
СМ Я Д О ВО
                април 2007 г. година I,брой 1     разпространява се безплатно

Уважаеми жители на 
Община Смядово,представяме 
ви първия брой на седмичното 
информационно издание на 
общинска администрация. С 
това амбициозно начинание си 
поставяме за цел да стигнем до 
всеки дом. Искаме да знаете 
всичко за работата на   
администрацията и общинския

съвет - какво се случва и какво предстои. Информационния 
седмичник ще се разпространява безплатно в центъра за услуги 
и информация, от кметовете и кметските наместници на 
населените места, директорите на училища и детски градини.
Ще предоставим тази възможност и на търговците.
Чрез страниците на “Смядово” Вие ще можете да задавате 
въпроси, да споделяте проблеми и заедно да ги решаваме.
Очакваме Вешите мнения и предложения.
По стара българска традиция да пожелаем: 
         На добър път,”Смядово”!

        В този брой ще четете:
- избори за евродепутати - стр.2
 - Рубрика ”Представяме ви”-          
министър Николай Василев стр.2  

ОТНОВО НА ВЪРХА!
    …Ако обичаш едно цвете, което съществува
   само в един екземпляр, това стига за да си 
    щастлив, когато гледаш звездите.
   Мислиш си: ”Моето цвете е там някъде…”
                                                                А.С.Екзюпери    
                                                                 още на 4 стр.   

     ОБЩИНА СМЯДОВО-ДОМАКИН ЗА ВТОРИ ПЪТ

За втори пореден път Община Смядово беше 
домакин на Областен етап на ученическите игри по 
футбол и лека атлетика. Състезанието се проведе на 
стадиона в гр.Смядово. На 29 март 2007 година в 
турнира по футбол за определяне на областния 
първенец участваха отбори от шест общини в 
Шуменска област. След изтегления жребий се 
изиграха следните  срещи:
СОУ гр. Смядово – СОУ Каолиново 2:1
СОУ  гр. Велики Преслав –СОУ с. Никола Козлево 7:1
СОУ “Панайот Волов” гр. Шумен – СОУ с.Венец 5:1
СОУ гр. Смядово – СОУ “Панайот Волов” гр. Шумен 
0:0 р. в. след дузпи  9:8
СОУ гр. Смядово – ССТ гр. Велики Преслав 1:0

   АЙКИДО КЛУБ СМЯДОВО

    Навярно знаете, че преди две 
години група ентусиасиазирани 
млади хора откриха начин да 
запълнят своето свободно 
време като участват в 
сформирания клуб по Айкидо с 
ръководител Валери Василев 
втори дан член на техническата 
комисия на Българската Айкидо 
федерация.
                                      още на 4 стр. 

Кмет на Община Смядово
        Маргарита Киранова 

   УЧАСТИЕ НА ОБЩИНА СМЯДОВО 
 В НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ
 “ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА”

  Община Смядово участва в Национална 
кампания ”За чиста околна среда”- есен 
2006г.  и спечели финансиране за проект 
на тема: ”Почистване, възтановяване и 
облагородяване на зелените площи в СОУ
”Св.св.Кирил и Методий”, гр.Смядово, ЦДГ
”Маргаритка” и Детска ясла ”Щастливо 
детство” и въвеждане на система за 
разделна   събиране   на  отпадъците в    
Смядово.Проектът е насочен към 
подобряване на жизнената среда в 
дворните пространства на трите учебни 
завединия чрез озеленяване и въвеждане 
на разделно събиране на отпадъците от 
опаковки.С осигуреното финансиране през 
месец  март   се извърши    почистване    в  

трите учебни заведения, засадиха се дървета от 
следните декоративни видове-туя, смърч, червен 
дъб,американски ясен, офика и бреза.До края на 
месец април предстои изпълнението на останалите 
дейности заложени в проекта.Чрез изпълнението 
на настоящия проект се цели да се повиши 
екологичното съзнание, да се подобри облика на 
трите учебни заведения, да се създадат навици в 
децата за разделяне на отпадъците и поддържане 
на чисто и приветливо място за игри и отдих. С 
въвеждането и ефективното прилагане на схемата 
за разделно събиране на отпадъците от опаковки от 
училищния двор и опасните отпадъци от бита ще се 
намали количеството депонирани отпадъци, ще се 
предотврати попадането на опасни вещества в 
общия поток битови отпадъци и ще се увеличи 
количеството на рециклируемите отпадъци,
предадени за преработка. Въвеждането на 
разделното събиране е част от цялостната 
стратегия на България за екологосъобразно 
управление на отпадъците и води до положителен 
ефект за околната среда.  
                                                                Д.Маринова



