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П Р Е Д С Т А В Я М Е  В И

„Всичко произлиза от водата.
Чешма, плод на истинско старание, извор, създаден от 

човека, носител на добродетел, източник на вода, дар от 
„мехлема на благодеянието” на благодетеля Ибрахим ага-
банбашия от свитата на великия везир. Изгради и съживи 
това свято място. Водата беше в ръцете на свети Георги, ако 
водата на този извор, вода за всичко живо, не бе потърсил в 
околността. Не хаби нито капка от водата му ! Самият извор 
сочи датата –благоволението на Ибрахим ага създаде този 
свещен извор.”

Това гласи надписът от 1840 год. на голямата чешма в село 
Жегларци. Легендата е друга и тя няма нищо общо с надписа. Според 
книгата на Жеко Попов „Жегларци, Орляк, Зърнево и околността”- 
„Джиджи баши, турският бей в селото, имал красива дъщеря. Той 
бил извънредно строг към нея и се канел да се сроди с богат турски 
офицер от Силистра. Бащата дал много средства за приготвяне 
на моминския чеиз, но се случило нещастие- девойката обичала 
друг, беден момък от селото и от мъка се разболяла и умряла. Беят 
разбрал несправедливостта си и продал приготвения чеиз, като 
със средствата построил каменна чешма за хаир, бяла, хубава като 
единствената му дъщеря.”

Интересна е легендата за каменната чешма в с. Поп Груево. На 
грънчаря Иван Николов Михалев /1905-1973/ от вече заличеното 
добричко село Горско се родила дъщеря Донка /1934-1989/. Залиняла 
тя още от дете от нелечима болест. Тръгнал баща й с каруцата по 
градове и села лек да й търси. Спрял в тервелското село Поп Груево. 
Там стари мъдреци му казали, че за да оздравее ще трябва да стори 
някакъв себап- да изкопае кладенец, да построи или възстанови 
изоставена чешма, та като мине морен пътник край тях и реши да 
пие вода, да пожелае на този, който ги е строил, добро здраве и 
дълъг живот. Послушал баща й съветите 
на старците и тръгнал да търси такава 
чешма. Открил я в това село. Намерил 
каменоделци за четирите и олука, които 
след три-четири месеца той закарал до 
чешмата. Майсторите бързо си свършили 
работата и написали, че чешмата е 
възстановена от грънчаря Иван Николов. 
Нарекли я Голямата чешма. Построена 
била в 1797 год. Имала 25 корита. Дали от 
това, дали от друго- никой не разбрал, но 
животът на дъщеря му се удължил до 55 
години. Родила две дъщери, отгледала и 
внуци. 

Нека не забравяме, че каменната буква най- трае. Книгата я гори 
огън и дървото гние. Желязото го пие ръжда. Само камъкът на всичко 
трае. Затова всичко написано върху камъка достига до нас. Стига да 
знае човек да го чете и стига да иска. 

По нашия край много нещо е изписано по каменните чешми. 
Много длето и желязо са се били с камъка – под напукана ръка, 
мазолеста и даровита … Не камъка са дълбали тези ръце, а очи са 
отваряли върху него. Да минат векове- други да дойдат, ала доде има 
народ по земята ни- да има пред какво да спре крачката си, да има 
къде да коленичи и да пие вода, да облажи душата си…

Написаният камък и крачка спира, и душа облажава –с духовна 
сила, с памет и обич, които отдалече идат …

Ние, като хора живеещи на тези земи, сме задължени на 
каменните чешми, на техните надписи. Защото хартията, освен че се 
гори, тя се и под ключ слага, а камъкът не можеш. Всяко време се е 
писало и разписвало върху камъка, ала в неговата корава гърбина 
най-вярно се е писало писмото на нашето оцеляване. 

И други ще четат. Едни ще забравят думите на далечните ни 
прадеди. Може и тъй да трябва- на този свят има еднаква нужда и от 
хора, дето помнят, и хора дето забравят. 

Нека се вглеждаме в каменните чешми на „нашето село” и не 
забравяме, че всяка каменна чешма има своята история. Много 
са непреведените надписи от чешмите ни, други са безвъзвратно 
изгубени, пропаднали, като този на голямата чешма от Орляк, която 
има „Г”-образен вид; строена е от неголеми блокове и има два чучура. 
Преданието говори, че при строежа на чешмата била пренесена 
жертва, за да не се събори. Колко ли сенки са влезли в темелите на 
нашите Големи чешми, колко ли млади невести, останали без сенките 
си, са залинели и са си отишли от този свят. За да се превърнат в 
здрава, красива каменна чешма по прашните ни добруджански 

пътища. И все  си мисли човек, нали 
е камък, нали е без душа, защо му е 
човешка сянка. Нали е по-силен и по-
вечен от човека, защо търси тленната 
сянка на една крехка женска снага ?

Или това магическо женско тяло, 
с все тайните, дето носи в себе 
си, е потребно на камъка и нему 
живот да даде, както е дало на 
човека, от неговите пазви да 
смукне камъкът, за да се вякчи 
още. И сянката на тленното да 
се превърне в сила, която тъй да 
подреди и превърже камъка с 

невидими връзки, че за векове да се укроти и да дава път на водата, 
която е вечната, неизплакана сълза на вградена сянка. 

Не е случайно, дето в мостовете и чешмите се вгражда сянката 
на най- младата, най- личната, най- хубавата, онази, в която животът 
тепърва ще бушува, тепърва ще се чупят клончетата на човешкото 
дърво, за да се плоди то и разцъфтява … Тъй камъкът искал сам душа 
да хване, защото и той несловесният, усещал, че една работа, душа в 
която няма, тя нищо не струва. Старият камък я разбра тази проста и 
дълбока работа за душата, дано ние днешните хора я разберем. 

