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                      ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ

Апос толът на свободата-Васил Левски. 
Име велико и свято за всички българи. Той се врече на България, живя 

за нея и умря за нея. Целта на живота му бе да я възроди от пепелищата на 
петвековното робство и да я види като „Чиста и свята република”. Мечтата 
му се сбъдна. На 19 февруари т.г.се навършват 134 години от деня , в който 
той бе обесен от поробителите , а на 18 юли  - 170 г. от рождението му.

 Името на Апостола носят две училища в нашата Община - в с. Поп 
Груево и с. Градница, две читалища- в с. Безмер и с. Нова Камена и една 
улица в гр. Тервел. 

В този брой на вестника наред с всеизвестни факти от живота на Левски, 
ще ви представим и някои по – малко познати данни от работата му като 
учител в българското с. Еникьой , което сега се намира в румънския окръг 
Тулча .

Васил Иванов Кунчев, известен като Васил Левски е роден на 18 юли (6 юли стар стил) 1837 г. в Карлово в 
семейството на Иван Кунчев Иванов и Гина Василева Караиванова. Има двама братя -Христо и Петър -и две 
сестри -Ана и Марийка.

Васил Левски е най-малко известен с официалното си име, както и с духовното си име дякон Игнатий. Самият 
той се подписва в протоколите Дякон Левский, а неговите съратници го наричат Васил Дякона или само Дякона 
или Дякончето. Известен е с няколко турски псевдоними, например Аслан Дервишооглу Кърджалъ, Ефенди 
Аслан Дервишооглу, както и с български псевдоними: Главният книжар, Тропчо, Драгойчо и др., вкл. и един 
арменски - Ованес. След смъртта му, през 80-те и особено 90-те години, в широка употреба влиза прозвището 
Апостола на свободата или само Апостола, за което особена заслуга има Иван Вазов. Васил Левски е идеолог 
и организатор на българската национална революция, основател на Вътрешната революционна организация 
и на Българския революционен централен комитет.

Левски учи във взаимно училище в Карлово. През 1851 г. баща му умира от мозъчен кръвоизлив и 
тримата братя сами остават да се грижат за семейството. От 1855 г. е послушник при вуйчо си Хаджи Василий, 
таксидиот на Хилендарския манастир в Карлово и Стара Загора, учи две години в класно училище в Стара 
Загора и изкарва едногодишен курс за подготовка на свещеници. На 7 декември 1858 г. приема монашеството 
и името Игнатий в Сопотския манастир “Св. Спас”, а през следващата 1859 г. Пловдивският митрополит Паисий 
го ръкополага за йеродякон. По-късно (1861 г.), под влияние на Георги Сава Раковски, Левски се посвещава 
изцяло на революционното дело. Той владее отлично няколко езика: турски, гръцки и арменски, които се 
оказват полезни в революционната му дейност.

През 1862 г. заминава за Сърбия и взема участие в Първата българска легия на Раковски в Белград. Там 
заради ловкост и храброст получава прозвището Левски (според легендата е направил лъвски скок по време 
на военни упражнения). След разтурянето на легията се присъединява към четата на дядо Ильо войвода. През 
1863 г. заминава за Румъния и след кратък престой се завръща в България. През пролетта на 1864 г., навръх 
Великден в Сопот, Левски в присъствието на най-близките си приятели сам отрязва дългите си монашески 
коси. От този момент той става мирски дякон  на свободата Васил Левски. Архимандрит Василий се опитва да 
възбуди църковно следствие срещу племенника си, но Пловдивският митрополит заплашва самия Василий 
с наказание, ако упорства в настояването си. 1864-1866 г. Левски е учител в с. Войнягово, Карловско. Рано 
през пролетта на 1866 година Левски заминал за Добруджа. Изборът да отиде там на работа не бил случаен. 
Стеклите се около него обстоятелства, от една страна, налагат той да се отдалечи от родния си край, а от друга, 
с оглед на бъдещи свои планове, предпочитал да бъде по-близо до северната граница на империята. През 
1866 г. на румънска земя се движи в средите на Хаджи Димитър и Стефан Караджа. През ноември 1866 г. се 
среща с Раковски.

През 1867 г. става знаменосец в четата на Панайот Хитов. В Белград участва във Втората българска легия 
на Раковски (1867–1868). След разтурянето й прави опит да премине в България с чета, за да подготви 
народа за въстание, но е арестуван в Зайчар от сръбските власти и хвърлен в затвора. Освободен, Левски 
се прехвърля в Румъния. След това отново се връща в Зайчар и пак заминава за Румъния. След неуспеха на 

четническата тактика Левски стига до идеята, че за успешния изход на национално-освободителната борба е 
необходимо центърът на революционната подготовка да се премести в България чрез изграждане на мрежа 
от революционни комитети. На 11 декември 1868 г. започва първата си агитационна обиколка из България, 
която завършва през февруари 1869 г. Март-април 1869 г. се връща в Румъния. Започва втората си обиколка 
из България на 1 май 1869 г., по време на която основава революционни комитети. На 26 август 1869 г. се 
връща в Румъния през Русе. Убеждава за преместването на революционния център в България, но не среща 
подкрепа.

В края на 1869 г. Левски участва в създаването на БРЦК в Букурещ и заедно с Любен Каравелов застава 
начело на революционно-демократичното му крило. Напуска Румъния и продължава изграждането на 
мрежата от революционни комитети в България. В края на 1870 г. определя Ловеч за център на ВРО- 
„Привременно правителство в България“. На 7 януари 1872 г. основава в Троянския манастир първия 
монашески революционен комитет, чийто председател става йеромонах Макарий.

