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МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И 
НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ 

ПЛ. “23 – ти СЕПТЕМВРИ” № 5 ТЕЛ.05328 20-22/ФАКС : 05328/20-20, e – mail : sekre-
tar.na4eva_6410@abv.bg,obankozlevo@mail.bg 

 

МКБППМН и Отдел „Образование и култура” към  ОбА Никола Козлево и 
във връзка  общинска „Стратегия за развитие на младежта 2013-2017 г. на 

територията на община Никола Козлево,организират конкурс за рисунка на 
тема „Младежки поглед към толерантността”,който е посветен на между-

народния ден на толерантността. 

   1.Цел на конкурса е младите хора: 

        - да изразят чрез изкуство своите виждания и разбира-

не за етническа толерантност ,равнопоставеност и прия-

телство като пример за ежедневните им взаимоотношения 

и контакти с представители  на отделни етнически общ-

ности; 

        - насърчаване и подпомагане на опознаването на от-

делните етнически общности и техните култури; 

        -  да се стимулира издирвателната дейност сред уче-

ниците за опознаване на бита на етносите в родния край 

като начин на развитие на разбирателство,търпимост и 

уважение; 

       -да се утвърдят ценности у подрастващите насочени 

към запазване на българската традиция и култура ,заедно с 

тази на отделните етноси. 

  1.1. Жанр: рисунка 

  1.2. Условия за участие: 

2.Рисунка 

        -всяко дете може да представи една твор-

ба ;учениците могат да използват всякакъв вид живописна 

техника върху картон с размер А3 и А4. 

- на гърба на рисунката трябва да се посочи следната ин-

формация: 

*трите имена на автора/години.адрес,училище,телефон/; 

*заглавие на рисунката; 

*име на учителя ,телефон за контакт и e-mail; 

*всяка рисунка да е придружена с текст,който да съдържа 

кратко описание на творбата/прикрепен към рисунката/ 

   *рисунките ще бъдат оценявани в две възрастови групи: 

  - първа група- 5-8 клас 

  - втора група- 9-12 клас 

Ще бъдат раздадени 1,2,3, награда и в двете възрастови гру-

пи.Наградите са предметни,а  отличените рисунки  ще бъ-

дат подредени в художествена изложба и публикувани на 

сайта на община Никола Козлево. 

Наградените творби ще бъдат обявени през месец декември 

2013г.Рисунките изпращайте или предавайте на адрес: 

с.Никола Козлево, Община Никола Козлево 

пл.”23-ти Септември”№ 5,ет.1,ст.№8 

За конкурса” Младежки поглед към толерантността” 

Телефони за информация: 

О5328/20-02, Бригита Начева-Ангелова-0885/529820  

и Жанета Тенева- 0882/446233 

Творбите да бъдат събрани и предадени чрез обществените 

възпитатели по райони ,както следва: 

-Цветанка Цекова Димова-за район СОУ Никола Козлево, 

с.Цани Гинчево и с. Ружица; 

-Зелиха Ридван Реджеб-за район ОУ с.Вълнари; 

-Фатме Васви Осман –за район ОУ с.Пет моги-

ли,с.Каравелово,с.Векил-ски и с.Красен дол; 

-Хулисия Ахмед Мехмед- за район  ОУ с.Църквица, НУ 

с.Крива река и с.Хърсово.Краен срок : 30.11.2013 г. 

                Успех на всички участници ! 

http://bg.wikipedia.org/wiki/1869
http://bg.wikipedia.org/wiki/1926


                      В навечерието на  празника на патрона на нашето училище Цанко Бакалов Цер-

ковски и по повод  132-та годишнина от създаван  ето на училището в Никола Козлево  

имам предложение  за публикуване на поредица  от  статии, свързани с образователното 

дело  в нашият район.  С удоволствие ще предоставя част от дипломната си работа за тази 

цел, която  имаше за тема точно  “Образователното дело в община Никола Козлево за 

периода 1850—1997 година.  След четиримесечно проучване открих доста неизвестни факти, които биха  представлявали интерес 

на интересуващите се.   

