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        В този брой ще четете
       Ех, Приморско, ти остави ярък  спомен

              и като сърце туптиш в нас…! 
                                                            повече на 4 страница 

Решения на Общински съвет Смядово
                                                            повече на 3 страница

И ето- този ден дойде
но не съм обзет от радост,

защото това е
знак за старост

Преминавам във ваканция 
Безсрочна !

Там няма школски звънец
и не ще се чуват песни 

за училищен венец

Ще ме връщат спомени 
назад

при учителската  младост 
и при детските сърца,
пълни с обич и радост

Благодаря на всички Ви
за всичко –

за проявеното търпение 
за голямото доверие .

И нека не оставаме 
в забвение    

 
                                           Енчо Янев

                           Учител в ОУ ,, Христо Ботев „
                                          с. Янково

  В брой 7 на седмичника ви информирахме 
за започващото изкърпване на асфалтовите 
настилки по уличната мрежа, както и за 
ремонта на път “ІV-73013 /ІІ-73 - с.Кълново/”. 
Това вече е факт. От началото на миналата 
седмица ул. ”Г.С.Раковски” е подготвена за 
асфалтиране. 
 Уважаеми съграждани, приемете  
неудобството да се движите по 
подготвените за асфалтиране улици с 
подходяща за това скорост, не укорявайте 
излишно администрацията. 
 В най - скоро време ще се движите по 
преасфалтираните улици на гр.Смядово. 

РЕМОНТ НА УЛИЧНАТА МРЕЖА 

 Докато текат ремонтни работи по пътната мрежа в Общината установихме, че тежка верижна 
машина е  нанесла щети по общинската пътна мрежа, като е нарушила частично целостта на  
асфалтовото покритие в с. Янково на площ от 750 кв.м. и напълно е разрушила настилката на 
площ от 83 кв.м. Според съставения констативен протокол от 07.06.2007г., машината е 
собственност на “СИБИЕЛ”ООД.

След 36 години  учителски стаж в ОУ ,, Христо 
Ботев” с.Янково, г-н Енчо Георгиев Янев се 
оттегли от активна  трудова дейност.
Колективът при ОУ ,,Христо Ботев „ с.Янково му  
пожелава  здраве, щастие и пълноценен  живот. 

 През втората седмица на месец юни 
комисия, назначена със Заповед №
306/05.06.2007г. на Кмета на Община 
Смядово извърши проверка по всички 
мостови съоръжения – общинска 
собственост, относно тяхното техническо 
състояние. При проверката се установи, че 
на част от мостовите съоръжения липсват 
или са  разрушени предпазните парапети и 
са затлачени от множество битови 
отпадъци, основно пластмасови бутилки и 
биораградими отпадъци.

       ПРОВЕРКИ ПО МОСТОВИТЕ СЪОРЪЖЕНИЯ

   Представяме ви снимков материал за 
небрежното отношение на гражданите на 
общината към опазването на околната 
среда и общинската собственост.
 Напомняме ви, че изхвърлянето на 
битови отпадъци в деретата и реките води 
до редица преки и непреки въздействия, 
както върху здравето на хората, така и 
върху качеството на заобикалящата ни 
среда, в която живеем. Намалява се 
водопроводимостта на речните корита, 
причинява се механично и биологично 
замърсяване на водите и др.
                                                                      Д. Маринова
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На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията 
и реда за извършване на оценка на въздействието 

върху околната среда на инвестиционни 
предложения за строителство, дейности и 

технологии (ПМС 59/2003г. /ДВ, бр.25/)
“ЕС-ДЖИНС2” ЕООД

О Б Я В Я В А
На заинтересованите лица и обществеността на 

Община Смядово, че в сатарата сграда на бившата 
ЦДГ№2 ще се преустрои в шивашки цех.