 В Меджиджие се видял с добре познатия на хаджи Василий и майка му калоферски търговец на шаеци 
Горанов, възползвал се от гостоприемството му, взел си кат нови дрехи и се отправил за Тулча. Желанието 
му да се срещне тук със своя добър приятел от легията Стефан Караджа не се осъществило, но затова пък се 
запознал и станал близък приятел с бъдещия герой на дряновската епопея поп Харитон, комуто гостувал в 
село Конгас, където той бил свещеник. Тук се запознал и с тревненския зограф Цаньо Захариев, който заедно с 
баща си по това време зографисвал църквата в село Еникьой. Цаньо Захариев не познавал Левски “що за човек 
е, но като чух, разказва зографът, кога пееше “Спаси Господи” да казва: “Победи благочистивим българе” и 
го проумях”. В село Еникьой през 1871 г. по инициативата и със средствата на Иванчо Стоянов Гюмюшлията 
в църковния двор била построена нова сграда за училище, което било основано заедно с откриването на 
църквата още през 1865 г. и се помещавало в частни къщи. Знаейки, че в селото няма учител и надявайки се, 
че с баща си ще могат да убедят училищното настоятелство, Цаньо Захариев поканил Апостола за учител.

Така след няколко дни бившият войняговски учител започнал отново своята работа, като пръв учител 
в новопостроеното училище, посещавано от около 40-50 ученици. И тук младият учител, събрал вече 
педагогически опит, бързо успял да спечели сърцата на учениците и техните родители. “Всичко младо и 
идеално, каквото е можело да се намери по него време в едно село, обиколило наш Василя” пише Захари 
Стоянов. “Дейността на Васил Левски в Еникьой е била най-разнообразна”. Събрал около себе си най-будните 
младежи, Левски им разказвал спомени от легията и за героичните подвизи на Караджата, когото мнозина 
от тях познавали. Разказите за храбростта на големия хайдутин разпалвали въображението на младите 
българчета. Започнали трескава подготовка и обучение във военна гимнастика и борба, прескачания на 
препятствия и стрелба. “Краткото учителстване на Левски в … село Еникьой било изпълнено с патриотична и 
революционна дейност и протекла в духовна и физическа подготовка на младежта за предстоящия въоръжен 
двубой с вековния поробител”. Апостолът е държал извънредно много за физическото възпитание не само 
на укрепналите вече възмъжали младежи, но в своята педагогическа практика той е обръщал сериозно 
внимание върху правилното и хармонично, духовно и физическо развитие и на по-малките си потомци. С оглед 
на очаквани бъдещи събития младите хора трябвало да бъдат духовно подготвени и физически калени. Край 
преките си занимания с учениците и младежите от селото, Левски не е оставял без внимание и по-възрастните 
хора. “И със слово, и с действия се трудел той да разбуди заспалите свои съотечественици”. “На децата азбукето 
откривал, а на възрастните бунтовнически песни пял и за царете български им разказвал”. Тук в Еникьой 
Дяконът организирал така наречена “Тайна дружина”, която изпълнявала известни патриотични обязаности: 
“1. Унищожаване на черкезките и татарски разбойнически шайки; 2. Разпространение между населението 
от околните села на идеята за освобождение на България”. Че Левски държал твърде много младежите да 
водят разумен и трезв, организиран и задружен живот се вижда и от думите на монахиня Христина, сестра на 
майка му - леля на Дякона, която заедно с монахиня Евпраксия основали през 1867 г. девическото училище 
в град Чирпан. Ползувайки се с голямо уважение сред населението в града и най-вече с особената почит на 
младежите, монахиня Христина не закъсняла да им нашепне мислите на Левски, че “младежите трябва да си 
устроят патриотически дружини, а не да се скитат по кафенета и механи”.

продължава на стр. 3

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

А П О С Т О Л Ъ Т  Н А  С В О Б О Д А Т А   -  С В Е Т И Н Я  З А  В С Е К И  Б Ъ Л Г А Р И Н

РуБРИКА

Година I I ,  брой 8,  с ря д а 21 февруари 20 07 г.

Т Е М А :  С В О Б О Д А Т А
С в о б о д а т а  е  п р а в о  ,  а  н е  п р и в и л е г и я .

                                                         М а р к  Т в е н
С в о б о д а т а  з н а ч и  о т г о в о р н о с т .  Е т о  з а щ о  м н о з и н а  с е  с т р а х у в а т  о т  н е я .

                Д ж о р д ж  Б ъ р н а р д  Ш о у

РубРИкА М И С Ъ Л  Н А  б Р О Я
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И С Т О Р И Я Т А  Н А  Т Е Р В Е Л  И  Т Е Р В Е Л С к И Я  к Р А й
продължава от предишния брой

„ С к а л н и т е  к у л т о в и  п а м е т н и ц и  в  Д о б р уд ж а . 
С в е т и л и щ а ,  х р а м о в е,  м а н а с т и р и ”

Скалната монашеска обител 
до Мурфатлар (Басараби), окръг Констанца

Това е най-големия документиран ранносредновековен скален 
манастир в Добруджа и на Балканите, който с многобройните си 
култови помещения, стотици рисунки, знаци, старобългарски 
кирилски, глаголически, гръцки, рунически надписи се явява основен 
извор за историята, културата и изкуството на Добруджа. Оформен 
е към началото на Х в., във връзка със строителството на големия 
добруджански каменен вал и включва 6 църкви и параклиси, 4 килии, 
крипти и няколко галерии. Това обаче не е манастир в традиционния 
смисъл на това понятие, защото липсват общомонашеските помещения 
на общежителния манастир, трапезария, верижно свързани килии, обща 
църква, обща гробница и прочие. По всичко изглежда, че тук обитавали 
4-5 монаси келиоти, обединени в малка лавра, като всеки има собствена 
църквица (почти всички са миниатюрни), килия и води автономен живот. 
Само при големи празници се събирали в големия скален храм В-4, в 

който има следи от живопис. В архитектурата на църквите, специфичната 
червенофигурна живопис и организацията долавяме влияния от 
малоазийския монашески център от ІХ-Х в. в Кападокия. Мнозинството 
надписи и графити са оставени от старобългарски монаси, но някои 
гръцки и рунически текстове предполагат присъствие на калугери от 
други народности. Манастирът е изоставен в края на Х или началото на ХІ 
в. при нашествия на варяги или печенеги. 