И ако я разберем ще опазим огромното си богатство- наречено 
-Каменни чешми и няма безразлично и „без душа” да гледаме, 
как бездушни и безпаметни хора рушат чешмите ни водени от 
иманярски страсти, замърсяват чистата изворна вода, пропиляват я, 
рушат коритата, оставят след себе си белега на своята безотговорност 
и забравят мъдростта на надписа: „Не хаби нито капка от водата … 
Всичко произлиза от водата”. 
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И С Т о Р И ч Е С К А   Р У Б Р И К А
Скъпи читатели, ще продължим с 

традицията си да Ви запознаваме с известни 
личности с особени заслуги към Добруджа. 
Материалите са подготвени от член кор. 
проф. д.и.н. Георги Марков, който е съставител 
и редактор на книгата „Из миналото на 
Добруджа. СЪБИТИЯ И ЛИЧНОСТИ”.    

С и л е н  и  с ъ с  с л а б о с т и т е  с и

Със Стефчо, с първородния си с ин,  у чи те лк а т а Анас т ас и я и 
търговецът Тошо Тошев от Стара Загора се сдобили на 18.12.1859 г. 
Момчето било дребно, но буйно. Слабовато наглед, то се славело със 
своята жилавост и пъргавина. Било и доста духовито. През 1870 г. 
майка му се преместила да даскалува в Габрово и взела със себе си своя 
син. Тук той учил в мъжкото класно училище цели шест години.

Завършила в Одеса, Анастасия Тошева посрещнала с възторжено 
слово генерал Гурко като освободител на града им на 10 юли 1877 
г. Малкият Стефан бил обзет от голямо желание да се запише 
опълченец и да се бие с османлиите. Подир поредица преодолени 

препятс твия той все пак успял да влезе във войската, обаче 
като преводач.

След войната, на 12.12.1878 г. Стефан Тошев се записал към „ко-
мандата на „волноопределяющите се” за юнкер във военното учи-
лище в Пловдив. Изкарал краткосрочен курс и на 10 май следващата 
година с танал прапоршчик (подпоручик). Изпратили го да служи 
в 6-а дружина на Източнорумелийската милиция, която била на 
гарнизон в Стара Загора.

На младия амбициозен офицер не се понравила милиционерската 
орисия и побързал да се прехвърли във войската на Княжество Бъл-
гария.

През 1832 г. Стефан Тошев станал поручик, а на 30 август 1885 
година го произвели капитан. Дни по-късно бил назначен командир 
на дружина в 3-ти пехотен бдински полк.

Есе н т а з ап очна ла п ър в а т а отбранителна за младата ни 
армия война - със сръбските нашественици.

В  н а ч а л о т о  н а  б о й н и т е  действия срещу сърбите капитан 
Тошев бил началник на Трънския отряд, който имал в състава 
си три дружини и една батарея. На 3 ноември 1885 г. Моравската 
дивизия атакувала нашия по-малоброен отряд. Българите 
упорито отбивали врага, обаче били принудени да отстъпят. 

Все пак командирът, който дълбоко преживял тази так тическа 
трагедия, успял да заблуди неприятеля и да спечели малко време.

На 6 ноември дружината на капитан Тошев взела участие в 
а т а к а т а  н а  в и с о ч и н а т а М е к а Црев, а на следващия ден дръзки-
ят български капитан пак повел своите юнаци срещу сърбите и 
превзел първата позиция на Три уши. При тази атака капитан 
Стефан Тошев бил ранен и в двата крака и не можел повече да води 
своя с тегнат с трой.

Скоро след това, под впечатленията на непосредствено 
преживяното, офицерът изразил и интелигентнос т та си, като 
проявил писателски дар. Той станал автор на първата оригинална 
батална книга в българската литература с бойни спомени, 
озаглавена „Писма от войната”, където посочвал откровено и 
своите собствени грешки.

Когато ставало дума за неговите човешки слабости, и прия-
тели, и врагове първо посочвали отношението му към жените. С 
него било свързано и безразборното му и безразсъдно пилеене на 
пари. Оженил се млад, той и рано се развел. Може би затова пилеел 
и заплата, и хонорари в компании на македонски харамии и на кра-
сиви шансонетки. А станал автор и на доста други документални 
книги.

Бохемските увлечения не попречили на служебната кариера на 
старателния офицер. За участието му във войната с ъс с ърбите 
той бил декориран с Военния орден „За храброст” - IV степен, 
и сребърен медал. А от 1 април 1887 г.  с т а н а л с т а р ш и о ф и ц е р -
майор. След осем години, на 2 август 1895 г., бил вече полковник.

През 1904 година Стефан Тошев бил издигнат на отговорна 
длъжност. Станал заместник-началник на шопската, на Софийс-
к а т а диви зи я,  а  п р е з п р о л е т т а на 1908 г. приел поста титулярен 
командир на дивизията. През всичкото това време като предан 
войник той непрек ъснато обогатявал своите знания във во-
енното дело и непрекъснато израствал и се утвърждавал в сре-
дата на най-просветените, знаещите наши началници.

Вече застаряващ, продължавал да се младее, а от първия ден 
на новата 1904 година вече бил с генералски пагони на раменете. 
Това никак не променило неговата наперена и живописна фигура. 
Винаги бил спретнат, с юнашки накривена фуражка, поизпъчен. 
Крачел бодро и напето, като юноша.

Полковник Стефан Стефанов

Следва продължение 

През изминалия период от 26 юли до 1 август 2008 год. 
на територията обслужвана от Областна Дирекция „Полиция” 
(ОДП)-Добрич, са регистрирани 16 криминални престъпления 
и  произшествия.  

