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П Р Е Д С Т А В Я М Е  В И

Уважаеми съграждани,

Измина първата година от мандата на 
местната власт.Преди 12 месеца в Тервел и по 
селата се вихреха бурните страсти на местните 
избори.Изговориха се много думи,изказаха 
се много мнения,изсипаха се упреци и 
хвалби,поеха се обещания….За някои местните 
избори са упражнение,което се повтаря на 
всеки 4 години и за което те се подготвят 
по определена “рецепта”.Тя задължително 
включва свирепо критикуване на опонента и 
убеждаване на гласоподавателите да гласуват 
за определения кандидат.Дали обаче това 
е начина,по-който хората могат да бъдат 
мотивирани да упражнят правото си на глас 
и да станат част от общата воля на няколко 
хиляди души,които определят човека,който 
според тях ще направи най-много , за да 
защити обществения интерес.Дали всички 
могат да се ориентират правилно в сложния 
лабиринт на междуличностните отношения и 
спомените си от детските и младежки години 
и да преценят достатъчно обективно коя е 
личността,която притежава оня комплекс от 
качества, гарантиращ доброто развитие на 
общината.Едва ли.За съжаление умението да 
се преценява и оценява трезво,когато става 
дума за познати хора,родили се и израснали 
заедно в малък град или село е привилегия 
на малцина.Затова често изборните резултати 
са изненадващи и са отражение на порочни 
изборни практики,които т.нар.”демократично” 
общество не може / а може би не иска / да 
изкорени.Има обаче неща,които говорят сами 
за себе си.Те не могат да не бъдат преценени 
правилно,ако човек умее да анализира 
информацията която стига до него – от местни 
,регионални и национални медии,от пътувания 
в други населени места,от срещи и разговори с 
други хора.Тези неща са делата на хората,които 
съставляват т.нар.местна власт.Не би трябвало 
да е трудно да се направи преценка с какво 
темпо се печелят парите,които се превръщат 
в огромни площи санирани детски и учебни 
заведения, в обновени улици,тротоари и алеи, 
в приветливи обществени сгради,в културни 
и младежки прояви, та дори и в общински 
вестници,за да достига информацията как 
общинските служители харчат събраните от 
данъци пари до повече хора.Не би трябвало 
да е трудно да се направи преценка какво още 
липсва на общината като дейност на местната 

власт и какво може да се направи,но в кои 
отношения пък тя стои по-добре от други 
подобни на нея малки общини. Сигурно не 
е невъзможно да се “види” , че нещата не се 
случват сами, а някой ги предизвиква да се 
случат.И точно това е мисията на хората,които 
са избрани от гражданите , за да излязат извън 
рутината и чиновническия осемчасов ритъм 
на една общинска администрация и да карат 
нещата в общината да се случват. Да бързат 
и не гледат часовниците си ,тогава когато се 
касае за конкуренция между много общини и 
е ясно, че ще бъдат одобрени проектите,които 
осен, че са добри, са и внесени най-рано; да 
обмислят правилно, без да бързат, тогава, 
когато става дума за човешки съдби или за 
важни решения,чиито последици ще траят 
много години.

Материята за властта и в частност 
за местната власт е сложна. За жалост 
обективната преценка в тази сфера е почти 
изключение. Затова и съществува мисълта 
“Всеки народ заслужава управниците си.” 
Ако тези управници  предпочитат личния 
си комфорт и възприемат кметския стол 
като четири години лесно придобит стаж за 
пенсия,значи не сме преценили правилно.
Ако се оправдават,че проекти могат да 
печелят само големите общини, а нашата не 
може, а в същото време усвояват средства от 
европейски фондове за свързани с тях фирми - 
значи пак не сме преценили правилно. Нещата 
не са сложни. Зависят си от нас, избирателите. 
Ако се сърдим на някого за това,че нещо в 
личния ни живот не се е наредило,така,както 
ни се иска и твърдим,че няма да гласуваме,то 
едва ли проблемите ни ще се разрешат,но със 
сигурност преценката за това,кой да управлява 
общината през следващите 4 години няма да 
бъде наша.

По въпроса за местните избори може 
да се разсъждава още дълго. Но тъй като 
сериозните неща в живота са твърде много, Ви 
предлагаме да отбележим първата година от 
кметския мандат по един нестандартен начин. 
С едно шеговито интервю за вестник Нова 
Добруджанска трибуна, дадено от Кмета на 
Общината. В него е заложено на чувството за 
хумор,което е едно от най-хубавите човешки 
качества. Обръщаме се към нашите читатели с 
молба да говъзприемат от смешната му страна 
и да се забавляват,  докато го четат.

ЗА ПЪРВАТА СЕРИЯ НА 
ЧЕТИРИСЕРИЙНОТО КМЕТСКО ШОУ:

КМЕТА ЖИВКО ГЕОРГИЕВ

-На кое реалити шоу - “Биг Брадър”, 
“Сървайвър” или “Денсинг старс”, а може би 
някое друго, наподобявате кметуването?

-Кметуването наподобява всички реалити 
шоута.Интересно как досега никой не се е 
сетил да го продуцира.Сигурно ще има най-
голямата зрителска аудитория.На моменти- 
истински Big Brother – Големият брат, по-точно 
стотици Големи братя (всякакви разновидности 
контролни , финансиращи органи и безброй 
критично настроени избиратели) “виждат” 
всичко и всеки момент може да си тръгнеш 
от Къщата.Понякога-същински Survivor – 
джунгла , в която трябва да оцелееш докато се 
надпреварваш с времето, за да се добереш до 
заветните “големи” пари за общината си или с 
хилядите претенции,съвети,критики,искания,
хвалебствия,упреци…..Понякога,също като в 
Dancing Stars  - усещане за успех и победа,силно 
желание да постигнеш нещо,за което до вчера 
не си предполагал,че може да успееш. С две 
думи – никаква скука и килограми емоции.

-Кой е най-големият Ви ужас във “Форд 
Бояр” - кметството?

-Има много страшни препятствия на входа 
на замъка.

-Кого не бихте избрали за партньор за 
танци в бъдеще?

-Иска ми се да танцувам само с хора, които 
имат добро и свежо чувство за хумор. Тогава 
танцът увлича,превръща се в актьорска игра и 
в крайна сметка – носи удоволствие.

-Получихте ли за една година имунитет 
от общинските съветници и на коя група 
от ОбС бихте искали да угасите факлата в 
този епизод на общинския Сървайвър?

-Навикнал съм на всякакви групови , 
“индивидуални” и “волни” изпълнения при 
общинските съветници.Имам ваксина с много 
дълготрайно действие – кажи – речи 13 години.
Резистентен съм към всякакви болестотворни 
причинители на тази среда.Пък и по-добре да 
светят факли, отколкото да мъждукат кандила.

-Коя е тайната мисия, която си 
поставихте за този мандат?