20. Скална църква В-1 в Мурфатлар. 
Вдълбана е на височина в меката скала (тебешир). Има издължена 

базиликална форма с наос, една апсида и обширен притвор. Притворът 
е с размери 2,20 х 1,60 х 2,10 м., наосът е с размери 2,10 х 1,88 х 2,05 
м., а апсидата е полукръгла с диаметър 1,80 м. На върха й в ъглите на 
апсидата монолитно са изсечени олтарна маса и още два постамента, 
навярно протейзис и диаконикон. В притвора и наоса също са изсечени 
постаменти и скамейки за сядане. Върху стените на наоса и притвора са 
врязани десетки кръстове- графити в най-различни комбинации, фигури 
на животни, четири рунически и един старобългарски кирилски надпис, 
който се чете „Длъжни сме”.

21. Скална църква В-2 в Мурфатлар.
Намира се на повърхността на скалния масив и се състои от наос, 

притвор и полукръгъл олтар с масивно изсечена олтарна маса. Това 
всъщност е малък параклис с размери на наоса 1,10 х 2,20 м., на притвора 
1,12 х 1,35 м., а диаметъра на апсидата е 1,90 м. Върху стените са врязани 
десетки рисунки и знаци – графити, като преобладават тези с християнско 
съдържание кръстове, ботуши (символ на поклонниците), риби (Символ 
на Христос), кръстове с оширени краища. Освен тях са рисувани конници, 
а върху фрагмент от стената е врязан старобългарски кирилски надпис, 
който се разчита „Ние сме писали”. 

22. Скална църква В-3 в Мурфатлар. 
Разположен е под В-2 и представлява погребален параклис със 

сводест правоъгълен наос (2,50 х 2,20 х 2,10 м.) и полукръгла апсида с 
монолитна олтарна маса. До църквата се намира параклис с две гробни 
камери. По стените са нанесени над 50 кръста- графити, свастики, птици, 
кораб с кърмчия (символ на църквата, направлявана от Христос) и 
прочие. 

                 Продължава в следващия брой  

В Е С Т И  О Т  С Т Р А Н А Т А ,  О б Л А С Т Т А  И  ч у ж б И Н АРуБРИКА:
По -важните новини през измина лата седмица на територията на Облас т та:

-- Подписка с искане за законодателни промени, по-високи заплати и подобряване условията на труд 
са събрали медицинските сестри в Държавна психиатрична болница – Карвуна. Почти всички работещи 
в психоболницата /персоналът на здравното заведение е над 70 души/ са се подписали в подкрепа на 
справедливите искания на сестри и санитари. Подписката е адресирана до Министерството на здравеопазването, 
Комисията по здравеопазване в Народното събрание, Политическа партия “Атака”, Българската асоциация на 
професионалистите по здравни грижи и Конфедерацията на труда “Подкрепа”. Стационарът в балчишкото село 
е единствената Държавна специализирана психиатрична болница за лечение на психично болни с активна 
форма на туберкулозна.

-- Първият по рода си сайт за запознанства в Добрич стартира вчера в интернет пространството. На адрес  
www.martinybaby.com всеки желаещ може да се регистрира и да си направи профил. Целта на сайта е не 
само посетителите да срещат сродни души, но и да им се предлага  общуване, игри, конкурси, развлечения. 
Създателите обещават множество изненади на всички, които се регистрират. Новата интернет страница е лесна 
за използване и значително по-удобна от другите подобни сайтове в българското интернет пространство. В 
martinybaby.com могат да се регистрират само лица, навършили 18 години. Предвидено е всеки месец да се 
определят “ Мис и Мистър МартиниБейби”. Създателите на сайта възнамеряват през следващите няколко 
месеца в Добрич да стартира и Агенция за запознанства.

 По -важните новини през измина лата седмица на територията на с траната:
-- Парламентът оряза по-голямата част от турските гласове за предстоящите избори за български 

евродепутати. Това стана ясно вчера, когато народните избраници приеха предложението да се въведе 
принцип за отседналост в Закона за избиране на български представители в Европейския парламент. По този 
начин през пролетта пред урните ще могат да застанат само български граждани, които последните 3 месеца 
са пребивавали постоянно в България или друга държава-членка на ЕС. 

-- Януарското поскъпване е най-високо от пет години, отчете националната статистика.  
Животът през първия месец на България в ЕС е поскъпнал с 1.5 % сочат данните на НСИ. Най-силно ни удря 
по джоба увеличението на хранителните продукти - 2.3%, където с по-високи цени са почти всички основни 
хранителни стоки, като ориз - по скъп с 5.6%, брашно - по-скъпо с 2.6%, белият хляб - с 0.9% повече, хляб 
“Добруджа” с 0.8%, кисело мляко - с 1.5% по-скъпо.

