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Уважаеми читатели,
Много често смятаме, че историята е низ от 

цифри и факти,които учениците заучават , а ние , 
възрастните – помним като база на така наречената  
‘обща култура”. Дали е така обаче ? Родовата памет 
ли е тази, която пази историята или историята 
се създава от познати родове, чиито наследници 
са наши съграждани и съвременници ? Такъв въпрос 
можем да си зададем, когато прочетем този грижливо 
подготвен материал за опълченеца Стоян Пройнов. В 
него се улавя силата на кръвната връзка, гордостта 
да си потомък на истински българин, вписал името 
и подвига си в историята на България.Поздравяваме 
Севдалина Колева,/ по баща Пройнова / пра-пра внучка 
на опълченеца от Шипка Стоян Пройнов за това, че 
успя да издири интересни факти и фотоси, свързани 
с живота и делото на своя прародител и по своя 
инициатива подготви за читателите на вестника 
този интересен материал.

…….„Трети март 1878 година е една от най- светлите дати 
и един от най- величавите върхове в националната история на 
България. Защото пътят към този връх е дълъг и стръмен и в 
този ден сърцата на всички се изпълват с гореща признателност 
към онези, които са дали живота си за нашето освобождение.

Епопеята на Руско-турската война от 1877-1878 година 
е свързана с много имена на бойци, изписани на монумента 
на връх Шипка, за да научим ние, бъдещите поколения, за 
величавия подвиг на руските, румънските, сръбските, гръцките 
войници и офицери, и на българските опълченци.

 Един от многото родолюбиви българи, включил се в 
редиците на доброволните опълченски отряди, е Стоян Пройнов 
Данаилов, който след Освобождението 25 години живее в 
село Бистра. Той е роден през 1852 година в село Тодорчетата, 
Габровско в дома на Пройно Данаилов. Заедно с него в този дом 
растат още двама сина и една дъщеря- Данаил, Станьо и Гина.

 Стоян, като най- голям син, от рано поема своя дял в 
издръжката на семейството. Едва 10-11- годишен повежда едно 
от селските стада из Балкана, където от по- големите овчари 
научава за героичните подвизи на хайдутите. А през 1868 година 
сам става свидетел на славните действия на четите на Хаджи 
Димитър и Стефан Караджа.

 През 1876 година, за участие в Априлско въстание, 
от Габрово и околните села се сформира чета от около 400 
души с войвода Цанко Дюстабанов. Будният дух на младия 
Стоян Пройнов се проявява, когато се включва в редиците на 
въстаниците. Четата се предвижва на запад и се включва в 
бойните действия на помощ на въстаналите села между Габрово 
и Троян. На 9 май тя е разгромена, а оцелелите отиват в Балкана. 
След потушаването на въстанието Стоян, заедно с двама свои 
приятели, преживява три денонощия в едно от селските торища. 
Често край скривалището им спират на разговор търсещите ги 
под дърво и камък турски войници. От тях научават за събитията 
след въстанието и за това, което ги очаква, ако ги открият. 
Успяват незабелязано да се скрият в Балкана. 

 От 12 април 1877 година започва да се сформира 
Българското опълчение. Формалната заповед за създаването 
на “Армията на бъдещата независимост” е подписана на 29 
април 1877 година. В Румъния са сформирани 6 дружини, а 
след влизането на руските войски в България още 6 дружини. 
Числеността на опълчението достига 12 400 бойци и офицери. 
В състава му има няколко десетки сърби, гърци и други 
чужденци. 

 В Габровският край също започват да се събират 

доброволци за постъпване в опълченските дружини. 
Според някои историци при планирането, подготовката и 
осъществяването на зимния поход през Балкана за разгрома 
на турските орди при Шипка и Шейново, щабът на прославения 
генерал Скобелев се намира в родното село на Стоян Пройнов- 
Тодорчетата. Над 30 души от района, включително и той, 
се включват в новите опълченски дружини. Самият Стоян е 
опълченец в Девета дружина. По време на епичните боеве, 
сформираните в Габрово Девета и Десета дружина активно 
участват и подпомагат бойците при отбраната на прохода. 

 Историята на войните понякога създават и сражения 
символи. Реално погледнато, в действително приведените в 
действие войскови редици от двете страни на бойната линия, 
през тази война няколкото хиляди български опълченци не са 
повече от прашинка с незначителна военна стойност. Поради 
първоначалните полицейски функции, които им определят 
руснаците, опълченците са въоръжени с остарели френски 
пушки, трофеи на немците от Френско-пруската война през 
1871 година. Но перипетиите на войната със странните 
превратности ги поставят на Шипка в главна роля в сражението, 
което ще я реши и в психологическо, и във военно отношение. 
Съвременници и участници в августовските боеве на Шипка 
пишат, че опълченците са били наясно с общата стратегическа 
картина след повторното падане на Плевен и след Стара Загора, 
и напълно са осъзнавали отговорността пред тях. Най- ужасното 
е осъзнатото разбиране, че дългът им пред отечеството не 
е изпълнен, дори ако не отстъпят и геройски измрат до един. 
Задачата им е само една- ПОБЕДАТА.

След отслабване на напрежението на връх Шипка, в края 
на месец август, начело с командира си полковник Лвов, Девета 
опълченска дружина се връща в Габрово, където изпълнява 
гарнизонна служба до подписването на мира. 

Продължава на стр. 4

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

О П Ъ Л Ч Е Н Е Ц Ъ Т  С Т О Я Н  П Р О Й Н О В  –  К О М И Т А Т А
РубРика

Година III,  брой 05,  сряда,  06 февруари 2008 г.

