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        В този брой ще четете
      - Политика по качеството
                                                               повече на 2 страница

    -  Въвеждане на система за разделно     
събиране на отпадъци   

                                                              повече на 3 страница                                  

  Националното  сдружение на общините в  Република  България 
проведе годишна конференция. Европейски предизвикателства 
пред местните власти . Форумите се състояха в “Международен 
панаир Пловдив „ от 05 до 07 юли 2007 г.
         В работата на конференцията взеха участие Н. Пр. г-н 
Джефри Кийтинг –Посланик на Република Ирландия ; Н. Пр. г-н 
Етиен дьо Понсен – Посланик на Република Франция ; Джовани 
ди Стази – директор на центъра за реформа  на местното  
самоуправление към Съвета на  Европа.
          Опита на Европейските общини бе представен от 
Холандската асоциация на общините Чехия, Ирландия, Франция  
Литва. Даниел Вълчев   заместник – министър председател и 
министър на образованието и науката откри панел,,Подобряване 
развитието на общинското образование”.
    С приветствие към участниците, поканени от посолството на 
Република Ирландия се обърна  д-р Джевдет  Чакъров – 
министър на  околната среда и водите.
      Подписана бе и годишната програма за изпълнение на 
Споразумението за сътрудничество между  МС и НСОРБ от 
Сергей Станишев – министър - председател на Република 
България и Красимир Мирев – председател на УС.
     Участниците в конференцията приеха Послание към кметовете 
и общинските съветници от мандат 2007-2011      
  По време на официалната вечеря министър-председателя 
господин Сергей Станишев проведе разговори с представителите  
на общините. На кмета г-жа М. Киранова пожела успех в 
бъдещата работа.                                                                                       
                                                                                                    Смядово                                             

ГОДИШНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА НАЦИОНАЛНОТО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ

НОВО БЕДСТВИЕ – СУШАТА 
   Незапомнена суша сполетя общината. Търсят ли се алтернативни 
източници на вода? ДА! В началото на месец април Кмета на 
общината разпореди да се изготви карта за територията на общината 
на естествените водоизточници /чешми, кладенци и др./ Целта беше 
гражданите да получат информация от къде в сушата могат да 
ползват вода. За съжаление, въпреки усилията на служителите от 
Специализираната администрация такава карта не можа да се 
изготви. Защо? Защото с всеки изминал ден все повече чешми и 
кладенци пресъхваха.  В края на  май тази година “ВиК”ООД – Шумен 
ни информират, че съществува възможност да включим във 
водопроводната система на гр.Смядово Шахтов кладенец № 4, 
собственост   на “Булмат” ЕООД – гр.Габрово. Понеже вече втори 
месец сме на необявен, но фактически режим на водата, искаме да ви 
запознаем каква е и доколко продължителна във времето е 
процедурата по въвеждане на Шахтов кладенец № 4 в експлоатация.
 Проверката на място установи, че част от съоръженията на Шахтов 
кладенец № 4 са изрязани, демонтирани и окрадени. Но това не е най
-важното. За да се включи допълнително количество вода за 
водоснабдяване на гр.Смядово от Шахтов кладенец № 4 е 

необходимо:
І. Придобиване на собственост върху 
съоръжението Шахтов кладенец № 4, както е 
упоменато в писмото на “В и К” ООД.