Писмени становища и мнения се приемат в:
РИОСВ - Шумен, ул.”Съединение” №71, ет.4; тел.: 

054 / 5 49 13
Община Смядово, пл..”Княз Борис І” № 2; тел.: 05351 

/ 2033,2808, вътр.123

  Уведомяваме Ви, че на 4 и 5 юли 2007 г. в гр. Разград предстои 
провеждане на международна трудова борса за работа в селското 
стопанство на Великобритания през 2008 г. – за бране на плодове и 
зеленчуци. На борсата англйските оператори ще разяснят условията 
за живот и работа и ще уточняват начина на сключване на трудови 
договори. В денят на провеждане на трудовата борса няма да бъдат 
сключвани трудови договори .
      В случай  на проявен интерес от страна на търсещите работа лица
, Ви изпращаме извадка от Схемата за сезонни работници в селското 
стопанство в Обединеното кралство. Допълнително ще бъде 
предоставена брошура с пълната информация, която трудовите 
посредници в ДБТ могат да предоставят на проявилите интерес 
търсещи работа лица . По заявката могат да кандидатстват и лица , 
които не са регистрирани в ДБТ.
Уточнена е следната допълнителна информация по заявката:
   - кандидатите да са навършили 18 годишна възраст,  да нямат 
здравословни проблеми . Владеенето на английски език не е 
задължително, но с предимство ще се ползват кандидатите които имат 
познания по езика.
  - трудовите договори ще се сключват за срок до 6 месеца.
  - заплащането е около 7,60 евро /час (5,35 лири ).
  - работодателят осигурява най-малко пет дни седмична заетост (39  
часа) .
  - квартирата се осигурява от работодателите, като наемите ще се 
удържат от месечното заплащане на работниците .
  - пътните разноски до и от Великобритания са за сметка на 
работниците (200 - 400 евро в двете посоки ).
  На лицата, проявилите интерес към заявката , е необходимо да се 
разясни, че кандидатстването се извършва чрез представяне на СV - 
задължително на български и на английски език от търсещите работа 
лица на магнитен носител Набраните СV на магнитен носител да бъдат 
изпращани на раководителя на проекта Даниела Пирянкова на адрес: 
D. Piryankova@az. government.bg 
  За допълнителна информация моля, обръщайте се към г-жа П. 
Хараланова Дирекция Бюро по труда - филиал Смядово.

 СЕЗОННА РАБОТА В ЧУЖБИНА

  В връзка с заповед №3Д-2-2 от 16.04.2007г. на Община Смядово бе 
възложен одит  и заверка на годишния финансов отчет за 2006г. 
Одитния екип бе в състав: Тошко Йорданов Тодоров - ст.одитор 2 -ра 
степен, ръководител на на одитния екип и Пенка Славева Борисова - ст 
одитор 2- ра степен от сектор Шумен. Програмата за одита трябваше да 
се изготви до 27 април 2007г., а одитът и заверката на отчета да 
приключи в срок до 31 май 2007г.
  Становище за заверка на финансовия отчет на Община Смядово за 
2006г.
  1. Одитът на отчета за изпълнението на бюджета и извънбюджетните 
сметки и фондове и приложенията към него на Община Смядово за 2006
г. включи проверка, анализ и оценка на информацията от гледна точка 
на пълнота и изчерпателност, достоверност и действителност, 
законосъобразност, редовност, правилност и измеримост. При 
извършването на одита се събраха достатъчно доказателства, въз 
основа на които се постигна разумна увереност, че отчетът не съдържа 
съществени грешки и нередности. Отчетените финансови и стопански 
операции, както и формата, съдържанието и представянето на отчета са 
в съответствие с нормативните изисквания.  Одитния екип изразява 
мнение, че отчета за изпълнението на бюджета и извънбюджетните 
сметки и фондове и приложенията към него на Община Смядово за 2006 
не съдържат съществени грешки и нередности и дават вярна и честна 
представа за достоверността, законосъобразността и редовността на 
включената в тях финансова и нефинансова информация.
  2. Одитът на баланса и приложенията към нега на Община Смядово 
към 31.12.2006г. включи проверка, анализ и оценка на отразената в тях 
финансова и нефинансова информация от гледна точка на пълнота и 
изчерпателност, принадлежност и собственост, наличност и валидност, 
оценяване, измеримост и оповестяване на прилаганата счетоводна 
политика. 
 Одитния екип изрази мнение, че баланса към 31.12.2006г и 
приложенията към него дават вярна и честна представа за 
имущественото и финансово състояние на Община Смядово.
  По закона за корпоративното подоходно облагане  - през ревизираната 
2005г. Община Смядово е подала тримесечни декларации по чл. 51, ал  
8 от ЗКПО за дължимия от бюджетните предприятия окончателен данък 
по чл.2в. дължимия данък е внесен в срок.
  По закона за данък добавена стойност ДДС не са констатирани 
нарушения.
                                                                               продължение в следващия брой