„ Колкото по-дълго изучаваш живота и литературата, 

толкова повече се убеждаваш, 

че зад всичко прекрасно стои личността, 

и че не моментът създава човека, а човекът създава епохата”
Оскар Уайлд

           МИСЪЛ НА БРОЯРубРика

Кръстът за храброст

Опълченецът Стоян Пройнов-Комитата

Паме т ната  п лоча  в  се ло  Бис т р а
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  „ М Л А Д И Т Е  -  А В Т О Р И  Н А  О Б щ Е С Т В Е Н А Т А  П Р О М Я Н А ”
В този брой на вес тника ще има те възможнос т 

да проче те те есе то на Габриела Ми хайлова 
Ми хайлова, уче нич ка в ХІ  клас на ПГ ТО „ Дочо 
Ми хайлов” гр.  Те рвел. 

Габриела получи предме тна награда и 
гра мота от Кме та на Общи на та за доброто с и  
предс тавя не в Кон к урс а. 

„Властта не прави някого по-достоен 
за живот от друг”

Властта в днешно време много променя хората. До такава степен, че 
те се превръщат в егоисти и започват да мислят само за себе си. Ставайки 
„студенокръвни”, те не могат да усетят малките и съществени радости в 

живота, пропускат много неща в забързаното ежедневие. 
Но както се казва в една поговорка: „Човек, дори добре да живее- умира и 

друг се ражда…” Няма значение дали си богат или беден. Важно е да живееш 
добре и да се насладиш на живота с пълни сили. Да умееш да го живееш и да 
помагаш на хората, протегнали ръка за помощ към теб. Това ще ти донесе 
радост и удовлетворение. Властните хора си мислят, че с пари и с власт могат 
да купят всичко и всеки, и да променят живота на много хора, така както те 
искат. 

Но дали са щастливи ?
Любовта и доверието на хората не се купува. Защото това е временно и 

лъжливо. Губейки властта те губят и фалшивата любов на заобикалящите ги. 
Всички им обръщат гръб и те остават съвсем сами. Тогава тепърва започват да 
си правят равносметка и разбират, че са сгрешили. 

Властта не прави някого по-достоен за живота от друг, защото тя е нещо 

временно. Нещо, което, ако не съумееш добре да използваш- бързо ще го 
изгубиш. Властта би се съчетала добре с достойнство и толерантност, но малко 
хора умеят да я съчетават. Повечето мислят, че животът им предоставя властта 
завинаги и цял живот ще имат всичко, което пожелаят. Мислят си още, че 
обикновените хора (макар и по-богати душевно) са им роби, длъжни само да 
им се подчиняват. С властта и парите те живеят в измислен свят, неоценявайки 
живота и неоставяйки нищо след себе си.

Достойнство щом носи той в душата си,
макар и беден той е пак щастлив
и радва се на всичко що постигнал е -
с много мъки и с много труд !

Габриела Михайлова Михайлова 

НОВа РубРика:

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

1. В края на миналата седмица бе приета Регионалната 
иновационна стратегия на Североизточния район на 
планиране, съобщават в прессъобщение от областна 
администрация. Според приетия документ, в стратегията 
са включени по пет мерки в три приоритета - развитие 
на иновационния потенциал на региона, изграждане и 
развитие на проиновационната среда /включително и 
структура/, подкрепа на предприемачеството и бизнеса, 
подкрепа на развитието на човешкия потенциал и 
изграждане на съвременна иновационна култура в 
региона. Целта на стратегията е превръщането на 
Североизточния район за планиране в проспериращ 
европейски регион с висок жизнен стандарт чрез иновации 
и предприемачество. Регионалната иновационна 
стратегия е с период на действие 2008-2010 г., 2011-2013 
г., 2014-2020 г. Сред акцентите в първия етап се планира 
създаването на фонд за финансирането на иновациите 
и приложните изследвания, картографиране на 
потребностите от човешки ресурси в региона, повишаване 
на квалификацията на работниците чрез обучения и други, 
се казва още в прессъобщението на администрацията. 
Иновационната стратегия е “вързана” и с действащите 
оперативни програми, по които идват средства от 
Европейския съюз у нас. В стратегията се предвижда  
и създаване на регионална мрежа “Бизнесангели” 
- за стимулиране за развиването на бизнеса, както  и 
създаването и провеждането на Регионален панаир по 
иновации за популяризиране на положителен опит.

2. Отскоро има ново улеснение за шофьорите - вместо 
да се редят на опашки в КАТ, за да платят глобата си, те 
могат да направят това във всички пощенски станции. 
Това съобщиха от местното подразделение на “Български 
пощи”. Във всяка една станция чрез пощенски запис те 
могат да приведат дължимата сума.  Още едно улеснение 
предлагат от пощите за шофьорите - възможността 
да си купят винетка. Във всички клонове на пощите се 
предлагат всички видове винетни стикери. 

3. Над 500 души от Добричка област  са изтърпели 
наказанието пробация през последните 2 години и 
половина, съобщи началникът на областно звено „ 
Изпълнение на наказанията”  Гичо Гичев.  На 30 януари 
се отбелязва професионалния празник на служителите 
от дирекция “Изпълнение на наказанията”. По този 
повод Гичев си пожела по-скоро да бъде решен сградния 
проблем на звеното в Добрич. 

4. Над 400 човека са лишени от помощи за гориво за 
срок от една година, съобщи директорът на регионалната 
дирекция за социално подпомагане Снежана Ванкова. 
Наказателната мярка е наложена, тъй като е установено, 
че те не са използвали по предназначение доставеното 
им твърдо гориво. Дирекцията е извършила общо 3414 
проверки. За целия отоплителен сезон в Добричка област 
са реализирани  5924 заповеди за подпомагане с дърва и 
въглища.

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

1. Бързо и евтино право на строеж срещу лихвоточки 
искат да получат като компенсация от държавата 
собствениците на ценните книжа от преди 1989 година. 
Държавата трябва да оценява лихвоточките между 20 
и 50 стотинки едната, за да могат да бъдат обезщетени 
хората, които са държали парите си на специален влог за 
жилище преди 1989 година. Според експерти лихвоточките 
сега са около 11 милиарда и се притежават от над 190 000 
души. Държавата заделя годишно по 16 - 18 млн. лв. за 
компенсации като плаща по 6 стотинки на лихвоточка. 
Компенсация е ниска и трябва да се качи поне до 8 - 10 
стотинки на лихвоточка.