През изминалите дни на територията обслужвана от ОД 
„Полиция”- Добрич са регистрирани 36 пътно-транспортни 
произшествия, с трима пострадали граждани. 

Поделенията на ОД „ПБЗН”-Добрич са участвали в гасенето 
на 35 пожара. Голяма част от пожарите са възникнали основно 
в сухи треви и отпадъци. Няма нанесени материални загуби.

В последните дни зачестиха пожарите в стърнищата. 
До 30.07.2008г. има възникнали пожари в землищата на 
с. Каблешково, с. Долина, с. Карапелит, с. Владимирово, с. 
Рогозино, с. Пчеларово, с.Кардам, с.Равнец, гр.Шабла, с.Белгун, 
с.Травник, където ако не беше намесата на огнеборците, 
пожарите можеше да се разпространят на големи площи 
и да засегнат не само трайни насаждения, но и стопански 
сгради, вилни и жилищни постройки и дори да застрашат 

цели населени места. В следствие на запалване на стърнища 
могат да бъдат задимени и пътища, което би довело не само 
до затруднения в придвижването на МПС, но да предизвика и 
възникване на пътнотранспортни произшествия, които да са 
причина за отнемане на човешки животи.

Метеорологичната прогноза за месец август е за високи 
температури и засушаване, което е реална предпоставка за 
нарастване на пожарната опасност. 

В тази връзка ОД “ПБЗН” – Добрич напомня категоричната 
забрана за опалване на стърнища и слама, суха трева по 
слоговете и крайпътните ивици, регламентирана в Наредба 
І-153/ 1999г. за опазване на земеделските обекти, зърнените 
храни и фуражите от пожари, както и  Чл. 6, ал. 1, т. 2 от 
Закона за опазване на земеделските земи, който забранява 
“изгарянето на стърнища и други растителни остатъци в 
земеделските земи”.

ВАЖно СъоБЩЕнИЕ:

Внимание! опасност от измами по 
телефона!

Продължават опитите за измами по телефона. В тази 
връзка Областна дирекция “Полиция” – гр.Добрич отново 
призовава гражданите да бъдат особено внимателни и да не се 
доверяват на случайни  телефонни обаждания. Измамниците 
са изключително находчиви и комбинативни, често сменят 
сценариите, като един от най–използваните през последните 
месеци е следния:

По телефона се обажда най – често мъжки глас, който със 
силно разтревожен тон, а в някой случаи дори плачейки пита: 
“Позна ли ме? В тежко положение съм ... “. В случаите, когато  
случайно набрания по телефона гражданин разпознае гласа 
на свой роднина, познат или приятел, телефонният измамник 
незабавно се възползва от това заблуждение и съобщава, че е 
допуснал тежко пътно – транспортно произшествие, при което 
е ранил или убил човек и в момента е задържан в полицията 

и до него стои дознател, следовател или адвокат. След това 
дава слушалката на мнимия дознател /следовател или 
адвокат/, който съобщава на въведения вече в заблуждение 
гражданин, че нещата с неговия близък могат да се “уредят”, 
но е необходимо да се плати известна сума. Обикновено сумата 
варира от няколко стотин до няколко хиляди лева. След като 
измамника получи съгласието, че ще му бъде дадена исканата 
сума, на адреса на въведения в заблуждение гражданин 
незабавно се явява непознато лице, което след като получи 
парите, веднага се оттегля в неизвестна посока.

Полицията Ви съветва, ако към Вас бъдат отправени 
подобни искания, да не се доверявате само на телефонното 
обаждане, колкото  логично и убедително да звучи то. Да не 
съобщавате на непознати лица по телефона лични данни, 
адреси и роднински връзки и в никакъв случай да не им 
предоставяте парични суми. При всяко съмнително обаждане, 
преди да предприемете  каквито и да било действия по 
изпълняване на “молбата”,  да позвъните  на тел. 166. Ако 
въпреки предпазните мерки станете жертва на измама по 
телефона, незабавно се обадете на тел. 166. Спешният телефон 
на полицията се избира безплатно от всички телефони. 

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. Непродаваемото имущество на фалиралия обувен 
завод “Добрич” АД да бъде предадено на фирма за 
изкупуване на вторични суровини, реши на последното си 
заседание събранието на кредиторите на дружеството. 874 
работници и служители на завода са получили неплатените 
им възнаграждения. Продадени са търговската марка 
на дружеството, основната производствена площадка, 
магазин в Добрич, почивна станция в Балчик, цеховете в 
Ген. Тошево, с. Зърнево, с. Орляк, с. Карапелит, с. Воднянци, 
20 превоз ни средства /автобус, товарни автомобили, бусове, 
ремаркета, лек и коли, джип, мотокар и електрокари/, 
1540 машини и съоръжения, 75 185 чифта обувки, големи 
количества производствени материали и стопански инвентар. 
Непродадени остават 21 134 чифта обувки, произведени преди 
повече от 10 години, стопански инвентар и офис оборудване. В 
касата на дружеството в момента има 65 335 лв.

