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На 7 декември бе запалена коледната елха на площада пред общината. Светлините на 
празничното дръвче запалиха две талантливи деца от Тервел.Така е вече 5 години – Коледното дърво 
в Тервел блесва,запалено от детски ръце – ръцете на деца,които през изтеклата година са донесли 
радост на тервелчани – с таланта си да пеят,да танцуват,да рисуват.Коледните светлини са палени 
през години те от най-малките представители на Детския фолкорен ансамбъл и на Балет Каприз.Тази 
година предвестниците на Коледната светлина бяха Виктория Пенкова и Димитър Здравков.Отново 
ще припомним на читателите на вестника малко повече за тях. 

Виктория пее от много малка, тя е един талант с много красив глас.През последните години 
започва участията  в регионални и национални конкурси и фестивали.

За първи път участва  през м. Май 2009 година в гр.Кубрат в Национален конкурс „Медни 
гласчета” под патронажа на Лили Иванова и Министерството на културата. Там се състезават деца от 
различни възрастови групи. В нейната група от 9 до 12 години –  тя се  класира на трето място, получава 
диплом и предметна награда. На Националния конкурс „Морско конче” в гр. Варна заема второ място 
в своята възрастова група. През м.април 2009 година прави запис в София по програма TV7 – детско 
предаване „Супер 8”. Нейното изпълнение на песента на Нели Рангелова „Една сълза” става песен за 
м.май. По покана на същото предаване  участва и в годишната класация и от 12 деца в групата Вики печели второ място. Там се представя с песните „Боянският 
майстор” на Лили Иванова и „Една сълза”.Заради всички успешни представяния в тези конкурси Виктория е поканена да вземе участие в Международен конкурс 
„Златна ябълка” гр. Кюстендил през 2010 години.

Най-новата награда на Вики е първо място на Международния фестивал в гр.Кумпана, област Констанца – Румъния, който се проведе на 27-28 ноември 
2009 година. Пред публиката на румънския фестивал тя е изпълнила песента от филма „Титаник”.

Другото дете, което  участва в запалването на елхата е Димитър Здравков Иванов - от Школата по изобразително и приложно изкуство към ОДК „Малкият 
принц” .Той участва в конкурси и печели високи отличия: Първо място в Шести национален конкурс „Златна есен – плодовете на есента” – Севлиево 2009 г.; Четвърто 
място в Националния конкурс за детска рисунка „Мисия спасител” – София 2009 г.Тази рисунка ще участва в международния кръг от конкурса, който ще се проведе 
в Париж; Второ място в областния конкурс „Мисия спасител” – Добрич 2009 г.; Трето място в Общинския конкурс за детска рисунка „Да играем и се движим 
безопасно” и Второ място в Международния пленер „Усмивките на морето” в гр.Балчик.”

Нека си пожелаем талантът на двете деца да е пожеланието за хубави събития,здраве и успехи за всички хора в общината през идната година1

СВЕТЛИНИТЕ НА  ЕЛХ АТА

Вик тория Пенкова и Димит ър Здравков

ЧЕСТИТА КОЛЕДА И 
УСПЕШНА НОВА ГОДИНА!

Към всички мои съграждани и 
приятели на Тервел отправям 

искрени пожелания:
Да са здрави, да има мир и разбирателство в 

домовете им,
да се радват на деца, внуци и любими хора,

да мечтаят и да  сбъдват мечтите си!
Да бъдат добри,да даряват и 

да получават любов!

Живко Георгиев
Кмет на Община Тервел

Зима в Тервел
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П О С Л Е Д Н О  З А  Г О Д И Н А Т А  З А С Е Д А Н И Е  Н А  О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т  Т Е Р В Е Л

ОБЩЕС ТВЕН РЕД И СИГ УРНОС ТРубРика:

През периода от 5 до 18 декември 2009 год. на територията обслужвана от Областна Дирекция „Полиция” (ОДП) - Добрич, са регистрирани 34 криминални 
престъпления и  произшествия.  