2. До 16 градуса ще скочи живака от началото на 
февруари. Това съобщи д-р Латин Латинов, метеоролог в 
НИМХ на БАН, представяйки прогнозата за месеца. Най-
високите температури през февруари в повечето райони 
на страната ще бъдат между 11 и 16 градуса, а най-ниските 
- предимно между минус 17 и минус 12 градуса. Това на 
практика означава, че пролетта ще дойде още през най-

късия месец на годината. Дъждове и снегове няма да има. 
Единствено вероятност има да превали на 7 февруари.

3. Безплатни учебници от следващата учебна 
година ще получават всички ученици до седми клас, 
включително и тези, които учат в частни училища. Това 
реши на заседанието от 31 януари правителството. Досега 
от привилегията се ползваха само децата от първи до 
четвърти клас. Освен това безплатни помагала ще има 
и за децата в детските градини, обясни министърът на 
образованието Даниел Вълчев.

4. 16 млрд. лв. са приходите в републиканския бюджет 
през 2007 година. Това отчете в доклада си финансовият 
министър Пламен Орешарски. Тази цифра е с близо 20 
на сто повече от 2006 година. Рекордни през изминалата 
година са били преките чуждестранни инвестиции, 
които към ноември са достигнали 5,05 млрд. евро. Друг 
положителен сигнал е намаляването на безработицата, 
която към края на м.г. е 6,91 на сто, се казва още в 
доклада. Приходите от данъци са били близо 14 млн. лв. 
През изминалата година България е внесла 595,2 млн. лв. 
като част от вноската по бюджета на Европейския съюз, а 
постъпилите у нас по различни програми пари са 1,1 млрд. 
лв.

5. Национална грипна епидемия у нас няма да има. В 
момента има висока заболеваемост  само в пет области. 
В повечето общини, където първоначално беше обявена 
епидемия, вече нещата се нормализират. Най-много 
болни в момента има в Благоевград, Видин, Габрово и 
Кърджали. В Смолян и Монтана болните са започнали 
да намаляват. Единствено в Ямбол има тенденция в 
следващите дни броят на болните да се увеличава. За да се 
обяви епидемия, болните трябва да достигнат 200 души на 
10 000. В момента в най-засегнатите области техния брой 
е около 185. Вирусът през тази година не се различава по 
нищо от предходните. Грипът започва с втрисане, висока 
температура, отпадналост, силно главоболие и болки в 
мускулите. Може да се развие и да доведе до по-сериозно 
усложнения като пневмония и бактериални инфекции, тъй 
като защитните сили на организма са силно отслабени.

По- важните новини през изминалата 
седмица от чужбина:

1. Във връзка със сътресенията на финансовите 
пазари лидерите на четирите водещи европейски 
икономики призоваха за създаването на система за ранно 
предупреждение при кризи. След разговори в Лондон 
държавните и правителствените ръководители на 
Германия, Великобритания, Франция и Италия излязоха 
с комюнике, в което настояват за извършването на 
реформи. Ангела Меркер, споделя, че е нужна прозрачност 
при оценката на новите финансови инструменти, а 
оценителите трябва да получат ясни правила за работа, за 
да се постига консенсус. 

2. Встъпването на Украйна в НАТО ще бъде 
възможно само в случай на одобряване на тази стъпка 
на общонационален референдум, заяви украинският 
премиер Юлия Тимошенко. В интервю Тимошенко отново 
подчерта, че интеграцията в европейските структури, на 
първо място ЕС, остава приоритет на външната политика 
на Киев. Юлия Тимошенко подчерта и важността от 
диверсификацията на доставките на газ и петрол за 
Украйна, включително и за намаляване на енергийната 
зависимост на страната от Русия.

3. Най-трудната възраст от гледна точка на 
психологическото състояние на човека е 44-годишната. 
До този извод са стигнали група учени от Великобритания 
и САЩ след изследвания. На 44 години човек все по-често 
изпада в депресия, изпитва общо разочарование от 
живота. Засилва се бързата смяна на настроенията, спада 
и интелектуалното ниво. Около 50-те обаче човек става по-
голям оптимист и изпитва по-голяма наслада от живота. 
При това в съвременното общество златната възраст е 
около 70-те години, посочват учените. Изследването е 
обхванало 2 милиона души в десетки страни.

4. Управляващата Партия на справедливостта и 
развитието (ПСР) на Турция се споразумя с ключовата 
опозиционна Партия на националистическото движение 
(ПНД) за съвместни действия за вдигане на забраната за 
носене на ислямски забрадки в университетите, съобщи 
АП. В общо изявление двете партии съобщават, че са се 
споразумели да направят промени в конституцията и 
закона за висшето образование, които да позволят на 
студентките да носят забрадки в университетите.

“Моето желание, моята цел е да бъда 
полезен на моите съотечественици, да 
направя добро, да ги поощря в пътя към 

образоваността”  
Васил Априлов

Една рядко надарена и изключителна личност за 
епохата, в която живее, Васил Евстатиев Априлов е сред 
първите мощни двигатели на новобългарската просвета, 
един от най-самоотвержените будители и вдъхновен 
поддръжник на българското краезнание. Роден на 21 юли 
1789 година в Габрово. Прекарва детските си години в своя 
роден град. През 1800 година Васил Априлов заминава за 
Москва, където завършва тамошното гръцко училище. 
Седем години по-късно завършва гимназия в Брашов. 
Мечтата му обаче да следва медицина във Виена се проваля. 
Разклатеното му здраве го принуждава да прекъсне 
учението си. Априлов заживява в град Одеса с брат си, 
който по това време се е занимавал там с търговия.