-Няма да е тайна,ако всички я узнаят.
Важното е,че има мисия.Защото ще бъде 
страшно,ако чакаш нещо да стане от само себе 
си.Няма как да се случи.

-Кого номинирате за изгонване от 
Къщата с 2 точки и кого с 1 и защо?

Кметския  Big Brother ще свърши след три 
години и засега не се предвиждат номинации 
за изгонване.И на това ще му дойде времето 
– по сценарий. 

-Хванахте ли някого в изневяра през 
първия епизод на четирисерийното 
кметско шоу?

-Е,имаше и клетви в любов, и изневери, 
и опити за “забранена любов”.Добре,че 
четирите серии (години) на шоуто завършват 
с драматичен финал, наречен местни избори.
И става ясно “Кой кум, кой сват, кой на булката 
брат…”

-Какво от случилото се през тази 
година не искате да се умножи по 10?

-Човешките трагедии.
-За какво бихте се номинирали пред 

“Господари на ефира” със Златен скункс?
-Гафовете се случват на всички. Особено 

на хората, които са познати в публичното 
пространство. Не мога да се сетя за някой 
мой ярък и конкретно формулиран гаф, но ми 
давате идея,че ако пуснем една анкета по този 
въпрос в общинския сайт, със сигурност хората 
ще ми припомнят поне няколко гафа. Все пак 
се надявам да не стигам скоро до култовия гаф 
на Тодор Живков,който за един 8-ми декември 
поздрави пълната със студенти зала с “Честит 
8-ми март скъпи студенти!”

 -Какво, което знае всяко хлапе, не 
успяха да научат общинските съветници 
през първата година?

-Имат още три. Ако и дотогава не се 
научат,шоуто ще свърши и няма да получат 
наградите на спонсорите.

-Какво бихте направили, за да 
спечелите в “Стани богат” 100 хиляди... 
избиратели?

-А не може ли да погледнем на нещата 
от другата им страна – ако аз не спечеля 
избиратели, тогава те пък какво ще  спечелят?

Р А З П Р О С Т Р А Н Я В А   С Е   Б Е З П Л А Т Н О
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„Човек, който си позволява да загуби 
дори един час от времето си, не е 

открил колко ценен е живота.”

Чарлз Дарвин  
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И С Т О Р И Ч Е С К А   Р У Б Р И К А

Първородният потомък на Попови се появява на 
бял свят в Пловдив на 17 ноември 1887 г. Радостните му 
родители Анастасия и пехотният поручик Никола Г. Попов 
решават да му дадат дядовото име - Георги.

Макар и млад, таткото на Гого преди две лета участва 
в Сръбско-българската война, удостоен е и с орден „За 
храброст”. Военното си образование той получава като 
кадет, а после и юнкер в специалното училище в Одеса, 
където се озовава след освобождението на отечеството 
от османско робство.

Малкият Гого започва училище като първолак в 
Силистра, където е изпратен да случки баща му, после 
продължава да учи в Пловдив. Тук, в Града на тепетата, 
се раждат и другите му трима братя - Светослав, Борис 
и Иван.

Дванайсетгодишно, момчето постъпва в първия 
кадетски курс към военното училище в столицата ни 
през 1900 г. След това става юнкер и на 28 август 1907 
година е произведен в първи офицерски чин. Съгласно 
същата заповед №25 подпоручик Георги Н. Попов е наз-
начен за командир на батарея в 7-и артилерийски полк 
в Самоков.

През 1911 г. поручик Г. Попов се явява на конкурсен 

изпит и е приет редовен слушател в Николаевската 
генералщабна академия в Санкт Петербург. Завършва 
успешно първата си учебна година, обаче от началото 
на втората е отзован, заедно с останалите български 
офицери, за да участва в започващата война срещу 
Турция. Татко му, подполковник Никола Попов, загива 
геройски още в началото на бойните действия при 
Караагач като командир на 3-та дружина от 8-и пехотен 
приморски полк.

От войната на Балканите капитан Георги Попов се 
прибира в Санкт Петербург и продължава обучението 
си във военната академия. Завършва успешно и втората 
си година на следване, но през лятото на 1914 г. пламва 
пожарът на Първата световна война. „Русия е обзела 
от него и затова затваря вратите на Николаевското 
висше учебно заведение. Всички наши слушатели се 
завръщат в България и се представят във Военното 
министерство. Те не са посрещнати с особен възторг и 
въпреки че са с дипломи за завършено преждевремен-
но генералщабно образование, са оставени на ниски 
командни длъжности.

Година по-късно и България се включва във войната, 
само че се оказва срещу Русия. Капитан Георги Попов 

отново е начело на батарея. По-късно оценяват коман-
дирските му възможности и го прехвърлят в пехотата 
- офицер за поръчки в 3-та пехотна балканска дивизия. 
От началото на 1918 г. той е вече майор и е началник 
на секция в щаба на 8-а тунджанска дивизия, а после 
и старши адютант на дивизията. Удостоен е с още два 
бойни ордена - наш и немски.

Трите трагични години на всесветската война 
свършват. България е доведена до нова национална 
катастрофа, а армията -до реорганизация, като 
личният й състав е сведен до под 20 хиляди души. При 
ставащите страшни съкращения майор Георги Попов не 
е демобилизиран. Той остава на служба във Военното 
министерство, там се ползват и от познанията му по 
френски език.

През 1921 година, на 10 ноември, майор Георги 
Попов е назначен за командир на 8-а пехотна приморска 
дружина, в каквато е реорганизиран варненският полк.

Навръх новата 1923 г. командирът на приморци 
става подполковник, а през септември той напуска 
Варна, защото е приведен на служба в столицата, във 
Военното министерство. Едновременно с това преподава 
и във възстановената ни Военна академия.

След като Ньойският договор загубва своята сила, 
Българската армия постепенно започва да се възражда. 
През пролетта на 1931 г. произведеният вече полковник 
Георги Н. Попов отново е върнат в морската красавица 
Варна. Той е назначен тук началник на 8-и пограничен 
сектор. След малко повече от две години, от 1 юли 1933, 
приема командването на 8-и пехотен приморски на 
Нейно Царско Височество Мария Луиза полк.

Два дни след деветнайстомайския преврат 1934 г. 
полковник Георги Попов е извикан в министерството в 
София. Съобщават му, че е назначен там като началник 
отдел. Със същата заповед № 9 по съвместителство е 
назначен и за началник на военноучебните заведения 
в армията. Десетина дни по-късно му е отредена и 
длъжността директор на трудовата повинност.

Полковник Стефан Стефанов

      
   следва продължение

През изминалия период от 18 до 24 октомври 2008 год. 
на територията обслужвана от Областна Дирекция „Полиция” 
(ОДП)-Добрич, са регистрирани 12 криминални престъпления 
и  произшествия.  