       Рубрика
”Представяме ви”

   Николай Василев е роден на 28 ноември 1969 г. във Варна През 
1994 г. завършва Университета за икономически науки – 
Будапеща, специалност “Икономика”, а през 1995 г. 
специалностите “Бизнес администрация” и “Финанси и икономика 
в Университета на щата Ню Йорк. От 1996 г. до 1997 г. Николай 
Василев специализира “Данъчна политика и финанси” в 
Университета “Кейо”, Япония. През 1997 гполучава магистърска 
степен по “Международна икономика и финанси” в Университета 
“Брендайс”, САЩ Николай Василев има степен CFA 
сертифициран финансов анализатор.

 Владее руски, унгарски и английски език. Има основни познания по немски и 
японски, в момента изучава френски език. 
През 1993 – 1994 г. Николай Василев е данъчен консултант на “Coopers & 
Lybrand” – Будапеща. През 1994 г. консултира Инвестиционен фонд “Варна” по 
правните аспекти на установяване на приватизационен фонд. В периода 1996 
– 1997 г. е сътрудник по стратегия на японските финансови пазари в отдел “
Анализи” на “SBC Warburg” – Токио, а през 1997 г. е анализатор в “Развиващи 
се европейски капиталови пазари” на “SBC Warburg Dillon Read” – Ню Йорк. За 
периода 1997 г. – 2000 г. Николай Василев е асоцииран директор в отделите “
Развиващи се пазари в Европа” и “Стратегия за световните развиващи се 
пазари” на “UBS Warburg” – Лондон. През 2000 г. става старши вицепрезидент 
и директор “Проучвания за Централна и Източна Европа” на “Lazard Capital 
Markets” – Лондон. 
През 2001 г. Николай Василев става заместник министър-председател и 
министър на икономиката в правителството на премиера Симеон 
Сакскобургготски. В периода 2003 – 2005 г. е заместник министър-председател 
и министър на транспорта и съобщенията. От август 2000    Николай Василев е 
министър на държавната администрация и административната реформа и 
отговаря за държавната администрация, управлението на човешките ресурси, 
предоставянето на административни услуги и реализирането на електронно 
управление. 

                ЗА БЕЗОПАСНОСТТА НА ХРАНИТЕ 

   Съгласно чл.18 от Закона за храните за всички кухни в 
целодневните детски градини,Домашен социален патронаж и 
Дом за възрастни с псих.разтройства с.Черни връх се 
разработва система управление на безопасността на храните 
НАССР.
Какво е НАССР?
  НАССР е система за управление насочена към 
идентифициране и предотвратяване на опасностите, с оглед 
гарантиране производството, съхранението и продажбата на 
безопасни за консумация хранителни продукти.
Съгласно чл.18 от Закона за храните: ”Производителите и 
търговците на храни внедряват, прилагат и поддържат система 
за управление на безопасността на храните или система за 
анализ на опасностите и критичните контролни точки, а когато 
цялостното внедряване на система е неприложимо-процедури в 
съответсвие с принципите на системата за анализ на 
опасностите и критичните контролни точки.
Целта на НАССР-Системата е ликвидирането или намаляването 
до минимум на потенциалните рискове от замърсяване на 
хранителните продукти до допустимите нива. Подготовката за 
разработване на Системата включва:
1.Внедряване на добри хигиенни практики, съобразени с общите 
принципи за хигиена и с националните здравни и хигиенни 
норми.
2.Разработва се програма за безопасност на продуктите, 
разяснява се на целия персонал, определят се отговорностите и 
пълномощията на всички равнища в предприятието и се 
осигурява обучение на работниците и служителите, влияещи 
пряко върху качеството.
3.Определя се работна група, отговаряща за разработване на 
НАССР, както и външен независим консултант по внедряването. 
4. Определя се предмета на прилагане на НАССР – за кой 
продукт се отнася.
5.Изготвя се схема на производствения процес за определения 
продукт, като в нея се посочват критичните контролни точки, 
възможните опасности и методите за контрол.
Основни принципи на НАССР:
1.Анализ на риска – извършване обстоен анализ на известните 
и предполагаемите рискове от влошаване качеството на 
продукта. При НАССР рисковете са три вида – микробиологични 
/патогенни микроорганизми/, химични и физични /попадане на 
чужди тела/.
2.Определяне на критичните точки за контрол – това са точките, 
в които процесът може да се наблюдава, измерва и управлява и 
в които отсъствието на контрол представлява риск.
3.Установяване на критичните граници – това са допустимите 
граници на отклонение на контролираните параметри за всяка 
контролна критична точка. В рамките на тези граници 
безопасността на продукта трябва да бъде гарантирана. 
Стойностите на критичните граници се обозначават в измерими 
единици.
4.Система за наблюдение на критичните контролни точки – 
наблюдението на критичните точки показва доколко процесите 
са управляеми. Определя се честотата на наблюденията – тя 
трябва да е достатъчна за гарантиране, че увреден продукт 
няма да достигне до консуматора.Резултатите от наблюденията 
трябва да бъдат регистрирани, преглеждани и оценявани от 