При съгласие на собственика процедурата изисква:
1.Оценка на собствеността
2.Начин на придобиване /покупка, замяна и др./
3.Решение на Общински съвет Смядово 
4.Процедури по извършване на сделката
Или придобиването на собствеността изисква най-
малко 3-4 месеца
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  За съвсем малко време находчивия и способен 
млад човек се оправил със задачата си. Учителят 
му останал много доволен и препоръчал на 
благодетеля му да разреши на способния младеж 
да  завърши училище, вероятно класно това било 
най - високото образование за времето си в 
нашите земи, младокът, вече на 18 годишен 
пожелал да стане учител но вече в родното си село 
Чорбаджиите отказали да го назначат,защото 
незнаел ,, черковното пеене”, а истината била 
друга. Будният младеж открито говори за 
българските царе, за БЪЛГАРИЯ,  която е време 
вече да отхвърли тиранията и робството. Така той 
въздействал върху патриотичните чувства на 
своите съселяни, а това не оставало скрито за 
чорбаджиите. По него време  те назначавали 
учителите, които  използвали и за църковни певци.
   Този случай ясно ни говори  за патриотичните   
чувства и родолюбивите 
убеждения  на просветения и идейно израстнал 
вече млад човек.
  Огорчен, обиден от постъпката на смядовските 
първенци, Захари напуска завинаги  Смядово и без 
всякакви средства за издръжка  се отправя за 
Румъния. Работи като слуга при един гостилничар 
грък, а в последствие работи в румънската армия 
като преписчик във военна болница научава добре 
румънски и френски, а има възможност да усвои 
фелшерството.
  Условията на работа му позволяват да развие 

наследствените традиций от семейството. 
 Годините на политическо емигранство  в Румъния 
1861-1869 са важен период в неговото оформяне 
като личност и последователен революционер – 
демократ.
 Важна роля в живота му изиграват и извесните 
личности с които се запознава и взаимодейства.
Честите срещи беседите, споровете с българските
, революционери като Стефан Караджа, Йордан 
Планински, Хр. Македонски,  Христо Иванов - 
Големия    Пламенните разговори за борбата, за 
освободите-лното дело, направили прелом в него 
– разказва в биографията му Никола Въросовски в 
спомените си . Той решава да се посвети изцяло на 
народното дело  за освобождението на  
поробеното отечество. Този период от живота му 
съвпада и с периода, когато четите на Панайот 
Хитов, Филип Тотю, Хаджи Димитър и Стефан 
Караджа минават Дунава и повдигат духа на 
поробения народ .
   Самият той участва в четата на прочутия Стоил 
войвода при обира на турската поща, която идва от 
Североизточна България и преминава през 
Ришкия проход за Цариград. Средствата били 
предназначени за закупуването на оръжия. След 
обира Соил войвода разпуска четата по 
съображение за сигурнуст.
 През 1872 год. Захари се озовава  гр. Ямбол,  като 
се  препоръчва за фелшер - ,, Джирап – хекми „ .
                                                                          Следва  
                                                             Йорданка  Генова

ИЗ АРХИВИТЕ НА МИНАЛОТО
Израстване на Захари Ж . Величков  

Продължение от брой 10

    
     В работата си с гражданите ръководството на 
Община Смядово се стреми да прилага високи 
стандарти по отношение качеството на услугите и 
коректност в деловите взаимоотношения.
     Всеки служител на Общината е персонално 
отговорен за поддържането на високо качество. 
Ръководството на Община Смядово съзнателно 
работи за усъвършенствуването на системата за 
осигуряване качеството на услугите.
      Като доказателство за нашия професионализъм, 
както и за поддържане на висока репутация пред 
гражданите ние гарантираме:
  Строго съблюдаване на националното 
законодателство, решенията на Общинския Съвет 
Смядово  и задълженията на Община Смядово;
    Постоянно усъвършенстване на услугите, 
основавайки се на съвременни методи, технологии и 
желанията на гражданите;
 Максимална информираност на гажданите за 
условията и цените на общинските услуги;
 Системен контрол за ефективността на 
общинските услуги и тяхната пригодност да отговарят 
на изискванията и очакванията на гражданите;
 Недопускане конфликт на интереси: 
 Единство на целите, ръководството и 
служителите на общината;
 Своевременно регистриране и отстраняване 
на пропуски и грешки, както и  редовно прилагане на 
превантивни и коригиращи действия;
 Вътрешна отчетност и контрол на най-високо 
равнище;
 Висок професионализъм и доказани морални 
качества на своите служители;
 Системно обучение на своите служителите и 
възможност за развитие;