-- Около 100 лъжливи повиквания са регистрирани на тел. 160 на пожарната в Стара Загора, съобщиха 
оттам вчера. Те са договорили с мобилните оператори телефоните на техни клиенти, които звънят системно 
злонамерено, да бъдат спирани.Тел. 160 е безплатен и често се използва за забавление. Това не само води до 
финансови загуби, но и може да постави в опасност живота на наистина нуждаещи се от помощ в момент, в 
който екипите са на фалшиви сигнали.

-- Добре е, че МВР и Националният борд по туризма започват работа по проектозакон за легализиране на 

проституцията. Крайно време е у нас древната професия да се регламентира. Защо шефове в туристическия 
бранш се ангажират с това? От една страна, в туристическите комплекси проституцията е доста брутална на 
моменти. В Слънчев бряг не е рядкост циганки да дърпат за ръкава минаващите покрай тях мъже, дори когато 
ги виждат, че са със семействата си. Такива случки се отразяват зле на имиджа на комплекса, а и на България 
като цяло. От друга страна евтините и достъпни сексуслуги от години са един от движещите потоци на туризма, 
особено от съседна Гърция. В кръга на шегата - има виц, че в България WWW не значи световна мрежа, а 
хубаво време, вино и жени (weather, winе, women).

-- Четири почивни дни ще се съберат за празниците 1 май,  24 май, 6 септември и Нова година, 
след като правителството одобри решение за разместване на почивните дни през годината.  
30 април ще бъде официален празник в България, който ще бъде отработен на 21 април. Почивният 25 май 
ще бъде отработен на 19 същия  месец. По повод Деня на Съединението - 6 септември, министрите обявиха за 
почивен и следващия ден - 7 септември, който ще се отработва на 15 септември. За Нова година българите ще 
почиват на 31 декември, но ще работят на 15 декември.

По -важните новини през измина лата седмица от чу жбина: 
-- Ръководителят на общинската администрация в германския град Хамбург Маркус Шрайбер обяви, че 

ще се предприемат строги мерки срещу просещите в центъра на града, предаде електронното издание на в. 
“Ди Велт”. По думите на градоначалника през изминалата седмица в центъра на пристанищния град са били 
забелязани просяци от Източна Европа и по-специално от Словакия и България, които са използвали животни с 
цел да предизвикат състрадание в преминаващите покрай тях благосъстоятелни граждани. 

-- Китайските власти призоваха да бъде засилена агитацията сред населението да кремира покойниците, за 
да бъде икономисана земя, която сега се използва за погребения, предаде китайската осведомителна агенция 
Синхуа. Заместник министърът на гражданската администрация заяви на събрание на Шанхайската асоциация 
на погребалните агенти, че понякога покойниците биват кремирани, но след това прахът им се погребва по 
обичайния начин, което води до загубата на огромни площи обработваема земя.

-- След Великобритания, Германия, Франция и Испания, Италия също е на път да узакони съжителството 
на несключили брак двойки, включително и на хомосексуални, с всички произтичащи от битуването под един 
покрив права и задължения, предаде нашият кореспондент Румен Михайлов. Кабинетът на Романо Проди 
одобри за целта проект на нормативен акт, който трябва да бъде гласуван в Парламента през следващата 
седмица.

-- Мексико е на първо място в света по емигранти, изпреварвайки страни като Индия, Филипините, Мароко 
и Турция. Това се казва в доклад на мексиканския Център за миграция и развитие. Документът е главната 
тема на дискусиите в рамките на Международната конференция по проблемите на миграцията, провеждаща 
се в Мексико. Според представители на ООН през последните 25 години миграционните потоци в света се 
изчисляват в милиони души, което застрашава социалното и икономическото развитие на цели региони.

РуБРИКА:

П О Л Е з Н И  И  П Р И Я Т Н И  С Ъ В Е Т ИРуБРИКА:

О б Щ Е С Т В Е Н  Р Е Д  И  С И Г у Р Н О С Т
През изминалия период от 3 до 9 февруари, на територията обслужвана от Областна Дирекция „Полиция” 

(ОДП)-Добрич, са  регистрирани 26 криминални престъпления и произшествия. 
На територията на ОДП-Добрич за посочения период са регистрирани 16 пътно-транспортни произшествия, 

като част от тях са с нанесени значителни материални щети по автомобилите.   
Поделенията на ОД „ПБЗН” при ОДП-Добрич са участвали в гасенето на 8 пожара, при които няма нанесени 

значителни материални щети.
На 13/14.02.2007 година в с. Кочмар, общ. Тервел, неизвестно лице, чрез взлом е влязло в гаражно 

помещение, намиращо се на територията на селото и е извършило кражба на електрорежещи инструменти и 
въдици. По случая работят служители на РПУ–Тервел. Образувано е досъдебно производство.

Екип от служители на Министерството на вътрешните работи  е започнал работа в ОДП – Добрич. Той ще 

изяснява случаите, свързани с безследно изчезналите жители на област Добрич. Включените в екипа служители 
са с висока професионална квалификация и са определили със заповед на министър Румен Петков.  

На 31 януари министър Румен Петков се срещна и разговаря с близките на безследно изчезналите жители на 
областта. На нея присъстваха  и главният секретар на МВР главен комисар Илия Илиев, заместник директорът 
на Национална служба “Полиция” главен комисар Веселин Петров и директорът на областната дирекция 
комисар Ивелин Петров.

„Тази среща е мой човешки и професионален дълг”, заяви тогава вътрешният министър и пое ангажимент 
да бъде възобновена работата по случаите и да бъде сформирана група от службите на Министерството на 
вътрешните работи, която да бъде изпратена да работи в  Добрич. В момента екипът  активно работи по 
проучването и анализирането на всеки отделен случай.