      Тази поредица  ще започнем през месец март 2014 година и  в общо  11 броя ще  ви запознаем накратко с  образователната 

дейност  във всяко едно от селищата на общината. Сега , като анонс към тази инициатива  -  част от книгата, издадена през 2007 

" Без минало няма бъдеще!"          Намираме се на първото стъпало от третото хи-

лядолетие на н.е., заобиколени с механизми, машини, 

съоръжения, промишлени роботи, мобилни телефони, 

компютри, интернет…Техниката е забила дълбоки ко-

рени в живота ни. Под земята, върху нея, в Космоса се 

движат и действат под различна форма, и с най-

различно предназначение метали, пластмаса, стъкло и 

пр. Космически разстояния се скъсяват до няколко ми-

га. Научната фантастика от 70-те години предизвиква 

иронични усмивки у днешните 8 – 10 годишни компю-

търни виртуози. 

          Оставени без контрол, постиженията на научния 

човешки гений биха донесли повече вреда, отколкото 

полза на човека. Той трябва да крачи редом с плодове-

те на своя ум и ръце, в противен случай собствената 

му рожба би го унищожила. 

          Съвременното технологизирано и компютъризи-

рано общество, с налагаща се пазарна икономика, плу-

разиръм в структурите и собствеността, със засилена 

инициатива и доста свободна ръка, изисква максимал-

но ефективна образователна система. Дейността на 

териториалните системи, чиито основни звена са учи-

лищата, като самостоятелни, свободни и демократични 

институции придобиват основно значение. 

Образованието е териториална, пространствено изгра-

дена система. Функционирането на учебните заведе-

ния е тясно свързано със селищата, където се намират 

те. На големината и възможностите им влияят редица 

териториални фактори – демографски, географски, 

транспортни, както и  развитието на производителните 

сили, и териториалната потребност от кадри. Тази за-

висимост се засилва особено много сега, когато исто-

рическите функции на образованието се изменят и за 

да отговори то на общественото развитие поема върху 

себе си производствено-икономически и социални за-

дачи, които до сега не са му били възлагани в такъв 

мащаб. То се превръща във важен фактор за решава-

нето на всички жизнено важни регионални проблеми – 

от повишаването на образователното равнище на на-

селението, осигуряване производствената и извънпро-

изводствена сфера с висококвалифицирани кадри до 

решителното въздействие върху целия социален и ду-

ховен живот на населението. 

                                                                   Прод. На 4 стр. 

         Всичко в живота е преходно. Законите на при-

родата равномерно и прецизно премерено диктуват 

съществуването ни на тази земя. Единственото, вър-

ху което те нямат достатъчно власт е човешкият ум. 

Той би могъл да се намеси в съвършената хармония 

на природата. Ако тази намеса не е подплатена с 

достатъчно знания, резултатите могат да бъдат неп-

редсказуеми. Хиляди учени – изследователи са про-

учвали природата и живота ни, записвали са законо-

мерностите, прилагали са наученото, проследявали 

са събитията, събирали са неуморно факти, троши-

ца по трошица, за да останат за поколенията след 

тях.  

          Благодарение на техният неуморен труд има-

ме възможност да надзърнем в миналото. 

          Образованието е пространствена система въз-

никнала в резултат на нуждите на обществото и е 

непосредствено свързана с отделните селища и тях-

ното население. Като териториално детерминирана, 

тя носи всички белези и приема всички характерис-

тики на района, в който се изгражда и функционира.  

          Образованието има историческата мисия да 

подготвя с изпреварващи темпове кадри с общооб-

разователни и професионални знания и умения. 