На 09 декември около 16,00 ч. от служители на РУ Тервел са задържани три лица в момент на кражба на дървен материал от полезащитен пояс, намиращ 
се по пътя с.Жегларци – с.Бенковски. Това са лицата: Г.М. /44/ от с.Лясково, М.М. /36/ от с.Орляк и С.С. /25/, също от с.Орляк. Дървеният материал, предмет на 
престъплението е върнат в Държавно лесничейско стопанство. Две от лицата са криминално проявени и многократно осъждани. За периода от 2001 до 2009 на М.М. 
са наложени 8 присъди, от които 4 са кражби. За периода от 1994 до 1996 г. Г.М. има  наложени две присъди. Трите лица са задържани за срок от 24 часа в РУ на МВР 
Тервел. По случая е образувано досъдебно производство.

През изминалите дни на територията обслужвана от ОД „Полиция” - Добрич са регистрирани 37 пътно - транспортни произшествия. Девет граждани са пострадали, 
без опасност за живота им; двама водачи са управлявали превозни средства след употреба на алкохол. 

На 06 декември т.г. около 02,20 ч. по пътя с.Жегларци – с.Орляк, лек автомобил “Форд Ескорт”, добричка регистрация, управляван от Б.О. 21 г. от с.Орляк, излиза от 
пътното платно и се блъска в крайпътно дърво. От удара   е получил охлузни рани по главата 18 годишен младеж- без опасност за живота. След оказана медицинска 
помощ пострадалият е освободен за домашно лечение. При извършената проверка за употреба на алкохол е установено, че водачът е управлявал с 1,17 промила 
алкохолна концентрация. Б.О. е задържан за срок от 24 часа. По случая се извършва проверка.

Поделенията на ОД „Пожарна безопасност и спасяване” - Добрич участвали в гасенето на 18 пожара.
На 11 декември около 19,30 ч. е възникнал пожар в стопанска постройка в с. Зърнево, използвана за съхранение на фураж. При инцидента са изгорели около 

100 бали слама, 10 бали люцерна и част от стопанската постройка. Причините за пожара се изясняват. Образувано е досъдебно производство по описа на РУ на МВР 
Тервел.

При проведени процесуално-следствени действия от служители на РУ на МВР Тервел е установено, че пожарът възникнал в стопанска постройка с.Зърнево 
е причинен в следствие на палеж. След проведени оперативно-издирвателни мероприятия бе установен извършителя на деянието, това е  25-годишния Е.Х. от 
с.Зърнево, община Тервел. Работата по документиране на случая продължава.

Благодарение на своевременната намеса и високия професионализъм на службите за “Пожарна безопасност и спасяване” гр. Тервел при ликвидирането на 
пожар са спасени майка и две деца. 

На 15.12.09г. в 20:35 ч. е получено съобщение за пожар в жилищна сграда, намираща се в гр. Тервел. От пристигналия противопожарен екип на ПБС Тервел е 
констатирано, че причината за инцидента е неправилно ползване на осветителен уред (запалена свещ за осветление). Огънят е  унищожил част от имуществото в 
къщата. Спасена е жилищната сграда. При извършване на издирвателни мероприятия в сградата са открити майка с две деца – С.Ф. – 28 годишна, с двете й деца на 
8 и 5 години. В резултат на проявения висок професионализъм от служителите на ПБС гр.Тервел, са изведени от горящото помещение застрашените лица и е спасен 
живота им. 

То е девето поредно и се провежда на 23.12.2009 г., от 10:00 часа в залата на Община Тервел.Основна точка от дневния ред е приемането на План-сметката за 
дейност ‘Чистота”.Общината прогнозира да получи 360 612 лв. от такса „Битови отпадъци”,която гражданите и фирмите плащат .

Според разчета,който се представя за обсъждане и гласуване в общинския съвет,100 000 от тази сума трябва да бъдат заделени за първоначална и лизингова 
вноска за закупуване на сметосъбиращ автомобил. През последните две години старият, над 30-годишен автомобил коства много разходи за поддръжка, а поради 
аварийните му  ремонти няколко пъти през 2009 г. графикът за сметосъбиране бе нарушаван,което предизвика неудобства както за гражданите,така и за общината. 
За закупуване на нови контейнери тип „Бобър” са разчетени 15 000 лв., за горива и смазочни материали – 80 000 лв.,  за резервни части,работни инструменти и 
помощни средства са предвидени 20 000 лв.Заплатите и осигурителните вноски на работещите в дейност ‘Чистота” са на стойност 102 483 лв.За работно облекло 
на работниците ще бъдат разходвани 5 000 лв.Община Тервел извършва дейности по организирано сметосъбиране и сметоизвозване за общинския център и 
поддържане на депа за отпадъци по селата.Почистват се още зелени площи и паркове – с автовишка и резачна техника.Работата  по почистването ,сметосъбирането 
и сметоизвозването е организирана и администрирана като дейност към общинския бюджет и не е отдадена на външен изпълнител или концесионер – 
форма,характерна за работата на по-големите общини.

