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П Р Е Д С Т А В Я М Е  В И

От 4–ти до 7-ми декември в гр.Перник се проведе 
Трети Национален турнир по танцово шоу, характерни 
танци и хип-хоп. Турнирът е учреден за Купа „България” 
на БСТФ и за Купата на Кмета на Община Перник.В 
тазгодишното издание на спортното събитие участваха 
около 350 деца от страната на възраст от 8 до 19 години.

Нашите момичета от Балет „Каприз” се представиха 
отлично в два от трите стила на състезанието – 
„Характерни танци” и „Танцово шоу”.

В състезателна категория „Формация” на „Танцово 
шоу”, възраст 12-15 години чаровниците от балета 
грабнаха първата награда с танца „Вода”.

В състезателна категория „Малка група”, възраст 
12-15 години танца „Точно в полунощ” на тервелските 
деца бе отличен отново с Първата награда.

В категорията на 9-11 годишните състезатели 
надпреварата бе особено оспорвана и се проведоха 
квалификации – полуфинал и финал.Тук децата 

от балета отново 
грабнаха публиката с 
изпълненията си.Дуетът 
на Габриела Ганчева 
и Яница Радославова 
представи танца 
„Русалката и морето” и 
се класира на 4-то място. 
Соловото изпълнение 
„Лудетина” на Мила 
Милкова получи шесто 
място.

В стил „Характерни 
танци” присъствието 
на сцената на нашите 
момичета също бе 
оценено по достойнство.
В категорията 12-15 години соловото изпълнение „Нежен 
ручей” на Габриела Росенова по мотиви на цигански 
руски романс грабна Първата награда.”Момина хубост”. 
Изпълнена от формация на 12-15 годишни тервелски 
момичета бе отличена с награда за второ място.

Отлична изява,награда за тежък и упорит труд 
– на децата и ръководителката им Живка Ненова.
Момичетата благодарят и на всички,които ги 
подкрепят и подпомагат техните изяви на форуми 
и състезания от национален мащаб.За изявата в 
Перник бяха ушити седем костюма за два от танците.
Пътуването стана възможно благодарение на 
финансовата подкрепа на Община Тервел.

Така е записано преди година в предизборната платформа. През лятото на 2008 година Община Тервел и Общинския детски комплекс отново бяха партньори в двумесечната програма,която 
събра и забавлява по подходящ за възрастта им начин десетки деца от Тервел.Имаше състезания, викторини, игри, карнавал, занимания, награди ... Това се случи в годината, когато много 
общини закриха или редуцираха дейността на своите центрове за работа с деца, поради реформата в начина на финансиране, вследствие на въвеждането на системата на делегираните 
бюджети. През първата година от мандата ваканционната програма, създадена в началото на предходния мандат имаше своето пето поредно издание.
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Така е формулиран поетия в предизборната платформа на настоящия кмет ангажимент. След една година общината вече има внесен за разглеждане проект, който включва два подобекта за реконструкция на уличното осветление на 
обща стойност 210 000 лв. Дейностите ще засегнат шест улици в град Тервел и пет в село Коларци. Подготвя се за внасяне и друг проект, който предвижда подобрение на уличното осветление в няколко села в общината.

„Ще се изграждат нови участъци от улично осветление, като подобекти в  общински проекти по 
Програмата за развитие на селските райони”

Следва продължение на стр. 4

„Ще  продължи  традицията на общинската ваканционна програма „Наше лято”

Тази общинска програма се реализира втора поредна година и през 2008 година стотици ученици са обхванати чрез: Дискусия ”Стоп на агресията”, Интерактивно обучение ”Любов – влез в 
час!”, семинари и обучения – „Етническата толерантност”, ”Отворени врати”, ”Противопоставяне при конфликт”. Обхванати са ученици от СОУ, ПГТО, училищата в селата Орляк, Коларци, Безмер. 
На фона на многото примери за агресия и жестокост, чиито автори са деца и ученици, На фона на многото примери за агресия и жестокост,чиито автори са деца и ученици,програмата върши 
своята „добра” работа и е необходима за младежите от Общината.

„Ще  продължи съвместната работа на общината с младежката неправителствена организация „Бъдещето е в нас” , като успешното партньорство в 
рамките на проект за изграждане на извънкласен център в с.Нова Камена бъде продължено с втори съвместен проект с младите хора.”

Такъв проект вече е факт.Той е в процес на оценка в  Министерство на земеделието и храните и предвижда създаване на местна инициативна група за териториите на Общините Тервел и Крушари.В него водеща организация е Община 
Тервел, а партньор е сдружение’Бъдещето е в нас.”Общинското ръководство се стреми да осигурява заетост и ангажираност в обществените процеси на младежи до 35 годишна възраст.Тяхното присъствие в живота на общината на фона на 
засилените миграционни процеси и обезлюдяването на селата е необходимост за всички.