 Зачитане изискванията на гражданите;
 Непрекъснато подобряване качеството на 
общинските услуги.
Качеството на нашата дейност е предмет и на редовни 
вътрешни проверки от обучени за целта служители.
Принципи за осигуряване на качеството
 Всякакви информации и данни за гражданите се 
третират от нас като поверителни и не се предават на 
трети лица без съгласието на конкретния гражданин. 
Нашите служители, подизпълнители и хонорувани 
сътрудници осъзнават напълно това си задължение и 
строго се придържат към него.
 Служителите на Община Смядово се 
задължават към строга обективност, недопускаща 
компромиси с качеството и надеждността за сметка на 
икономическа полза за трети лица.
 Служителите от всички равнища се привличат и 
стимулират да проявяват своите способности за 
максимална полза на гражданите и поддържане на 
доброто име на Община Смядово.
 Управлението, ресурсите и изпълнението на 
услугите са обединени, като единен процесен подход в 
осигуряване на качеството:
 Идентифициране, разбиране и управление на 
качеството на услугите, като система от взаимно 
свързани процеси.
 Систематичен анализ на данни и информация 
при взимане на решения за усъвършенстване на 
дейността.
 Ръководството на Община Смядово се 
задължава да поддържа качеството на услугите в 
съответствие с изискванията на международния 
стандарт ISO 9001:2000.

ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО

  

На 10.07.2007г. в изпълнение на заповед на кмета 
на общината издадена в връзка с решение на 
Областната епизоотична комисия бе извършена 
проверка за незаконни сметища и свиневъдни 
обекти. Проверяващите в състав д-р Севи Севев - 
официален ветеринарен лекар, Пламена Стоянова 
- главен спец. стопански дейности, Д. Маринова  -
еколог и Д. Германов - ст. спец. ЗУТ, следят за 
изпълнение на Наредба №6/2007г. за пасищно 
отглеждане на източнобалканска порода свине.   
Резултатите  от проверкага задължително се 
докладват на областния управител до 31.07.2007г.    
Повече информация четете в следващия брой.
                                                                         Смядово

 

 ПРОВЕРКА В ОБЩИНАТА ОТ 
МЕСТНАТА

 ЕПИЗООТИЧНА КОМИСИЯ

         От 25 до 27 юни 2007 г. директорите на училища от 
Община Смядово преминаха курс на обучение по 
Управление на образованието в Националния институт за 
обучение на директори в гр. Банкя. Застъпени бяха 
модулите „ Бюджет”, „ Проекти”  и „ Психология на 
управлението”. Обучението е организирано и 
финансирано от МОН и ще бъде едно от задължителните 
изисквания за заемане на длъжността „директор”. В 
рамките на курса експерти от Министерство на финансите 
и от МОН разясниха новите тенденции в развитието на 
средното образование и в работата на училищния 
директор.                                                                  М. Живкова