Общинските съветници ще разгледат предложение за удължаване на срока за погасяване на кредита,който общината ползва от ФОНД „ФЛАГ” ЕАД за мостово 
финансиране на проекта за основен ремонт на 4-те детски заведения в Тервел по Оперативна програма”Регионално развитие”.Към момента се работи по внесеното 
от Общината искане за верифициране на разходите по проекта.

Внесено е предложение за съгласие на Общинския съвет на Тервел за издаване на запис на заповед,гарантираща стойността на авансовото плащане за друг 
общински проект по Оперативна програма „Регионално развитие”.Става въпрос за сума от 68 075,04 лв. по проект „Сближаване и развитие – обмен на добри 
практики в стимулирането на екотуризма между общините Тервел и Волос-Гърция”.

Прави се последна за годината вътрешна компенсирана промяна на разпределението на средствата за капиталови разходи на Община Тервел.Изменението се 
прави,за да обслужи авариен ремонт на отоплителната инсталация в ЦДГ в с.Зърнево.Там се извършва подмяна на водогреен котел.От икономии от средства от 
вече приключени обекти,включени в инвестиционната програма за 2009 г. се открива нов разчет от 6478 лв. , скоято сума се изплаща аванс по договор за доставка и 
монтаж на котела.Остатъкът от сумата ще бъде дължим през 2010 г., когато за съжаление общината ще разполага едва със 135 000 лв. за инвестиционни дейности.
При разпределението на собствените средства за капиталови разходи,също от икономии от приключени обекти се завишава с 2 905 лв. разчета за строежа на 
църквата в Тервел.

Направени са предложения за продаване на дългогодишни наематели на два апартамента оъ общинския жилищен фонд – един с площ от 45.38 кв.м. в 
блок”Строител” и втори- с площ 68.42 кв.м. в блок „Здравец”.Правят се и предложения за одобряване на пазарните оценки или продажбите с явен търг на незастроени 
дворни места в селата от Общината.
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ЗАБАВНО:
Какво отговориха няколко деца от Тервел на два въпроса на вестник НДТ:

- Кое е любимото ястие на Дядо Коледа и кой му го приготвя ?
Михаил Станчев, втори клас:  Боб,приготвят му го джуджетата.
Радостина Георгиева,четвърти клас: Пица,приготвя му я Снежанка.
Екатерина Николаева,четвърти клас: Сандвич,прготвя му го жена му.
Ясмин Сали, четвърти клас:  Риба,приготвя му я Снежанка.
Димитър Здравков,пети клас:  Пържени картофи,приготвят му ги Снежанка и джуджетата.

- Какво искаш ти да подариш на Дядо Коледа?
- Михаил Станчев, втори клас:  Ако го видя,ще го почерпя.
- Радостина Георгиева,четвърти клас: Още едно еленче,за да е по-бърза шейната.
-  Екатерина Николаева,четвърти клас:Някаква рисунка.
-  Ясмин Сали, четвърти клас: Нов костюм.
- Димитър Здравков,пети клас:  Не знам,трябва да разбера неговите желания.

РАВНОСМЕТКА ЗА ИЗВЪРшЕНИТЕ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ НА ТЕРИТОРИЯТА 
НА ОБЩИНА ТЕРВЕЛ ОТ МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ ЗА 2009 ГОД.

През изминалата година противообществените прояви и престъпления, извършени от малолетни и непълнолетни лица на територията на Община 
Тервел в основни линии утвърдиха своя брой с извършените деяния през 2008 година.