РуБРИКА:

К а к  д а  с е  п р е д п а з и м  о т  п ъ п к и  и  о б р и в и
По-добре е да се предпазите, отколкото да се лекувате.Тайната в контрола на пъпките е в превенцията. Важното е 

да предотвратите появата на пъпки, докато те не са станали видими на лицето ви. За да постигнете това не е достатъчно 
просто да се грижите за кожата си, но трябва да използвате подходящи за вашата кожа продукти и да избягвате 
продукти, които не са директно свързани с кожата, но могат да причинят значително увреждане.

Алкохолът вреди. Алкохолът много често се среща в козметични продукти за почистване, но много дразни кожата. Той 
изсушава горния слой на кожата и може да предизвика образуването на мазни слоеве, които започват да произвеждат 
прекомерни количества мазнина в опита да възстановят баланса. Това прави кожата суха, предизвиква зачервяване 
и сърбеж, а в много от случаите, това са предпоставките за образуването на нови пъпки. Затова Ви препоръчваме да 
избягвате продукти за лицето, които съдържат алкохол. 

Мазните кремове и гримът запушват порите. Гримът, който ползвате не трябва да е мазен и да запушва порите на 
лицето. Позволявайки на мазнините и потта да преминават през порите на лицето без никакви пречки, ние всъщност 
ефективно се предпазваме от образуването на пъпки. Под влиянието на мазните кремове, под кожата се образуват 
малки подкожни кисти, които запушват порите. Никога не забравяйте да почистите грима преди да си легнете. За 
сваляне на грима използвайте тоник несъдържащ мазнини, за да не увредите допълнително кожата си. 

Внимателно използвайте парфюм. Парфюмът е една от причините за алергични реакции на кожата. Най-честите 

съставки в парфюмите, които дразнят кожата са мускус, кехлибар и цинамат. Има много парфюми, които не дразнят 
кожата и като цяло са много по-безопасни за употреба. За да проверите чувствителността на Вашата кожа, просто 
поставете малко количество от продукта върху част от тялото, напр. вътрешната част на ръката, като повторите това 
няколко пъти. Ако кожата Ви не се зачерви след направените опити това означава, че спокойно може да използвате 
продукта, без да се притеснявате от алергична реакция. 

Стилизиращи продукти за коса. Стилизирането и грижата за косата може да навреди на кожата, ако използвате 
неправилно продуктите за коса. Когато нанасяте подобни продукти пазете кожата около косата си. Преди тренировка 
или физическо натоварване не използвайте подобни продукти, защото капките пот ще разнесат нанесения продукт по 
вашата кожа и тя ще се замърси, което улеснява появата на пъпки. 

Избягвайте йод. Избягвайте приемане на витамини съдържащи йод над препоръчителните дневни дози (120 – 150 
ml). Малките дози йод не увреждат кожата, но превишаването на допустимите норми може да доведе до значителни 
увреждания.

Здравословни навици за здрава и красива кожа. Почивката и избягването на стреса са два фактора, които могат 
да се разглеждат като превантивна мярка при проблемна кожа. Всеки ден трябва да отделяте няколко минути за да се 
насладите на живота. Поемете дълбоко въздух или полегнете. Това ще успокои тялото и умът ви. 

         www.rozali.com



�Година II,  брой 8, сряда 21 февруари 2007 г.     ТЕРВЕЛ 

ПЪРВА ЗА ГОДИНАТА РАБОТНА СРЕЩА 
НА ДИРЕК ТОРИТЕ НА ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА

На 12 февруари се проведе първата за годината работна среща 
на директорите на общинските училища с ресорния зам.кмет и 
гл.специалист “ Просвета”. Обсъдиха се промените в НП за по-
пълно обхващане и задържане на децата в училище по отношение 
асортимента на закуските, които децата ще получават и насочеността 
на програмата към здравословно хранене на децата. Подчертан беше 
фактът , че за една част от родителите ще е необходимо разяснение за 
ползите от здравословното хранене от страна на мед. лица в училищата 
и педагозите. Освен промените при храненето на децата , директорите 
получиха информация и за новите моменти при съставянето на бюджета 
на училищата , за промяната в единните стандарти за издръжка , 
определянето на числеността на заетите , планираните средства за 
СБКО , работно облекло , клас прослужено време. Поднесена беше и 
информация за разчетените в общинския бюджет средства за основни 
ремонти на училища. Директорите бяха запознати с включените в 
общинските културен и спортен календар прояви , които са насочени 
към училищата , както и с общата концепция на тези планови 
документи. Накратко се обсъдиха и промените в програма “ Наше лято”. 
Поднесена бе информация за възможностите , които учебните звена ще 
имат да получат средства за финансиране на проекти за извънкласни 
и извънучилищни дейности , както и за обновяване на спортната база 
на училищата. Пояснено бе , че тези средства са разчетени в бюджета 
на МОН , съгласно разпоредба на ЗДБРБ. Обсъдиха се сроковете за 
класиране на подадените вече проекти на училищата по Общинската 
програма “ Училището и читалището – естествена и безопасна среда за 
децата”.

145 ПЕДАГОЗИ ОТ ОБЩИНАТА ЩЕ ПРЕМИНАТ 
КВА ЛИФИК АЦИОННИ К УРСОВЕ ПРЕЗ 2007 Г.