До 1831 година, подобно на много други българи, и Васил 
Априлов е бил под влиянието на елинизма, но изведнъж 
след като прочита книгата на карпатския малорусин 
Юрий Иванович Венелин “Някогашните о сегашни 
българи”, той прави ос т ър завой в съзнателното 

си развитие. От този момент, напълно преобразен, Васил 
Априлов влага цялата си енергия, материални средства, 
познания и дарба, за да отдаде себе си изцяло в служба на 
своя народ. Историята на Венелин, в която достойно се 
изписва славата и величието на българския народ през 
вековете, разбужда докрай родолюбивите чувства на 
Априлов и засилва желанието му да види отново народа 
си пак велик и достоен за уважение.

Така, още от това време /1831-1832 г/ в душата 
на нашия голям българин се заражда идеята да открие в 
Габрово, в своето родно място, едно модерно училище - по 
примера на европейските. И той споделя идеята си със 
своя съгражданин Николай Палаузов. По късно двамата 
поемат равен дял в изграждането и издръжката на 
Габровското училище. Пред Априлов се открива широко 
поле за работа. Верен последовател на Юрий Венелин, 
когото високо цени и комуто съдейства, той с още по-
голям ентусиазъм продължава своята народополезна 
дейност.

Следват петнадесет бурни години. До 2 октомври 1847 
година, деня, в който, уви, смъртта затваря завинаги 
очите му, Васил Априлов се превръща в истински страж на 
новобългарското образование, вземайки живо участие 
в цялостното духовно развитие на своя народ. Нищо 

не може да го спре, всичко дълбоко го вълнува: учебното 
дело, черковните въпроси революционизирането на 
масите, порастване интереса към българското минало, 
развитие на родната книжнина, “изнасяне”на 
народните страдания пред чуждия свят.

Съчиненията и писмата на Васил Априлов достигат 
до наше време, за да отредят на своя автор едно от най 
видните мес та меж ду великите патриоти на нашия 
народ. 

Из “Съчинения” на Васил Априлов - Одеса, 1841 
година:

“....Аз ще се имам за щастлив, ако покажа някаква услуга 
на братята славяни, които не желаят да останат в недоумение 
за първоначалната си писменост... По църковната и 
гражданската история на източните и западните писатели, 
най-напред от всички славяни са се покръстили / в 858-662 
лето, след Р. X. / българите. Това е станало по времето на 
българския цар Богор /или Борис/...” “.. .Щом се доказва, 
че така наречената с лавянска азбука е българска, 
че изобретателите й Кирил и Методий са също българи, 
че Свещеното писание било преведено първоначално 
за българите /както казва и незабравимия Венелин/, то 
се разумява, че сме били първите наставници на 
сърбите и после на русите в книжовността, и сме им 

предали Свещеното писание на своя език, на който всички 
ние и до сега славим Всевишния...”

Макар болен, но здравомислещ, и в последните 
години от живота си, Априлов остава верен на своето дело. 
Дори най-дребни детайли с всичко що е българско го 
тревожат. Като например: да се пречисти българския 
език от всички чужди думи, като за тази цел е необходимо да се 
състави речник само на български, основа на езика.

Защото само оня, който познава своето минало, той 
ще обикне и ще обича своята родина, тъй както са я 
обичали Васил Априлов и много други свидни чеда на 
България.

К А ЛИНА ВАСИ ЛЕВА е родена е на  1  февруари 
1949 г.  в  с .  Божаново, Шабленско. Завършила е 
средно  образование. Специализирала е туризъм и 
търговия. Автор е на стихосбирките “Птица с едно крило”, 
“Взривена светлина” и “Да излезеш от сянката”. 
Съавтор е на общо 11 сборника - поезия за възрастни 
и деца. Има поместени творби в различни вестници 
и  списания. Печели III национална награда за поезия 
на е. “Кураж” за 2006 година. Член е на Съюза на независимите 
български писатели.
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Социал ни ус луги за 
ну ждае щите се в Общи на та
Национална програма ”Асистенти на хора с 

увреждания”, дейност „Социален асистент” се реализира 
в Община Тервел за трета поредна година. През 2007г. 
в програмата са включени 24 лица с увреждания, 
обгрижвани от 8 социални асистенти.През 2008 г.те 
ще бъдат 13. По-големият  брой се дължи на факта, че 
нуждаещите се от обгрижване в общината се увеличават 
всяка година.

От началото на  месец януари т.г.по НП”АХУ”, 
дейност”Социален асистент” работят 9 социални асистента 
,обгрижващи 19 лица в следните населени места – с.Нова 
Камена,с.Зърнево, с.Орляк, с.Жегларци, с.Кочмар и 
гр.Тервел.През месец февруари . предстои обучението 
на още четири социални асистента, който след успешно 
завършен курс ще работят в с.Безмер, с.Жегларци и 
гр.Тервел.Повечето от нуждаещите се от грижи са  с 
90% и над 90% трайни увреждания с определена 
чужда помощ .Сред асистентите има и такива , които се 
грижат за свои тежко болни деца.Най-често близките на 
хората с увреждания търсят помощ от Общината , за да 
получат социален асистент, когато се касае за страдащи 
от болест на паркинсон; исулино зависим захарен 
диабет с увреждане на зрението, заболявания водещи 
до трудности с придвижването,ампутации; последици от  
мозъчно съдова болест; травми на нервите и гръбначния 
мозък с тежки парези и др.

Общината реализира ежегодно свой проект „Социален 
асистент” от 2005 година до настоящата 2008. Средствата 
се осигуряват от Агенцията по заетостта чрез местното 
Бюро по труда и от Община Тервел.

50 човека от Тервел и с.Кочмар ползват  услугата 
‘Домашен социален патронаж”.В момента се строи и дом 
за стари хора, който ще приюти 25 самотно живеещи 
възрастни от общината.