В рамките на 2009 год., Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при Община Тервел е 
образувала и разгледала 34 възпитателни дела. Наложила е възпитателни мерки спрямо 33 малолетни и непълнолетни лица, разпределени по възрастови 
групи- 21 непълнолетни и 12 малолетни лица. От регистрираните извършители има и три девойки. При осем лица е налице повторно извършителство на 
противообществени прояви и престъпления през отчетната година.

В сравнение с 2008 год. Комисията е образувала 31 възпитателни дела, по отношение на извършени прояви от 16 непълнолетни и 14 малолетни. От 
регистрираните извършители има две девойки.

Комисията през 2009 год. е разгледала 21 преписки- 14 по сигнал на Районна Прокуратура, 5 – на Районно Управление на МВР и 2 по сигнал на 
длъжности лица и граждани. Наложени са общо 37 възпитателни мерки по чл. 13, ал. 1 от ЗБППМН: предупреждение- 8, задължаване да се извини на пострадалия- 
3, задължаване да посещава консултации, обучения за преодоляване на отклоненията в поведението- 7, поставяне под възпитателен надзор на родителите и 
лицата, които ги заместват-2, поставяне под надзора на обществен възпитател - 4, задължаване на непълнолетния да извърши определена работа в полза на 
обществото- 7, предупреждение за настаняване във Възпитателно училище- интернат с изпитателен срок от 6 месеца – 5 и предложение на Районен съд- гр. 
Тервел за настаняване на непълнолетна девойка във Възпитателно училище - интернат - 1. 

МКБППМН през 2009 год. е постановила решения по 31 възпитателни дела; 3 са прекратени и изпратени по компетентност. Спрямо двама родители са 
наложени възпитателни мерки по чл. 15, ал. 1 от ЗБППМН- предупреждение -1, глоба в размер на 500 лв. – 1 мярка. 

По етнически състав на самоопределяне на лицата през 2009 год. са образувани възпитателни дела на 19 роми - в това число 2 девойки, 4 турци и 11 
българи – в това число 1 девойка. Образованието на лицата с разгледани възпитателни дела също е важен фактор - 2 се определят като напълно неграмотни, 3 са 
с незавършено начално образование, 16 с начално и 12 лица с основно, 9, от които продължават да учат.

С цел опазване сигурността и защита на децата от Община Тервел през 2009 г. продължиха да се провеждат проверки по линия „непълнолетни и 
малолетни” по инициатива на МКБППМН, съвместно със служители на РУ на МВР- гр. Тервел. Извършени са 31 рутинни проверки след 22:00 часа на търговски обекти, 
паркове и междублокови пространства на територията на град Тервел, относно спазване на нормативната уредба, касаеща малолетни и непълнолетни лица. 37 
малолетни и непълнолетни са последно предупредени, че при повторно засичане на обществени места след установения вечерен час ще бъдат санкционирани. 

Функциониращия към МКБППМН Консултативен кабинет по проблемите на детската личност (помещаващ се в сградата на стария съвет, стая 107) 
продължи да разгръща своята дейност; към него работят трима обществени възпитатели.

През отчетната 2009 год. в Кабинета обществените възпитатели са работили със 17 малолетни и 15 непълнолетни лица, 36 родители, длъжностни лица 
и граждани. От тях 3 малолетни и 7 непълнолетни лица, и 5 родители са посещавали консултации и обучения за преодоляване на отклоненията в поведенията; 8 
малолетни и 7 непълнолетни лица, в присъствието на 12 родители са посещавали програмите за деца с наложена мярка „поставяне под надзора на обществен 
възпитател”; по собствено желание са потърсили помощ 6 малолетни и 1 непълнолетен. Общо са проведени 234 консултации на малолетни, 96 – на непълнолетни, 
проведени са 58 консултации с родители, длъжностни лица и граждани. 
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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

З И М Н И  П Р А З Н И Ц И  И  Д Е Л Н И Ц И 
КОЛЕДА В ОДК „МАЛКИЯТ ПРИНЦ”

Коледното настроение в ОДК „Малкият принц” се усещаше още в началото на декември.Тогава деца от школите 
на Виолета Димитрова украсиха коледната елха и залите на ОДК.През това време малките творци от школата по 
изобразително и приложно изкуство с ръководител Виолета Янкова започнаха да подготвят сурвачки,картички и 
витражи за традиционната Коледна изложба-базар.