„Ще  продължи работата по общинската програма за превенция на детската престъпност, 
като се обхванат ученици от двете средни училища в Тервел и всички основни училища в Общината.”
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Пикник - Програма Наше лято 2008

Работна група-Превенция на наркоманиите 
рисково сексуално здраве

Продължение от бр.37 и бр.38
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И С Т О Р И Ч Е С К А   Р У Б Р И К А
Продължение от бр.38

Тракийското скално светилище до с. Поп Русаново, 
Силистренско

Светилището се намира на 4 км южно  от “Баджалията”. 
В обширна пещера, наречена от местното население 
“Киринджика” се вижда полукръгла аркираната ниша /олтар/, 
ориентирана от изток с диаметър 2.30 м. В югоизточната 
част на самата пещера старателно е оформена правоъгълна 
площадка, очертана с дълбоки жлебове  с дължина 4.15 м 
и ширина 2.80 м. Предполага се, че това е светилището на 
скалния храм.

В скалния венец над пещерата има любопитен лабиринт, 
включващ тясна галерия с дължина около 6.00 м и вертикална 
шахта с височина 5.50 м, който отвежда в обширна естествена 
пещера. Върху източната й стена старателно е изсечена 
аркирана ниша 0.40 х 0.50 м, най-вероятно малък олтар, 
единственото място огрявано от слънчевата светлина.

Под светилището има дебел културен пласт с тракийска 
, елинистична и римска керамика, кости и следи от огън, 
свързани навярно с жертвоприношения.

Над светилището е разкрита раннохристиянска 
еднокорабна базилика от края на IV-V в. с обширна абсида и 
голям притвор с обща дължина 20,10 м и ширина 4.10 м.

Тракийското светилище до с. Кутловица
На 3 км южно от Киринджика и 1.5 км източно от 

с.Кутловица в близост до един от най-големите карстови 
извори в Добруджа – “Момчила” е регистрирано най-южното 
скално светилище по р.Табан. Върху десния бряг на сухоречието 
се издига внушителна естествена скална арка /мост/ с отвор 
5.5 х 2.4 м.Носообразната скала над него с размери около 18 
х 8 м е подравнена чрез изсичане, като в източния край са 
вдълбани една до друга две ями. На около 25 м южно от арката 
има естествена скална кухня, която е дооформена под форма 
на елипсовиден в поглед и полуелипсовиден в план олтар с 

размери 7.6 х 9.10 х 310 м. Ориентиран е на изток с отклонение 
около 12 градуса на север. Подобно на останалите светилища 
и тук в подножието на скалите е открита тракийска и антична 
керамика, но за разлика от “Баджалията” и “Киринджика” тук 
фрагментите са малко и липсва дълбок културен хоризонт.

      
           Следва

проф. д-р и.н. Георги Атанасов

През изминалия период от 29 ноември до 5 декември 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 29 пътно-транспортни произшествия с един загинал и един пострадал. 
Поделенията на ОД „ПБЗН”-Добрич са участвали в гасенето на 8 пожара и 1 аварийно-спасителни дейности.

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

РубРика:
„Религиозните паметници на Добруджа”

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. Козевъдите, получили кредит по силата на 
Регламент № 1535/2007 г. на Комисията от 20 декември 
2007 г. за прилагане на членове 87 и 88 от Договора за 
ЕО към помощите de minimis, ще бъдат подпомогнати 
допълнително с 40 лв. кредитен ресурс, реши на 
свое редовно заседание Управителният съвет на ДФ 
“Земеделие”. Козевъдите ще получат и безвъзмездно 
финансиране от 6 лв. на коза-майка за животно от 
контролираната част на популацията. Крайният срок за 
анексиране на финансовата помощ изтича на 5 декември 
2008 г. Решението на УС е мотивирано с обстоятелството, че 
козевъдството -  като част от млечното животновъдство, 
не е включено в схемите за национални доплащания 
през настоящата година. С решението на УС също така 
се увеличава с 80 лева кредитният размер за една коза. 
Променя се и изискването за обезпечаване на кредита 
чрез записна заповед за кредити в размер до 70 000 лв. 
Земеделските производители ще усвояват одобрения 
кредит по сключения анекс еднократно. Задълженията 
си по тях могат да обезпечат с учредяване на ипотека 
върху недвижимо имущество, особен залог върху 
машини и съоръжения, залог на парична сума или 
банкова гаранция и записна заповед - когато сборът от 
кредита, получен по първоначално сключения договор и 
кредита по анекса е в размер до 70 000 лв.

2. Добричкият окръжен съд отхвърли исковете 
на Живка и Миролюб Гаич срещу Окръжна следствена 
служба – Добрич, за обезщетения за претърпени от тях 
имуществени и неимуществени вреди при задържането 
на съпруга под стража в периода 04.12.1995 – 23.02.1996 
г. Решаващият съд прецени, че претенциите им са 
неоснователни, каквато бе и позицията на прокуратурата. 
По делото е установено, че спрямо Гаич е била взета най-
тежката мярка за неотклонение като обвиняем за две 
престъпления. Той е бил уличен, че като длъжностно лице 
– президент на „Югоагент-Вложение” АД, е присвоил 50 
млн.лв., собственост на различни граждани, поверени 
му да ги управлява. Според второто обвинение с цел да 
набави за себе си имотна облага е възбудил заблуждение 
и причинил имотна вреда на различни лица, като 
измамата е в особено големи размери. Производството 
по първото обвинение е било прекратено, но по второто 
Миролюб Гаич е признат за виновен от Добричкия 
районен съд на 22.02.2008 г. и присъдата е влязла в 
сила. Пресцентърът на ДОС припомня, че семейство Гаич 
подаде през 2005 г. искове за обезщетения в размер на 
16 260 533,16 лв. за имуществени вреди, претърпени при 
задържането на Миролюб Гаич. Съпрузите поискаха и по 
40 хил. лв. обезщетение за претъпени от тях душевни 
мъки, терзания и притеснения, че съществува опасност 
от разпиляване на имуществото на дружеството и от 
злепоставяне на Миролюб Гаич пред близките му и в 
обществото. Решението на Добричкия окръжен съд 
може да бъде обжалвано пред Апелативен съд – Варна, 
в срок от 14 дни след уведомяване на страните. 