2. Върховният касационен съд е намалил с 4 години 
присъдата на 44-годишния изнасилвач Диян Христов от 
тервелското село Зърнево. Окръжните магистрати в Добрич 
го осъдиха на 12 години затвор. Решението им бе потвърдено 
и от Апелативния съд във Варна. Върховните съдии решиха, 
че присъдата е твърде сурова и изнасилвачът трябва да 
остане зад решетките само 8 години. На 9 октомври 2006 г. 
Диян Христов изнасилил 12-годишно момиче. Насилникът се 
възползвал от безпомощното състояние на момичето – то не 
можело да се движи без чужда помощ, заради психическото 
заболяване говорът му е силно затруднен. Пред Добричкия 
окръжен съд 44-годишният мъж не се е признал за виновен. 
Върховните съдии са счели, че жалбата на Диян Христов е 
основателна само в частта й относно справедливостта на 
наказанието. Законодателят приписва голямо значение на 
малолетието на пострадалите от такива престъпления с оглед 
възможните поражения върху нормално развиващата се 
човешка психика. Пострадалата обаче е с тежки увреждания 
и поради слабоумието си /определящо невъзможността й 
за самоотбрана, наред с детската церебрална парализа/, 
изобщо не е в състояние да достигне осъзнаване на случилото 
се с нея, мотивират решението си върховните магистрати. 
Постановената от тях присъда е окончателна.

3. Пшеницата от новата реколта да не се продава на 
цени по-ниски от 300 лв. за тон призовават от ръководството 
на Областния съюз на земеделските кооперации /ОСЗК/ в 
Добричко. Достигнатите средни добиви от ечемик, рапица и 
пшеница от земеделските кооперации в Добричка област са на 
сравнително високо ниво, което дава основание за финансово 
укрепване. В същото време обаче имаме опасения, че както в 
предходни години и сега купувачите и прекупвачите отново ще 

се опитат да диктуват условията на пазара, предупреждават 
от ОСЗК. Необходимо е земеделските производители и 
кооперации да отстояват исканията си, а не търговците да 
определят цената на продукцията им. 

4. 885 са случаите през 2008 г. на спрени месечни помощи 
за бедни лица и семейства в Добричка област заради изтичане 
на 18-месечния максимален срок на подпомагане. От 1 юли 
този срок става 12 месеца и се очаква броят на оставащите 
без социални помощи да расте. Отпадналите от подпомагане 
са насочени към Бюрото по труда за търсене на възможности 
за професионална реализация. През юни 2008 г. помощи 
са получавали 1409 лица и семейства, сочи справката на 
Регионална дирекция “Социално подпомагане”. От нея става 
ясно, че повечето бедни, отпаднали от подпомагане, са 
назначени по програми за временна заетост. Те остават на 
държавна издръжка, но вместо социални помощи получават 
заплати от парите на данъкоплатците. 1600 молби за помощи 
за отопление през предстоящата зима са постъпили в 
дирекциите “Социално подпомагане” в областта. Размерът 
на подпомагането е 56,50 лв. на месец или 350 киловатчаса 
електроенергия.

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

1. В случаите, когато телефон 160 не може да бъде избран, 
българските граждани да набират номер 112. Това съобщи 
МВР в разпространено до медиите съобщение. В него е 
посочено, че поради аварии през предишното денонощие на 
два пъти за кратък период не е било възможно набирането 
на телефон 160. От МВР съобщиха, че в подобни ситуации, 
когато по независещи от тях неизправности не е възможно 
позвъняването на 160, гражданите да се обръщат към единния 
европейски номер за спешни повиквания 112. Постъпилите по 
тази линия сигнали ще бъдат своевременно препратени на 
съответните компетентни служби, се посочва в съобщението.

2. Ако продавачката в супермаркета няма трудов 
договор, тя не може да бъде глобена от данъчните инспектори 
за неиздаване на фискален бон. Причината - според родното 
законодателство, след като работникът няма регистриран 
в НАП трудов договор, той не се води на работа и не може 
да бъде задължен да издава фискален бон. Това е само 
една от хилядите вратички в закона, от която се възползват 
работодателите, за да укриват данъци и да се разминават с 
актове за своето нарушение.

3. Над 100 лв. коледни добавки за пенсионерите обеща 
премиерът Сергей Станишев по време на срещата на тройната 
коалиция в Банско. Той уточни, че през 2006 г. възрастните 
хора са получили по 50 лв. над пенсията си, през 2007г. - 100 
лв., а тази година трябвало да има възможност за по-голяма 

увеличение. 
4. Евтиният алкохол поскъпва. Причината е, че 

стъкларите вдигат с 50 стотинки бутилките. Шишето е една 
трета от крайната цена на евтиното вино, обясняват от избите. 
Затова най-достъпните марки вероятно ще скочат поне 
с 10 на сто. Вместо за 4,50-5 лева бутилката ще ни излиза 
5,50 лв., прогнозират винари. Според тях обаче марковият 
алкохол няма да поскъпне заради жестоката конкуренция. 
При елитните напитки увеличението на бутилките ще остане 
за наша сметка, обясняват винпромите. Много от тях вече се 
спасяват с внос на амбалаж от чужбина. “Там правят, каквото 
поискаме, а у нас ни изнудват с надценки за фирмени бутилки”, 
оплакват се винарски шефове.

5. Държавата ще връща децата в класните стаи с резен 
сирене или чаша мляко. От фонд “Земеделие” ще отпускат 
на родните школа помощ за закупуване на млечни продукти 
за хлапетата. Субсидията идва от Европейската комисия и е 
с цел да приучи хлапетата от малки редовно да консумират 
здравословните млечни продукти. Програмата на фонд 
“Земеделие” ще върви съвместно с Националната стратегия 
за по-пълно обхващане на учениците в задължителна 
училищна възраст. Със средствата ще могат да се купят по-
качествени млечни продукти, обясниха още от фонда. За да 
стигнат парите до школата, е необходимо директорите да 
представят документи за кандидатстване. Те ще се приемат от 
1 до 15 септември. Максималното дневно количество, за което 
се отпуска помощ, е равно на 0,25 литра еквивалент на мляко 
на ученик за ден. Полезната напитка може да е под формата 
на кашкавал, сирене или извара. Не е разрешено обаче да се 
искат пари за мляко като съставка за готвене. За млечните 
помощи ще могат да кандидатстват не само школата, но и 
предучилищните групи, както и детските градини.