През изминалите дни на територията обслужвана от ОД 
„Полиция”- Добрич са регистрирани 19 пътно-транспортни 
произшествия с един загинал и един пострадал. 

Поделенията на ОД „ПБЗН”-Добрич са участвали в гасенето 
на 17 пожара. 

Внимание ! 
Опасност от измами 

по телефона !

Продължават опитите  за  измами по телефона. 
В тази връзка Облас тна дирекция на Минис терс твото 
на вътрешните работи  - гр.Добрич, се обръща към 
граж даните да бъдат особено внимателни и да не 
се доверяват на с лучайни телефонни обаж дания. 
Лицата, вършещи измами по телефона са  находчиви, 
комбинативни, с добри артис тични възможнос ти 
и чес то сменят сценариите, като един от най – 
използваните през пос ледните месеци е с ледния:

Измамникът се обаж да на с лучайно набран 
телефон и се предс тавя за с лу жител на извес тна 
търговска верига за битова електроника. С тържествен 
тон извършителя на   прес т ъплението с ъобщава, че 
този телефонен номер е избран, чрез компют ър и 

че неговите собс твеници, с рек ламна цел печелят 
скъпос труваща битова елек троника /телевизор, 
компют ър или други предмети/. В с лучая когато  
граж данина е от провинцията и няма възможнос т 
лично да отиде до централата на т ърговската  верига 
в гр.София, се с ъобщава, че спечеленият предмет, ще 
му бъде дос тавен, чрез куриер за негова сметка.  За 
тази цел, той трябва да предос тави трите си имена, 
адреса и ЕГН. Впос ледс твие при  пот ърпевшия 
граж данин лично се явява “предс тавител” на 
т ърговската верига или “куриер”, който заявява, че 
да получи спечeления предмет, граж данина трябва 
да внесе парична гаранция равна на с тойнос т та му, 
която впос ледс твие ще му бъде възс тановена.С лед 

получаване на парите, измамника веднага се от тегля 
в неизвес тна посока.

Уважаеми граж дани, полицията Ви с ъветва, 
при подобни телефонни обаж дания задължително 
правeте допълнителни проверки, свържете се с ъс 
с ъответната т ърговска фирма. Не с ъобщавайте на 
непознати лица по телефона лични данни, адреси, 
роднински връзки и в никакъв с лучай не им 
предос тавяйте парични с уми.

Ако въпреки предпазните мерки  с танете жертва 
на измама по телефона, незабавно се обадете на 
тел.166.  

О б Щ Е С Т В Е Н  Р Е Д  и  С и Г у Р Н О С ТРубРика:

РубРика:
Г Е Н Е Р А Л - Г У Б Е Р Н А Т О Р Ъ Т  Н А  Ю Ж Н А  Д О Б Р У Д Ж А

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 :РубРика:
По-важните новини през изминалата 

седмица на територията на Областта:
1. Надежда, че тази година зимата няма да ни изненада 

изрази ръководителят на Областно пътно управление в 
Добрич инж. Стефан Желязков. През тази зима в сила е договор 
за зимна поддръжка на републиканската пътна мрежа с 
"Пътно строителство" АД. "Фирмата разполага със 75 машини 
тяхна собственост и при нужда има готовност да наема 
допълнително техника от кооперации и арендатори. Към 
момента в наличност има 23 хил. т пясък и 1250 т сол, което 
е напълно достатъчно количество за реакция. В зависимост 
от зимата, по тяхна преценка може да бъде закупена още 
сол. До момента служители на управлението са положили 
пътна маркировка на 80 хил. кв. м и нейното обновяване 
продължавало. Заедно с това върви и подмяната на пътни 
знаци - монтирани са 300 броя нови по пътищата в областта, 
продължава и кастренето на храстите и банкетите, с цел да се 
предотвратят снегонавявания. 

2. Служителите на НАП-Добрич проверяват 164 лица на 
територията на  областта за декларирани доходи и придобито 
имущество, съобщават от данъчното. Данъчно задължените 
лица са разделени в две групи - хора с придобито имущество 
над 100 000 лв. и под 100 000 лева. В първата група попадат 
общо 57 данъчно задължени лица, като на 47 от тях вече се 
извършват проверки. Възложени са ревизионни производства 
на 8 задължени лица. Проверяват се и останалите 107 богати 
добруджанци с придобито имущество под 100 000 лева.

3. „Опасност от грип!”, предупреждава от отдел 
"Притовоепидемичен контрол"- Добрич, само за пет дни 
регистрираните болни от грип са 36.  Грипът е остро респираторно 
заболяване, което се предава по въздушно-капков път и може 
да засегне хора от всички възрасти, обясняват специалистите. 
Болестта започва внезапно и се развива в рамките на няколко 
часа. Типични симптоми са висока температура, тежко общо 
състояние, кашлица, втрисане, хрема, възпалено гърло. 
Грипната инфекция може да бъде свързана със сериозни 
усложнения от страна на дихателната, сърдечно-съдовата 
и нервната система. Характерен е и дългият период на 
възстановяване на организма, който може да продължи 
месеци. Основен метод за профилактиката на грипа е 
ваксинацията. В съответствие с препоръките на Световната 
здравна организация /СЗО/ съвременните противогрипни 
ваксини са трикомпонентни и съдържат актуални за дадения 
сезон представители на вирусите тип А и тип В. Не трябва да 
се използват противогрипни ваксини, останали от предишната 
година. Препоръчва се ежегодна имунизация, поради това, 
че имунитетът е с продължителност около една година. 
Имунизацията е препоръчителна за всички, навършили 
65 години, за деца над 6 месеца и възрастни с хронични 
заболявания -белодробни, диабет, сърдечно-съдови, 
бъбречни и др., за живеещи в организирани колективи /домове 
за медико-социални грижи, общежития, военни поделения и 
др./, за членове на семействата на рискови пациенти и др.

По- важните новини през изминалата 
седмица на територията на страната:
1. Всеки четвърти български ученик, завършил гимназия 

у нас, става студент в някой от най-търсените европейски 
университети във Франция, Германия, Англия и Дания. Над 
17 000 българчета от 70 000 дванадесетокласници, които 
са издържали матури в края на миналата учебна година се 
опитват да учат в по-развитите европейски държави. За 
първи път тази година гимназисти продължават обучението 
си в Дания, която е новата хитова дестинация, тъй като 
там образованието е безплатно. През последните години 
драстично се увеличава броят на българските кандидат-
студенти, решили да продължат образованието си не в някой 
от българските университети, а в чужбина, сочат и данните 
на образователните консултанти от "ДАРБИ". Българските 
висши училища искат увеличаване на местата за прием от 
следващата година напук на факта, че стотици места останаха 
незаети след кампанията през 2008-ма. 15 от университетите 
у нас са подали документи за увеличение на местата за прием 
до Националната комисия за оценяване и акредитация. Това 
сочат данните от държавната институция. 350 свободни места 
имаше в Софийския университет след първото класиране, а 
незаети останаха 168 бройки. Около 300 останаха незаетите 
след трето класиране в бакалавърските програми и на 
Пловдивския университет "Паисий Хилендарски". Шуменският 
университет пък първоначално обяви свободни места в 11 
специалности.