ЗАВЪРШИ ОДИТЪТ В ОБЩИНАТА

  УСПЕХ, ЗРЕЛОСТНИЦИ!!!

   В края на тази седмица предстои връчване на дипломите за завършено средно образование 
на първия евро випуск на СОУ “Св.св.Кирил и Методий” гр. Смядово.
  В началото на учебната година учениците от випуск 2006-2007 год бяха 27.От тях 25 в дневна 
форма на обучение, а 2 на самостоятелна подготовка. Успешно се дипломират 26 ученика. 
Випуск 2006/2007 г. има един пълен отличник - Теодора Иванова Тодорова, а Златко Иванов 
Златков, Иван Димитров Баев, Иван Илков и Тюркян Ердинчева Тефикова завършват с 
отличен успех.
  Общинска администрация Смядово желае на добър път в професионалната реализация на 
випускниците на СОУ Смядово, а на решилите да продължат образованието си - успех! Ще Ви 
очакваме след пет години да бъдете сред нас като наши колеги - добили знания и с хъс за 
просперитета на Община Смядово.

 

  Малко сведения от миналото достигат до нас, а поради наше 
умишлено или неумишлено нехайство, още по-малко ще достигнат до 
идните поколения.  Историята доказва, че човек винаги трябва да 
помни своето минало, хубаво или лошо е то. Ето някои исторически 
факти, за които съм научила от историка, смядовски учител Йордан 
Златев – вече покойник. 
Някога в Смядово се е родил и живял в ранната си младост Захари 
Жеков Величков. След като не можал да постъпи на работата, която е 
пожелал в родното си село, след много скитания се е установява в 
Ямбол. Участва активно в обществения живот  на града. Най-важното 
е, че тези граждани днес са останали с впечатлението, че там е 
неговото родно място. За това аз апелирам към смядовци. Той 
сигурно има потомствени родственици в гр. Смядово. Моля, обадете 
се до редакцията на вестника за да заявите своите роднински връзки  
Захари Жеков Величков – участник в Априлското въстание и само на 
33 години, 28.06.1876 г. обесен в гр. Одрин за своята революционна 
дейност и участие в борбата за освобождение на България от 
тиранията. 
 Той е роден на 27.04.1843 г. в бедно смядовско семейство, само три 
месеца след смъртта на баща си и по традицията на времето, 
трябвало да носи неговото име. В семейството имало още три 
момчета, от които най-големият бил на 12 години. Майка му Гана, по 

баща Димова, трябвало да преде и тъче на хората за да 
изхранва челядта си. Освен това тя се занимавала с народна 
медицина и бабувала. Наричали я Лечителката. Още 
неукрепнал, Захари молел да му намерят работа за да може да 
помага на майка си в препитанието на семейството. Негов чичо 
го отвежда в Шумен при свой познат и го главили, като слуга при 
бакалин. Захари бил неграмотен, а в търговията неграмотни хора 
не могат да работят. Търговецът го поверил на един учител, та в 
свободното му време да го учи на четмо и писмо.

следва продължение...
  Йорданка Генова...