 
По- важните новини през изминалата седмица на 

територията на страната:
1. Фирма ще може да се открие със 100 лв. Това 

предвиждат промените в Търговския закон, които 
Министерският съвет гледа по предложение на 
Министерството на икономиката и енергетиката. Идеята 

е дружество с ограничена отговорност (ООД) да може да 
се регистрира с минимален капитал от 100 лв. вместо 
изискваните сега 5000 лв. Средната годишна заплата 
на българите за 2007 г. е била 5167 лв., обявиха от 
Националния статистически институт. Оказва се, че сега 
изискваният капитал за регистриране на ООД е близо 
до средния годишен доход. Това е една от причините 
страната ни да остава назад в класациите на Световната 
банка за условията за правене на бизнес в страната. 
Подобна идея за намаляване на капитала на ООД 
наскоро беше разглеждана в парламента, но депутатите 
не я подкрепиха. Но със затягането на условията за 
кредитиране от страна на банките намаляването на 
изискваните средства за стартиране на бизнес би 
помогнало много на хората, които искат да започнат 
да работят за себе си. При очакваните съкращения в 
условията на криза догодина е добре освободените да 
могат по-лесно да регистрират фирми, за да могат да 
стартират собствен бизнес.

2. От януари догодина българите ще купуват SIM-
карти за мобилните си телефони само при представяне 
на лична карта. Предплатените минути за картите 
пък ще могат също да се купуват срещу документ за 
самоличност. В трите мобилни оператора все още не 
знаят за промените, но най-вероятно бързо ще могат 
да подготвят условията за стартиране на процедурата. 
Почти във всички европейски държави предплатените 
SIM-карти се купуват единствено и само след представен 
документ за самоличност. У нас измамници, трафиканти 
и бомбаджии ползват на килограм предплатените 
карти, защото МВР не може да ги проследява, твърдят 
криминалистите, които от години искат да се премахне 
порочната практика на тази продажба. Предплатените 
карти пък са едно от най-популярните средства за 
дистанционно взривяване на бомба от телефон, обясниха 
още разследващи. В момента предплатени карти и 
ваучери за тях се продават на всеки павилион. 

3. Кризата се отразява най-силно на поведението 
на масовите клиенти и те не се чувстват сигурни при 
негативните прогнози за ръст на безработицата и 
намаляване на платежоспособността на населението 
през следващата година, се казва в анализ на кредитния 
консултант „КредитЦентър”. Те вече ясно изразяват 
своята несигурност в бъдещето и вземат дългосрочните 
си финансови решения плахо и след обстоен анализ на 
възможните варианти. Клиентите, които са на пазара в 
момента, са тези, които имат едновременно пари в брой 
и сериозни, слабо зависещи от външно влияние, доходи. 
С оглед на променената пазарна ситуация те реализират 
изгодни сделки за уникални по своето местоположение и 
други характеристики имоти.

4. Светещи планети в холограмната лента пазят 
новите 10 лева. Банкнотата, която влиза в обращение 
от 8 декември. Дизайнът на парите е същият като 
тези от досегашната емисия от 1999 г. Хартията е в 
бежово и зелено, на лицевата част е д-р Петър Берон, 
а на гърба - скици от негови трудове и телескоп.  
Новите банкноти имат всички съществуващи защити 
на досегашните плюс допълнителни. Запазен е знакът 
за незрящи граждани - квадратче и под него кръгче. В 
холограмната лента числото 10 пулсира при гледане под 
ъгъл. Забелязват се също изображенията на земното 
кълбо, телескоп и планети. Последните ги няма в старите 
десетолевки. Банкнотата притежава и скрит образ - при 

гледане под ъгъл 15-20 градуса се вижда изображението 
“10 лева” и микротекст “Петър Берон”. При осветяване 
с ултравиолетова светлина влакънца светят в синьо, 
зелено и червено. Рибният буквар и серийният номер 
на банкнотата светят в зелено. Дясната половина на 
обратната страна на купюра също свети в зелено.

