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        В този брой ще четете
  
  Обяви за работа в чужбина  
                                                               повече на 3 страница
  Петропавловски събор     
                                                               повече на 4 страница                               

    

Адрес:
Гр. Смядово- 9820
Ул. “ Черноризец Храбър” 16
Тел. 05351-20-90- Директор
05351-29-24-Канцелария

Профилиращи предмети :
 Информационни технологии
 Математика
 Биология

  СТАРТИРА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ СЛЕД 8 КЛАС В СОУ СМЯДОВО
Условия за кандидатстване:

Учeниците трябва да имат завършен 
8 клас.

Необходими документи:
1.Заявление за участие в класирането 

по образец на училището.
2.Копие на свидетелство за завършено 

основно образование.

                                               Срокове:
Подаване на документи:
I етап – 05-10.07.2007г.
II етап – 18-20.07.2007г.
III етап –30-31.07.2007г.

Обявяване на резултати:
I етап – до 12.07.2007 г.
II етап – до 24.07.2007 г.
III етап – до 01.08.2007 г.

Записване:
I етап – 13-16.07.2007 г.
II етап –25-26.07.2007 г.
III етап –02-03.08.2007 г.

Обявяване на записалите се ученици 
и свободните места:
I етап – 17.07.2007 г.

II етап – до 27.07.2007 г.
III етап – 06.08.2007 г.

  На 30 юни 2007г. родените през 1941година се срещнаха в залите на 
Възрожденски комплекс Смядово. Много от тях са започнали училищната си 
подготовка тук, в бившите класни стаи, сега зали за официални срещи, изложби, 
културни мероприятия. 

    Да сте живи и здрави! 

                                                                                                                От Общинска администрация

    В петък на 29.06.2007г. бяха раздадени дипломите 
на абитуриентите випуск 2006/2007г. на СОУ” Св. св. 
Кирил и Методий” гр. Смядово.
   В празничната обстановка на Ритуална зала 
Смядово дипломите на зрелостниците връчи 
Директора на СОУ - Смядово г-жа Марияна Живкова 
а кмета на Общината г-жа Маргарита Киранова 
връчи подаръци и пожела бъдещи успехи на 
завършилите средно образование

                                                                             Смядово
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   ВАШИТЕ  ВЪПРОСИ  ПРИСТИГАТ  В  РЕДАКЦИЯТА НА “ СМЯДОВО” С  
ПИСМА,  ПО  ЕЛЕКТРОНЕН  ПЪТ  ИЛИ  В  СЛУЧАЯ  ЧРЕЗ  КМЕТОВЕТЕ  И 
КМЕТСКИТЕ НАМЕСТНИЦИ.
  ОТГОВАРЯМЕ  НА  ВЪПРОСИТЕ  НА  КЯЗИМ  НИЯЗИЕВ АБТУЛОВ,
РАМАДАН  ИБРЯМОВ  ОСМАНОВ  И  ХЮСЕИН  АБТУЛА  ХЮСЕИН  ОТ 
 С.  РИШ,  ЖИВУЩИ НА УЛ.  “  ПЕЙО  ЯВОРОВ  “.
   ПО  ВРЕМЕ  НА   СИЛНА  БУРЯ  НА  20.06.2007 ГОД., ПРИДРУЖЕНА С ДЪЖД 
И ГРЪМОТЕВИЦИ  В БЛИЗОСТ ДО ИМОТИТЕ  ИМ Е ПАДНАЛА  МЪЛНИЯ,  
СПОРЕД  ТЯХ И СА ИЗГОРЕЛИ  ВСИЧКИТЕ  ЕЛЕКТРОУРЕДИ. ТЕЗИ  
ГРАЖДАНИ  НЯМАТ  ЗАСТРАХОВКА НА  ИМУЩЕСТВОТО СИ .  ИНТЕРЕСУВАТ 
СЕ ДАЛИ Е ВЪЗМОЖНО ДА  ПОЛУЧАТ  НЯКАКВО  ОБЕЗЩЕТЕНИЕ И АКО  Е  
ВЪЗМОЖНО  КЪМ  КОГО  ДА  СЕ  ОБЪРНАТ.
ОТГОВАРЯМЕ  НА  ВАШИТЕ  ВЪПРОСИ:
1. ОБЕЗЩЕТЕНИЕ  МОЖЕТЕ ДА ПОЛУЧИТЕ САМО,  АКО СТЕ  
ЗАСТРАХОВАЛИ  ИМУЩЕСТВОТО СИ СРЕЩУ  ТОКОВ УДАР,  ЗЕМЕТРЕСЕНИЕ
,  НАВОДНЕНИЕ  И ДР.
2. АКО  ЕЛЕКТРОУРЕДИТЕ  ВИ СА  ПОВРЕДЕНИ  В  РЕЗУЛТАТ  НА  
ТОКОВ УДАР СЕ  ИЗИСКВА  ДА  ГО  ДОКАЖЕТЕ  С ПРОТОКОЛ  ОТ  
ЛИЦЕНЗИРАН  ЕЛЕКТРОТЕХНИК  ПРЕД  ЗАСТРАХОВАТЕЛНАТА КОМПАНИЯ.
3. АКО  ПОВРЕДИТЕ  СА  ПРЕДИЗВИКАНИ ОТ  НИСКО  ИЛИ  ВИСОКО  
НАПРЕЖЕНИЕ НА  ЕЛЕКРИЧЕСКИЯ  ТОК Е  НЕОБХОДИМО В  ТРИДНЕВЕН 
СРОК ДА СЕ ОТПРАВИ  ПИСМЕНА  МОЛБА  ДО  УПРАВИТЕЛЯ  НА  Е.ОН. 
БЪЛГАРИЯ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА ЩЕТИТЕ.