 Из архивите на миналото
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РЕШЕНИЕ №348
На основание чл.21, ал.1, т.13, чл.21, ал.2 от ЗМСМА
, чл.47, ал.1 от ПУДОС, в Наредбата за реда за 
провеждане на търговска дейност на територията 
на община Смядово Общинския съвет прави 
следните поправки:
1. Чл.20, ал.1, т.12 – “Собствениците на 
заведения за обществено хранене и увеселителни 
заведения да осигурят пропускателния режим и 
охраната на същите, обезпечаваща сигурността на 
техните посетители.” се отменя.
2. Създава се нов чл.20а със следния текст: “
Собствениците на заведения за обществено 
хранене и увеселителни заведения да осигурят 
пропускателния режим и охраната на същите, 
обезпечаваща сигурността на техните посетители.”
3. Създава се нова алинея 5 в чл.28 със 
следния текст: “Полицейски участък – Смядово 
осъществява контрол по чл.12, чл.13.”
4. В §4 на Преходни и Заключителни 
разпоредби текстът “и чл.65 от Закона за защита на 
потребителите и за правилата за търговия” се 
заличава.
                        РЕШЕНИЕ №349
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и във 
връзка с чл.8 от Наредба № 2 от 15.03.2002г.за  
условията и реда за утвърждаване на транспортни 
схеми и за осъществяване на обществени превози 
на пътници с автобуси и леки автомобили, 
Общински съвет – Смядово приема изменение в 
транспортната схема на Община Смядово за 
линията Смядово – Шумен – Риш с начален час на 
тръгване от Шумен  - 6.45, часа съгласно 
приложеното маршрутно разписание.

                       РЕШЕНИЕ №350
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 
от ЗОС, чл.42, ал.1, ал.2 и ал.4 от НРПУРОИ и 
постъпила молба с вх.№ 462/05.06.2007г. от Таня 
Жечева Кюркчиева,  ОбС – Смядово прие: 
1.Да се продаде чрез търг с явно наддаване:УПИ ІІІ 
– 29, кв.5 кад.№ 67708.305.616 по плана на гр.
Смядово, общ.Смядово “Дворно място” УПИ І – 29, 
кв.5 по плана н агр.Смядово, общ.Смядово с площ 
4717кв.м.; АОС № 267/11.02.2005г.; начална тръжна 
цена 22 148 лв./двадесет и две хиляди и сто и 
четирдесет и осем лева/.
2.Плащане на достигнатата тръжна цена, ведно с 
дължимите данъци и такси да се извърши по банков 
път в 14 – дневен срок от връчването на заповедта 
на лицето спечелило търга.
3.Продажбата да се извърши при спазването на чл
.35, ал.1 от ЗОС, чл.42 от НРПУРОИ и Глава Шеста, 
Раздел І “Провеждане търгове” .
                          
                  РЕШЕНИЕ №351
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 
от ЗОС, чл.42, ал.1, ал.2 и ал.4 от НРПУРОИ и 
постъпила молба с вх.№ 462/05.06.2007г. от Таня 
Жечева Кюркчиева, ОбС – Смядово прие:
1.Да се продаде чрез търг с явно наддаване:УПИ І – 
29, кв.5 кад.№ 67708.305.616 по плана на гр.
Смядово, общ.Смядово “Дворно място” УПИ І – 29, 
кв.5 по плана н агр.Смядово, общ.Смядово с площ 

4867кв.м.; АОС № 266/11.02.2005г.; начална тръжна 
цена 24 208 лв./двадесет и четири хиляди и двеста и 
осем лева/.
2.Плащане на достигнатата тръжна цена, ведно с 
дължимите данъци и такси да се извърши по банков 
път в 14 – дневен срок от връчването на заповедта 
на лицето спечелило търга.
3.Продажбата да се извърши при спазването на чл
.35, ал.1 от ЗОС, чл.42 от НРПУРОИ и Глава Шеста, 
Раздел І “Провеждане търгове” .