                  
                         ИЗБОРИ ЗА ЕРОДЕПУТАТИ 2007                        
                              
     Със Заповед №142/26.03.2007г. в Община Смядово са 
образувани 14 избирателни секции за провеждане на изборите  за 
членове на Европейския парламент, на основание чл.45 
ал.2 от Закона за избиране на членове на Европейския парламент 
от Република България  са утвърдени от кмета на общината - 
Маргарита Киранова номерата на секциите.
Избирателните списъци са обявени в обхвата на секциите, а 
именно:
за първа секция - Богданова къща - на витрината на шивишки цех 
“Жаклин Кокет”
за втора секция - СОУ “Св.св.Кирил и Методий”- в училището
за трета секция - Беджека - на витрината на сградата
за четвърта секция - Ритуална зала - на витрината на залата
за пета секция - училище”Кирил и Методий” - на витрината на 
търговския обект срещу детската градина
за шеста секция - с.Александрово - на витрината на магазина под 
кметството
за седма секция - с.Бял бряг - на витрината на магазина под 
кметството
за осма секция - с.Веселиново - на витрината в кметството
за девета секция -  с.Жълъд - на витрината на магазина на 
ПК” Надежда”
за десета секция - с.Кълново - на витрината на Читалището
за единайста секция - с.Ново Янково - на витрината на 
Читалището
за дванайста секция - -с.Риш - на витрината на магазина на 
ПК “Божурка”
за тринайста секция - с.Черни връх - на витрината на магазина 
под кметството
за четиринайста секция - с.Янково - на витрината на бившия 
текстилен магазин 
                                                               

                                                     

упълномощени лица, които могат да прилагат при необходимост действия за 
корекции.
5.Коригиращи действия – за всяка критична контролна точка трябва да бъдат 
предвидени необходимите коригиращи действия за поддържане на процесите в 
допустимите граници. Тези действия се регистрират.
6.Контролни процедури – системата трябва да се наблюдава, проверява и 
управлява така, че да се постигне увереност в нейната ефикасност и да се 
установят евентуалните й недостатъци. Контролът трябва да се осъществява 
от независими /по отношение на проверяваните дейности/ и компетентни лица.
7.Поддържане на документация за всички процедури, свързани с описанието на 
системата и за всички записи, регистриращи данни за действието й. 
Процедурите на НАССР трябва да бъдат документирани. Оперативните данни, 
свързани с приложението на системата също подлежат на документиране. 
Цялата документация трябва да е подредена и достъпна за преглед.