Навлизайки в трудовата сфера, човек трябва да при-

тежава богата и широка обща подготовка – висок 

професионализъм, съчетан с висок интелект. С цел 

да гарантира ефективността на своите функции об-

разователната система трябва да се съобразява с 

настъпващите изменения и да поема стабилен и 

правилен курс в бъдещото си поведение. Тази ори-

ентация може да даде известни гаранции за премах-

ване на съществуващото в момента разминаване 

между насъщните потребности на икономиката и 

подготвяните в системата за образование и квали-

фикация кадри.  



4 стр. 

Благотворителна Коледна инициатива 

От днес стартира благотворителната Коледна инициатива : " Да дарим 

Надежда" с изработването на Коледни подаръци на самотните възраст-

ни хора от с. Н. Козлево .С огромно желание се включиха ученици от 1 

до 8 клас , като изработиха част от подаръците за празника. 

Изпод  сръчните ръце на мал-

ките творци и вещото ръко-

водство на тяхната учителка, 

бяха сътворени  много, много  

коледни чудесии, които има-

ха за задача да придадат ко-

ледно настроение на самот-

ните възрастни хора от село-

то ни.  Да видим как ще се 

реализира тази среща—

имайте търпение до следва-

щият брой на вестника. 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.700886496589633&type=1


"Човек трябва да държи ума си удовлетворен, но и да внимава да не го разглези.”  

През коя година е създадено  

училището в Никола Козлево? 

Предавайте  отговорите на всички задания  от страницата на  г-жа  С. Георгиева 

4 стр. 

Олеле, ами  

сега? 

История 

          Прод. От 3-та стр. 

 Района, в който живеем има доста богата история. Тук се 

обучават и по-голяма част от младите хора, живеещи в 

него. Редно е да се върнем назад по прашните пътеки от 

миналото на този край, за да докажем максимата: 

”Опознай родината, за да я обикнеш!”. Перефразирана тя 

ще звучи: Опознай родния си край, надникни в миналото 

му и той ще ти стане още по-скъп! Виж какво са оставили 

предците ти, поучи се от тях и остави и ти след себе си 

светла диря! 

                Една трета от Лудогорието спада към настоя-

щия Шуменски окръг, а в неговата бивша Новопазар-

ска околия се намира община Никола Козлево, обе-

диняваща 11 села. Намира се в югоизточната част на 

Лудогорието, почти там, където се опира на Добруджа. До 

1940 година през нея е минавала румънската граница.  

         В едноименното централно селище се намира един-

ственото за общината средно общообразователно учили-

ще СОУ ”Цанко Бакалов Церковски”.  

        Ще се върнем доста назад в историята, за да проу-

чим почвата, в която е засято семето на науката за райо-

на, като цяло, и в частност за средното училище в село 

Никола Козлево. Като такова то съществува съвсем отс-

коро, но като център за знание и наука има вече 132 - го-

дишна история. 

Никола Козлево 

Това е едно малко село в Лудогорието. В 

миналото се е наричало Дживел, но по-

късно е кръстено на името на книжовника и 

революционер Никола Козлев. Селото е би-

ло обитавано от славяни, прабългари и мю-

сюлмани. Победата на руското оръжие над 

Турската империя ражда дълго лелеяната 

мечта на нашия народ - свободата. Черкези-

те се изселват в Турция. През 1881 г. праде-

дите на сегашните български жители на 

Дживел започват да идват от село Гюдюлер

(днешно Чеперево, Хасковски окръг). След 

първите семейства дошли вторите, сетне - 

третите. И така до 1899 г. Дживел става чис-

то българско село. Самочувствието на осво-

бодения роб започва да расте. Любознател-

ността на българина в Дживел зажадувала 

за знания. Като виждали, че околните бъл-

гарски села имат училища, джилелци реши-

ли да основат училище и в своето село. По-

могнали им околийските просветни власти. 

И есента на 1882 г. Училището е разкрито в 

здание, собственост на общинския съвет. 

Първият учител бил ДИМИТЪР КЪРКЛИНЕ-

ЦА. годишната му плата била 200 лв. Осигу-

рявана от селяните.  
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http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D0%B7%D0%BB%D0%B5%D0%B2