                        РЕШЕНИЕ №352
На основание 21, ал.1, т.7 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от 
ЗОС, чл.42, ал.1, ал.2 и ал.4 от НРПУРОИ и 
постъпила молба с вх.№ 272/10.04.2007г. от Даниел 
Русев Коев,  ОбС – Смядово прие:
1. Да се продаде чрез търг с явно наддаване: “
Дворно място” УПИ ХІ – 62, кв.7 по плана на с.Ново 
Янково, общ.Смядово, с площ 5032кв.м. и 
застроена площ от 205 кв.м.; стопанска постройка с 
площ от 55 кв.м.;АОС № 819/10.05.2007г.; начална 
тръжна цена – 9 151.00 лв./девет хиляди сто 
петдесет и един лев/.
2. Плащане на достигнатата тръжна цена, ведно с  
дължимите данъци и такси да се извърши по банков 
път в 14 – дневен срок от връчването на заповедта 
на лицето спечелило търга.
3. Продажбата да се извърши при спазването на чл
.35, ал.1 от ЗОС, чл.42 от НРПУРОИ и Глава Шеста, 
Раздел І “Провеждане търгове” .

                         РЕШЕНИЕ №353
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.48а, ал
.2,3,4 и 5 от Закона за допитване до народа, чл.11 от 
Закона за пчеларството, Общински съвет – Смядово
:
1. Дава съгласие за предоставяне на общинските 
мери и пасища за общо ползване от земеделски 
стопани или техни сдружения, притежаващи 
пасищни селскостопански животни и пчелни 
семейства.
2. Задължава Кмета на Община Смядово, кметовете 
и кметските наместници по населени места да 
подготвят списъци с данни на земеделските стопани 
или техни сдружения, регистрирани като 
юридически лица, отглежданите от тях животни, 
данни за физическите блокове и парцелите на 
общинските мери и пасища, както и други данни, 
изискващи се за кандидатстване за подпомагане по 
схемата за единно плащане на площ. Списъците да 
се съгласуват с ветеринарните лекари, 
упражняващи ветеринарномедицинска практика по 
населени места, доказващи регистрацията на 
съответните животни.
3. Приема Правила за ползване на общинските 
мери и пасища за отглеждане на животни и 
поддържането им в добро биологично състояние.
                   
                         РЕШЕНИЕ №354
На основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА и във 
връзка с писмо обнародвано в ДВ бр.38 от 
11.05.2007г. за редовно общо събрание на 
акционерите на “МБАЛ – Шумен” АД гр. Шумен, ОбС 
– Смядово определя за представител на община 

Смядово в общото събрание на акционерите на “
МБАЛ – Шумен”  АД гр.Шумен, г-жа Величка 
Михайлова Жечева – Заместник кмет по просвета, 
култура, здравеопазване  и социални дейности.

                       РЕШЕНИЕ №355
На основание чл.21, ал.1, т.23, от ЗМСМА и във 
връзка с постъпила преписка от Администрацията 
на Президента на РБългария,  ОбС – Смядово не 
дава съгласие да бъдат опростени дължимите 
държавни вземания на Снежана Стоянова Ангелова 
с постоянен адрес: с.Бял бряг, ул.”А.Стамболийски” 
№ 8.

                            РЕШЕНИЕ №356
На основание чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ, §26 ПЗР от 
Закона за изменение и допълнение на Закона за 
кооперациите, ДВ.бр.41/22.05.2007г.  и Молба вх.№
464/05.06.2007г. от ПК”Златна струя” гр.Смядово, 
Общински съвет – Смядово дава съгласие Кмета на 
община Смядово да разреши и одобри частично 
изменение на РП за кв.25, като част от ПИ №423, 
съставляващ част от УПИ І – Училище се обособи в 
отделен УПИ ІІ – ООД с площ от 135кв.м. /застроена 
площ на сградата 45кв.м. и прилежащ терен, 
съобразен със съществуващо благоустрояване от 
90кв.м./ След обособяването същият да се деактува 
на основание §26 ПЗР от Закона за изменение и 
допълнение на Закона за кооперациите, ДВ.бр
.41/22.05.2007г.
                              
                    
                          РЕШЕНИЕ №357
   На основание чл.21, ал.1, т. 13, чл.21, ал.2 ат 
ЗМСМА и чл.47, ал.1 от ПУДОС, чл.19 от Закона за 
социалното подпомагане, чл.70 от Наредба № 2 от 
10.08.1994г. за проектиране на заведения за 
социални грижи във връзка със заповед № 
202/15.04.2004г. на ИД на “Агенцията за социално 
подпомагане”, ОбС – Смядово прие:
1.Предлага на Агенцията за социално подпомагане 
да преустанови приема на потребители на социални 
услуги в ДВПР с.Черни връх, общ.Смядово;
2.Предлага на Агенцията за социално подпомагане 
да намали капацитета на потребителите на 
социални услуги в ДВПР с.Черни връх, общ.
Смядово за 2008г. от 110 на 90 лица.