5. От пресцентъра на Комисията за защита на 
конкуренцията /КЗК/ съобщиха, че е наложена 
глоба в размер на 150 хил. лв. на “Космо България 
Мобайл” ЕАД, позната с търговското си  наименование 
“Глобул”. Производството е образувано във връзка с 
промоционалната игра “100 на 100”. Според комисията, 
чрез тази игра “Глобул” е продавал услугата SMS, като 
участието предполага изпращане на минимум 2 SMS-
а на обща стойност 2.40 лв., с което се добива право 
на участие в разпределението на леки автомобили 
“Mercedes Benz”. Анализът на КЗК показал, че стойността 
на всяка една награда в играта надвишава изключително 
много допустимите прагове, предвидени в закона, а 
именно 10 минимални работни заплати или 100 пъти 
стойността на предлаганата услуга SMS. Счита се, че 
играта е явно нарушение на добросъвестната търговска 
практика и се пренебрегва лоялната конкуренция, 
като се стимулира не търсенето на съответния пазар, а 
хазартната възможност за печалба, допълват от КЗК

По- важните новини през изминалата седмица от 
чужбина:

1. Руският премиер Владимир Путин за първи път реагира 
позитивно на предстоящите промени в Белия дом и обеща 
на Съединените щати промени във външнополитическия 
курс на страната си. В пряк телевизионен мост, в който 
отговаряше на въпроси на граждани, Путин каза, че  
Москва вижда положителни сигнали от страна на новата 
американска администрация. Путин предрече трудни 
времена  за руската икономика. Като положителни за 
Москва сигнали Путин посочи също отказа на външните 
министри на страните от НАТО да включат Украйна и 
Грузия в плана за действие за присъединяване към пакта 
и идващите от Вашингтон гласове, че трябва отново да 
бъде обмислена целесъобразността на разполагането на 
американски противоракетен щит в Полша и Чехия.
2. Единственият арестуван нападател от групата от десет 
ислямисти, атакували 10 обекта в Мумбай, е разказал 
пред индийски следователи, че поръчителите на 
нападенията му обещали, че неговото бедно семейство 
ще получи 100 000 пакистански рупии (1250 долара), 
ако той загине, сражавайки се за каузата на исляма, 
предаде АП, цитирайки пожелали да запазят анонимност 
индийски представители. В ареста терористът разказал, 
че преди да стане част от групировката “Лашкар е тайба”, 
бил наемен работник. Терористът казал на разпитващите 
го, че пиел амфетамини, за да остане нащрек през дните 
на обсадата в Мумбай. В хода на разпитите 21-годишният 
нападател е казал, че бил в екипа, атакувал луксозните 
хотели в Мумбай, и че той и останалите терористи 
поставили пред входа на хотелите взривни устройства, 
програмирани да избухнат 4 часа и 57 минути след като 
бъдат заложени. Целта била да бъдат убити полицаите, 
които ще обградят хотелите. Индийски командоси обаче 
обезвредиха навреме взривните устройства.
3. Частният сектор в САЩ съкрати 250 000 работни 
места през ноември, сочи проучване на “Чалънджър, 
Грей енд Кристмас”. Това влошаване на пазара на труда 

продължава да се засилва в САЩ, където частните 
предприятия планират съкращаването на още 181 000 
поста. Нивото на безработицата в САЩ през ноември 
скочи до 6,8%, което е невиждано равнище от 14 години 
насам.
4. Режимът на президента Робърт Мугабе в 
Зимбабве обяви извънредно положение заради 
епидемия от холера, след като болестта причини 
по официални данни смъртта на над 550 души. 
Здравният министър Дейвид Париренятва заяви, 
че болниците имат спешна нужда от лекарства, 
храни и екипировка, като в същото време страдат 
от недостиг на лекари и медицински сестри. 
Зимбабве поиска спешна международна помощ, за да 
може да се справи 

продължава на стр. 3

НАГРАДИ ЗА 
СПРИНТьОРИТЕ ОТ 

„АТЛЕТИК” ГР. ТЕРВЕЛ 
С ТРЕНьОР НАЧО ПЕТРОВ
Най - добрите лекоатлети на гр. Тервел от средните 

и дълги бягания, вземаха участие в традиционния крос 
“Диана” в гр. Ямбол. На 15 ноември беше даден старта 
за 43-ти път на лекоатлетическата проява. В кроса се 
включиха спортни клубове по лека атлетика от цялата 
страна. 

В тазгодишното издание на Крос „Диана” от нашият 
клуб по лека атлетика „Атлетик”, с треньор Начо Петров 
взеха участие седем състезатели. Двама от тях се 
състезаваха при 14-годишните момчета, а останалите 
петима спринтираха в категорията юноши младша 
възраст. 

При 14- годишните, състезавали се на 1500 м.- Георги 
Пенчев се класира на ІV място, а с малка времева разлика 
на V място остана Никола Иванов. 

При юношите младша възраст, които трябваше 
да пробягат 2000 м. първенец в крайното класиране 
бе Мирослав Георгиев, шесто и седмо място поделиха 
тервелчаните Николай Дойчев и Радослав Маринов. По- 
назад в крайното класиране останаха Емануел Йорданов 
и Йозджан Шенол, който финишираха съответно девети 
и десети. 

Участниците тази година, допълва г-н Петров, 
са били около 150 в различните възрастови групи. За 
победителите организаторите са осигурили парични 
и предметни награди. Г-н Начо Петров споделя 
своята гордост за завоюваните медали и отличия на 
талантливите тервелчанчета, като допълва, че Крос 
„Диана” е единствения в България, който не е прекъсвал 
през годините от 1965 г. до сега. В него са стартирали 
както най- добрите български лекоатлети на средни и 
дълги разстояния, така и чуждестранни лекоатлети. 
Крос „Диана” е включен в Календара на Българската 
федерация по лека атлетика и тази година беше посетен 
от президента на БФЛА- Добромир Карамаринов.