2. От всички живородени деца през 2007 г. 38 822 са 
момчета, а момичетата са с 2295 по-малко, сочи годишният 
доклад за младежта. В общия брой на населението обаче 
все още жените са повече - 3 940 550 срещу почти четвърт 
милион по-малко представители на силния пол. В момента 
на 1000 мъже у нас се падат 1065 дами, отчита докладът, по 
т.нар. коефициент на раждаемост (9,8 промила) България се 
изравнява с редица евро страни като Италия, Гърция, Унгария, 
Полша, Латвия и Швейцария. По-малко деца създават в 
Германия и Австрия, но пък в Ирландия и Франция раждат 
повече от нас. От родените през 2007 г. бебета 50,2 процента 
са се появили на бял свят без родителите им да имат сключен 
брак - за сравнение, пред 1992 г. само 18,4% са на неженени. 
Сега при 18,9 на сто бащата се води неизвестен. В подкрепа на 
тотално демодиране на брака е фактът, че миналата година в 
гражданското са се врекли едва 29 640 двойки, или с 3000 по-
малко от предходната, а разводите са били с близо 1500 повече. 
Любопитно в миграционните процеси е, че в посока град-село 
са се преместили 43 400 души, а от село в града са отишли по-
малко - 33 200. Абсолютният брой на естествения прираст за 
годината е минус 37 655 души. Това прави коефициент 5 на 
хиляда. Топят се още Естония, Румъния, Германия, Унгария и 
Литва, но при тях показателите са по-малки - между минус 1,8 

и минус 4.
3. Пенсиите да се увеличават с 10% всеки месец, а 

осигурителната тежест да намалее с 10 на сто. Това предложи 
след заседание на синьото ръководство депутатът от ОДС 
Мартин Димитров. Според него това може да започне още в 
края на 2009 година. Той припомни, че бюджетната комисия 
в парламента вече прие предложението на СДС в "Сребърния 
фонд" да влязат до 90% от приходите от приватизация. 
Във фонда ще постъпват и приходите от концесии по 
републиканския бюджет. Само за тази година очакваните 
средства от приватизация ще бъдат над 500 милиона лева, 
подчерта Димитров.

4. Поликлиники на колела тръгват из отдалечените райони 
на страната, в които лекарите са дефицит. Това предвиждат 
националната здравна стратегия за периода 2008-2013 и 
планът за действие към нея, които ще разгледа комисията по 
здравеопазване в парламента.  Мобилните медицински екипи 
ще обслужват населението предимно в изолираните села, 
обитавани най-вече от самотно живеещи старци, безработни и 
здравнонеосигурени. Те ще са различни от тези на Центровете 
за спешна медицинска помощ, макар че подобно на тях ще 
разполагат и с високопроходими реаномобили.

5. Изпитите за шофьорска книжка вече изцяло минават 
в частния сектор. Това ще гласува Министерският съвет с 
промените в Закона за движението по пътищата. Изпитите 
вече ще минават без служител на Държавната автомобилна 
инспекция в колата, както беше досега. Дали бъдещият 
шофьор е изкарал или не, ще зависи изцяло от преценката 
на изпитващия инструктор и частната организация, която той 
представлява. Тази дейност ще бъде възлагана след конкурс. 
Държавата обаче ще контролира въпросите на листовките, 
както и цените, които ще се договарят предварително и ще 
се повишават максимум веднъж годишно. Психотестовете за 
шофьори също ще се извършват на частно, като държавата ще 
регистрира издържалите теста, ще определя по какви правила 
и с какви апарати да се извършва той. В момента подобен 
изпит държат шофьорите, които кандидатстват за категория 
"С".

По- важните новини през изминалата 
седмица от чужбина:

1. Цените на пшеницата паднаха до най-ниското си ниво 
за последните 16 месеца, съобщи ИТАР-ТАСС. Падането на 
цените е в резултат на неочаквания ръст на американския 
долар спрямо другите валути. Инвеститорите считат, че заради 
поскъпването на долара, ще намалеят покупките на пшеница 
в САЩ, които са световен лидер по експорт на пшеница.

2. Държавните глави на Армения и на Азербайджан скоро 
ще започнат преговори за Нагорни Карабах с посредничеството 
на Кремъл. Това стана ясно по време на визитата на руския 

президент Дмитрий Медведев в Ереван. Арменско-руските 
отношения са по-здрави отвсякога, заяви президентът на 
Армения Серж Саркисян по време на разговора с руския си 
колега. "Днес констатираме пълно взаимно разбирателство 
и съвпадение на позициите по всички въпроси", подчерта 
арменският лидер. Стокообменът за деветте месеца на 
годината надхвърли 600 млн. долара и се очаква до края 
на годината да стигне един милиард. Руските инвестиции в 
Армения вече са 1,6 млрд. долара, две трети от които са преки 
инвестиции. Сътрудничество с Армения развиват 1200 руски 
фирми.

3. 24 млрд. евро е годишната печалба от трафика на хора. 
Това заяви френският посланик у нас Етиен дьо Понсен, който 
даде символично начало на програмата за сътрудничество 
между Международната организация за миграциите и 
френското правителство за борба с трафика на хора в 
Югоизточна Европа. Дьо Понсен припомни, че от 1 февруари 
е в сила първата конвенция на Съвета на Европа за борбата с 
трафика на хора. Тя е подписана от 40 страни, 18 от които вече 
са я ратифицирали. Дипломатът допълни, че в България вече 
работи френски екип в борбата с трафика на хора заедно с 
български колеги.

4. Пропастта между богатите и бедните се е увеличила в 
повечето развити държави, но не дотолкова, че да предизвика 
опасения за социални катаклизми. Това сочи доклад на 
Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. 
Правителствата компенсират нарастващата разлика в 
доходите, като увеличават данъците и разходите за социални 
грижи, сочи докладът на организацията, в която членуват 
30 държави. В Дания неравенството в доходите е най-ниско. 
След нея в класацията е Швеция. Най-зле по този показател е 
Мексико, следвана от Турция.

Мъж се прибира от работа и пита жена си: 

-Жена какво си наготвила? 
Жената: 
-Ами...днес бях на фризьор, после на козметик, после у 

Ленчето ... и ... няма нищо за ядене 
Мъжът: 
-Жена, жена ... твойта е лесна ... ти ша ядеш бой ... ми 

ние с децата какво ша ядем.