                          РЕШЕНИЕ №358
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и 
постъпила молба с вх.№ 53/09.05.2007г., Общински 
съвет – Смядово отпуска на Милко Атанасов 
Кандиларов от гр.Смядово, ул.”Росица” №1, 
парична помощ в размер на 200.00лв/двеста лева/.

                             РЕШЕНИЕ №358

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и 
постъпила молба с вх.№ 65/18.06.2007г., Общински 
съвет – Смядово отпуска на Петър Делев Петров от 
гр.Смядово, ул.”Ришки проход” №12,вх.3, ет.3, ап.46, 
парична помощ в размер на 100.00лв/сто лева/.

РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СМЯДОВО

Правила за ползване на общинските мери и 
пасища за отглеждане на животни и 

поддържането им в добро биологично 
състояние

І. Община Смядово е длъжна:
1. Да предостави мерите и пасищата – общинска 
публична собственост за ползване от желаещите 
земеделски стопани или техни сдружения, 
собственици на регистрирани в Регионалната 
ветеринарномедицинска служба /РВМС/ тревопасни 
селскостопански животни за паша на същите при 
следните условия:
• да са включени в съответните списъци, изготвени 
от кметовете и кметските наместници на населените 
места в Община Смядово като желаещи да ползват 
мери и пасища – общинска публична собственост;
• в списъците да са вписани броят на притежаваните 
от тях регистрирани тревопасни селскостопански 
животни по видове, възраст и брой, приравнени към 
животински единици;

• списъците да бъдат заверени от ветеринарния 
лекар, упражняващ ветеринарномедицинска 
практика в съответното населено място,  
удостоверяващ регистрацията на съответните 
животни. 
2. При наличие на достатъчно площи в съответното 
землище да предостави от пет до десет декара мери 
и пасища - общинска публична собственост за всяка 
животинска  единица. 
3. Да предостави съответните списъци на Общинска 
служба „Земеделие и гори”, гр.Смядово /ОСЗГ/, 
където ползвателите на мери и пасища - общинска 
публична собственост могат да подават заявления 
за получаване на субсидии по Схемата за единно 
плащане на площ /СЕПП/.
ІІ. Ползвателите на мери и пасища - общинска 
публична собственост са длъжни:
1. Да ползват общинските мери и пасища, 
предоставени им за общо ползване единствено за 
паша на притежаваните от тях тревопасни животни и 
настаняване на пчелни семейства.

2. Да осигуряват свободен достъп до пасищата и 
мерите на всички тревопасни животни, отглеждани в 
населеното място, независимо от техния вид и 
възраст.
3. Да не разорават мерите и пасищата и да не 
променят предназначението им.
4. Задължително да почистват мерите и пасищата от 
нежелана храстовидна растителност, битови 
отпадъци и др.
5. Да провеждат борба с агресивни и устойчиви 
растителни видове /орлова папрат, магарешки трън, 
лопен, чемерика и др./.
6. Да районират пашата, така че да се избягва 
преизпасването на тревостоя.
7. Да окосяват прорасналата, неизпасана трева.
8. Да не палят сухи треви и храсти в пасището.
9. Да опазват пасищата в близост до гори от 
навлизане на дървесна и храстовидна растителност
10. Препоръчва се пръскането на пасищата с 
препарати за обезпаразитяване и наторяване.