Начало на позитивна 
те нде нция, регис три ра 

МКБППМН при Общи на Те рвел в 
Годиш ния с и отче т за 2007 год.

През изминалата година противообществените 
прояви и престъпления, извършени от малолетни и 
непълнолетни лица на територията на Община Тервел 
в основни линии намалиха своят брой. Констатираното 
намаление може да означава начало на позитивна 
тенденция. 

През 2007 год., Местната комисия за борба срещу 
противообществените прояви на малолетните и 
непълнолетните при Община Тервел е образувала и 
разгледала 37 възпитателни дела. Комисията в състав по 
чл.11, ал.2 от ЗБППМН е наложила възпитателни мерки 

спрямо 35 малолетни и непълнолетни лица, разпределени 
по възрастови групи- 28 непълнолетни момчета и 8 
малолетни, едното от които е момиче. През предходната  
2006 год. Комисията е образувала 55 възпитателни дела, 
по отношение на извършени прояви от 40 непълнолетни 
лица, двете от които момичета и 8 малолетни, едното от 
които- момиче.

През 2007 год. са разгледани 23 преписки- 13 по 
сигнал на Районна Прокуратура, 8 –на Районно полицейско 
управление, 1- на Районен съд и 1 по сигнал на длъжности 
лица и граждани. Наложени са 39 възпитателни мерки по 
чл.13, ал.1 от ЗБППМН на 35 малолетни и непълнолетни 
лица: 21 предупреждения, 2 – задължаване да се 
извини на пострадалия, 9 – задължаване да посещава 
консултации, обучения за преодоляване на отклоненията 
в поведението, 6 –поставяне под възпитателен надзор 
на родителите и лицата, които ги заместват и 1 – 
предупреждение за настаняване във ВУИ с изпитателен 
срок от 1 година. 

По отношение на  етническия състав по 
самоопределяне на лицата през 2007 год. са образувани 
възпитателни дела на 20 роми, 6 турци и 9 българи. 
Образованието на лицата с разгледани възпитателни 
дела също е важен фактор- 3 се определят като напълно 
неграмотни, 7 са с незавършено начално образование, 9 
с начално и 16 лица с основно, 11 от които продължават 
да учат. 

По брой престъпленията, извършени от непълнолетни 
и регистрирани в РПУ-Тервел за 2007 год. са 12 бр., в 
сравнение с 2006 г., когато  са били 24 бр., в процентно 
съотношение 10,34% за 2007 г. към  17.14 % за 2006 г. През 
отчетният период не са извършени от непълнолетни лица 
тежки криминални престъпления като убийства и полови 
престъпления. Спад се забелязва и при най-характерните 
прояви, извършвани от малолетни и непълнолетни 
лица- кражбите. От 22 бр. за 2006 година на 11 бр. за 
2007 година. При направения анализ относно причините 
за асоциалните прояви и престъпления сред децата на 
преден план се очертаха следните фактори- нездрава 
и криминогенна семейна среда, липса на пълноценен 
и ефективен родителски контрол, непосещаване на 
училище, вредно влияние на приятелското обкръжение, 
липса на трайни интереси, лекомислие и увлечение. 

С цел опазване сигурността и защита на децата от 
Община Тервел през 2007 г. продължиха да се провеждат 
проверки по линия „непълнолетни и малолетни”. 
Съставени са: 1 акт за нарушаване на работното време, 
3 - за нарушаване на санитарно-хигиенните норми, 3 -за 
допускане на непълнолетни след разрешения час и 3 акта 
за нарушаване на обществения ред. 

През 2007 год. не се водят на отчет в ДПС–гр. Тервел 
деца извършващи хомосексуални услуги; употребяващи 

упойващи вещества и наркотици; деца, привлечени към 
секти с криминогенен характер и безнадзорни деца. 

   В изпълнение на дейностите по Общинската програма 
за превенция на насилието между учениците, Националния 
интегриран план за прилагане на Конвенцията на ООН за 
правата на детето 2006-2009 год. и Национална стратегия 
за борба с наркотиците, МКБППМН разработи и реализира 
редица дейности и мероприятия. Част от мерките и 
действията по програмите са реализирани самостоятелно 
от МКБППМН при Община Тервел, а други със съдействието 
на общинска администрация, специалисти при Дирекция 
„Бюро по труда” –гр. Тервел, Отдел „Закрила на детето” 
при Дирекция „Социално подпомагане” гр. Тервел, 
Инспектор ДПС, РПУ- Тервел, обществен възпитател, 
педагози, членове на УКППМН, медии.

В мероприятията са се включили над 200 деца, част 
от които са извършители на противообществени прояви 
и престъпления, а други са попаднали в категорията на 
т. нар. „деца в риск” от извършителство на криминални 
простъпки. 

В изпълнение на дейност 1 са извършени мерки и 
действия по „Приобщаване на децата към основните 
ценности на гражданското общество”, дейност 2- 
„Насърчаване на заетостта по интереси във времето 
свободно от учебни занимания”, дейност 3–„Ангажиране 
на родителската общност”, дейност 4- „Преодоляване 
на социалната изолация на високорискови  групи (роми, 
бездомни, извършители на противообществени прояви и 
престъпления)” и по последната дейност 5 са реализирани 
действия по „Организационна, корекционно-възпитателна 
и методическа работа на МКБППМН”. 

За ограничаване на асоциалното поведение на 
малолетните и непълнолетните и противодействие на 
детската престъпност, МКБППМН при Община Тервел ще 
актуализира своята дейност в няколко направления: 

-- Доусъвършенстване на лятната програма „Наше 
лято” с разнообразни алтернативни форми за прекарване 
на свободното време на децата преминали през 
МКБППМН.

-- Разработване и реализиране на лекционна 
програма за повишаване информираността на деца и 
родители, обогатена от провеждането на дискусии, кръгли 
маси, викторини, видеофилми. 