  
 

                      С.Шайков
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  УВАЖАЕМИ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ,
        Съобщение 

                                                                                                                                                                    

Основна цел на Министерството на 
земеделието и горите през 2007г. е 
максималното усвояване на всички 
предвидени средства за България през 
първата година от присъединяването ни 
към Еврапейския съюз.
Земеделските стопани(собственици или 
ползватели на земеделска земя ще 
могат да получават  евросупсидии     за     
ползваните  (обработваните) от тях 
площи, ако в периода от 1-ви март до 
15-ти май адресират до Областните 
разплащателни агенции своите 
заявления за подпомагане за директни 
плащания.За улеснение земеделските 
стопани могат да подават заявления и в 
Общинските служби по земедилие и 
гори.В периода 11-май до 15-ти май и 
след това заявления могат да се 
подават само в Областна 
разплащателна агенция. Когато 
заявлението за подпомагане бъде 
подадено след 15 май,разплащателната 
агенция намалява плащанията с 1% за 
всеки работен ден закъснение.
Когато кандидат за подпомагане 
промени подаденото заявление и/или 
приложените към него документи след 
31 май, разплащателната агенция, 
намалява плащанията с 1% за всеки 
работен ден закъснение.Заявленията за 
подпомагане,подавани по-късно от 25 
календарни дни след последния ден за 
подаване,т.е.-11юни, няма да се 

приемат от разплащателната агенция.
Плащането на евросупсидиите ще бъде 
по  схема за  единно плащане на    площ
(СЕПП),т.е. парите ще се определят на 
хектар ползвана земеделска площ и не е 
обвързано със земеделската продукция 
или брой отглеждани селскостопански 
животни. Минимално допустимият за 
подпомагане размер на стопанство е 0,5 
хектара за трайни насаждения и лозя и 1  
(един) хектар за останалите култури.
Важно изискване е в посочения размер на 
стопанството минималния размер на 
включените в него земеделски парцели да 
е поне 0,1 хектар.Стопанства с по-малки 
размери от посочените не подлежат на 
подпомагане по схемата за директни 
плащания. Земеделските стопани, които 
кандидатстват за плащания по СЕПП,
имат право да кандидатстват за същите 
площи и по схемата за Национални 
доплащания и по мерките за 
Неблагодетелствани райони.
  Формулярът на ”Общото заявление за 
единно плащане на площ” се получава от 
Общинските служби по земеделие и гори  
(ОСЗГ) или от Областните 
Разплащателни агенции(ОРА). Всеки 
земеделски стопанин попълва само едно 
общо заявление за единно плащане на 
площ.
  Общинските служби по земеделие и гори 
оказват помощ на кандидатите за 
подпомагане     при  попълване      на 

Заявленията и за идентифициране на 
ползваните от тях площи.
 Поканваме ви Уважаеми Земеделски 
стопани(собственици или ползватели 
на земеделска земя) да се явите в 
Общинската служба по земеделие и 
гори по местонахождение на 
обработваните земи и да попълните  “ 
Общо заявление за единно плащане 
на площ” в срок до 10 май 2007г.

Осма  международна научно -   
практическа      конференция
 На 12 и 13.04.2007г. в гр.Сандански се 
проведе VIII международна научно-
практическа конференция Съвременни 
тенденции в предучилищното възпитание ”.
Вконференцията взеха участие 
представители от Република Македония, 
Гърция, Сърбия и България.Участие в 
конференцията взеха представители на 
община Смядово, придружавани от г-жа 
Маргарита Киранова -кмет на общината, 
Марияна Живкова - директор на СОУ” Св.св 
Кирил и Методий “ гр.Смядово, Янка 
Йорданова - директор на ЦДГ” Маргаритка “ 
и Мария Вичева - директор на ЦДГ” 
Щастливо детство “ с. Риш.
                                                  
                                     Следва продължение

 ВЕТЕРАНИ

  Общинското дружество на СВВБ 
Смядово от оцелелите в боевете и 
живота в настоящия момент наброява 31 
души, които живеят на територията на 
общината. Нашата организация е такава, 
че с всеки изминал ден, според 
биологичния закон намалява. Всички 
наши членове са над 85 годишна възраст 
много от които са болни на легло, с чужда 
помощ и придружители - трудноподвижни 
За нас сега въпроса е не е какво можем, а 
какво се прави за нашето оцеляването. 
Общинската администрация и лично 
кмета на Смядово г-жа Маргарита 
Киранова проявяват изключително 
внимание,уважение и особено доверие. 
През изминалите три години ние напълно  
преодоляхмеизолираността, в която се 
намирахме преди това. Отзивчивост към 
нашите    нужди   е  постоянна     грижа 
на общинската администрация. Ние 
участваме в всички мерипрития, като 
честване на бележити тържества по 
различни поводи, празненства, срещи и 
др.Имаме редовно присъствие на 
заседанията на общинския съвет, до 
общинското радио, по което имаме над 
14-15 излъчвания за нас ветераните. 