                                                                                 Смядово
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ЛЮБОПИТНО

      Г- жа Драгоева има юбилей и сърцето и 
от щастие грей. Беше малка, пишеше с 
мастилена писалка. Бягаше с боси крачета 
по чешми и по дерета. Израстна девойка 
голяма и стана майчина отмяна, но 
нейните песни на седенки се леят и всички 
моми заедно с нея пеят. Радостта в 
майчините очи мяра няма, щом Канушка 
запее на естрадата голяма. Пееш ти песни 
чудесни за моми и ергени все местни, и за 
Минчу песен състави, че той близо до вас 
със стадото си се слави. И награди, 
награди безброи получи ти,  защото пя без 
застой.
60 години пя ти по сцени различни и с 
песен се прослави ти мила, не само в 
България, но и в близка и далечна чужбина 
Заслужила народна певица ти стана и с 
още по голям ентусиазъм са захвана да 
учиш малки и големи да пеят твоите песни 
чудесни по фестивали и концертни местни
 Бъди и жива и здрава още дълги години, в 
живота трудности ще има, но ти не се 
предавай, вечно оцелявай. И нека все със 
своята походка дръзка, жизнена и без 
проблеми 100 годишния си юбилей 
дочакаш ти засмяна. 

  

Г- жа Канушка Драгоева представлява 
неичерпаем извор от народни песн, в 
които ние, нейните последователки 
успяхме само да наквасим устни, а бихме 
искали да заграбим с пълни шепи от този 
непресъхващ извор. Тя е и художествен 
ръководител на групата за Изворен 
фолклор при Пенсионерски клуб гр. 
Смядово.
                                                       В. Маркова

 ЖИВОТ ОТДАДЕН НА 
ПЕСЕНТА

За шести пореден път от 07.06.2007г.-31.06.2007г. ,,
ЕВРОГРЕЙД” ООД гр.София със съдействието на 
община Приморско организира Международна лятна 
академия на изкуствата ,,Да пеем да се надпяваме, да 
свирим да се надсвирваме, да играем да се 
надиграваме”-Приморско-2007. Малките таланти от ДВГ
,,Маргаритка”гр.Смядово-носители на 6 медала от  
конкурса за музикално и танцово изкуство,,Орфеева 
дарба”гр.София получиха специална покана за участие 
в тази АКАДЕМИЯ НА ИЗКУСТВАТА. От 16.06-
24.06.2007г. те бяха малките ,,посланици” на нашия 
малък град Смядово в Международния младежки 
център в гр.Приморско.  Този престижен фестивал 
нямаше конкурсен характер, неговата цел беше да 
сближи децата от различните държави под мотото,,Да 
бъдем приятели” .Имаше участници от Русия, Украйна, 
Сърбия, Полша,Румъния и др.
Малките сладурани от ДВГ,,Маргаритка” работиха в 
екип с деца от Украйна и Русия. Беше сформирана 
двучасова програма, в която децата пееха и танцуваха. 
Малките ,,маргаритки”, заедно със своите приятели от 
Русия и Украйна изнасяха концерти в гр.Приморско, 
Китен и Ясна поляна. Отговорността им беше огромна.
Бяха най-малките участници във фестивала и трябваше 
достойно да представят не само своя град, но и своята 
родина България. В своят спектакъл представен на 
различните открити сцени, децата от ДВГ,,Маргаритка”
демонстрираха колоритен синтез от лъчезарно 
усмихнати деца, завладяни от вихъра на песента, 
пластични движения и темперамент. Звънливите  им 
гласчета се лееха и печелеха сърцата на многолюдната 
публика и жънеха успехи. И усмивки естествено и 
радост от музиката! Представиха се с 10 песни  и всяка 
тяхна изявя започваше с химна ,,Маргаритка”  и 
завършваше с песен за България. Децата развяваха 
българския трикольор и с ръка на сърчицето си пееха:,, 
Татковино, моя златна…” А като подарък за приятелите 
си от Русия и Украйна пееха 2-руски песни:,,Чунга-Чанга
”и ,,Пусть всегда будет солнце”. Изненадани,че макар и 
малки пеят вече и на руски език те ги посрещаха с бурни 
аплодисменти, пееха с тях и скандираха:,,МАРГАРТКИ-
МАЛОДЦЬІ”! Заредени с хъс, енергия и упоритост 
малките сладурани от ДВГ,,Маргаритка”  пееха и 
танцуваха доказваха, че са звезди и с гордост и 
самочувствие носеха славата на гр.Смядово и България 
Доказаха, че и в малкият град се раждат таланти.
Отличното представяне на малките ,,маргаритки” бе  
възнаградено не само от бурните аплодисменти на 
публиката, но и с грамота и  символа на 
Международната академия на изкуствата ,, Да пеем да 
се надпяваме, да свирим да се надсвирваме, да с 
играем да се надиграваме”-български чан, чийто звън 
огласяше началото на всеки концерт. Химна на групата 
,,Маргаритки”, много се хареса на украинските деца и 
ние им подарихме текста и музиката за да разучат 
песента когато се приберат в своят роден град Харков-
Украйна. А те ще ни изпратят техни украински песни, 
които ще се пеят от малчуганите от ДВГ,,Маргаритка”.
Освен удоволствието да бъдат на сцената, децата 
имаха и  организирани развлечения: плаж, детски 