П Р Е П О Р Ъ К А:
ЗА ДА СЕ ИЗБЕГНАТ ПОВРЕДИ В ЕЛЕКРИЧЕСКИТЕ УРЕДИ ПРЕДИЗВИКАНИ 
ОТ ПОПАДЕНИЯ НА МЪЛНИИ ИЗКЛЮЧВАЙТЕ УРЕДИТЕ ОТ КОНТАКТИТЕ 
ПРИ АКТИВНА ГРЪМОТЕВИЧНА  ДЕЙНОСТ

ПОЛЕЗНА  ИНФОРМАЦИЯ  МОЖЕТЕ ДА  ПОЛУЧИТЕ ОТ САЙТА  НА Е.ОН.
БЪЛГАРИЯ :
    www.eon – Bulgaria.com

                                                                                                                     В. Жечева

РУБРИКА  “ ВАШИТЕ  ВЪПРОСИ “

    С чувство на информационна 
удовлетвореност и интерес следя 
публикациите във вестник „ Смядово”.
   От страниците на вестника ние научаваме 
какво е станало в общината, за успехите в 
социалната, комунална и културна сфера, 
културни и спортни постижения на 
художествени читалищни и ученически 
състави.
   Похвална е тенденцията за публикуване на 

закони, наредби, постановления на МС предстоящи промени в тях, както и 
някои от предстоящите мероприятия на ОбС и ОбА.
   В съответствие с призива на госпожа Киранова в бр. 1 на вестника и 
предстоящите избори за органи на местното самоуправление, считам за 
целесъобразно, на страниците на вестника да намерят място: 
Основни принципи и изисквания за избиране на кметове на населени места 
съгласно ЗМСМА;
Принципи и изисквания при предлагане и избор на общински съветници;
Кой предлага и кой назначава членовете на секционните избирателни 
комисии;
Как, кога и принципи на разпределение на общинския бюджет между 
кметствата и населените места и др.
   Тъй като ЗМСМА е от 1994г. с редица изменения и допълнения, а и с 
приемането ни в ЕС се налагат и други изменения в съответствие с 
европейското законодателство, предлагам:
ОбС и ОбА да подготвят и предложат, чрез асоциацията на общините, 
изменения на закона по:
Изборност на кметове на всички населени места, независимо от броя на 
избирателите;
Избраните кметове да участват в заседанията на ОбС с право на решаващ 
глас
Всяко населено место да избира свой съветник в ОбС;
В закона да се фиксират не само задълженията, но и правата на кметовете 
на кметства;
Финансовата децентрализация да обхване и кметствата, зада могат 
кметовете оперативно да решават проблемите на населени места.