ТЕНДЕНЦИИ В 
РАЗВЕТИЕТО НА 

СРЕДНОТО 
ОБРАЗОВАНИЕ

ІІ.  Разрешение за добив на вода от Басейнова дирекция за 
Черноморски район гр.Варна. 
Към заявлението за разрешаване на водоползването се прилагат: 
1. Доклад за оценка на експлоатационните ресурси
2. Проект за добив на подземни води
3. Проект за санитарно охранителна зона /СОЗ/, разработен по реда 
на Наредба № 3/2002 год. на Министерство на околната среда и 
водите.
Проекта за добив на подземни води трябва да съдържа:
1. местоположението на водовземните съоръжения, нанесено на 
карта с подходящ мащаб;
2. проектните дебити за всяко съоръжение;
3. разпределение на водното количество в сезонен и годишен аспект 
и по водовземни съоръжения;
4. определените максимално допустими експлоатационни понижения 
във водовземните съоръжения и/или системи и експлоатационните 
водни нива при определеното разпределение по т. 3;
5. категорията на подземните води според предназначението им;
6. схема за оборудване на водовземните съоръжения с необходимите 
устройства за измерване на отнеманите водни количества и за 
измерване на нивата на подземните води;
7. границата на зоната на влияние на водовземното съоръжение или 
система при проектните дебит и понижение за срока на исканото 
водоползване.
Проекта за СОЗ трябва да съдържа:
1. резултатите от предпроектните проучвания;
2. хидроложки и климатични данни;
3. хидрогеоложки условия;
4. оразмеряване на СОЗ при условията и по реда на глава втора, 
раздели I и II;
5. карта в подходящ мащаб в обхвата на СОЗ с означение на:
а) границите на водния обект, от който се осъществява 
водовземането;
б) границите на другите повърхностни водни обекти;
в) населените места;
г) пътищата;
д) съществуващите и потенциалните източници на замърсяване, в т.ч 
местата на заустване на отпадъчни води;
е) начин на земеползване;
ж) данните за горските насаждения и вида им;
з) данните за собствеността на земята;
и) границите на пояси I, II и III;
к) местата за общо ползване на водите;
л) други характерни точки в границите на водния обект нагоре по 
течението на реката, свързани с риск от замърсяване на водата;
6. обяснителна записка, в която се мотивират ограниченията и 
забраните в отделните пояси, режимът на земеползване на 
селскостопанските площи;
7. екзекутивни чертежи или проект на съоръженията с означение на 
най-вътрешния пояс I на санитарно-охранителната им зона;
8. данни за капацитета и технологията на пречиствателната станция;
9. данни за количеството и качеството на отпадъчните води в зоната 
и начините за тяхното пречистване и повторно използване;
10. показатели на водата съгласно действащите нормативни 
изисквания към качеството на повърхностните води, предназначени 
за питейно-битови цели;
11. означение на местата на вземане на водни проби от 
водоизточника;
12. таксационна характеристика на земите и насажденията от горския 
фонд, скици от лесоустройствените карти на районите, включени в 
пояси I, II и III на зоната;
13. удостоверения за категоризация, културния и почвения вид, 
поливността на селскостопанските площи, включени в пояс I, 
издадени или заверени от регионалните служби "Земя и поземлена 
собственост" към Министерството на земеделието и горите;
14. мероприятия за ограничаване и ликвидиране на замърсителите в 
пояси II и III, в т.ч. срокове за саниране на териториите и за 
привеждане на заварени в тези територии дейности, които са 
несъвместими с определените охранителни режими в съответствие с 
изискванията на наредбата;
15. указания за добрата земеделска практика по смисъла на Наредба 
№ 2 за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски 
източници (ДВ, бр. 87 от 2000 г.) и указания за контрол на 
ограничителните дейности, попадащи в границите на поясите II и III;
16. специален проект за използване на земите в границите на пояс I, 
осигуряващ възстановяването, обновяването и поддържането на 
насажденията в тях;
17. стойностна сметка за обезщетяване на собствениците на имоти в 
рамките на пояси II и III;
18. календарен план-график за реализация на проекта.

 ІІІ. Проектиране
  Изготвянето на техническия проект за водопроводната връзка между 
кладенеца и помпената станция на Група Смядово изисква 
геодезическо заснемане на предполагаемото трасе и опис на имотите 
и техните собственици, през които преминава трасето, изготвяне на 
проект за устройствен план, съгласуван с Комисията за земеделски 
земи към Министерство на земеделието и горите /около два месеца/, 
съгласие на всички собственици на земи и съгласуване със 
съответните инстанции: РИОКОЗ, РИОСВ и ВиК.