        ВИЦ НА БРОЯ  РубРика:



�Година III,   брой 35, сряда, 29 октомври 2008 г.     ТЕРВЕЛ 

О Б Щ И Н С К И   В Е С Т ИРубРика:

В  Н А В ЕЧ Е Р И Е Т О  С М Е  Н А  Е Д И Н  С В Я Т  Д Е Н  –  Д Е Н Я Т  Н А  Н А Р О Д Н И Т Е  Б УД И Т Е Л И

РЕДОВНО ЗАСЕД АНИЕ НА 
ОБЩИНСКИ С ЪВЕТ ТЕРВЕ Л

На 31.10.2008 год. (петък) от 11:00 часа в залата на 
Общинска администрация ще се проведе поредното 
заседание на Общински съвет- гр. Тервел. Преди това 
общинските съветници ще се запознаят обстойно с 
материалите за сесията на постоянните комисии. Комисията 
„Бюджет, финанси, икономика, инфраструктура, транспорт 
и общинска собственост” ще заседава на 28.10.2008 год. от 
14:30 часа. На 29.10.2008 год. от 14:00 часа ще се проведе 
заседание на Комисията „Обществен ред, устройство на 
територията и екология” и на 30 октомври отново от 14:00 
часа ще заседава постоянната комисия по въпроси, касаещи 
„Образование, здравеопазване, култура, спорт, социална 
политика и вероизповедания”.

На своето заседание ОбС- гр. Тервел ще вземе решение: 
-- По първа точка от дневния ред съветниците ще се 

запознаят с предложената актуализирана Наредба за реда 
за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество в Община Тервел. Промените в наредбата са 
направени съгласно Закона за изменение и допълнение на 
Закона за общинска собственост ДВ бр. 54/ 13.06.2008 год. 

Основна приоритетна точка в предложената нова 
Наредба е общинската собственост да се управлява в интерес 
на населението в общината и в изпълнение на мандатната 
Стратегия за управление на общинската собственост. За 
изпълнение на целите, принципите и приоритети й, е 
необходимо ОбС- гр. Тервел ежегодно преди приемането на 
годишния бюджет на общината, по предложение на Кмета на 
общината да приема Програма, която ще съдържа:

а/ прогноза за очакваните приходи и необходимите 
разходи, свързани с придобиването, управлението и 
разпореждането на общинската собственост;

б/ описание на имотите, които се предвижда да бъдат 
отдадени под наем, да бъдат предложени за продажба, за 
внасяне в капитала на търговски дружества с общинско 
имущество, за учредяване на ограничени вещни права и за 
предоставяне на концесия;

в/ описание на имотите, които общината има намерение 
да предложи за замяна;

г/ описание на имотите, които общината има намерение 
да придобие и способите за тяхното придобиване;

д/ конкретни мерки за подобряване на организацията 
на работата по управлението на общинската собственост, в 
това число и  на публичния достъп на местната общност до 
информацията за изпълнението на годишната програма.  

-- По втора точка от дневния ред се очаква общинските 
съветници да дадат своето съгласие за учредяването 
на Общински съвет за сътрудничество по етнически и 
демографски въпроси (ОбССЕДВ), наричан за краткост „съвета”. 
Приложена е и програма за действие към Общинския съвет 
за периода 2008-2012 год. След учредяването му, членовете в 
съвета ще приемат и свои правилник за действие. Предвижда 
се в началото на всяка календарна година да бъде съставят 
план за работа. ОбССЕДВ ще отчита ежегодно дейността си 
пред ОбС- гр. Тервел. 

На територията на Община Тервел има наличие на 
няколко малцинствени групи /Роми, Турци, други/,като 
най–голямата самоопределяща се етническа група, трайно 
населяваща Община Тервел са ромите. 

Основната цел на програмата са създаването на условия 

и подпомагане процеса на интеграция на малцинствата 
в обществото, чрез провеждане на активна социална, 
демографска, културна и образователна политика, 
осигуряващи достоен начин и равнище на живот на 
различните етнически групи, населяващи територията на 
Община Тервел. 

Съставът на ОбССЕДВ ще бъде председателстван от 
Зам. Кмета по „Образование, култура, младежки дейности, 
социални услуги, здравеопазване и малцинствени въпроси”- 
Стефка Костадинова; а секретар на съвета ще бъде Експерта 
по етнически и демографски въпроси към Общината. 

За  членове на съвета са предложени представители от  
Дирекция „Бюро по труда” гр. Тервел, Дирекция „Социално 
подпомагане” гр. Тервел, „Програми за заетост и Екология” 
гр. Тервел, „РТВ и музей”, Отдел „Просвета” гр. Тервел, „МБАЛ- 
ЕООД” филиал Тервел, Ромски медиатори, ОбС „Земеделие и 
гори” гр. Тервел, Дирекция „Стопански дейности, култура, 
образование, териториално и селищно устройство” гр. 
Тервел, „ВиК” гр. Тервел, Регионален център към „Е. ОН 
Български мрежи” АД гр. Тервел, РПУ-Тервел,  ДПС при РПУ-
Тервел, Секретар на МКБППМН и общински съветници. 

Към съвета са учредени и няколко работни групи по 
направления:1. Икономическо развитие,  заетост, социално 
подпомагане; 2. Образование, култура, младежки дейности и 
здравеопазване;  3.Благоустрояване, обществен ред и права 
на гражданите. Хората ангажирани в дейността на съвета ще 
работят на доброволчески начала. 

-- По трета точка от дневния ред –Предложения и 
докладни записки, съветниците ще се запознаят Докладна 
записка от Величка Андреева- директор на ОУ-с. Орляк, 
относно някой промени в броя на учениците за 2008/2009 
год. в ОУ „Васил Друмев” с. Орляк. 

Съгласно Наредбата за броя на учениците в паралелките, 
т.е до 15.09.2008 год. не е имало слети и маломерни паралелки 
там. След преместването на двама ученика от ОУ-с. Орляк 
в ОУ- с. Зърнево се налагат промени в броя на учениците от 
ІІ и VІІ клас, паралелките ще бъдат маломерни за учебната 
2008/2009 год. с недостиг съответно за ІІ клас- 1 ученик и за 
VІІ клас- 2-ма ученика. 

-- Предложение от Кмета на общината е внесено в ОбС-
Тервел, относно промяна в разпределението на средствата за 
капиталови разходи в общината за 2008 год. Предложеният 
проект за решение приема увеличение на собствените 
средства в размер на 30 000 лв. и вътрешни компенсаторни 
промени в разпределението на средствата за капиталови 
разходи по обекти, които са били дофинансирани, във връзка 
с ремонтни дейности и поети плащания по реализираните 
проекти. 

-- Предложение от Кмета на общината е внесено, относно 
определяне на допълнителните трудови възнаграждения 
на някой от кметовете на кметства, считано от 01.09.2008 
год. Предложени са и промени в основните трудови 
възнаграждения на кметовете на кметства на територията 
на Община Тервел, считано от 01.10.2008 год. 