-- Активизиране дейността на УКПППМН и Ученическите 
съвети за предотвратяване на противообществените 
прояви на учениците и спазване на Наредба №1 за 
опазване на обществения ред в Община Тервел.

-- Привличане на семейството, като основен партньор 
при провеждането на ефективна превантивна дейност 
за предотвратяване на противообществените прояви на 
малолетни и непълнолетни.

Общинският съвет одобри 
предложенията за три проекта

 На 28 януари се състоя заседание на 
Постоянните Комисии към ОбС Тервел.Дневният 
ред за всички комисии включваше разглеждане на 
внесените от общинска администрация предложения за 
кандидатстване на Община Тервел с три на брой проекта 
по две различни схеми – двата по схема, финансираща 
ремонт на инфраструктура в населени места с компактно 
ромско население и трети – по първата схема по ОПРР, 
по която нашата община е допустима като кандидат – за 
обновяване на образователни институции.Общинските 
съветници нямаха питания към Кмета на Общината и 
подкрепиха предложенията. Това даде възможност за 
довършване на работата по двата проекта и на 30 януари 
те бяха внесени за разглеждане и оценка.Продължава 
работата по третия проект.Трите проектни предложения 
са на обща стойност 2 100 000 лв.

Накратко:
-- Административният съд в гр.Добрич проведе 3 

заседания за периода 18-31 януари по дело 471/2007 г., 
образувано по жалба на бившия кандидат – кмет Зия 
Халил , чиято кандидатура бе издигната от ДПС.Искането 
в жалбата е за касиране на изборите за кмет на община.
Очаква се решението на съдебната инстанция.

-- Уточняват се детайлите по детското шоу „Баба 
Марта бързала”, с което ще бъдат зарадвани малчугани 
от Тервел . Седем двойки от момченца и момиченца ще 
участват в конкурса за  „Пижо и Пенда”.Много изненади 
, танци , песни, мартеници и лакомства  очакват малките 
гости.

-- Започна подготовка за изготвяне на програма за 
оптимизиране на училищната мрежа през 2008 г. До края 
на м.март общинските съветници ще бъдат запознати с 
параметрите на ресурсното обезпечаване на училищното 
образование в Общината през последните 2 учебни 
години и с тенденциите за идната.При всички случаи ще 
бъде подчертана огромната промяна, която ще внесе 
системата на т.н.”делегирани бюджети” . Ще бъде внесена 
информация и за казуса с ОУ „Александър Стамболийски” 
с.Божан, където децата са под нормативния минимум за 
съставяне на паралелки , но училището не бе официално 
закрито, тъй като Общинският съвет в предходния си 
мандат отказа да направи това.

-- До 9 февруари т.г. ще бъде готова програмата за 
управление на общината за срока на мандата.След като 
се внесе в общинския съвет, тя ще бъде оповестена и за 
гражданите, за да могат те да изказват свои мнения и 
предложения при обсъждането й.

З А  В С Е К И Г О  П О  Н Е щ О

О Б щ И Н С К И  В Е С Т ИРубРика:

З а  о ч и т е  с  л ю б о в
Очите! Рядко се замисляме, но те ни дават една от 

най-ценните способности – да виждаме света около нас, 
да знаем как изглеждаме дори ние самите.

Обръщаме им внимание само тогава, когато ни 
създават проблеми и често пренебрегваме системната 
грижа за тях. А трябва повече да си ги обичаме!

Какво трябва да правим, за да поддържаме очите си 
здрави и в добро състояние?

Почиствайте ги редовно. Задължително започвайте 
деня си с обилно измиване на очите с хладка (може и 
студена) вода. Така ще отстраните нечистотиите и ще 
подсилите кръвообръщението в тази област. Вечер 
задължително отстранявайте грима си внимателно, 
до пълното му изчистване. Всички външни тела, които 
ежедневно попадат в очите могат да предизвикат 

раздразнение и дори възпаление на окото ви, затова 
редовната хигиена на очите е особено важна.

Правете гимнастика на очите. Ежедневно правете 
следното упражнение – спрете за малко работа, 
отпуснете си, и закрийте очите с длани, без да натискате 
силно. Стойте така, после много леко притиснете и 
раздвижете дланите си, без да усещате груб натиск, за 
да не увредите очите си. След това отпуснете дланите и 
започнете да мигате. Това упражнение ще ви накара да 
се чувствате тонизирани и ще премахне дискомфорта в 
очната област.

Давайте почивка на очите си. Ежедневната 
няколкочасова работа с компютър е сред най-големите 
противници на „свежите очи”. Познато ви е състояние 
като замъглен поглед, парене и щипене в очите, 
главоболие. Важно условие за работа с компютър е 

мониторът да е на разстояние не по-малко от 70см. и да 
е на нивото на очите. Ако четете книга или документи, 
препоръчителното разстояние е 40 см. Не правете 
компромис с качеството на монитора и задължително 
ползвайте такъв с антирефлексен филтър. Добро 
решение са и очилата за работа с компютър, които 
може да ползвате и без да имате диоптър. Избягвайте 
луминесцентната светлина и прекаления контраст на 
монитора, защото тези фактори допълнително натоварва 
очите. Спирайте работа с компютър на един час, а с книга 
на два, за да правите следното упражнение: отидете 
на прозореца и се вгледайте в най-далечната точка на 
хоризонта. Така ще промените фокуса на погледа и ще 
разтоварите очите. Когато работите продължително 
пред компютър, не забравяйте да мигате, за да 
възстановявате влажността в очите и да не увредите 

роговицата си. Ако системно усещате сухота в очите, си 
купете специални капки от аптеката „изкуствени сълзи” 
и си слагайте от тях по няколко пъти на ден.

