурс на тема 
„Приказка за истинската същност на 
думичката "толерантност" 
Краен срок: 29 февруари 2008 г. 

      Как да се включите в конкурса:
   1. Огледайте се наоколо, и направете 
снимка на събитие от истинския живот, на 
нещо,    което се е случило във вашия 
живот, на вашата улица, във вашия град, 
нещо което най-точно изразява вашето 
усещане за толерантност.
     2. Към снимката добавете вашето кратко 
послание, посветено на някоя от темите:
          - толерантни към себе си;
          - толерантни към другите;
          - толерантни към природата.
    Не забравяйте да посочите вашето име, 
години, населено място и адрес за обратна 
връзка, за да получаване на наградите. 
 3.Изпратете ги по е-мейл: 
youthbg.net@gmail.com

К О Н К У Р С