Според нашите възможности, помощ по 
въпроса за патриотичното възпитание и 
родолюбивата дейност на подрастващото 
поколение имаме доверие на общинската 
администрация. В проведените две 
събрания по случай края на втората 
световна война и награждаването с 
юбилейния медал, бяхме удостоени с 
присъствието на цялата администрация. 
Ние се радваме на редица социални 
придобивки като ветерани. 
Безпрепятствено участие в социалния 
патронаж, до включване по линия на ТЕЛК 
на болни с придружители.Осигурено е 
безплатно пътуване в района на областта и 
страната, съгласно сегашния статут. 
Дейността на нашата общинска 
администрация  се оценява като много 
добра от областния съвет на ветераните - 
Шумен. Г-жа Маргарита Киранова се ползва 
с особено внимение на ръководството, 
както и на всички ветерани от Шуменска 
област. На 27 март 2007 г. единствено тя от 
всички кметове от цялата област взе 
участие в работата на областната отчетно - 
изборна конференция на ветераните.
 Това голямо внимание и всичко, което се 
прави за нас го оценяваме много високо, 
като скъп израз на благодарност, 
пренасяйки се в онова време, млади 
ентусиасти, когато жертвата на живота 
приемахме като свое задължение към 
Отечеството. Това е магията която ни 
изведе от нашето сиво ежедневие и подтик 
към пълна и безрезервна подкрепа  на 
вашата мисия за добруванота човечество.
За вашия труд и грижи, които полагате за 
нас приемете, не без сълзи, нашата 
бащинска и човешка благодарност.

Общинско дружество но СВВБ - Смядово
         Председател: Митко Филипов

                  
                                

                                ПРЕДСТОЯЩО
                            
  На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА на 25.04.2007г. от 
09.30 часа в Заседателната зала ще се проведе заседание 
на Общински съвет - Смядово при следния 
                      