От страниците на вестника приемете нашите 
поздрави ! Пожелаваме Ви да се множат отличията ви и да 
прославяте нашето китно градче на местни, регионални 
и национални състезания. Късмет !
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О Б Щ И Н С К И   В Е С Т ИРубРика:
ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

Ще се проведе на 12 декември от 11:00 
часа  в заседателната зала на община Тервел.Първата 
точка от дневния ред поставя на вниманието на 
общинските съветници Програма за овладяване на 
популацията на безстопанствените кучета в Общината.
Законовата рамка на програмата се определя от 
Закона за ветеринарномедицинската дейност,Закона за 
защита на животните и Закона за здравето.Разглеждат 
се в резюме болестите,които кучетата могат да 
пренасят.Като основни методи за ограничаване на 
популацията на бездомните кучета се предлагат : 
кастрация и обработка на заловени безстопанствени 
кучета, задомяване в приюти,регистрация и надзор 
на безстопанствени кучета,регистрация на домашни 
кучета,контрол върху изискването за отглеждане на 
домашни кучета,популяризиране на необходимостта от 
поддържане чистотата на градската среда.Финансовата 

рамка на програмата , според записаното в нея ,би могла 
да се състави от средства от общинския бюджет,дарения 
и средства от организации за защита на животните.

Втора точка от дневния ред предвижда 
изменение и допълнение на наредбата за местните 
данъци .Допълва се нова разпоредба ,която определя 
зониране на населените места в общината  за целите 
на патентния данък.Населени места в първа зона са 
такива,които имат население от над 5000 души по 
постоянен адрес.Като населени места от втора зона се 
определят такива с население от 2000 до 5000 души, в 
трета зона попадат населени места между 500 и 2000 
души по постоянен адрес, а в четвърта зона – такива с 
население под 500 души.Зонирането се налага поради 
текст в Закона за местните данъци и такси, в сила от 
1.01.2008 г.Предлага се общинските съветници да 
утвърдят размера на патентния данък за /годишни 
размери/ за различните патентни дейности и зони на на 
територията на общината.Класифицирани са 40 основни 

групи патентни дейности.
Общинските съветници ще определят и 

размерите на таксите за битови отпадъци за 2009 
година. Услугите в тази насока,за които данъкоплатците 
ще внасят такси са три:Сметосъбиране и сметоизвозва
не,поддържане на депо и поддържане на териториите 
за обществено ползване.Размера на отделните такси 
варира от 0.8 до 3.6 промила.

На вниманието на общинските съветници 
се предлага да одобрят План-сметката на дейност 
„Чистота” за идната година.При планирано изпълнение 
на приходите от таксите за битови отпадъци  в размер на 
75 % в разходната част на план-сметката се разпределят 
380 000 лв.Предвижда се закупуване на нови кофи за 
смет,автометачна машина,разходи за горива,резервни 
част,заплати на щатния персонал и др.

Следват предложения за текущата работа 
на общината и актуализация на бюджета по дейности.
Предлага се гласуване на приоритетност на два нови 

проекта,които общината подготвя за внасяне по 
Програмата за развитие на селските райони.Единият 
касае изграждане на нова канализационна система  и 
реконструкция на водопреносната мрежа в с.Зърнево, 
а другият – построяване и обзавеждане на нова 
читалищна сграда в същото село.

Следват предложения за промяна в 
поименния списък на капиталовите разходи,като 
икономии от реализирани инвестиции се осигуряват за 
други обекти .Актуализират се приходната и разходната 
част на общинския бюджет.Увеличението е за сметка на 
приходите от наем на земя и от данък за придобиване на 
имущество по възмезден начин.

Общинските съветници трябва да сформират 
комисия ,която да установява и проверява конфликт 
на интереси по отношение на общинските съветници в 
съотвествие с новоприетия закон за предотвратяване и 
разкриване на конфликт на интереси.

МЛАДИТЕ- АВТОРИ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПРОМЯНА

На 03.12.2008 год. в сградата на Община Тервел се проведе 
интерактивно обучение- семинар на тема „Превенция на 
ХИВ/СПИН”, посветено на Международния ден за борба със 
Синдрома на придобитата имунна недостатъчност. Участие 
в обучението взеха 34 ученика от ІХ и Х клас при ПГТО „Дочо 
Михайлов” и СОУ „Йордан Йовков”. 

Лектори на обучението бяха специалистите от 
Отдел „Опазване на общественото здраве” при РИОКОЗ- гр. 
Добрич Севдалена Колева и Васил Кожухаров. 

Обучението е част от Общинската програма 
за превенция на насилието между учениците (2007-2010), 
съгласувана с ОбС – Тервел. Програмата се провежда под егидата 
на Местната комисия за борба срещу противообществените 
прояви на малолетните и непълнолетните към Община 
Тервел. Методът на обучението бе на принципа „Връстници 
обучават връстници”. 

Вече десетилетия човечеството не може да се 
справи с все по-развилняващата се зараза. Какво трябва 
да знаете за да оцелеете? Какво можете да направите, за да 
предпазите любимите си хора ? 39 528 600 серопозитивни в 
света. На всеки 10 секунди някой умира от СПИН! На всеки 6 
и половина секунди един човек се заразява със СПИН!- с тези 
въпроси и твърдения започна лекцията. 