По- важните новини през изминалата седмица от 
чужбина:

1. В Европа на първите две места по управление на 
автомобил в състояние на наркотично опиянение заемат 
Белгия и Германия. Това показват резултатите от изследване, 
проведено в 18 държави. В изследването са участвали 859 516 
шофьори. Резултатите показват, че броят на „наркоманите зад 
волана” в Белгия е 0,78%, а за Германия показателят е 0,54 на 
сто. Същевременно в Европа лидер по брой на пияни шофьори 
е Швейцария с 6,6%, в Германия са 1,2%, а във Франция 2,2 на 
сто.

2. Името Кадафи бе замесено отново в скандал, който 
може да прерасне в дипломатическа криза между Либия и 
Швейцария. Ето как либийският ръководител разчиства лични 
сметки, използвайки лостовете на държавното управление. В 
Швейцария съзнателно все още не говорят за дипломатическа 

криза. Отношенията между Берн и Триполи обаче са крайно 
обтегнати. “Става дума за изключително тежко положение, 
което трябва да бъде взето насериозно”, заяви миналата 
седмица говорител на швейцарското външно министерство. 
Поводът за това е арестуването на четвъртия син на Муамар 
Кадафи - Анибал, и съпругата му Алине в Женева. Дотам се 
стигнало след жалба на две жени от прислугата им, които 
обяснили в полицията, че върху тях било упражнявано насилие 
от страна на наследника на Кадафи. Анибал и бременната му 
съпруга пристигнали в Женева, защото искали детето им да 
се роди там. В продължение на два дни въпреки съпротивата 
на либийските бодигардове швейцарската полиция държа 
Анибал Кадафи зад решетките, а съпругата му в болница.

3. От 2009 г. всички пристигащи и заминаващи от 
Великобритания ще оставят на летищата пръстовите си 
отпечатъци. Това е част от остро критикувания правителствен 
план за борба с тероризма. Мерките ще бъдат прилагани както 
за пътниците на вътрешните, така и за тези на международните 
полети. Те се въвеждат въпреки съпротивата на влиятелната 
британска Комисия по свободния достъп до информация. 
В началото на годината тя принуди летище “Хийтроу” да 
се откаже от въвеждането на подобен план и предупреди, 
че той нарушава законите за защита на личните данни.  
Британското вътрешното министерство обаче твърди, че 
технологията с дигиталните снимки е остаряла и не може да 
гарантира сигурност на границите. Идеята сега е да се вземат 
отпечатъци на четири пръста - без най-малкия, преди да се 
влезе в зоната на безмитните магазини. След това пътниците 
ще бъдат сканирани и преди да се качат на самолетите. 
Пътниците от вътрешните и международните полети ще 
изчакват на едно и също място. Това даде повод на критиците 
да заявят, че се засилва опасността имигранти по-лесно да 
проникват в страната.

РубРика:

РубРика:

Тази пуста медицина… за всичко има отговори

Санаториум за алкохолици. Провежда се лекция за вредата 
от алкохола. 

Лекторът изважда един червей и пред очите на всички го 
потапя в чаша с водка. 

Червеят се сгърчва и умира. 
- Е, каква е поуката? - пита лекторът. 
От задния ред се чува глас:
- Че пияниците нямат глисти.

        ВИЦ нА БРоЯ  РубРика:
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През пролетта на 2007 г. Община Тервел кандидатства 
пред МРРБ , за да получи предварително финансиране на 
проект”Подобряване на уличната мрежа в гр.Тервел – улици 
„Алеко Константинов”, „Никола Вапцаров” , „Отец Паисий” и 
„Захари Зограф”.Целият проект е на стойност 908 599 лв. с ДДС.
След като бяха разгледани документите, общината получи 
авансово 150 000 лв. и стартира изпълнението на проекта.
Така преди да настъпи зимата улица „Отец Паисий”, която 
е основен подход към МБАЛ бе преасфалтирана.Започна 
работа по полагане на нова асфалтова настилка и по улиците 
„Алеко Константинов” и ‘Никола Вапцаров”,които се намират в 
централната част на града.До настъпването на зимния сезон 
бе ремонтиран основно и участък от улица „Захари Зограф”, 
който представлява естествено продължение на частта от 
същата улица, включена в ремонтираната в началото на  2007 
г. бизнесзона „Североизток”.Тази година, в края на м.юли, бяха 
осигурени 758 599 лв., с които Общината трябва да изпълни 
проекта до постигане на заявения при кандидатстването обем 

от дейности.След приключването му тервелчани ще имат 
още нови придобивки- ремонтирани участъци от тротоарни 
платна,още асфалтирани улични площи и други дейности по 
благоустрояването.

Общината ще може да ползва средствата, след като в 
МРРБ одобрят отчета за първия транш от 150 000 лв.Следва 
подаване на искане за 80% от осигурените 758 599 лв. При 
неговото одобрение ще стартира строителството по проекта.
След като всички дейности приключат и фирмата-надзорник 
оформи своите доклади, ще бъдат изплатени и финалните 20 
% .

Регламентирането на взаимоотношенията на общината 
с централния бюджет се осъществява с ПМС 179 от 22 юли 
т.г.От него е видно, че освен нашата община подобни проекти 
реализират още две общини в област Добрич – Балчик и Ген.
Тошево.Белият град получава 433 322 лв., за да довърши 
водопровод , а Община Ген.Тошево ще вложи в благоустрояване 
на 3 улици сумата от 255 939 лв.