20. 06. 2007г.                                                                С уважение:
С. Веселиново                                                             Георги Ив. Митев
                                                                         
                                                                                     

СТАРТИРА АНОНИМНО АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ ЗА 
УДОЛЕТВОРЕНОСТТА НА ГРАЖДАНИТЕ ОТ КАЧЕСТВОТО НА 

АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

  Уважаеми съграждани, от 1 юли стартира  АНОНИМНО АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ  за 
удовлет-вореността на гражданите от качеството на административното обслужване в 
институциите на територията на област Шумен. Проучването обхваща териториалните 
структури на централната администрация и общинските администрации, там където се 
извършват /предоставят/ административни услуги. То ще продължи до 31 октомври тази 
година. Анкетните карти и кутиите са поставени в Информационния център на Община 
Смядово.

 Призоваваме Ви да попълвате 
предоставените анкетни карти, защото те 
са важни за дейноста на Областния 
обществен съвет за координация на 
работата по борба с корупцията в област 
с административен център гр. Шумен 
/ООСКРБК/.

   След приключване на анкетното 
проучване запечатаните и подпечатани 
кутии за събиране на анкентите карти ще 
бъдат занесени и отворени на заседание 
на ООСКРБК, на което ще се разгледат и 
анализират резултатите от него. Съветът 
ще изготви нарочен доклад - анализ за 
резултатите от проведеното анкетно 
проучване.

Уважаеми г-н Митев, 
 
 Отчитаме важността на поставените в писмото Ви въпроси и 
в продължение на няколко броя ще запознаем читателите на 
седмичник «Смядово» с нормативната уредба в Република Българи, 
с правата и задълженията Ви по реда на Закона за местните избори 
Ще Ви запознаем и с основните положения на Закона за местното 
самоуправление и месната администрация.

 Като начало ще разгледаме въпросите Ви, 

касаещи Закона за местните избори.

 Съгласно законодателната уредба в страната: “Изборите се произвеждат на 
основата на общо, равно и пряко избирателно право с тайно гласуване”.
С последните изменения на Закона за местните избори освен български граждани, 
навършили 18 години и адресно регистрирани на територията на дадена община, право да 
избират общински съветници и кметове имат и граждани на държава – членка на 
Европейския съюз, различна от Република България, които към датата на насрочване на 
изборите са навършили 18 години и отговарят на определени изисквания.
 Право да бъдат избирани за съветници и кметове имат български граждани, които 
нямат друго гражданство, освен гражданство на Европейския съюз, имат избирателни 
права и са с адресна регистрация съгласно чл.3, ал.1 от Закона за местнитке избори.
 В Република България изборите за общински съветници се произвеждат по 
пропорционалната система, а за кметове – по мажоритарната система.  
  Кандидатите за кметове и общински съветници се посочват и предлагат за 
регистриране от централните ръководства на политическите партии и коалиции, които 
отговарят на Закона за политическите партии и са регистрирани пред Централната 
избирателна комисия за местни избори и пред общинската избирателна комисия, че ще 
участват в изборите.
 Право да посочват и регистрират независим кандидат за съветник 
или кмет имат:
1. за общински съветник в общини с население до 50 000 – 250 избиратели от 
общината;
2. за кмет на община – 500 избиратели от общината;
3. за кмет на кметство – 1/5 от избирателите на кметството, но не повече от 500. За 
целта се формира инициативен комитет от 3 до 5 избиратели, който се регистрира пред 
съответната общинска избирателна комисия, след което организира събирането на 
подписите по списък и представя кандидатурата за регистрация. 
 Подреждането на кандидатите в изборната листа и номерирането им се 
прави от съответната партия, партийна коалиция или инициативен комитет.

 За произвеждането на изборите за съветници и кметове се 
образуват следните избирателни комисии за местни избори:
1. централна – за цялата страна
2. общинска – за всяка община
3. секционна – за всяка избирателна секция.
Централната избирателна комисия за местни избори се назначава от Президента на 
Република България след консултации и по предложение на парламентарно представените 
партии и коалции. Общинската избирателна комисия се назначава от Централната 
избирателна комисия за местни избори по предложение на кмета на общината след 
консултации с местните ръководства на парламентарно представените партии и коалиции, 
т.е. принципа е един и същ. От своя страна Общинската избирателна комисия назначава 
членовете на секционните избирателни комисии, които са предложени от местните 
ръководства на парламентарно представените партии и коалиции т.е. местните партийни 
лидери предлагат членовете на общинската избирателна комисия и на секционните 
избирателни комисии, като задължение на кмета на общината е да ги покани по надлежния 
ред за преговори и да обобщи предложенията им.
                                                                                                                                инж.В. Недялкова

ВАШИТЕ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРЕДСТОЯЩИТЕ МЕСТНИ ИЗБОРИ 2007г.
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З А П О В Е Д
№372/29.06.2007г.