С. Колева и В. Кожухаров запознаха децата с 
терминологията ХИВ, СПИН. ХИВ е вирусът, който причинява 
фаталната за имунната система болест СПИН. Най-малко 28 
милиона души в света са починали от СПИН – това става, след 

като имунната им система е напълно отслабена от вируса. 
Повече от 20 години след откриването на ХИВ все още няма 
ваксина за вируса или лечение за СПИН, въпреки, че новото 
поколение лекарства удължава значително живота на хората, 
заразени с ХИВ. ХИВ атакува важни клетки от имунната система 
на човека. По този начин той пречи на имунната система да 
работи добре и да защитава организма от нападатели (напр. 
вируси, бактерии, гъбички, протозоа). С намаляване на 
имунната система, организмът започва да се справя по-трудно 
с инфекциите. Човек, който е инфектиран с ХИВ, се нарича ХИВ-
серопозитивен. Може още да се каже, че този човек има ХИВ-
инфекция. Веднъж инфектиран с ХИВ, човек остава носител на 
вируса до края на живота си.
Половината от хората, които се заразяват с ХИВ страдат от 
симптоми, подобни на грип, През първите 2-4 седмици. Това 
включва треска, умора, сърбеж, главоболие и подути лимфни 
възли. Някои хора с HIV могат да живеят няколко години 
преди да развият СПИН, като се чувстват здрави и без външни 
симптоми на вируса.  Други могат да страдат от загуба на тегло, 
треска, потене, чести инфекции, сърбежи и кратка загуба на 
памет, докато развиват HIV. 

От базата данни на Министерството на 
здравеопазването става ясно, че към 2008 год. в България са 
регистрирани около 1000 ХИВ-серопозитивни лица. Броят им в 
момента е значително по-голям десетки болни - носители на 
вируса не са потърсили лекарска помощ.

Около 70% от серопозитивните са именно млади 

хора (от 20 до 39 годишни). Особено тревожен е фактът, че най-
поразената възрастова група е именно тази на младите хора- 
около 40% от новорегистрираните. Запазва се тенденцията 
водещ да бъде сексуалния (полов) път на предаване на 
инфекцията - 91%. По кръвен път са се заразили 8%, а 1% са 
заразени по вертикален път (майка-дете). 

Около 62% от всички ХИВ-серопозитивни лица са 
регистриране в четири основни града - София, Бургас, Пловдив 
и Варна. Общият брой на изследваните за ХИВ лица значително 
нараства. В кабинетите за анонимно и безплатно консултиране 
и изследване за СПИН (КАБКИС) от началото на тяхното 
откриване досега са се изследвали десетки хиляди души, като 
разкриваемостта на случаите с ХИВ при тях е 6 пъти по-висока 
в сравнение с другите лаборатории в страната.

Запомнете: У нас тестът за СПИН е безплатен и 
анонимен. Ако желаете можете да ползвате платените услуги 
на частна лаборатория, но е добре да се убедите, че са спазени 
всички изисквания за запазване на анонимността Ви!

Учениците научиха повече за начините, които 
позволяват пренасянето на ХИВ, а именно необезопасените 
сексуални контакти; директен кръвен контакт; използване 
на една и съща игла и по вертикален път /от майка на дете/. 
Сигурно е, че единствените начини, по които може да се 
предаде ХИВ са гореизброените, тъй като ХИВ/СПИН е най-
внимателно проучената болест в историята на медицината. 
Впечатляващ брой доказателства показват, че човек не може 
да се зарази по никой от следните начини:

• Чрез ръкуване, прегръдка или целувка;

• Чрез кашлица и хрема;

• При използване на обществен телефон;

• При посещение в болница;

• От обща храна, прибори за хранене и чаши;

• При използване на обществени чешми;

• При използване на бани и тоалетни;

• При използване на обществени плувни басейни;

• При ухапване от комар или други насекоми;

• При работа, социални контакти или съжителство с 
ХИВ-позитивни хора. 

В края на лекцията всички участници получиха 
специални удостоверения за преминато обучение за 
превенцията на ХИВ/ СПИН от РИОКОЗ- гр. Добрич. Раздадени 
бяха много информационни материали, дипляни, брошури 
и прочие. За всички участници в семинара бе осигурена и 
почерпка от организатора Община Тервел. 

Творчеството на Йовков и неговите днешни последователи
 
 Във връзка с Йовковите тържества и честване 
на патронния празник на СОУ ”Йордан Йовков” гр.Тервел 
се проведе литературен конкурс по творчеството на 
добруджанския творец. В конкурса участваха ученици, 
които подготвиха есета, стихотворения, разкази. Според 
проведеното класиране на първо място бе класирано есето на 
Жени Христова от 12 клас, на второ място Гюлтен Салиева от 12 
клас и на трето място стихотворенията на Яна Младенова от 5 
клас и Берна Левент също от 5 клас. 