Входът в един дом е като да срещнеш човек - дава 
първото впечатление. В него не се прекарва много време, 
но той може да влияе на настроението. Как да направим 
дома още от входа по-приветлив, подреден и красив? Това 
зависи от нас и от това как ще успеем да организираме това 
малко, но така важно място.

Често ни се приисква да освободим максимална част от 
пространството у дома, да махнем мебелите и не нужните 
вещи. Щом се приберем у дома трябва някъде да се събуем 
и оставим обувките, ключовете, мокрия чадър, чантата 

и шапката, палтото, пощата и т.н. … Не е лоша идея да 
сложим и телефона в това помещение, да предвидим 
място за пантофите за членовете на семейството и за 
гостите, обувалки и бои за обувки, като и други свързани 
с това прибори, ако имаме куче - каишки, ако имаме бебе 
- количка. Всички тези вещи трябва да заемат своето място 
във входното антре.

Ето списък на вещи, които могат да ни помогнат в 
организацията: 

Шкафче - дори и малко, шкафче за обувки би вършило 

добра работа. Ако има и горна част за закачване на дрехите 
би било още по-добре, а ако е съчетано с огледало (най-
добре в пълен ръст) и чекмедженце за дребните вещи - 
идеален вариант. Добре е да се предвиди място за сядане 
- ако помещението позволява - табуретка или дори малко 
диванче. За да украсим тривиалния шкаф можем да 
поставим в единия край естетично чадър и в зависимост от 
сезона - сухи или свежи цветя. 

Пода на помещението е добре да бъде лесен за 
почистване, защото именно във входното антре се цапа 

най-много, с влизането от улицата с обувки. Ламинираният 
паркет е удачен и лесно се почиства, но може да има 
проблем при дъжд, затова най-добрия вариант е теракот. 

Осветлението е важно за малкото пространство на 
входа. За да се получи максимален обем и уют поставете 
повече от едно осветителни тела и “заиграйте” светлината. 
Огледалата също спомагат в това отношение.

Застаряването на населението и негативните 
демографски тенденции са фактори, които влияят 
неблагоприятно върху икономическата устойчивост на 
страната. Хората в предпенсионна възраст, особено тези 
с ниско образователно равнище и без квалификация, 
трудно се адаптират към новите изисквания на пазара 
на труда и това затруднява трудовата им реализация. 
От друга страна, част от безработните над 50-годишна 
възраст притежават експертни възможности, които са 
голям резерв  при предлагането на труд.

Безработните хора над 50-годишна възраст са една 
от целевите групи на пазара на труда, към които през 
2008 г. приоритетно е насочена активната политика на 
пазара на труда. 

Агенцията по заетостта реализира програми и 
насърчителни мерки за обучение и заетост за възрастни 
хора, предвидени в Закона за насърчаване на заетостта.

1. Национална програма “Помощ за пенсиониране” 
Основната цел на Националната програма „Помощ 

за пенсиониране” е осигуряване на заетост и помощ за 
пенсиониране на безработни лица, на които не им достигат 
до 5 точки за формиране на  сбора от осигурителен стаж 
и възраст, който дава право на пенсия по чл. 68, ал. 1-3 
от КСО.

В НПДЗ през 2008 г. е предвидено по Програмата да 
се субсидира заетостта на 4 378 лица в предпенсионна 
възраст, от тях новонаети -  300 лица, за което са 
осигурени средства в размер на 13 123.8  хил. лв.

В Програмата могат да се включат безработни лица, 
които отговарят на следните условия:

- регистрирани бюрото по труда и търсят активно 
работа; 

- навършили възраст, която е до 2 години и 6 месеца 
по-малка от изискваната за пенсиониране за съответната 
година;

- не им достигат до 5 точки за формиране на 
необходимия сбор от осигурителен стаж и възраст, който 
дава право на пенсия по чл. 68, ал. 1-3 от КСО;

- не им е издавано разпореждане от НОИ за отпускане 
на пенсия на друго основание.

Лица от същата група с висок образователен статус 
и квалификация, с оглед използване на експертните 
им възможности, могат да бъдат назначавани като 
консултанти за подпомагане на работодателите. Целта е 
да се предава натрупания опит между генерациите.

Бюрата по труда изготвят картотека за броя на 
регистрираните безработни, които отговарят на условията 
за участие в Програмата и са представили удостоверение 

от териториалните поделения на Националния 
осигурителен институт /НОИ/ за недостигащ осигурителен 
стаж до  60 месеца (до 5 точки) за формиране на точките 
за пенсиониране по чл. 68, ал.1 – 3 на КСО. Картотеката 
съдържа информация за образователния статус и 
квалификацията на лицата.

На безработните в предпенсионна възраст, обект на 
Програмата, се осигурява заетост на пълно или непълно 
работно време (най-малко за 4 часа), за срок не по-
малко от 3 месеца и не повече от 30 месеца, необходим 
за придобиване право на пенсия съгласно изискванията 
на КСО, но до навършване на 65 годишна възраст, когато 
лицата придобиват право на пенсия по чл. 68, ал. 4 от 
КСО.

В Програмата като работодатели могат да участват 
частни и държавни предприятия, юридически лица с 
нестопанска цел, общински администрации, общински 
предприятия и други, които отговарят на изискванията на 
чл. 56, ал. 1 от Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) 
- нямат изискуеми публични задължения и мярката е 
допустима по Закона за държавните помощи.