-- На основание чл. 112, ал. 2 от ПОДОСНКВОА, чл. 6, 
ал.1, ал. 2, ал. 3, ал. 4, ал. 5 и 6 от ПМС № 175/24.07.2008 год. 
за заплатите в бюджетните организации и дейности, чл. 
11, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Р България 
за 2008 год.  и във връзка с Писма от Министерството на 
финансите от 05.09.2008 год., ОбС- гр. Тервел ще гласува 
промяна и определяне на средна месечна брутна работна 

заплата (СМБРЗ) за лицата, заети в дейности държавна и 
общинска отговорност. Съветниците като приложение ще 
могат да разгледат необходимите средства за работни 
заплати и числеността на персонала. Увеличението ще бъде 
от 01.10.2008 год. 

За дейност „Образование” с обща численост на персонала 
134, ЦДГ с численост на персонала от 130,5, „Други дейности 
за деца” -3,5, „Здравеопазване”- 34 лица; ПДЯ-20, „Други 
дейности здравеопазване”- 14 лица и „местни дейности в 
образованието” увеличението на СМБРЗ ще стане със задна 
дата от 01.07.2008 год. 

-- Поредно предложение от Кмета на общината касае 
промяна в Наредбата за реда и условията за извършване на 
търговска дейност в Общината, като ще се отмени глава трета 
„Контрол и санкции” от Наредбата. 

-- Съветниците ще утвърдят и маршрутите, списъка 
на длъжностите и лицата, имащи право на транспортни 
разноски по местоживеене до местоработата и обратно 
през уч. 2008/2009 год. Съветниците ще приемат и утвърдят 
списъците на пътуващите учители с обществен превоз, със 
специализиран превоз и с училищните автобуси. 

-- Като предложения от на Кмета на Общината –инж. 
Живко Георгиев са внесени и въпроси относно разпореждането 
с имоти- частна общинска собственост. Внесени са искания за 
продажба чрез явен търг на имот-Жилищна сграда и парцел 
с кв.23, парц.ХХ, находящ се в с. Коларци. Пазарната цена на 
имота възлиза на 8 4950,00 лв.

Предложени са за продажба нежилищни имоти –частна 
общинска собственост, чрез търг за явно наддаване:

-дворно място, незастроена площ в с. Кочмар (1 740 
кв.м.). Стойността на имота възлиза на 2 907 лв.;

-дворно място, незастроено с площ 800 кв. м., находящ 
се в с. Кочмар. Стойността на имота възлиза на 1 336,00 лв.;

-дворно място, незастроено с площ от 670 кв.м., 
находящо се в с. Кочмар. Стойността на имота възлиза на 
1 119,00 лв.;

-дворно място, незастроено с площ от 980 кв.м. в с. 
Кочмар. Стойност на имота- 1 608,00 лв.;

-дворно място, незастроено с площ от 1050 кв. м. в с. 
Кочмар- 1 745, 00 лв.;

-масивно нежилищно помещение (кино) незавършено 
строителство ЗП- 300 кв.м., находящо се в с. Зърнево. 
Стойност на имота 3 750,00 лв.;

-масивна сграда стоматология втория етаж със ЗП- 329 
кв. м., находяща се в гр. Тервел. Стойността на имота възлиза 
на 46 450,00 лв. 

-дворно място застроено и незастроено с площ от 
4990 кв. м. и масивна двуетажна сграда, незавършено 
строителство на площ 1082 кв.м., находящи се в с. Орляк. 
Стойността на имота възлиза на 37 225,00 лв.

-- От името на Кмета е внесено и искане за промяна на 
седалището на Кметство с. Жегларци, като предложението е 
то да се помещава в сградата на закритото основно училище- 
с. Жегларци. 

-- Като последни предложения са внесени искания, 
относно внасяне на проект от Община Тервел по Проект 
„Красива България”, мярка 02- „Подобряване на 
социалната инфраструктура”. Съветниците ще гласуват 
предложението, като се очаква да дадат съгласието си, 
за обект „Благоустрояване двора на ПГТО „Д. Михайлов” 
гр. Тервел” в бюджета на общината за 2009 год. да бъде 

разчетена съфинансираща вноска в размер на 67 000,00 лв., 
представляваща 50 % от общия бюджет на проекта. 

-- По мярка 02- „Подобряване на градската среда”, 
предстои внасяне на Проект от Община Тервел по „Красива 
България”, касаеща реконструкцията на градските фонтани, 
предвидено е и изграждане на достъпна среда за местата 
с обществена значимост в гр. Тервел. Необходимо е да 
бъдат разчетени в бюджета на общината за 2009 год. 
съфинансираща вноска за кандидатстването по проекта в 
размер на 75 000,00 лв., представляваща 55,97% от общия 
бюджет на проекта. 

ВНАСЯМЕ ВТОРИ ПРОЕКТ ПО ОС 3 НА ПРОГРАМАТА 
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Той е вече подготвен за внасяне в Областната 
разплащателна агенция на МЗХ.Общият му бюджет възлиза 
на 1954474.56 лв.Основната дейност ,която ще бъде 
извършена,ако проектното предложение бъде одобрено за 
финансиране е благоустрояване на седем улици в гр.Тервел, 
реконструкция на две от съществуващите спортни площадки 
в общинския център и изграждане на нова детска площадка 
в с. Коларци,разположена върху зелена ивица между две 
улици,извеждащи до училището в селото. 

Проектът поставя следната обща цел:Чрез подобряване 
състоянието на уличната мрежа и местата за спорт и отдих за 
населението в гр.Тервел и с.Коларци да се:

-подобри средата на живот в двете населени места в 
съответствие с разписания в Общинския план за развитие 
Приоритет 1”Изграждане на качествена жизнена среда с 
модерна инфраструктура и съхранена екология” ;

-да се премахне ограничението пред хората в малките 
населени места,произтичащо от липса на възможност да 
ползват благоустроени обществени места за отдих и спорт;

-да се благоустроят двете населени места в общината 
/гр.Тервел и с.Коларци/,които притежават географски 
и демографски характеристики да се превърнат в два 
паралелни функционални центрове в общината и по този 
начин да се противодейства на проблема с обезлюдяването 
на  малките,отдалечени от общинския център села .

Конкретните  цел и на проекта са:
Чрез подобряване състоянието на уличната мрежа и 

тротоарните настилки в гр.Тервел да се постигнат по-добри 
условия за живот за хората,които живеят на тези улици 
и за тези,за които те представляват основен подстъп до 
обществени места и сгради;

Чрез реконструкция на двете  спортни площадки в 
гр.Тервел да се осигурят условия за ангажиране на свободното 
време на младите хора с полезни за тяхното развитие 
занимания и паралелно с това да се осигурят привлекателни 
места за отдих за по-възрастното население;

Чрез изграждане на нова площадка  с кътове за отдих 
и игра на деца в с.Коларци да се предложи атрактивна зона 
за почивка и прекарване на  свободното време за всички 
възрастови групи от населението в селото;

Чрез благоустрояване на обществено значими елементи 
от инфраструктурата и градската среда в две населени места  
да се повиши привлекателността на Община Тервел като 
място за живот за различни по своята характеристика групи 
от населението в региона.