В този брой публикуваме есето на Жени Христова:   

Добро и зло в творчеството на Йовков и нашето съвремие

 Надали има човек на земята, който е способен 
пределно точно и ясно да дефинира понятието добро и зло. 
Надали има човек на земята изтъкан само от добро или само 
от зло. Проблемът, свързан с тези две морални, нравствени, 
философски и естетически критерии продължава да търси 
своето решение и занимава хората от дълбока древност 

до днес. Той стои пред нас “тук” и “сега” и е неизменна част 
от нашето минало, настояще и бъдеще.За да достигнем до 
корените на общочовешките истини на своя живот обаче, 
ние трябва да ги пречупим през своята житейска призма и да 
носим в себе си, макар и малката, но съществена прашинка от 
онзи вълшебен ябълков цвят на познанието. Тогава на помощ 
навярно биха ни дошли Йовковите герои: Албена, Серафим, 
Моканина, Боряна…
 Дали тези вече възрастни герои са способни 
да ни насочат към хоризонтите на общочовешкото, към 
Доброто? Пред очите ми прелитат ято лястовици. Всичките са 
бели.Навярно това е животът – една преплетена чернобяла 
нишка, в която за надмощие се борят добро и зло, радост и 
тъга, любов и омраза, щастие и мъка… Затова и Моканина, 
разтърсен от голямата житейска драма на младото и болно 
момиче, възкликва:”-Боже, колко много мъка има по тоя свят, 
боже!”. В тази тежка, мрачна констатация обаче се появява 
светлата представа за животоспасяващата надежда,внушена 
чрез образа на малката бяла лястовица. Към нея се стреми 
всеки,затова тя е превърната в символ на доброто и надеждата.
Дори днес тя ни толкова нужна, защото в динамичното и 

забързано ежедневие, ние сякаш забравяме кои сме, сякаш 
забравяме да бъдем хора и губим онова красиво пламъче, 
наречено любов.
 И тук отново поредния Йовков герой може да ни 
даде най-точния и запомнящ се урок по човечност, любов и 
страдание към ближния. Със сигурност в съзнанието на всеки, 
докоснал се до богатия и красив художествен свят на Йордан 
Йовков, се появява образът на Серафим. Да – онзи герой със 
закърпеното и старо палто, който жертва материалното, но 
извисява себе си духовно. Ще е прекрасно, ако всеки от нас 
притежава малка част от доброто, от което е изтъкан образът 
на Серафим. Ще е прекрасно, ако се научим да ценим и малките 
радости в живота, защото само те – духовните ни ценности и 
незабравимите изживявания преминават времевата бариера. 
Всичко материално е временно… Остават само любовта, 
вярата, надеждата и Доброто вътре в човека.
  Трудно е обаче да се върви право и безпрепятствено 
по пътя на живота. Той не е изграден само от добро или само 
от зло. Трудно, но не и невъзможно! Сега пред мен се появяват 
красивите Йовкови героини: Албена и Боряна – символ на 
българката, нейната красота и устойчивост. Защото да не 

скланяш глава пред житейските изпитания, да отстояваш себе 
си и защитиш направения избор – значи сила.
 Човек трудно може пределно точно и ясно да 
дефинира понятията добро и зло, но когато се запознае се с 
творчеството на Йовков разбира житейските мъдрости и те 
повеждат героите из дебрите на човешката душа и намираш 
точно и ясно определенията за добро и зло. Защото животът 
е като филм – пъстър и цветен понякога, черно-бял и сив 
друг път. Кадрите обаче са еднакви при всички хора, защото 
са съставени именно от Добро и Зло. Преди или сега – всички 
хора живеем, съществуваме. За да оправдаем своето пътуване 
на космическия кораб Земя, ние трябва преди всичко да 
съхраним вярата, любовта и надеждата в себе си. Само така 
ще се докоснем до вечно истинното, вечно красивото…вечно 
Доброто!

      
Женя Христова Петрова от 12 клас
      
СОУ”Йордан Йовков” гр.Тервел

МКБППМН ПРИ ОБЩИНА ТЕРВЕЛ ОРГАНИЗИРА ТРАДИЦИОНЕН СЕМИНАР ПО ПОВОД МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН ЗА БОРБА СЪС СПИН 

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:

продължава от стр. 2

сепидемията. ООН  съобщи, че най-малко 565 души 
са починали в резултат на епидемията, която започна 
през август, но според кореспонденти броят на 
мъртвите е много по-висок. През този период бяха 
регистрирани около 12 000 случая на холера, което 

според чуждестранни здравни работници е едва 
половината от случаите. 
5. Пирати нападат кораби и в Сърбия, но техните 
акции са по-малко зрелищни от набезите на 
сомалийските морски разбойници. По правило 
дунавските пирати не оставят жертви след себе си. 
Изключение е един “твърдоглавец от български 

кораб”. През октомври той е бил блъснат в реката, 
след което неговите другари изгубили желание 
да се бунтуват, пише сръбският в. “Политика”. 
Дунавските пирати са дребни търговци на горива 
от селищата по течението на Дунав. Въоръжени са с 
пистолети. Обикновено нападат с две лодки, като във 
всяка има поне по двама души. За речните разбойници 

плячката няма значение. Все пак най-предпочитаните 
товари са кокс, метали, зърнени храни, захар или 
изкуствени торове. Лодките на пиратите събират по 20 
тона товар. Любимата зона за “действие” на пиратите 
е от Смедерево до Белград. Речната полиция няма 
достатъчно съдове, за да ескортира чуждите кораби, 
пише “Политика”.
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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

Колко често се случва сред багрите на есента да откриеш оцветено в жълто- червено, падащо от дървото листо, и то да стане твойто вдъхновение?! Може би толкова рядко, колкото рязък и 

самороден е талантът на Стойка Илиева, майсторката на макети и пана от град Алфатар. Тя е от онези „неизчезващи” българи, за които преди време бе написана книга и сътворен филм. Душата и е 

чиста и щедра, защото общува с природата и черпи вдъхновение от снимки, спомени, стари сгради.