На работодател, наел по трудово правоотношение 
безработно лице за работа по Програмата се предоставят 
средства от Държавния бюджет за срока, необходим 
за придобиване право на пенсия от лицето за: трудово 
възнаграждение в размер, определен в Националния 
план за действие по заетостта /НПДЗ/ за съответната 
година; допълнителни възнаграждения по минимални 
размери по Кодекса на труда и нормативните актове 
за неговото прилагане; възнаграждения за основен 
платен годишен отпуск по чл.155 от КТ; възнаграждение 
по чл.40, ал.4 от Кодекса за социално осигуряване и 
дължимите социални и здравни осигуровки за сметка на 
работодателя (без тези за фонд “Безработица”). 

2. Насърчителни мерки за заетост и обучение, 
стимулиращи работодателите за разкриване на работни 
места за наемане на безработни лица над 50 годишна 
възраст  

С оглед създаване на условия за трудова реализация 
на безработните лица в предпенсионна възраст, в 
Закона за насърчаване на заетостта е предвидена 
насърчителната мярка за стимулиране на работодателите 
да разкриват работни места и да наемат безработни лица 
от тази група. 

Насърчаване на работодателите да наемат 
безработни лица над 50 годишна възраст – чл.55а от 
Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ).

Съгласно чл.55а от ЗНЗ, на работодатели, наели на 

работа безработни над 50 години за срок не по-малко 
от 24 месеца, се предоставят средства от Държавния 
бюджет за трудово възнаграждение и всички социални 
и здравни осигуровки за действително отработеното 
време за всяко лице, но за не повече от 12 месеца. 
Работодателите ползват този насърчителен режим 
при условие, че осигуряват заетост на безработните 
лица, за допълнителен период, равен на периода на 
субсидиране. 

В НПДЗ през 2008 г. по тази мярка е предвидено да се 
осигури заетост общо на 2 507 лица над 50 години, от тях  
новонаети – 450, за което са осигурени средства в размер 
на   4  706.9 хил. лв. 

С оглед прозрачност и обективност е въведен 
конкурсен принцип при подбора на работодатели за 
ползване на насърчителните мерки за обучение и 
заетост. Процедурата за обявяване и разглеждане на 
заявките на работодателите е определена с Правилника 
за прилагане на ЗНЗ, като подборът на работодателите 
се извършва по методика, утвърдена от Министъра на 
труда и социалната политика.

За да участват в подбора за ползване на финансовите 
стимули по реда на ЗНЗ, работодателите трябва да 
отговарят на следните условия:

Да нямат изискуеми публични задължения;
Да отговарят на изискванията за отпускане на 

помощи по Закона за държавните помощи;
Да са регистрирани по действащото 

законодателство.
Към момента на подаване на заявките за ползване 

на насърчителната мярка по чл.55а, числеността на 
персонала в предприятието да не е по-малка от средно 
списъчната численост за последните 6 месеца.

Нови преференции за работодатели
Една от основните цели на активната политика на 

пазара на труда и услугите по заетостта през 2008 г. 
е повишаване на заетостта чрез обезпечаване на 
потребностите на бизнеса с качествена и производителна 
работна сила. 

Последните промени в Закона за насърчаване 
на заетостта (ЗНЗ) въвеждат нови възможности за 
обучението на възрастни, включват се нови групи 
за субсидирана заетост и обучение, адаптират се 
регламентите на закона към новите реалности на 
пазара на труда при повишено търсене на работна 
сила и необходимост от нарастване на предлагането на 
квалифицирани кадри.

На работодатели, разкрили работни места и 

наели по трудов договор за срок не по-малък от 24 
месеца безработни майки (осиновителки) с деца от 
3 до 5-годишна възраст, се предоставят средства за 
трудово възнаграждение и всички социални и здравни 
осигуровки, но за не повече от 12 месеца (чл.53а, ал. 1 от 
ЗНЗ).

Работодателят има право да предложи обучение 
за придобиване на професионална квалификация за 
наетите безработни майки (осиновителки) с деца от 3 
до 5-годишна възраст 1 (по ал.1). За лицата, включени 
в организирано от работодателя и Агенцията по 
заетостта обучение за професионална квалификация, 
на обучаващата институция се предоставят средства, 
съгласно чл.30а, ал.2. (чл. 53а, ал. 2 от ЗНЗ).

На работодатели, които разкриват работни места за 
чиракуване на безработни лица с основно или по-ниско 
образование и без квалификация, за срок не по-малък 
от 12 месеца, се предоставят средства от държавния 
бюджет за трудово възнаграждение и всички социални и 
здравни осигуровки, но за не повече от 12 месеца (чл.55г, 
ал. 1 от ЗНЗ).  

Работодателят е длъжен по време на чиракуването 
да осигури обучение на наетото лице на конкретното 
работно място от наставник - друг работник или служител 
(чл.55г, ал. 2 от ЗНЗ). Наставникът, на когото е възложено 
да обучава в процеса на работа наетото лице по 
съответната професия или занаят, трябва да притежава 
квалификация, удостоверена с документ, и минимум 3 
години трудов стаж по същата професия или занаят (чл. 
55г, ал. 3 от ЗНЗ). 

На работодателя се предоставят допълнително 
средства за трудово възнаграждение за наставника в 
размер, определен в НПДЗ за съответната година. 

Работодател, който запазва заетостта на наетите 
за чиракуване лица за допълнителен период, равен на 
периода на субсидиране т.е. още за 12 месеца, получава 
средства за наставника, съгласно чл.30а, ал.2, за времето 
на наставничество, но за не повече от 24 месеца (чл.55г, 
ал. 5 от ЗНЗ) и за допълнителния период (чл.55г, ал. 4 от 
ЗНЗ).