Преди 86 години Народното събрание приема закон, 
съгласно който: “Първи ноември да се празнува като 
всенароден празник на заслужилите българи….. Да стане един 
постоянен национален празник в памет на всички труженици 
за българското национално и просветно културно възмогване 
и преуспяване…” Така България поставя в историческия си 
календар, редом с 24 май още един празник на духовността. 

Празнуването на Първи ноември е израз на идеята, с 
която отбелязваме Деня на светите братя Кирил и Методий. Тя 
е продължение и развитие на 24 май, разширяване на неговия 
дълбок исторически смисъл, защото включва освен стотиците 
достойни люде на перото и онези непокорни, горди българи, 
които учеха как се обича България и как се мре за нея.

На този ден ние най-добре съзнаваме, че българската 
държава често е била силна, но тя е станала велика, когато 
редом с крепостите са се съградили книжовните школи. Нашето 
превратно историческо битие носи в себе си много изпитания, 
възходи и падения. Тъмните килии на монасите, вярата 
им в силата на писмеността, на речта, успяват да съхранят 
мъждукащия български дух и да го изведат на светлия друм 
на Българското Възраждане. В тези тежки времена народът 

ни създава своите будители. Така българите с гордост и 
благоговение са зовяли стотиците знайни и незнайни духовници, 
книжовници, учители – символ на социалната действеност и 
духовната извисеност на българина. Самата дума “будител” носи 
голям емоционален заряд. Редом до св. Иван Рилски, Паисий 
Хилендарски, Софроний Врачански, Неофит Бозвели, Петър 
Берон ние поставяме и Георги Раковски, Васил Левски, Христо 
Ботев, Любен Каравелов, Иван Вазов, Захарий Стоянов, Стефан 
Стамболов и още много други родолюбци, които народът не 
просто почита като светли личности, но и ги тачи като мъченици 
и дори ги канонизира в своята памет. 

Нова България би била немислима без духовния подвиг, 
без саможертвата на тези будители на българската народна 
свяст. Затова Първи ноември е празник на нашата изострена 
историческа памет, на националното ни самочувствие и 
съзнание, един истински празник на българския дух. Празник, 
на който съзнаваме, че в държавата на духа няма място за 
дребни лични, групови или партийно – политически сметки. 
Осъзнавайки че ние твърде дълго останахме заложници на 
конфронтацията по миналото. 

Днес обаче не е достатъчно да се каже, че имаме нужда 

от национално помирение и съгласие по историята, трябва да 
отидем по-далече. Денят на народните будители не може да бъде 
сведен до ритуалите на историческата памет. Днес ние имаме 
нужда от нов тип патриотизъм – стъпил върху солидните опори 
на славното ни минало, но включил в себе си самочувствието и 
гордостта от успеха на редица наши съвременни будители. 

Нека вдигнем националното знаме не само на обществените 
сгради, но и пред собствения си дом. И нека го правим често 
– и по време на национални празници, но и в периоди на тежки 
национални изпитания. Защото празникът е добър повод да 
покажем ново отношение към националното знаме – като 
символ, укрепващ чувството за държавност на гражданите; 
символ, извисяващ народностния ни дух и самочувствие.

Почти всеки ден ставаме свидетели на нови археологически 
и исторически открития. Убеждаваме се за пореден път, че 
нашите земи крият много следи от славни цивилизации, които 
са част от нашата гордост, част от нашата историческа памет. 
Ние трябва да се грижим за това наследство, трябва да го 
запазим, да го пренесем през годините, да го оставим на нашите 
наследници, на бъдещите поколения.

На Първи ноември ние трябва да отдадем дължимото, да 

окажем своята почит към онези “заслужили българи”, които 
през вековете са дали и дават приноса си за запазване и издигане 
на българската духовност, а с това и на самата ни нация.

От страниците на нашият вестник приемете нашите 
сърдечни поздрави съвременни български учители, писатели, 
журналисти, творци от всички сфери и поколения, будителите в 
най-широкия смисъл на думата. Хората, на които в значителна 
степен се дължи фактът, че българската култура, наука и 
образование отдавна имат своето европейско и световно 
признание и конвертируемост и получават шансове да бъдат 
пълноценна част от общото европейско научно пространство, от 
територията на знанието, на духовността.

Днес по-добре от всякога, от дистанцията на изминалите 
векове и изправени пред нови национални изпитания, 
разбираме пророческите думи на Васил Друмев: “Един народ, 
който има съзнание, култура, писменост, наука, непременно ще 
има светла и трайна бъднина!”

Ч е с т и т    п р а з н и к  !

И  Б А Б А  З Н А Е  …РубРика:

Може да изгорите дрехата си при гладене дори ако 
използвате най-съвременна ютия. Ако терморегулаторът 
случайно е мръднал към по-висока температура или вие сте 
се разсеяли за минути, и белята е станала. Все пак има няколко 
начина за поправяне на “непоправимите” грешки.

Ако изгорената тъкан е вълнена, я намажете с кашичка от 

сода и вода. След като изсъхне, мястото внимателно се изчетква. 
При други видове материи можете да поправите стореното с 
помощта на гъба, напоена с водороден перокис и след това да 
поставите дрехата на топло място. При необходимост подобна 
обработка се повтаря няколко пъти. След това изплакнете 
мястото с чиста вода, и го изсушете по възможност на слънце. 

Ако все пак изгореното не изчезне напълно, боядисайте 
останалата следа с молив в цвета на изделието.

Самата ютия лесно можем да почистим, като “погладим” с 
нея върху чиста амбалажна хартия, още докато е топла. Посипете 
по нея малко готварска сол.

Ръждивите петна от ютията се отстраняват като тя се 

затопли малко и се намаже с пчелен восък. Върху вълнен парцал 
се поръсва сол и се глади. 

Полепналите власинки при неправилно гладене на вълнени 
дрехи пък ще се отстранят с оцет и сол. Не изхвърляйте счупените 
украшения за елхата. Стрити на прах, те също чудесно почистват 
ютията.

Помощ  !- изгорени тъкани
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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

У Ч Е Н И Ц И  П Р Е М Е Р И х А  С И Л А  В  Т Р А Д И Ц И О Н Н И Я  К Р О С  „ З Л А Т Н А  Е С Е Н ” 

Гората е със своята пъстра премяна, хлад вее наоколо, но слънцето по октомврийски 
ту се усмихва, ту хладно щипе. Всички преглътнаха и решиха, че разстоянията в кроса не са 
толкова дълги и могат да участват без много да се изпотят. Но веднъж стъпил на пътеката 
в обновения градски парк, бегачът не може да спре радостта си от съприкосновението с 
чудната премяна на дърветата и свежият въздух и когато финишира, сякаш са му израснали 
нови крила.