                                       ДНЕВЕН РЕД
 1.Удостояване със званието “Почетен гражданин град 
Смядово” Николой Василев Василел.
    2. Промяна в наредбата за условията и реда за 
управление и разпореждане с общински жилищни имоти.
  3.Продажба на общинско жилище на основание чл.47, ал.1, 
т.3 от ЗОС и чл.22,ал.1,
т.1 от Наредбата за управление и разпореждане с общински 
жилищни имоти на наемател, настанен в него по 
административен ред. 
  4.Продажба на общинско жилище  на основание чл.47,ал.1,
т 3 от ЗОС и чл.22, ал.1,
т.1 от Наредбата за реда за управление и разпореждане с 
общински жилищни имоти на наемател, настанен в него по 
административен ред.
 5. Преобразуване на имот - публична общинска собственост 
в  частна общинска собсвеност.
  6. Примане проект на  Общинска програма за закрила на 
детето - 2007г. за Община Смядово
 7. Приемане на Общинската програма за превенция на 
насилието между учениците за 2007 - 2008г. 
 8. Предоставяне на безвъзмездно управление на 
юридически лица и на бюджетна издръжка или на техни 
териториални структури на имот - частна общинска 
собственост.
 9. Продажба чрез търг на поземлен имот № 000185 в 
землището на с.Кълново, община Смядово, частна 
общинска собственост.
 10. Продажба чрез търг на поземлен имот № 000186 в 
землището на с. Кълново, община Смядово, частна 
общинска собственост.
 11. Продажба чрез търг на поземлен имот  № 000184 в 
землището на с. Кълново, община Смядово, частна 
общинска собственост.
 12. Продажба чрез търг на поземлен имот № 079005 в 
землището на с. Бял Бряг, община Смядово, частна 
общинска собственост.
 13. Продажба чрез търг на поземлен имот № 000189 в 
землището на с.кълново, община Смядово, частна 
общинска собственост. 
 14. Продажба чрез търг на поземлен имот № 000188 в 
землещето на с.Кълново, община Смядово, частна 
общинска сорственост.
 15. Продажба чрез търг на поземлен имот № 000187 в 
землището на с.кълново, община Смядово, частна 
общинска собственост.
 16. Предлажение за отпускане на помощ на Клуба на 
пенсионера в с.Риш
  17. Начин на ползване на дървесина от Общински горски 
фонд
   18. Докладни питания.
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Продължение от 1 стр.
                                 ОТНОВО НА ВЪРХА!
   Легенда разказва: ”Там, където падне 
звезда, пониква маргаритка. Любимото 
цвете на всички народи. ”Може би и тук в 
нашия град е паднала не една звезда, а 
порой от звезди и на тяхното место са 
поникнали малки нежни маргаритки. И в 
слънчевата им главица вижте, има мъничко 
усмихнато дете. Това са ТЕ - малките 
сладурани  от ДВГ ”Маргаритка”, които 
неведнъж доказаха, че Орфей има 
наследници и в нашия град. Завърши едно 
турне на ДВГ ”Маргаритка” гр.Смядово от 
28.03-01.04.2007г., където малките таланти 
достойно представиха нашия град и се 
върнаха като победители. Министерството 
на Образованието и науката Националния 
дворец на децата, Община Казанлък и 
фондация Чудомир организира Национален 
конкурс за детски таланти ,,Чудомириада” в 
три раздела: изобразително изкуство,
литературно творчество, музикално и 
танцово изкуство.  
,,Чудомириада” гр.Казанлък се органзира  
ежегодно в края на месец март по време на 
Чудомировите празници. ДВГ,,  Маргаритка”  
получи покана за участие в конкурса за 
песни и танци Звезди.Малките ,,маргаритки” 
премериха сили със своите връсници от І-ва 
възрастова група в раздела ,,Популярна и 
детска забавна песен“. Първият етап на 
конкурса беше класиране по видеозапис.
Благодарение на  финансовата подкрепа на 
Общинска администрация гр.Смядово 
видеозаписите бяха направени от 
професионален оператор на Телевизия 
Шумен. Заснимането на видеоклиповете 
продължи 4 часа, но децата се справиха като 
истински професионалисти.Освен отличното 
изпълнение на песните, те трябше да имат и 
добро сценично поведение За да бъдат 
оригинални, децата пееха и танцуваха във 
всяка песен. Критериите за оценка бяха: 
настроение, артистичност, оригиналност. 
Изпратихме 5 клипа с 2 песни нах ДВГ  и 3 
индивидуални изпълнения на: Иванка 
Живкова – 10г., Рени Иванова -6г. Ивана 
Иванова – 6г. На 8 март получихме вест от 
строгото, но компетентно жури, че отново 
сме победители:
   ДВГ,,Маргаритка” е класирана на 3-то 
място и печели бронзов медал, а в 
индивидуалните изпълнения – Рени 
Иванова Николова е класирана на 2-ро 
место и печели сребърен медал.
Бяхме поканени на 28 март да участваме в 
гала-концерта и награждаване на 
победителите. Радостта ни беше огромна, 
защото отново имахме успехи, труда и 

ентусиазма на децата беше 
възнаграден. Ценна е наградата и за 
нас, ръководителите, защото 
авторската ни песен ,,Прощавайте” е 
класирана на второ место на такъв 
престижен конкурс.
На 28 март отпътувахме за гр.Казанлък, 
за да си получим медалите и да 
участваме в гала-концерта на 
победителителите.
Малките ,,маргаритки” блестнаха като 
истински перли на огромната сцена в гр 
Казанлък. Колоритен синтез от 
лъчезарни и усмихнати деца, завладяни 
от вихъра на песента и танца,  от който 
блика чиста детска душевност, малките 
таланти спечелиха сърцата и 
аплодисментите на журито и публиката. 
Накараха всички да чуят и заговорят за 
това малкият град Смядово. Бяха 
наградени с медали, дипломи и 
подаръци, доволни и щастливи, те 
имаха самочуствие на истински звезди. 
Малчуганите имаха още една награда и 
то не малка – отново от нашата Община 
един  ден почивка  в гр.Казанлък, за да 
може да си починат да съберат сили и 
енергия, защото на 30 март трябваше 
да пътуват за ІІІ-тия Национален 
конкурс за музикално и танцово 
изкуство ,,Орфеева дарба” гр.София. 

Очаквайте и в следващия брой продължение 
на статията...
                                                  Димитричка Димова

Продължение от 1 стр.