ІV. Осигуряване на средства за възстановяване на 
съоръжението и изграждане на връзката между него и помпена 
станция
   Изброяването на тези толкова много алинеи, точки, подточки е да ви 
покаже, че да се пусне Шахтов кладенец № 4 в експлоатация е 
процес, продължителен във времето и ако някои мисли, че 
поговорката “Ори, мели и яж” е валидна, то само пробите – 
радиология, пълен химичен анализ, бактериологичен анализ 
изискват най-малко два месеца. 
 Правилно е записано в писмото на “ВиК”ООД – Шумен, че 
съществува възможност за преодоляване на последствията от 
сушата т.е. да няма режим на водата, но... за следващото лято, ако 
спазваме процедурите. Общинска администрация не може да не ги 
спази!                                                                                            Смядово          

НОВО БЕДСТВИЕ - СУШАТА
                               продължение от 1 страница
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    Предстои въвеждане на система за разделно 
събиране на отпадъците в Община Смядово. В 
края на месец юни се сключи договор за 
сътрудничество между Община Смядово и 
организацията по оползотворяване на 
отпадъците от опаковки  - „ЕКОБУЛПАК” АД. 
 Основната концепция на 
организацията за разделно събиране на 
отпадъците се състои в това, че всеки отделен 
продукт се превръща в отпадък, като се смеси 
в кофата за общо събиране на отпадъците. 
Разделно събраните хартиени, пластмасови, 
метални и стъклени опаковки от тези отпадъци 
вече не е боклук, а търговски продукт – ценна 
суровина за промишлеността. Статистиката 
показва, че се очаква увеличение на 

генерираните твърди битови отпадъци (ТБО) с 
влизане на Р.България в Европейския съюз и 
повишаване на покупвателната способност на 
населението. Видовете отпадъци, касаещи проекта, а 
именно отпадъци от хартия, пластмаса, метални 
опаковки и стъкло, представляват от ½ до ¼ от общото 
количество  ТБО, които след предварителна 
подготовка, могат да бъдат върнати в цикъла на 
производство.
 Проекта за внедряване на разделното 
събиране на отпадъците, включва комплекс от 
дейности и процеси по:
 - закупуване, разполагане, обслужване и 
техническа поддръжка на контейнери за разделно 
събиране;
 - сътрудничество при определяне на местата 

за разполагане на необходимите елементи на 
системата за разделно събиране и сортиране на 
отпадъците от опаковки, които се определят от Кмета 
на общината според чл.16, ал.3 т.5 от ЗУО (Закон за 
управление на отпадъците);
 - провеждане на проучване на наличните данни 
за управление на отпадъците, картотекиране на 
селищата и изготвяне на графици за събиране на 
отпадъка;
 - събиране, транспортиране, сортиране и 
обработка на събраните материали по вид, който се 
предават на рециклиращи заводи, с които „
ЕКОБУЛПАК” АД има сключени договори;
 - провеждане на мониторинг и контрол, 
създаване на база данни и изготвяне на отчети за 
събраните количества и морфологичен състав на 
отпадъците, оценка на ефективността на системата и 
предприемане на мерки за оптимизация;
 - провеждане на информационни кампании и 
образователна програма за подрастващите.
 Предвижда се да се закупят и поставят 
необходимия брой пластмасови специализирани 
контейнери за разделно събиране, а именно:
 - контейнери тип „Бобър” жълти с вместимост 
1100л за събиране на хартиени, пластмасови и 
метални опаковки;
 - контейнери тип „Иглу” зелени с вместимост 
1400л за събиране на стъклени опаковки.
 Избрали сме този модел на системата за 
разделно събиране, съставен от два броя контейнери 
на место поради следните предпоставки:
 1. По-лесен е за възприемане от населението, 
за което е по-удобно да разделя отпадъците на три 
места – жълт бобър за хартиени, пластмасови и 
метални опаковки, зелено иглу за стъклени опаковки и 
метален контейнер за смесени битови отпадъци;
 2. Разполагането на цветните контейнери за 
разделно събиране в близост до тези за битови 
отпадъци, улеснява процеса за потребителите и 
стимулира участието на населението;
 3. Облекчаване на инвестиционния процес и 
оптимизиране на разходите.
 С изпълнението на проекта: „Въвеждане на 
система за разделно събиране на отпадъците от 
опаковки в Община Смядово” целим да изпълним една 
от целите, заложени в Общинската програма за 
управление на отпадъците и да постигнем следните 
резултати:
  По-чист град и селища на територията на 
Общината;
  Създаване на предпоставка за намаляване на 
средствата, заделяни от Общинския бюджет за 
финансиране на дейностите по събиране, извозване и 
депониране на ТБО чрез намаляване на количествата 
отпадъци за депониране;
  Подобряване на имиджа на Общината и нейния 
европейски вид.