За четвърта поредна Община Тервел и КЛА „Атлетик” гр. Тервел организират Крос 
„Златна есен”. Кросът се проведе на 24.10.2008 год. в Градския парк. И тази година можем 
да се похвалим с пропорционално увеличаващата се бройка на желаещите да се състезават, 
следвайки максимата: „Здрав дух в здраво тяло!” Г-жа Невяна Пенчева- Зам. Председател на 
ОбС-гр. Тервел откри четвъртия сезон на превърналият се в традиция общински ученически 
крос „Златна есен”. 

Повече от 140 деца на възраст от 10 до 18 –годишна възраст премериха сили в дисциплината крос на къси разстояния. Родените 1998 год. момичета се състезаваха на 300 м., 
момчетата от същата възрастова също се състезаваха на 300 м. Момичетата и момчетата родени 1996/1997 год. пробягаха 400 м. Участниците от възрастова категория 1995/1994 год., 
момичета и момчета се състезаваха на 400 м., девойките младша възраст, родени през 1992/1993 год. - на 600 м., а юношите родени през 1992/1993 год.- на 800 м. По-големите участници 
девойки и юноши старша възраст, родени през 1990/1991 год. се състезаваха съответно на 600 м. и 800 м. 

Участниците в кроса и тази година бяха ученици от СОУ „й.йовков” гр. Тервел, ПГТО „Дочо Михайлов” гр. Тервел, ОУ „Васил Друмев” с. Орляк, ОУ „Отец Паисий” с. Нова Камена,  ОУ „Д-р 
Петър Берон” с. Коларци и ОУ „Христо Ботев” с. Зърнево. Участие не взеха само учениците от с. Безмер. 

Учениците от училищата в селата се извозваха с организиран безплатен превоз, осигурен от Община Тервел. Медали получиха всички отличени по възрастови групи от І-во, ІІ-ро и 
ІІІ-то място. Освен това за всички отличени по възраст деца от І-во до VІ –то място включително, бяха връчени и предметни награди от Зам. Кмет- Стефка Костадинова, а всички останали 
участници получиха лакомства.  

Отличените, по възрастови групи са:
При най-малките участници в кроса -момичетата, родени през 1998 год. отличена на І-во място бе йоана Димитрова Симеонова, втора се класира Нелина Валентинова Георгиева и 

двете ученички от СОУ-гр. Тервел; а трета на финала се класира ученичката от ОУ –с. Зърнево Фатмегюл Халил. 
Отличените момчета, родени 1998 год. са Ибрахим Мерсу –първенец, ученик от ОУ „Д-р Петър Берон” с. Коларци; втори остана с малка времева разлика Юсуф Гюнай възпитаник на 

ОУ –с. Зърнево. Трети в крайното класиране бе Калоян Русев Костадинов ученик от СОУ. 
При момичетата, родени 1996/1997 год. на първо място се класира Гюкчен Бейсин; втора бе Диана Ангелова, а трета с малка разлика остана Мюлфер Ахмед и трите ученички от СОУ 

„й. йовков” гр. Тервел. 
При момчетата, родени 1996/1997 год. двете призови награди –на първо и второ място се класираха Исмаил Мустафа и Зафер Бейсин –ученици от ОУ „Христо Ботев” с. Зърнево; трети 

се класира Иван Антонов, ученик от СОУ „й. йовков” гр. Тервел. 
При състезателките, родени 1994/1995 год. първа се класира Ширин Сюлейман от ОУ „Васил Друмев” с. Орляк, на второ и трето 

място се класираха ученичките от ОУ-с. Зърнево, съответно Сежда Седат и Билген Неждат. При момчетата от същата възрастова група 
класирането бе следното –І-во място за Георги Пенчев от СОУ, ІІ-ро място за Сурай Насъф ученик от ОУ „Отец Паисий” с. Нова Камена, а на 
ІІІ- то място остана след оспорвана борба Никола Иванов ученик от СОУ.

Класирането при по-големите състезатели в категория юноши младша възраст, родени 1992/1993 год. бе следното спринта спечели 
Николай Дойчев, втори с много малка разлика финишира Емануел йорданов, трети остана Радослав Маринов и тримата от гр. Тервел. 
Спринта в категорията девойки младша възраст не се състоя, тъй като нямаше записани състезателки за тази възрастова категория. 

Най- оспорвана и интересна бе борбата в категорията юноши старша възраст, родени през 1990/1991 год. Тук на двете първи места 
се класираха атлетите при КЛА „Атлетик” гр. Тервел с треньор Начо Петров –І-во място зае Мирослав Георгиев, втори остана Георги Пенчев, 
а трети се класира Южужа Шено. П о с л е д н и  ф и н а л н и  м е т р и

Награждаване на юношите младша възраст

О Щ Е  И  О Щ Е  О Т Л И Ч И Я  И  Н А Г Р А Д И  З А  О Д К

Награда от олимпийския конкурс на „Телеграф” 
за Ива Стоянова от Тервел

Участие в конкурса “Аз рисувам олимпиада” на вестник “Телеграф”, фондация “Духовно огледало” и със съдействието на 
Корпоративна търговска банка взеха и децата от Школата по изобразително и приложно изкуства с р-л Виолета Янкова към ОДК „Малкият 
принц”. 

Г-жа Янкова издава част от регламента –важни били ефектните цветови решения на децата, използваното им въображение, 
както и по детски наивното им виждане за олимпийските игри. В картините е трябвало да присъстват задължително символи от Китай и 
от България, както и от самите олимпийски игри. 

Компетентното жури: госпожа У Гуан- съветник по културните въпроси на Народна република Китай в България, видният художник 
от “Лайънс клуб” -Сашо Костов и Велизар Стефанов- художник на Нова българска медийна група отличиха заслужено тервелчанката Ива 
Стоянова на 10 г., възпитаничка на Школата по рисуване към ОДК. 

Талантливата Ива е отличена в категорията „пет първи утешителни награди от по 200 лв.” Решението е взето след няколко трудни 
селекции. След първата са били отсяти 18 рисунки от пристигналите общо 184 писма. Накрая останали осем картини, от които се избраха 
първите три най-добри и пет на четвърто място, т.н. категория „пет първи утешителни награди”. 

Поздравяваме малката Ива и нейната ръководителка за това, че са успели да впечатлят журито със своята интересна картина. 

Тържествено откриване на четвъртия поред 
Крос Златна есен

Рисунката на Ива Стоянова  и нейния поглед към Олимпийските игри