 На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация  и във връзка с 
Протоколи №9/25.06.2007г. и №10/27.06.2007г. от проведени 
заседания на Постоянната общинска епизоотична комисия, 
съответно на 25.06.2007г. и 27.06.2007г.

Н А Р Е Ж Д А М:
1. Да се изпратят уведомителни писма до собствениците на свине, 
отглеждани при пасищни условия срещу подпис за подаване на 
необходимите документи в срок до 10.07.2007г. за издаване на 
разрешително за паша и за стриктно спазване на Наредба №6 от 20 
март 2007г. за условията и реда за пасищно отглеждане на свине от 
източнобалканската  порода и нейните кръстоски.
2. След изтичане на срока по т.1 да се извърши проверка на 
собствениците, които не са предприели необходимите действия, за 
спазването на изискванията на Наредба №6 и им се  наложи санкция
, съгласно Закона за ветеринарномедицинската дейност. 
3. Да се извършат съвместни проверки от органите на МВР и 
официалния ветеринарен лекар за движението и търговията на 
животни.
4. Официалния ветеринарен лекар, служителите на ДЛ – Смядово и 
представители на местните сдружения на СЛРБ съвместно да 
разгледат изпълнението на ваксинацията срещу чума по дивите 
свине и се състави схема за изпращане на проби от умрели диви и 
отстреляни диви свине при организиране на лов и ловен туризъм.
5. Да се осъществява контрол за недопускане отглеждането на птици 
на открито ( по улици, площади и зелени площи – имоти общинска 
собственост)  на територията на Община Смядово.
6. Транспортирането на птици да се извършва след извършен 
клиничен преглед в лицензирани транспортни средства след 
механичното им почистване и дезинфекция и с необходимото 
ветеринарно свидетелство за преглед и здравно състояние на 
птиците.
7. За всеки случай на повишена смъртност по птиците и откриване на 
трупове на диви птици да се уведомява РВМС гр.Шумен.
8. Собствениците и управителите на птицевъдни обекти 
задължително:
- да не допускат излизане на птиците извън дворовете;
- да не се допуска контакт с диви птици;
- да съхраняват фуражите в закрити помещения;
- за всяко отклонение в здравословното състояние на птиците да 
уведомяват незабавно ветеринарния лекар, обслужващ съответния 
ветеринарен участък.
Препис от настоящата Заповед да се сведе до знанието на 
заинтересованите длъжностни лица за сведение и изпълнение.
                                                               КМЕТ НА ОБЩИНА СМЯДОВО: 
                                                 М.Киранова 

                               
                                

Вноски за държавно и обществено осигуряване
Рeвизиран период :от 01.01.2002 - 31.12.2006
За ревизирания период се констатираха 
следните факти и обстоятелства.
  За периода на ревизията са наемани лица по 
служебни правоотношения по Закона за 
държавния служител. Осигурителните вноски 
на тези лица са изцяло  за сметка на държавния 
бюджет.
    Наемани са лицата за изборни длъжности – 
кметове , общински съветници .  
 Правилно са начислявани дължимите осигу-
рителни вноски върху доходите включващи 
всички възнаграждения и дори доходи от 
трудовата дейност. Спазени са разпоредбите 
на Раздел I и  Раздел  II от Наредбата на 
елементите на възнаграждението и за доходите 
върху които се правят осигурителни вноски  и за 
изчисляване на паричните обещетения за 
временна нетрудоспособност или за бреме-
нност и раждане.
    След 01.01.2003год правилно са начислявани 
осигурителните вноски върху осигурителния 
доход определен 
от основната икономическа дейност на кален-
дарната година по дейности и групи професии, 
съгласно Закона за бюджета на държавното и 
обществено осигуряване съответната година .
 Наемани са лица по нетрудови правоотно-
шения – с договори по Закона за задълженията 
и договорите .
      Наемани са лица по програмите за социални 
помощи към осигуряване на заетост .Същите се 
осигуряват за всички осигурени социални рис-
кове без безработица.
    Не са изплащани възнаграждения на наети 
лица по трудови правоотношения за работа до 
40 часа или 5 работни дни в месеца .
    Изплащани са суми от фонд ,,СБКО”   за 
който са внасяни осигурителни вноски за фонд 
,,Пенсии”. 
 Правилно е определяна основаната 
икономическа дейност на осигурителя за пе-
риода на ревизията . 
   Спазен е редът за определяне размера на 
осигурителната вноска  за фонд ,,Трудова 
злополука и професионално заболяване „ за 
периода 01.01.2005г. – 31.12.2006г. Вноската 
съгласно Приложение № 2 към член .11 ,ал.3 от 
ЗБДООза 2005г. и  2006г. и осовната иконо-
мическа дейност на дружеството е 0,4 на сто.
   За ревизирания период  са констатирани 
уволнения на лица наети от трудови 
правоотношения признати за незаконни от 