Нови преференции има за лицата, които 
непосредствено след започване на дейността по 
сключени договори за самостоятелен бизнес като микро-
предприятие и за земеделска дейност, могат да получат 
допълнителни суми, съгласно чл.30а, ал.2 за срок не 
повече от 12 месеца (чл.49, ал.4 и чл.49а, ал.4 от ЗНЗ).
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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

На 26 и 27 юли 2008 г. се проведе Десети 
Международен фестивал за изворен 
фолклор в с. Дорково обл. Пазарджик. Наред 
с участниците от България, Грузия, Гърция, 
унгария, Словения, Германия, Македония, 
Полша, Хърватия и Испания взеха участие и 
малките танцьори от Детски танцов състав 
към читалище „Дора Габе” с. Жегларци.

Отвсякъде се лееха багрите на красивите 
национални костюми и чудесна музика 
огласяше китното родопско село.

Малките ни танцьори се отличаваха 
в пъстрото мнозинство с красивите си 
добруджански костюми и не останаха 
незабелязани. Още преди изявата им наши и 
чуждестранни зрители ги спираха и разпитваха 
за родното им място и желаеха да се снимат с 
тях. Бурни аплодисменти ги съпроводиха още 
от зазвучаването на красивата добруджанска 

музика и в продължение на десет минути 
децата изправиха на крака зрителите. Под 
звуците на „Добруджанската ръка”, „Данеца” 
и „Сърба официриаска” се изви кръшно хоро 
около сцената, та чак до улицата, на което се 
заловиха и стари, и млади.

Фестивалът нямаше конкурсен характер, 
но танцьорите ни бяха отличени с Диплом и 
специално изработен почетен приз.

Този фестивал ще остави незабравим 
спомен в съзнанието на децата, за което 
заслуга има и общинското ръководство на гр. 
Тервел в лицето на г-жа Стефка Костадинова, с 
чиято помощ беше осъществено участието ни, 
за което искрено и благодарим. 

Иванка Стоянова - худ. ръководител
Галина янакиева – чит. секретар

Д И П л о М  И  П о ч Е Т Е н  П Р И З  З А  Д Е Т С К И  ф о л К л о Р Е н  С ъ С ТА В  К ъ М  нч - С .  Ж Е Гл А Р Ц И

„Трепти под небето
ехти и се пени
морето, морето
с вълните зелени.” 

На 28.07 и 29.07.2008 г. в ОДК „Малкият 
принц” беше проведен пленер на тема „Нека 
да е лято”. В мероприятието взеха участие 25 
деца на различни възрасти. участниците бяха 
разделени на две възрастови групи. Първа 
възрастова група – от 6 до 8 години и втора 
възрастова група – от 9 да 12 години.

     През първият ден на пленера децата  
скицираха своите  представи и виждания за 
лятната ваканция. През втория ден на пленера 
работиха с бои, цветни моливи и пастели. 
Педагозите от ОДК „Малкият принц” бяха 
затруднени в определянето на победителите. А 
те са :

В първа възрастова група от 6 до 8 години: 
на първо място–Радостина Георгиева, второ 
място–Андреа Милкова  трето място – Велина 
Боянова. Поощрителни награди  получиха 
Виктория Юлиянова, Ралица Петрова и Моника 
Иванова.

Във втора възрастова група наградени 
бяха: на първо място – Ива Стефанова , на второ 
място– Христина Железова, на трето –София-

Ниди Фалк. Поощрителни награди  получиха: 
Димитър Здравков, Моника Валентинова, 
Константин Георгиев и Андрияна Димитрова.

Награда за най-малък участник получи 
Тошко от София.

Творенията на тервелските таланти, можете 
да разгледате на втория етаж в Община 
Тервел.

„Моят домашен любимец”

На 31.07.2008г. беше проведено следващото 
мероприятие от общинска ваканционна 
програма „Наше лято” – „Моят домашен 
любимец”.

  В този хубав слънчев ден, в 10:00 градския 
парк се превърна в една мини зоологическа 
градина. Най-много бяха децата с кучета от 
различни породи, след тях бяха красиви и мили 
котета, рибки, папагали, гълъби, декоративни 
зайчета, хамстери, морски свинчета и др. 

Всеки малък стопанин разказа за своя 
домашен любимец – как се казва, грижите 
които полага за него, с какво се храни и т.н. И 
преди да бъдат наградени, малките любители 
на животните направиха парад със своите 
приятели-животните.

В това мероприятие взеха участие 27 
деца със своите домашни любимци.Зрители 
на животинското шоу бяха група деца от ЦДГ 
№ 3 „Първи юни”, родители и приятели на 
животните. Поради големия брой участници 
победители нямаше, а всички бяха наградени. 
Наградите и почерпката за децата участвали в  
двете мероприятия  бяха осигурени от Община 
Тервел.

ОДК напомня и за следващото си 
мероприятие което е ПИКНИК, който ще се 
проведе на 07.08.2008г. от 10:00  в градския 
парк.

очАКВАМЕ ВИ, 

СКъПИ ПРИЯТЕлИ !

н Е К А  Д А  Е  л Я Т о

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

Поколения, поколения:
Жена отива при мъжа си в затвора и си говорят. 

Тя: 
- Децата вече започват да питат?
- Какво? Къде е татко ли?
- Не! Къде си заровил откраднатото...

Ж и в о т и нч е,  о б г р а д е н о  с  л ю б о в

н а й -д о б р и я т  п р и я т е л  н а  ч о в е к а

П л е н е р  Л я т о  е  -  д а  н а р и с у в а м е  м о р е На г р а д е н и т е  о т  П л е н е р а

п е р н а т и  и  х в ъ р к а т и, г р и з е щ и  и  л а з е щ и -
д о м а ш н и  л ю б и м ц и