Това се предвижда в съгласувания с директорите план за 
квалификация на учители. Предвидено е педагозите да преминат 
обучения по безопасност на движението, подготовка и управление на 
проекти, работа в мултиетническа среда , разпознаване и превенция 
на рисковото поведение у децата , стрес и овладяване на конфликти 
, превенция на отпадането от училище , въвеждане на ново учебно 
съдържание по информационни технологии , “ човекът и природата” 
и др. Обученията са безплатни за учителите. Средствата са разчетени в 
съответния разходен параграф на бюджета на общинските училища и 
се определят в размер на 0.8 % от годишния размер на средствата за 
заплати.
ЗА ПЪРВИ ПЪТ ОБЩИНА ТЕРВЕ Л ЩЕ УЧАСТВА В МЕ Ж ДУНАРОДНА 

Т УРИСТИЧЕСК А БОРСА
От 22 до 24 февруари НДК София ще бъде домакин на международна 

туристическа борса. Борсата се организира за 24 път , но за нашата 
община това е първо участие в проява от подобен характер. Целта е да 
се започне работа в посока подчертаване на туристическия потенциал 
на общината . В момента се изготвя постер  на български и английски 
език , който с помощта на атрактивен снимков материал да привлече 
вниманието и интереса на посетителите на изложението. Ще бъдат 
представени още компютърна презентация , брошури и флайери. Много 
български общини имат утвърдени традиции по отношение на туризма. 
Пътят , който нашата община трябва да извърви в тази посока е все още 
в началото си. Потенциалът за развитие на туризъм обаче е неоспорим 
– биоразнообразието и уникалната природа на “ Суха река” , ранните 
и добре съхранени скални манастири  , богатия на фолклорни прояви 
културен календар , множеството следи от древни племена , интересни 

ваканционни младежки дейности , чиста природна среда , богати на 
дивеч гори , наличие на местни таланти. Участието на общината е в унисон 
с утвърдения в общински план за развитие приоритет за създаване на 
подходяща среда за развиване на туризъм в общината.

ЗАПОЧВА ПОДГОТОВК АТА НА ПЛАНИРАНИТЕ
ЗА М.МАРТ К УЛТ УРНИ ПРОЯВИ 

През седмицата ще се проведе среща на ресорния зам.кмет със 
ръководителите на ДФТА “Калинка Вълчева” и ОДК Тервел. Ще се обсъдят 
параметрите и ще се разпределят ангажиментите за подготовката 
на общоградското тържество , посветено на националния празник 
. Становището на общинското ръководство е , че честване от такъв 
характер трябва да обедини усилията на деца , младежи и специалисти 
от Тервел. Гостуването на професионални културни състави ще бъде част 
от Великденските и пролетните празници на културата , когато голям 
брой граждани ще могат да гледат спектаклите на открито. Отново през 
тази седмица ще се организира и тържеството за откриване на втория 
нов клуб на пенсионера в града. За целта ще се проведе работна среща 
на директорките на ЦДГ 2 и ЦДГ 3 и специалисти от ресор култура при 
общината. Откриването ще стане на 1 март. До края на месеца ще се 
изготви и утвърди и регламента на общинския конкурс за лазарски 
групи. Той ще се проведе за втори път в деня преди тазгодишния 
Лазаровден – 30 март. 

Седмицата ще бъде наситена с детски тържества. Училищата в 
селата Градница и Поп Груево ще имат своите патронни празници на 
19 февруари , петокласниците от СОУ също ще имат проява , посветена 
на    Апостола на Свободата , а сръчните деца от школата по приложно 
изкуство при ОДК канят всички на изложба – базар на мартеници на 20 
февруари.

  

О б Щ И Н С к И  В Е С Т ИРуБРИКА:

В И Е  П И Т А Т Е  к М Е Т АРуБРИКА:
ВЪПРОС: Напоследък в средствата за масова информация се говори много за т.н. МИГ (местни инициативни групи), които трябва да се създадат , за да имат възможност общините и 

стопанските субекти в тях да усвояват средства по подхода ЛИДЕР. Какво се прави в нашата община по този въпрос ?
ОТГОВОР: През 2006 г. общината подкрепи проект по Програма “ Активни услуги на пазара на труда” на фирма “ Ноема” София. Една от основните дейности на този проект бе провеждането на обучения на групи от 

граждани за запознаване с подхода ЛИДЕР и функциите на МИГ. Създаде се местна оперативна група , която да координира дейностите по създаването и лицензирането на МИГ от МЗГ. Общинското ръководство се запозна с 
няколко работни варианта  на критериите за лицензиране на МИГ. На 19 февруари свиквам заседание на  оперативната група. Основното решение , което трябва да бъде взето е дали общината да участва в партньорска МИГ с 
общините Алфатар и Никола Козлево или да се инициира регистрирането на самостоятелна МИГ с участието на субекти само от община Тервел.Проведох разговори с кметовете на двете общини. Изразено е съгласие за участие 
от тяхна страна при водеща роля на Община Тервел. Взависимост от становището на оперативната група , ще бъдат разпределени ангажиментите по работата за организиране създаването на МИГ.

П О  П Ъ Т Я  Н А  Ж И В О Т АРуБРИКА:
На гости на този брой е Хуморът за сметка на „Мутрите”:

Син на мутра се прибира след последния учебен час
и баща му го пита:
- Е, как е, сине, как се справи ?
- Пет двойки, тате – отвръща синчето.
- Малии, голям бой ке падне. 
- Знам, тате, знам. Вече съм им взел адресите. 
***********************************************
Влиза мутра в зъболекарския кабинет и сяда на стола.
Стоматологът поглежда зъбите, а там- 
диамантените пломби, златните коронки … и казва изумен:
- При вас всички зъби са наред, какво ви е нужно още ?
- Слагай ми аларма !
***********************************************
Един борец седи на улицата и мисли усилено. 
Минава негов познат и го пита:
- Ооо, как си, Киро ?
- Верно бееее, Киро ми беше името !

Уважаеми читатели ,  пред лагаме на Вашето внимание с тихотворението 
на тервелчанката Цветанка Кос това ,  посветено на Апос тола на свободата.