дискотеки, Нептунова вечер, Мини-мис, разходка с яхта
, разходки в Приморско и занимания с професионален 
хореограф.  Децата всеки ден бяха обградени от  добри 
приятели, в уютна обстановка от знаещи и можещи 
педагози и тяхната почивка на море беше забавна, 
интересна и полезна. Участието на ДВГ,,Маргаритка” в 
Международната лятна академия на изкуствата –
Приморско-2007г., беше огромна школа за тях-път към 
възвишеното. Едва ли всяко дете, участвало в 
национални и международни конкурси и фестивали 
става в зрелите си години певец. Но извървял ли си на 
младини трудният път към сцената, усетил ли си 
тръпката, вълненията, копнежите изживени под 
светлините на прожекторите и пред микрофоните, то ти 
вече си станал страстен поклонник на възвишеното 
изкуство, наречено музика. Освен като ценители на 
изкуството, децата от ДВГ,,Маргаритка” израстват , като 
хора с мисълта, че да постигнеш нещо в своя живот, 
трябва много труд и упоритост, докрай да преследваш 
своите цели. Това са им първите стъпки към голямата 
сцена. Някои от тях ще тръгнат  по трудния път на 
голямото изкуство, други просто ще запазят този хубав 
спомен и ще умеят да ценят изкуството-музика.

 
  

Но малките ,,маргаритки” грейнаха и в гр.Приморско, 
блогодарение на финансовата подкрепа на своите 
родители и подкрепата на Общинска Администрация гр.
Смядово и лично на кмета на общината г-жа М.
Киранова, които осигуриха превоза на децата до ММС-
гр.Приморско.Сърдечно благодаря и на целия екип, 
който беше с нас и се грижеше за децата-г-жите М.
Желева, И.Павлова и В.Славова.
На всички Вас, който помогнахте на  малките таланти от 
ДВГ,,Маргаритка”, гр.Приморско да остане незабравим 
спомен във детските сърца от името на децата искам да 
кажа: СЪРДЕЧНО БЛАГОДАРИМ!

                ,,Ех, Приморско приказен рай
                                                  сбъдната детска мечта.
                                                                   Ти остави ярък спомен 

                                        и като сърце туптиш във нас!
                                        Бяхме сред приятели добри,

                                        песни пяхме и танцувахме
                                        заедно лудувахме.

                                        С песен ще Ви кажем:
          -Дайте шанс на песента, 

вълшебна сила има в нея
                           да се върне радостта 

и света ще оцелее.”  
                                                                               Д. Димова

Ех, Приморско, ти остави ярък  спомен
и като сърце туптиш в нас…! 

 ,,Една звездичка има на небето
 с усмивка тя ни гали

 Звездичке малка и засмяна
                       нека името ни ,,Маргаритка”,
                           грее с твоята светлина .” 

    НОРТ
  В мойта баба Кера
            имаме си куче,
                  а пък вчера тя го научи   
                                   лапа да подава,
                                        да ляга и да става.

                      Норт се нарича
                        и децата обича.

                        На цвят е черен,
                        но пък е модерен.

                        Има клепнали уши
                        и над къщата 

                        на баба Кера бди.
                                                   Симеон Ганчев                            

 