Сън и полезна храна. Този съвет е лек за почти 
всяка болежка и затова не бързайте да го отминете с 
лека ръка. Достатъчното сън (минимум 7 часа) помагат 
на очите да се възстановят и да си починат, тъй като те 
„работят” през целия ден, докато сме будни. Храните, 
съдържащи витамини А, В2, С, бета-каротин, цинк са 
сред най-благоприятни за доброто здраве на очите. 
Такива са свежите плодове и зеленчуци, морска храна, 
моркови, картофи, зърнени храни. 

Грижете се за зрението си и посещавайте офтамолог 
на минимум 2 години, ако нямате проблеми със 
зрението. 

Очите ни заслужават да са здрави и да ги обичаме! 

През изминалия период от 28 януари 
до 1 февруари 2008 год. на територията 
обслужвана от Областна Дирекция 
„Полиция” (ОДП)-Добрич, са регистрирани 
17 криминални престъпления и  
произшествия.   

През изминалите дни на територията 
обслужвана от ОД „Полиция”- Добрич 
са регистрирани 27 пътно-транспортни 
произшествия с 6 пострадали лица.

Поделенията на ОД „ПБЗН”-Добрич 
са участвали в гасенето на 12 пожара, с 

нанесени значителни материални щети. Два 
от пожарите са възникнали на територията 
на с. Кочмар и гр. Тервел.

През изминалия период, поделенията 
на ОД „ПБЗН”- Добрич не участвали в 
аварийно-спасителни дейности. 

О Б щ Е С Т В Е Н  Р Е Д  И 
С И Г У Р Н О С Т

РубРика:

РубРика:

В един козметичен магазин е поставено всевиждащо огледало, което 
поглъща всеки, който излъже.

Един ден покрай него минават блондинка, брюнетка и червенокоса.
- Ауу, мисля, че съм отслабнала! - казала брюнетката и огледалото 

веднага я глътнало.
- Ихаа, мисля, че съм се разхубавила! - възкликнала червенокосата и 

огледалото глътнало и нея.
На свой ред минава блондинката:
- Хм, мисля... - и огледалото я глътнало.

              ВИЦ НА БРОЯРубРика:
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Продължава от стр. 1

Стоян Пройнов, заедно с целия си род, се преселва в село 
Добромирка, Севлиевско, след Берлинския договор. Там става 
пощаджия и превозва пощата от Велико Търново до селата. 
В селото най- напред се задомяват братята му. Сестра му се 
омъжва в Севлиево. По- късно се оженва и Стоян. През 1882 
година се ражда първият му син Пройно, моят пра- дядо. През 
1891 година се ражда дъщеря му Гина, а после и другия му син 
Димитър. Семейството живее в Добромирка до 1901 година, 
когато умира жената на Стоян- Елена. Може би това е причината 
да напусне пощенската служба и да потърси друго препитание. 
Така през 1902 година пристига в Добруджа. Заселва се в село 
Акпунар, сега село Бистра. Тук купува стотина декара земя и се 
преселва с децата си. След него пристигат братята му Данаил и 
Станьо с целите си семейства. Така преди 106 години в Добруджа 
се установява балканджийският род Пройнови. 

Съвременниците му помнят дядо Стоян с голямото му 
трудолюбие, с хубавата овощна градина, която сам засажда и 
отглежда. По достойнство всички го наричали Комитата. 

Буйният характер той предава и на синовете си. Димитър 
участва в Междусъюзническата война. След края и настъпва 
Първата национална катастрофа за България, а Южна Добруджа 
е предадена в ръцете на румънските окупатори. Димитър се 
завръща в Бистра, но успява да избяга в старите Български 
земи и се установява в село Дживел, днес Никола Козлево, а 
след време в Цани Гинчево. По- късно участва в Добруджанското 
революционно движение и Септемврийското въстание през 1923 
година. Оженва се в Цани Гинчево. Има 4 деца- Николай, Стоян, 
Пенка и Тодорка. 

През 1916 година другият син на Комитата, Пройно, е отвлечен, 
заедно с други свои земляци, и отведен в Молдова. Годините са 
непосилни и страшни. Хората са настанени в землянки, в обори и 
навеси из румънските чифлици. Пройно е настанен в квартира и 
работи на държавни обекти. Той замисля масово бягство отвъд 
река Прут. За кратко организира група от 40 човека. През една 
декемврийска вечер се събират и потеглят на изток. Реката 

застава на пътя им. Пройно предотвратява стъписването на 
спътниците си като им нарежда да разпашат добруджанските си 
пояси и да ги навържат един за друг. Образува се дълга, жива 
верига. Но едва навлезли в реката, бегълците са обградени от 

румънски граничен патрул. След годините на изтезания, тежки 
мъки и страдания и смъртна присъда, Пройно се завръща в 
Бистра през 1918 година, след като избягва през Трансилвания, 
Австро- Унгария и Сърбия. Но е покосен от неизлечимата по 
това време туберкулоза. Синовете му Стефан и Пройно вече са 
значително пораснали. Умира през 1920 година, оставяйки 5 
деца- Стефан, Пройно, Борис, Елена и Гина.

Дядо Стоян, макар и наближаващ 70, е принуден да поеме 

грижата за семейството на сина си. Но системно е тормозен от 
румънската жандармерия заради емигрирането на сина му 
Димитър. Това прави живота му тук непоносим и през 1927 
година се преселва с паспорт в България при сина си Димитър в 
Цани Гинчево. През това време Стефан, най- големият му внук и 
мой дядо, поема грижите за стопанството, след като се оженва 
за баба Цана. Първо се ражда леля ми Петра през 1928 година. 
През 1934 г. се ражда чичо Димитър, а през 1946 година баща 
ми Нено. 

В Цани Гинчево дядо Стоян живее около 2 години. През 
1928 година, по случай 50- годишнината от Освобождението, 
е награден с Кръст за храброст и Възпоменателен медал, а 
снимката му е отпечатана в специален юбилеен албум. По същото 
време държавата му изплаща неполучената за последните 10 
години пенсия. С тези пари купува на сина си Димитър 100 дка 
земя в село Вълнари и се преселват за живеят там. 