продължава от стр. 1
Името на Левски не било известно само на хората от Еникьой, но славата му се носела и в съседните нему 

села. “На никой селски даскал ония времена не са били правени такива сърдечни почести, каквито еникьойци и 
околните тем села са правили на даскал Василя. За тях той бил “пратеник някой си” проводен от “някого си” да 
обади на народа за скорошното падане на турското правителство”. “Селяните го боготворели”.

И в Добруджа учителското поприще на Апостола не било за дълго време – само седем месеца. Когато 
тревненските зографи напуснали Еникьой при раздялата си с него той заявил, че “ще остане в Еникьой да 
прекара зимата и че напролет ще зареже даскалъка”. Селяните така били “привързани и приобщени към него, 
че когато той е трябвало да напусне селото им, те се стекли масово да го изпратят. 

През 1871 г. за помощници на Левски са изпратени Димитър Общи и Ангел Кънчев. Същата година изработва 
програма и проектоустав на БРЦК. Инициатор и участник е на първото общо събрание на БРЦК в Букурещ. 
В края на юни 1872 г. напуска Букурещ и като пълномощник на БРЦК пред комитетите в България започва 
преустройство на Вътрешната революционна организация. Създава окръжни комитети.

На 22 септември 1872 г. Димитър Общи организира обир на турската поща в Арабаконак. Левски е против, 
но е подкрепен единствено от поп Кръстю Никифоров. Залавянето на участниците нанася тежък удар на 

революционната организация. Левски получава нареждане от БРЦК и Каравелов за вдигане на въстание, но 
отказва да го изпълни и решава да прибере архивите на ВРО от Ловеч и да се прехвърли в Румъния. На 27 
декември 1872 г. бива заловен от турската полиция до Къкринското ханче. Спори се за името на предателя- поп 
Кръстю Никифоров или Марин поп Луканов. През 1925 историкът Димитър Страшимиров публикува обширен 
труд, в който представя доказателства, че именно поп Кръстю става доносник на турските власти и дава 
сведения за местоположението на Левски. Съществуват и мнения, че предател не е имало.

 Съдът осъжда Левски на смърт чрез обесване. На 19 февруари (6 февруари по стар стил) 1873 г. присъдата 
е изпълнена в околностите на София. Мястото на обесването на Васил Левски се намира в центъра на днешна 
София. Там сега се издига  неговия паметник. През 1956 г. при археологически разкопки в църквата “Света Петка 
Самарджийска” в центъра на София е разкрито погребение, около което избухва спор дали това не е тялото 
на Левски. Учените твърдят, че не е, но според устни предания точно това е мястото, на което тялото тайно е 
препогребано след обесването. Полемиката периодично затихва и се възобновява през годините, докато през 
1986 г. БАН взема решение да постави паметна плоча на църквата, но то така и не се осъществява. Спорът няма 
официално решение и до днес.

АПОСТОЛЪТ НА СВОбОДАТА  - СВЕТИНЯ зА ВСЕкИ бЪЛГАРИНРуБРИКА:

Ти пак ни трябваш !

Трябваш ни,    Апостоле!
Отново в битка да ни поведеш 
за „чистата и святата република”
и знаем няма да ни предадеш !

България е горда с своя жребий,
че ти си неин най-достоен син,
че пример си за всички поколения,
но си оставаш все недостижим !

За тебе всичко казано е малко.
И всичко сторено е жалко.  
През всичките изминали години
не те разбрахме, моля те, прости ни !
 
До твойта честност никой не достига ! 

 С лъжа и кражба всеки се издига.
Заветът ти докрай не проумяхме. 
В туй време смутно всичко разпиляхме.

Длъжници сме ти, знаем си, Апостоле !
Не смогнахме от страх да те опазим !
Предадохме те ! Гроба ти не знаем !
Свещица няма де да ти запалим !

Затуй ти палим свещи по задушници,
когато се събираме за помен.
Отливаме от виното за мъртвите. 
Припомняме си подвига огромен.

На Апостола

В И Ц  Н А  Б Р О Я
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и з д а н и е  н а  О б щ и н а  Т е р в е л

Л ю б О В  –  М А Г Ич Е С к А  Р Е А Л Н О С Т
През последните години празникът на любовта намира 

своето място в българския празничен календар, макар и 
не официално. По традиция, дори е противопоставян на 
чествания у нас празник на виното. Дали Свети Трифон е 
влюбен до уши, или Свети Валентин е пиян от любов - всеки 
сам решава. Важното е, че има ден, в който можем да налеем 
искрящо вино в чашите и да отпразнуваме щастието, че сме 
влюбени ! 

На 14.02.2007 год. от 15:00 часа  кафе-бара на общината 
се изпълни с младежки гласове. Повод бе тържеството 

посветено на Празника на влюбените и св. Валентин. Мотото на проявата бе „Любов-магическа реалност”. 
Домакини на мероприятието бяха Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на 
малолетните и непълнолетните при Община Тервел. Тази година Местната Комисия разработи и внесе в 
Общински Съвет Тервел Програма за превенция на насилието сред подрастващите. Празникът на любовта е 
първото за годината мероприятие, включено в програмата.

Трудното за нас организаторите бе да измислим как точно да посрещнем празника, да поканим възможно 
повече хора, за да бъде той запомнящ се , непринуден  и  весел.

Поканени бяха 60 деца от двете  училища на Тервел – СОУ и ПГТО. Зам. Кметът на Община Тервел- г-жа 
Дияна Илиева, приветства младежите с топлото и приветливо „Добре дошли” от свое име и от името на 
Кмета и пожела на младите хора да съхранят онова наистина хубаво чувство- любовта- да обичат и да бъдат 
истински обичани. 