компетентните органи. За същите са внасяни 
дължимите осигурими  вноски  за периодите 
през които лицата са останали без работа   в 
размерите на фонд Пенсии за съответните 
години върху последното брутно трудово 
възнаграждение.    
    Изплатени са обещетения за временна 
нетрудоспособност поради общо заболяване , 
поради трудова злополука и професионална 
болест , обещетения за гледане на болен член 
от семейството, обещетения при бременност и 
раждане.
     Изплащани са обещетения по чл.222 ал. 1от 
КТ.
  Осигурителя изпраща трудови 
възнаграждения на списъчния състав на две 
части на съответния месец.
 Вноски за професионален пенсионен фонд 
    
Допълнителното задължително пенсионно 
осигуряване се осъществява с месечни 
парични осигурителни вноски , чийто размер се 
определя със Закона за  бюджета за 
държавното обществено осигуряване за 
съответната година , съгласно рапоредбите на 
член 157 от Кодекса за социално осигуряване 
Вноските за професионалните пенсионни 
фондове са изцяло за сметка на осигурителите 
Осигурителните вноски за допълнително 
задължително пенсионно осгуряване се внасят 
върху доходите , за който се дължат 
осигурителни вноски за държавно обществено 
осигуряване.
  Вноски за фонд ,,гарантирани вземания на 
работниците и служители „ /за периодите след 
01.01.2005г./   
Съгласно чл. 2 от Закона за гарантираните 
вземания на работниците и служителите при 
несъстоятелност на работодателя  
/обн. –ДВ ,бр 37 от2004/ същият се прилага за 
всички физически и юридически лица , които 
наемат лица на трудово правоотношение и 
спрямо който може да се открие производство 
по несъстоятелност по реда на Търговския 
закон или по реда на специални закони .  
              Вноски за здравно осигуряване 
 За ревизирания период  се констатираха 
следните факти и обстоятелства .
 Дължимите осигурителни вноски върху 
трудовите възнаграждения са начислявани 
правилно и внасяни  в срок при изплащане на 
РЗ в съответствие с разпоредбите с чл .40 ал.1 
т.1 ,,а „и ,,в” от Закона за здравно осигуряване.

                                                                       Смядово

           ЗАВЪРШИ ОДИТЪТ В ОБЩИНАТА
  продължение от предния брой

   На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, Приложение 
№ 1 към чл.7, ал.1, т.1 от Наредба № 16/09.06.2004 
година за сервитутите на енергийните обекти и във 
връзка с Писмо, вх. № 536/28.06.2007 година на E.ОН 
България Мрежи АД, регионален център Шумен,

Р А З Р Е Ш А В А М :

  На E.ОН България Мрежи АД, регионален център 
Шумен да извърши кастрене на дърветата, 
намиращи се под мрежите ниско напрежение в 
населените места на Община Смядово.
Да не се допуска окастряне на повече от една трета 
от короната на дърветата, с изключение на 
случаите, за които е крайно необходимо, но в 
присъствието на представител от Община Смядово 
Преди извършване на кастрене да се уведомява 
представител от Община Смядово.
При кастрене да се спазват всички изисквания за 
безопасност и аварии, като не се нанасят щети на 
съседни имоти.
Срок за извършване на кастренето и почистване на 
терена - до края на календарната 2007 година.
Начин на почистване - чрез събиране на 
растителните отпадъци, без да се горят и тяхното 
транспортиране до общинското депо или 
сметището на съответното населено място.
При неспазване на настоящата Заповед 
нарушителите подлежат на административно 
наказание, съгласно изискванията на екологическото 
законодателство.
Отговорник: Управителя на E.ОН България Мрежи 
АД, регионален център Шумен.
Препис от настоящата Заповед да се сведе до 
знанието на заинтересованите длъжностни лица за 
сведение и изпълнение.
                                        КМЕТ НА ОБЩИНА СМЯДОВО           