Изложбата бе подредена на втория етаж в Община Тервел и открита на 18.12.2009г.Началото бе поставено от Михаил 
Станчев от ІІ клас, със стихотворението „Край елхата”.След това директора на ОДК-Виолета Димитрова отправи своите 
пожелания към всички присъстващи за една Вълшебна Коледа,изпълнена с много приятни емоции и незабравими 
преживявания!За една по-щастлива,весела и изпълнена с обич и успехи 2010  година!

На 19.12.2009г. се проведе поредното празнично коледно издание на детско шоу „Зодиак”.Както винаги сценария 
беше подготвен от детски екип с ръководител Христина Станчева,но в организацията се включиха и другите педагози от 
ОДК-Живка Ненова и Георги Желев.Програмата се водеше от Христина Железова и Мила Милкова.

Обичайно в първата част вниманието беше към родените от зодия Стрелец.Възнаградени бяха най-успешните 
участници в забавните игри и състезания.Гостенчета на Зодиак бяха ученици от ІІб клас при СОУ „йордан йовков” с класен 
ръководител Росица Стоянова.

Екипът на детското шоу изказва своята благодарност към Росица Стоянова за добре подготвената програма, с която 
второкласниците поздравиха своите приятели присъстващи  на шоуто.

Поздрав за приятелите на Зодиак поднесоха и момичетата от школата по модерен балет с ръководител Живка Ненова със своя танц-„Коледно настроение”.
Кулминационен момент бе пристигането на Дядо Коледа съпроводен от джуджета.Той отправи топли пожелания към всички деца и раздаде лакомства на 

всички.
Зодиак завърши с традиционото българско хоро ,на което се заловиха малки и големи.

О Д К  „ М а л к и я т  п р и н ц ”  ж е л а е  н а  в с и ч к и  В Е С Е Л А  К О Л Е Д А  И  Щ А С ТЛ И В А  Н О В А  2 010  г о д и н а !  

Тази вечер свята и добра                   
всички ни край масата събра.
Бъдникът в огнището гори
всичко бъдно трябва да спори.

Дядо със тамяна прикадява
вън на двора, в къщата навред.
С пушек стаята се задимява,
но търпиме всички за късмет.

На трапезата са наредени
седем постни гозби натъкмени.
Постно ще ядеме до дванайсе-
така трябва и отдавна знай се.

Питка топла с медена коричка
с чиста, бяла, сребърна паричка.
На когото парата се падне
той късмета благ с мерак ще грабне.

И когато всички сме готови
хапваме си сладко до насита
от гозбите и стари и нови
и от бабината медна пита.

За голяма радост на децата
грей елхата, блеснала в позлата.
Във веселие нощта минава
Рождество Христово засиява!

В навечерието на Коледа и Нова година Цветанка Костова даде за печат нова стихосбирка. Това е поредната седма стихосбирка, която ще носи заглавието 
„Поетична мозайка”. В тази книга тя е събрала стихове от няколко теми, които всеки читател може да  подреди в своя „поетична мозайка”. Нейното обръщение към 
читателите е: „... Всеки човек е автор на живота си, но той има определен път, по който си носи кръста и върви към своята голгота.

Всеки стих от стихосбирката „Поетична мозайка” е една „четирилистна детелина”. Прочети, подбери и подреди своята мозайка:”
Представяме ви две стихотворения от тази стихосбирка, с които поздравява всички читатели за коледните и новогодишни празници!

ПОЕТИЧЕН ПОЗДРАВ КЪМ ТЕРВЕЛЧАНИ

Блесва сияние ново!
Днес Рождество е Христово!
Ангелска песен звъни!
Син Божи! Бог се роди!

В миг на небето изгря
трепкаща нова звезда
на Младенеца чудесен
пратеник Божи небесен.

В святата нощ веч искрят
двата чудни венеца-
Единият за Богородица,
другият за Младенеца.

Пее, ликува земята
блеснала от светлината!
Леят се медни трели:
Син Божи! Бог се роди!

Бъ д н и  в е ч е р Ро ж д е с т в о  Х р и с т о в о