Празникът бе красив, нежен и вълнуващ. Не беше само 
за девойките, нито само за юношите, а за всички, които са 
влюбени... Шоколадови пасти, цветя, картички, червени 
сърчица... Не можем да ги пренебрегнем... Защото всяка 
дреболийка в този ден може да каже много и да означава 
много. Денят бе за признания, за проява на чувства... Дори най-
нерешителните и плахите се решиха да признаят чувствата си, 
изразиха ги с „езика на тялото”- танци, хубава музика... Без да 

произнесат нито дума... Всеки участник получи „валентинка” 
с послание за любовта и номер за участие в програмата. Тук 
е моментът да споменем, че нашите прекрасни водещи бяха 
„валентинките” -Петя Николаева и Станислава Георгиева. 
В началото на програмата всички млади хора имаха 
възможност да премерят сили и да отговарят на въпроси на 
тема любов. Участниците се „потиха” над интересни задачи 
– да напишат „обичам те” на всички чужди езици , които 
са им известни , да изброяват литературни произведения 
посветени на вечната тема. Чрез жребий бяха определени 
децата, които да отговарят на задаваните въпроси. Организаторите от Общината поощряваха с награди 
отговорилите оригинално и правилно. 

14 февруари се превърна в един светъл празник, залата се изпълни с деца, чиито лица сияеха, но за 
това допринесоха и гостите на програмата. А това бяха квартет „Мастер гърл” от Вокална студия „Мастер” 
гр. Добрич с ръководители Стефка Василева и Милена Пеева. Талантливите изпълнителки са нашата 
съгражданка- тервелчанката Гергана Коева, Кремена Димитрова, Валентина Димитрова и Мария Попова. 
Квартетът е носител на „Гранд При”, 7 първи и 3 специални награди за участия във Фестивали в България 
и чужбина. Участвали са в кастинга за предаването „Мюзик айдъл”, проведен във Варна, на който се явиха 
1200 участници. Те успешно преминават кастинга и са сред  26-тте  участника номинирани да продължат до 
финала. 

„Завихри” се страхотен купон- забавна младежка 
дискотека. За това допринесоха нашите гости, които със 
своите музикални изпълнения и страхотни ритми, не 
оставиха децата по местата си, а импровизирания дансинг 
се изпълни с младежи, които „кършеха тела” под звуците на 
чудесните изпълнения на квартет „Мастер гърл”. 

Благодарим на младите хора от двете училища ,че 
бяха наши гости и се надяваме да имаме възможността да 
бъдем отново заедно.

На 16 февруари т.г. започна работа трапезария за възрастни хора в град Тервел. Трапезарията ще осигурява ежедневно безплатен обяд за 30 човека , които 
са над 70 години и са самотно живеещи. Обядът включва супа , основно ястие и десерт . Стойността му е 1,50 лв. Храната ще бъде доставяна всеки работен ден 
по домовете на всички , които ползват услугата със специализирания автомобил на Домашен Социален Патронаж.Трапезарията ще работи два месеца – до 
16 април 2007 г.

Информацията за възрастните хора,които се нуждаят от услугата бе предоставена от Дирекция ”Социално подпомагане” гр.Тервел. Служител от общината 
посети всички хора и ги запозна с условията за ползване на трапезарията. 

Откриването стана в залата за хранене на ученическия стол на СОУ „Йордан Йовков” в 13,30 ч.Тези , които се придвижват трудно, получиха храната по 
домовете си. На възрастните бе разяснено кога , как и каква храна ще получават. Бяха запознати и с финансирането на проекта. Средствата се осигуряват от 
Агенцията за Социално Подпомагане и КНСБ. Общината поема транспортните разходи и тези за приготвяне на храната.

Н О В А  у С Л у ГА  з А  В Ъ з РА С Т Н И Т Е  Х О РА  О Т  Г РА Д  Т Е Р В Е Л

б Р И Ф И Н Г
НА БРИФИНГ В ОБЩИНАТА БЕ ПРЕ ДС ТАВЕН ПРОЕК Т ПО ПРОГРАМА “АК ТИВНИ УС ЛУГИ НА ПА ЗАРА НА ТРУДА”

На 16 февруари т.г. бившият министър на труда и социалната политика г-н Иван Нейков представи проекта на Балканският институт за труд и социална 
политика “ Инфоинвест – общини Тервел и Шабла”. Целта на проекта е в рамките на шест месеца да се събере и анализира информация за двете общини 
, която да послужи за основа за изготвяне на техни инвеститорски профили. Информацията ще бъде анализирана на базата на 120 критерия , които са 
базисни за бъдещи инвестиции в двете общини. Продуктът ще се представи на български и английски език и ще бъде достъпен за ползване в интернет 
пространството. Общинското ръководство подкрепи проекта , тъй като счита , че нашата община има нужда от популяризиране на потенциала и ресурсите 
си и това популяризиране ще донесе неоспорими ползи , макар и в по – далечна перспектива. Проектът се финансира изцяло от Агенцията по заетостта . 
Реализацията ще се наблюдава от ДБТ Тервел.

М О Е Т О  “ ГА РД ж Е ”  Е  Н А й - Х у б А В О  И  Н А й - у М Н О
Класната пита Кирчо:
- Кирчо, какво работи баща ти ?
- Ами той работи в една месарница … значи е месар. 
- А майка ти ?
- Ами тя работи в една хлебарница … значи е хлебарка. 

Бащата на Николайчо го пита:
- Ники, как завърши  годината ?
Николайчо отговаря:
- Супер, тате- удължиха ми договора с 5-ти клас с още една 
година. 