/М.КИРАНОВА/

О Б Я В А
    За набиране на работници в Кралство Испания

оферта
   №11 - 16 работни места за жени с едногодишна заетост във фирми за 

гладене 
     и пране ;

 възраст от 25 до 35 години
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

        Молба за допускане до интервю;
     Молба за работа в Испания  , попълнена в 

2 екземпляра –
         1 на български и 1 на испански език;

       Копие от трудова книжка  /осигурителна книжка ;
        Пълно копие от международния паспорт ;

        Копие от документ/и  за владеенена испански или друг език;
Срок за подаване на документи  в ДБТ 09.07.2007г.

 
          ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ :

СТАЯ №3 ДБТ ГР. В. ПРЕСЛАВ
              ПАВЛИНА ХРИСТОВА 

ТЕЛЕФОН 0538/21-10

О   Б  Я  В  А
  За набиране на работници в Кралство Испания

ОФЕРТА № 9 – 10 МЪЖЕ ЗА БРАНЕ НА ЗЕЛЕНЧУЦИ СЪС СЕЗОННА 
ЗАЕТОСТ 3 МЕСЕЦА;
ОФЕРТА № 10 – 100 ЖЕНИ И 3 МЪЖЕ ЗА БРАНЕ ННА ПЛОДОВЕ И 
ЗЕЛЕНЧУЦИ СЪС ЗАЕТОСТ 9 МЕСЕЦА.
КАНДИДАТИТЕ ДА СА С ВЪЗРАСТ ОТ 18 ДО 35 ГОДИНИ

                     НЕОБХОДИМИ      ДОКУМЕНТИ
МОЛБА ЗА ДОПУСКАНЕ ДО ИНТЕРВЮ;
АВТОБИОГРАФИЯ С ИЗЧЕРПАТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА 
ПРОФЕСИОНАЛНИЯ ОПИТ В ОБЛАСТТА НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО 
И ПО СПЕЦИАЛНО В РАСТЕНИЕ- ВЪДСТВОТО И ОВОЩАРСТВОТО И 
ПОСОЧВАНЕ НА СТЕПЕНТА НА ЕВЕНТУАЛНИТЕ РАЗГОВОРНИ 
УМЕНИЯ ПО ИСПАНСКИ ИЛИ ДРУГ ЕЗИК;
САМОРЪЧНО НАПИСАНА И ПОДПИСАНА ОТ КАНДИДАТА 
ДЕКЛАРАЦИЯ, ЧЕ НЕ СТРАДА ОТ СЪРДЕЧНО СЪДОВИ ЗАБОЛЯВАНИЯ 
И ОТ БОЛЕСТИ НА ОПОРНО ДВИГАТЕЛНИЯ АПАРАТ
КОПИЕ НА ПЪРВА СТРАНИЦА НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ПАСПОРТ;
КОПИЕ НА СТРАНИЦАТА\ИТЕ ОТ ПАСПОРТА С ПРИЛОЖЕНА/И 
ПРЕДИШНА/И ИСПАНСКА/И РАБОТНА/ И ВИЗА.
                   Срок за подаване на документите в 
                  ДБТ ГР. В. ПРЕСЛАВ    06. 07.2007 г.
           ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: СТАЯ № 3
                  ПАВЛИНА ХРИСТОВА ТЕЛ: 0538/21-10

Програма „Българска мечта" 
Краен срок: 15 юли 2007 г. 
 
  През 2007 г. акцент в програмата е осигуряване на стажове за 
студентите в звената, занимаващи се с европейската 
координация или с подготовката на проекти по оперативните 
програми на България. МДААР планира да вземе стажанти в 
Управляващия орган на ОПАК (дирекция "Управление на 
проекти и програми"). Ще се търсят възможности след 
обучението и натрупване на практически опит тези млади хора 
да продължат своя стаж в различни областни и общински 
администрации, използвайки придобитите умения в 
подготовката на проекти за усвояване на средства от 
Европейския социален фонд. 
Условия за участие в програма "Българската мечта" са 
студентите да бъдат от държавни и частни университети в 
България или в чужбина, да имат завършен първи курс и успех 
от следването до момента от 5.00, да владеят много добре 
поне един чужд език и да имат добри компютърни умения. 
Кандидатите могат да изпращат своите автобиографии на е
-mail: bg_dream@mdaar.government.bg.