                ОБЩИНА СМЯДОВО-ДОМАКИН ....
   В крайното класиране на първо място се 
класира отборът на СОУ – Смядово, на 
второ място отборът на СОУ - Велики 
Преслав  и на  трето отборът на   Шумен.
За най-полезен играч на първенството 
беше определен Цветелин Илиев Петров 
от гр. Смядово. На 30 март 2007 година се 
проведе и областното първенство по лека 
атлетика в две възрастови групи / 
момичета и момчета 5-7 клас и юноши и 
девойки 8-10 клас/. В него взеха участие 
учениците от СОУ “Св. св. Кирил и Методий
”- гр. Смядово, СОУ “Георги Раковски” – 
Каолиново, СОУ “Хан Исперих” – гр. Нови 
пазар, СОУ “Панайот Волов” – гр. Шумен, 
СОУ “Св. св. Кирил и Методий” – гр. Велики 
Преслав СОУ “Никола Вапцаров” – гр. 
Шумен. Състезанието беше много 
оспорвано и отборното класиране по 
училища е следното:
ДЕВОЙКИ
1. СОУ – Шумен
2. СОУ – Велики Преслав
3. СОУ – Смядово
4. СОУ – Каолиново
ЮНОШИ
1. СОУ – Велики Преслав
2. СОУ – Каолиново
3. СОУ – Шумен
4. СОУ – Смядово
МОМИЧЕТА
1. СОУ – Шумен
2. СОУ – Велики Преслав
3. СОУ – Нови пазар
4. СОУ – Смядово
5. СОУ – Каолиново
МОМЧЕТА
1. СОУ - Нови пазар
2. СОУ – Каолиново
3. СОУ – Смядово
4. СОУ – Велики Преслав
Преди областните първенства се 
проведоха и общинските етапи от 
ученическите игри. Те бяха организирани 
също на Градския стадион – Смядово на 16 
март 2007 година.В състезанието по лека 
атлетика се получи следното класиране:
1.СОУ “Св.св. Кирил и Методий” – гр. 
Смядово
2.ОУ “Св.св. Кирил и Методий” – с. 
Веселиново
3.ОУ “Христо Ботев” – с. Янково
4.ОУ “Васил Априлов” – с. Риш
Класирането в турнира по футбол е 
следното:
1.СОУ “Св.св. Кирил и Методий” – гр. 
Смядово
2.ОУ “Христо Ботев” – с. Янково
3.ОУ “Св.св. Кирил и Методий” – с. 
Веселиново
4.ОУ “Васил Априлов” – с. Риш

                    КОНФЕРЕНЦИЯ
        От 4 до 6 април 2007 година в град Велико 
Търново се проведе петата национална научно 
практическа конференция по физическо 
възпитание и спорт. В нея участваха учители и 
преподаватели по физическо възпитание и 
спорт от цялата страна. Всеки участник беше 
подготвил доклад, който представя и защитава 
пред рецензентска комисия. Община Смядово  
представиха Живко Желязков и Илина 
Желязкова с доклад на тема: “Ролята на 
физическото възпитание и спорта за 
преодоляване на агресивното поведение у 
подрастващите и възможност за здравословен 
начин на живот”.
                                                     Ж.Желязков

Продължение от 1 стр.
АЙКИДО КЛУБ СМЯДОВО

   От учредяването на клуба до настоящия 
момент участниците показаха много добри 
резултати и прославиха името на общината .
За да се подготвят перфектно за семинара в 
София на 14 и 15 април и да тренират 
спокойно, Общинска администрация органи-
зира през пролетната ваканция 5 дневен 
спортен лагер в база “Кирека” гр.Каспичан. 
Престоят на участниците се пое изцяло от   
администрацията.На семинара в София от 
13-15 април под ръководството на Сенсей 
Филип Гранже  5 ти дан взеха участие 4 
човека от Смядовския клуб.

Благодарим за доброто представяне 
на: 
Марио Тончев, Владислав Стефанов 
Ивайло Георгиев,
Найден Борисов, Павел Баев, Иван 
Баев Руслан Косев, Иван Стоянов.

Издание на Общинска администрация Смядово
отговорен редактор:С.Шайков
Редакторска колегия: В.Недялкова, Д.Христова, К.Кръстев,
М.Живкова, Я.Йорданова, Д.Филипов,
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