За последен път идва в Бистра през 1930 година, за да 
уреди поземлената си собственост във връзка със Закона за 
комасацията на земята в Южна Добруджа. Престоява около 
месец. Четири години по- късно получава удар, който постепенно 
го приковава на легло. През 1942 година, когато е на 90, угасва 
съдържателния му борчески живот. Погребан е в село Вълнари. 
В знак на признателност и преклонение на своя съселянин 
жителите на село Бистра поставят през 1987 година паметна 
мраморна плоча на стената на кметството, а през 2007 Община 
Алфатар постави и паметник.

Днес пра- внуците на дядо Стоян Пройнов живеят в Силистра 
и Добрич, Варна и Шумен, Велинград, София, САЩ, Германия, 
Англия. В Тервел живеем Гинка Желязкова, Гинка Вичева, доктор 
Димитър Пройнов, Севдалина Колева, Цанка Жечкова и малките 
Нина и Ивайло. Наследниците му са с различни професии- лекари, 
инженери, педагози, икономисти, музиканти, учени, културни и 
обществени дейци. Но всички ние се гордеем да наричаме нашия 
пра- дядо със святото “ОПЪЛЧЕНЕЦЪТ ОТ ШИПКА”.

 
 Севдалина Ненова Колева
 По стари семейни документи
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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

КОНК УРС ЗА НАПИСВАНЕ НА ЕСЕ –  „130 ГОДИНИ ОТ СВОБОЖДЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ”

О П Ъ Л Ч Е Н Е Ц Ъ Т  С Т О Я Н  П Р О Й Н О В  –  К О М И Т А Т А

Р  Е   Г   Л  А   М  Е   Н  Т
Кон к урс за на писва не на есе – 

 „130 годи ни от Освобожде ние то на Бълга рия ”

Община Тервел организира конкурс за есе, посветено на великата 
годишнина. Младите автори могат да изпращат по едно свое произведение. 
Участието в конкурса ще бъде в две възрастови групи:

 - първа възрастова група- от 13 до 15 години; 
 - втора възрастова група- от 16 до 19 години. 
Темите, по които ще пишат участниците са: 
- за първа възрастова група:
 -- „Лудост ли е народ да пожелае свободата си ?”;
 -- „3 март 1878 г.– връщане на България в Европа”.

- за втора възрастова група:
 -- „Свободата ли ?”;
 -- „ … Дедите ни завардиха Европа” – Ивайло Балабанов. 

I.УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:
1. Могат да участват всички ученици от Община Тервел на възраст от 13 

– 19 години в две възрастови групи. 
2. За участие е необходимо да посочите трите си имена, рождена дата и 

година, учебно заведение, пълен адрес и телефон за връзка.
3.  Оценката ще бъде от компетентно жури.
4. Готовите есета е необходимо да бъдат предадени в Община Тервел, 

Отдел „Култура”, ІІІ етаж на Русанка Димитрова до 25.02.2008 год.

II.НАГРАДЕН ФОНД:
1. Класиране за участниците от първа възрастова група:
Отличените участници на І-во, ІІ-ро и ІІІ-то място ще получат предметни 

награди и грамоти. 
2. Класиране на участниците от втора възрастова група:
Отличените участници на І-во, ІІ-ро и ІІІ-то място ще получат парични 

награди и грамоти. 
Наградите ще бъдат разпределени по суми, както следва: І- во място – 50 

лв., ІІ- ро място – 40 лв., ІІІ- то място – 30 лв. 
3. Всички участници ще получат специални грамоти за добро 

представяне. 

За допълнителна информация: Община Тервел, стая № 304, трети етаж и 
тел.05751 / 20-85- Русанка Димитрова.

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

Майка пита сина си:
-  Какво искаш, братче или сес триче ?
-  Ако това няма да се отрази много зле на 
фиг урата ти,  бих искал колело „БМХ”.

Паметникът, поставен през 2007 година

О Б Я В А
О Т Д Е Л  “ М Е С Т Н И  Д А Н Ъ Ц И  И  Т А К С И ”  П Р И  О Б Щ И Н А  Т Е Р В Е Л

С Ъ О Б Щ А В А :
1. Получаването на Декларации за внасяне на патентен данък ще става  в стая 310, сградата на Община Тервел от началото на м. март 2008 год. 
2. Срок за подаване на попълнените декларации - до 30.04.2008 год. 
Вноски за І-во и ІІ-ро тримесечие ще се правят  до 30.04.2008 год.
Вноски за ІІІ-то тримесечие- до 31.07.2008 год. 
Вноски за ІV-то тримесечие- до 31.10.2008 год. 
На предплатилите целия размер на патентния  данък еднократно - 5 % отстъпка.

К Л А   “ А Т Л Е Т И К ”
Пе т о  м я с т о  за  Ге о рг и  Пе нч е в  н а  Държа в н о т о  и н див и дуа л н о  първ е н с тв о  в  Со ф и я

Малко не достигна на представителят на КЛА „Атлетик” Георги Пенчев и той остана пети в крайното класиране на Държавното индивидуално първенство по лека атлетика за момичета и момчета. Първенството се проведе на 26 и 27 януари 
2008 год. в зала „Фестивална” гр. София. 

Георги Пенчев- младата надежда на спортния ни клуб е подготвян от треньора Начо Петров. Пенчев застана на спринта наравно с 40 момчета и момичета от цялата страна, взе разстоянието от 1500 м. с лекота, но много малко не му достигна 
да се класира в челната тройка. Въпреки това, г-н Петров отчита невероятният успех на младежа. Пожелаваме на талантливият треньор и спортистите към КЛА „Атлетик” още и още награди и отличия за гордост на всички ни. 