ДАМС стартира процедура за набиране на проектни 
предложения за участие във Втората национална 
младежка кампания за неупотреба на психоактивни 
вещества “Обичай себе си, за да те обичат и другите” 
Краен срок: 20 юли 2007 г. 
Кампанията дава възможност на юридически лица с 
нестопанска цел, отговарящи на изискванията, да 
получат финансиране за неупотреба на алкохол, 
тютюнопушене и психоактивни вещества “Обичай себе 
си, за да те обичат и другите”. (това е цитат. - бел. ред.)
Проектите трябва да насърчават участието на младите 
хора в превантивни дейности за неупотреба на алкохол
, тютюнопушене и психоактивни вещества, неформално 
здравно образование и дейности за осмисляне на 
свободното време. Допустимо финансиране - до 5000 
(пет хиляди) лева.
Продължителност на проектите: от 1 (един) до 3 (три) 
месеца.
Срок за реализиране на дейностите: месец септември 
2007 г. - месец ноември 2007 г. 
                                                                                     Д. Маринова
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 Мунка малката                             

маймунка,
              в зоопарка тя стои

           и очите си върти.

              Скача тя от клон на клон
             и ръката си подава

           за един бонбон.
   

            Зъбите си тя показва
           и опашката върти

              даже пее до,ре,ми... 
                                               С. Ганчев                                                               

     Тази година от 3 до 21 май във Велико Търново се 
проведе Единадесетият Старопланински събор “Бал- кан 
фолк”. Благодарение на традиционната любов на 
българите към народното творчествои своите корени през 
последните шест години Старопланински събор 
“Балкан фолк” се утвърди като Фестивал №1 в Европа за 
традиционните народни изкуства. Ежегодното участие на 
девет до петнадесет хиляди певци, музиканти и танцьори от 
всички краища на страната и богатството на българското 
народно творчество дават основание Старопланински 
събор  “Балкан фолк”да бъде еталон за провеждането на 
фолклорни фестивали не само в България, но и в Европа.
  Любовта на българите към традиционните народни 
изкуства доведе и тази година във Велико Търново 430 
колектива с около десет хиляди певци, музиканти и 
танцьори от почти всички Общини в България. Но за да 
може да се осъществи това поредно чудо на българската 
духовност съдействие са оказали родо-любиви български 
кметове, общинари, читалищни, училищни и църковни 
дейци, спонсори и художествени ръководители. 
  Изказваме благодарност на г-жа Ганка Богданова, худ. 
ръководител на Детска група за изворен фолклор към 
НЧ”Братство” - гр. Смядово, г-жа Мария Трифонова, худ
. ръководител на Колектив “Черните кукери” към НЧ”
Съзнание” с. Веселиново, г-жа Мария Митева, худ. 
ръководител на Фолклорна група към НЧ”Просвета” с. 
Риш, г-жа Цонка Петрова, худ. ръководител на Група за 
изворен   фолклор  към   НЧ ”Левски” с. Янково и г-жа 
Янка Жекова, худ. ръководител на Певческа група към 
НЧ”Развитие” с.Кълново, чиито колективи се 
представиха достойно на Единадесетия 
Старопланински събор “Балкан фолк 2007” с 
пожелания за здраве, радости и бъдещи творчески 
успехи.                    
                        Председател на Старопланински  събор “Балкан фолк”
                                                                                                       Илиян Николов

  

      През 1993 г. Община Лясковц, Г.Оряховица и В. 
Търново възобновиха Петропавловския събор на 
народното творчество, чието начало се свързва с 
освобождението на България от турско робство.
 Съборът се провежда в околностите на манастира "
Св.св.Петър и Павел", намиращ се в гр.Лясковец, 
като фолклорните изяви са имали характер на 
всенародни игри и надпявания. Тази година нашите 
две самодейни групи - Маскарадна група "Черните 
кукери" и Група за автентичен фолклор "Росна китка 
за първи път участваха в този събор.
  Поласкани бяхме от изключителния интерес към  
нашите състави. Организаторите предварително ни 
се обадиха и казаха, че   са обявили   в      медиите 
"Черните кукери" като най-атрактивната група на 
събора и това сложи край на колебанията ни да 
участваме или не поради големите горещини. Осен 
това и обичаят "Яня" беше актуален, защото го 
представихме на Еньовден.