Посетихме малката изложбена стая на „наследницата” на „Алфатарския цар и дъщеря му Боряна” (по Йовков) в час, когато денят преваляше 

и не бе подходящ за гости. Но срещнахме една широка душа- щедра и благоугодна като тази на Сали Яшар. Затова повярвахме в силата на себапа.

Стойка Илиева е на 60 години. Живее в скромен дом в гр. Алфатар и вече 6 години прави макети на къщи. Идеята идва спонтанно, когато 

жената остава без работа и трудно приема бездействието. Свикнали да творят, ръцете и бързо намират ново призвание ( след рисуването като млада, 

скришом от свекър и свекърва в мазето; след плетенето на дрешки за децата).

Сега тя изработва прекрасни макети на къщи, наречени с трогателни имена: „Чакам ви” , „Върнах се, мамо”, „Душата ми”. Изработени от итонг, 

дърво, семки, мъх, камъчета, причудливите макети будят възхищение. Разказват за самотните нощи на българската майка, „изпратила” на гурбет 

дъщеря си в Испания, посрещаща всички изгреви и залези на пенсионерското си ежедневие с мъдрата подкрепа на своя съпруг.

Трудно отделихме поглед от макетите, искахме всичко да докоснем, да съпреживеем историята на творческото раждане. И обещахме да се 

върнем, защото за истинското изкуство наглеждане няма!

Станислава Миткова

Клуб за автентичен фолклор

при СОУ„ Йордан Йовков” гр. Тервел

ПП. Благодарим на Община Тервел за подкрепата и съдействието при осъществяване на срещите на Клуба. Пожелаваме на г-жа Стефка Костадинова- зам. кмет и г-жа Русанка Димитрова- 

главен специалист „отдел Култура” здраве и душевна щедрост, каквато винаги са проявявали към нас.

П Ъ Р В А Т А  Г О Д И Н А  О Т  М А Н Д А Т А  Н А  М Е С Т Н А Т А  В Л А С Т -
ОТЧЕТ ЗА СВЪРШЕНОТО, ПОЕТИТЕ АНГАЖИМЕНТИ И ИНВЕСТИЦИОННИТЕ НАМЕРЕНИЯ НА КМЕТСКИЯ ЕКИП

Н А  Г О С Т И  У  Г Р А Д  А Л ф А Т А Р

‘Ще  продължи тенденцията да се подкрепят футболните клубове  в общината и лекоатлетическия клуб „Атлетик”.

Общинското ръководство отделя средства за издръжката на всички футболни клубове в общината и на клуб ‘Атлетик”. Това гарантира 

участието на спортистите във всички състезания и срещи – нещо, без което те не могат да покажат своите възможности. И през 2008 година 

общината стана съорганизатор на двата лекоатлетически кроса за ученици – „Хан Тервел” 

– през пролетта, и „Златна есен” – през м.октомври.Двете прояви бяха върнати към живот през 

предходния кметски мандат вследствие на осигурено външно финансиране по Проект „Знаещи 

на старта”.Четвърта поредна година те събират любители на леката атлетика от всички общински 

училища. Макар , че община Тервел не разполага с приходите на по-големите или курортни общини и на фона на пълно отсъствие на мастити 

спонсори поетапно се подобрява материалната база на градския стадион,игрищата по селата, физкултурните салони в училищата.

През първата година от кметския мандат продължи работата по подготовка и внасяне на проекти за подобряване на градската среда. В 

процес на оценка по Проект „Красива България” е общински проект за реконструкция на градския фонтан и шадравана в центъра на Тервел, за изграждане на две съоръжения за достъпна 

среда – за сградата на общинска администрация Тервел и градския площад. Одобрен за финансиране е проекта,чрез който ще се изгради рампа и в Детската ясла.Продължи строежа на 

църковния храм,инвестирани бяха средства в подобряване на материалната база на клубове на пенсионера в града и по селата,както и на Домашния социален патронаж.

Работата на общината има много аспекти и засяга всички,които живеят на нейната територия. Надяваме се, че това, което вършим е полезно за нашите съграждани и по някакъв начин 

ще подобри условията за живот на хората,които са избрали Община Тервел за мястото, където ще отгледат децата си и ще преживеят дните си. Оценяваме високо усилията на всички, които 

не щадят усилията си да работят за същата кауза и ни съдействат, за да изведем начинанията си до упешния им край.

Ф у т б о л е н  к л у б  С е п т е м в р и  Те р в е л

Ф и н а л н и  м е т р и  н а  К р о с  “ З л а т н а  е с е н ”

клубът за автентичен фолклор в етнографския комплекс на Алфатар