  Още преди събора ни потърсиха от Национално 
радио-програма "Хоризонт" да разкажем нещо 
повече за "Черните кукери", а по време на 
представянето ни се обадиха от радио "Шумен" и 
отразиха изявите ни. Това беше направено и от 
телевизиите BTV, 7 дни и др. Всеки искаше да се 
снима с кукерите и да бъде начернен за здраве.      
Ден след събора отново ни потърсиха от БНР 
програма "Хоризонт" този път да разкажем нещо 
повече за обичая "Яня".
 Изключително разнообразие на фолклорни 
изпълнения от цяла България, изключителна 
организация и огромно търпение и внимание към 
всички участници въпреки тежкото време.
 Сега наистина можем да кажем, че се радваме и 
не съжаляваме, че посетихме Петропавловския 
събор. Песни и танци се носеха в тази красива 
местност. Заслужава си поне веднъж да се види 
този неизменен фолклорен празник, за да усетиш,
че е жив българският дух. Това го доказаха 
многобройните колективи, които пяха и танцуваха в 
околностите на манастира "Св. св. Петър и Павел
                                                             Мария Трифонова

 ПЕТРОПАВЛОВСКИ СЪБОР

    МУНКА МАЛКАТА МАЙМУНКА
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споразумение

СТАРОПЛАНИНСКИ СЪБОР 
“БАЛКАН ФОЛК 2007”

СЪОБЩЕНИЕ
  Ръководството на “Монолит груп” ООД, гр.Варна уведомява 
обществеността на с. Александрово за следното инвестиционно 
намерение - “Изграждане на вилно селище с капацитет от 30 до 60бр 
монолитни еднофамилни къщички в землището на с. Александрово, 
обл. Шумен. Местоположението на инвестиционното намерение е в 
местността ”Алашки рът”, имот №000226.
За информация и въпроси - кметство с. Александрово.

    На 30 юни тази година от 
9.30 часа в местността 
“Славната канара” в Община 
Добрич бе проведен 39 - 
фолклорен събор  “Песни и 
танци от слънчева Добруджа” 
- Дебрене 2007г. Тази година 
събора е включен в 
Националния културен 
календар на България. 
Събора има културен 
характер. От нашата община 
участие взеха певческите 
групи от читалищата на с.

Янково, с.Кълново и с.Риш. Всички участници в събора се 
представиха достойно. На събора бяха изградени 5 сцени 
на които се изявиха множество самодейни състави от 
България и състави от Република Румъния. Всички 
получиха грамоти за участие, а самодейците от с.Кълново 
парична награда на стойност 10 лева. Председателите на 
читалищата в с.Янково, с. Кълново и с.Риш благодарят за 
блестящото представяне на самодейците с пожелания за 
крепко здраве и творчески успехи.                          С.Пинтева

ДЕБРЕНЕ 2007

На 29 юни (12 юли по стар стил) 
Православната църква чества светите 
апостоли Петър и Павел, като ги нарича ‘
първовърховни първопрестолници и 
вселенски учители’. 
Те много се трудили за разпространение на 
словото Божие, претърпели много 
страдания и гонения и са описали в своите 
послания основните правила на 
християнската вяра и живот. 
Най-важните обстоятелства на техния живот 
са записани в книгата "Деяния на 
апостолите", а за апостол Петър - и в 
светото Евангелие. В представите на 
българите Петър и Павел са братя, а някъде 
се смятат и за близнаци. В традиционния 
календар на Петровден завършват 
Петровите пости и се отговява с младо 
петровско пиле - жертва на светеца. В някои 
райони на Петровден се правят сборове. 
Месят се обредни хлябове и се ядат ранни 
ябълки-петровки. От тях жените раздават за 
здраве. На някои места от тях се раздават 
като помен за умрели деца. Празникът 
съвпада с времето на жътвата и на него се 
работи, обикновено през първата половина 
на деня.

Св. славни и прехвални апостоли 
Петър и Павел (Петровден)