 Надяваме се да приемете с разбиране и 
съпричастност инициативата на Общината, активно да 
се включите в процеса на изпълнение на проекта и 
очакваме Вашите мнения и предложения за 
въвеждането на системата за разделно събиране на 
отпадъците в нашата община.
                                                                           Д. Маринова

   На 21 юни 2007 г. властите в Чешката република 
потвърдиха наличието на H5N1 при домашни птици 
в района Пардубики в централната част на 
страната. Няколко дни по-късно бе разпространена 
информация за второ заразено стадо в надзорната 
4 километрова зона, установена след откриването 
на първото огнище. В последствие бе изолиран 
вирусът и при див лебед, открит мъртъв на 28 юни в 
южната част на страната, близо до границата с 
Австрия. Почти по същото време, на 26 и 28 юни, 
властите в Германия обявиха наличие на високо 
патогенния щам H5N1 при диви птици в два региона 
на страната. Вирусът бе установен при шест диви 
птици (диви лебеди и Канадска гъска) в Бавария, 
южната част на страната и при три диви лебеди в 
Саксония, източната част на страната.
  На 5 юли Франция обяви първо огнище за тази 
година на вируса H5N1 при три диви лебеда. Те са 
били открити в североизточната част на Франция.

Пробите от заразените птици са събрани като част 
от програмата за активно наблюдение на ЕС за 
откриване на инфлуенца по птиците при дивите 
птици, която задължава страните членки да тестват 
дивите птици за наличието на инфлуенца вируси и 
ранното им откриване. Филогенетичния анализ на 
вируса H5N1 от огнищата, проведен в 
референтната лаборатория на ЕС за Инфлуенца по 
птиците в Уейнбридж, Англия, предполага, че 
вирусите, изолирани от Чехия и Германия са с 
висока степен на родство. Те са с различен 
произход от вирусите на инфлуенцата, които бяха 
изолирани в началото на тази година в Англия и 
Унгария, както и с тези, изолирани през 2006 г.
  В засегнатите страни са взети мерки съобразно 
европейските изисквания. В случай на H5N1 при 
домашни птици, нормативната уредба на ЕС 
посочва, че трябва да се унищожи източникът на 
инфекцията чрез дезинфекция, за да се 

предотврати разпространението на вируса. Също 
така се унищожават всички птици в заразенета 
ферма. Обособяват се две концентрични зони 
около заразените ферми: 3 километрова предпазна 
зона и 10 километрова надзорна зона.
  Европейският закон в случай на инфлуенца при 
диви птици изисква установяването на предпазна и 
надзорна зона, но тези зони се съобразяват с 
конкретната ситуация: релефа, екологични и 
епидемиологични обстоятелства на района, където 
са открити птиците.
  Фактът, че огнището при домашни птици в Чехия 
съвпада с първия случай на заразени диви птици в 
Европа през 2007 г. вероятно не е просто 
съвпадение. Това може да показва, че вирусът на 
инфлуенцата се среща периодично при дивите 
птици в някои европейски страни.
                                                                        
                                                                                            Смядово

СИЛНО ЗАРАЗНИЯТ И ОПАСЕН ЗА ДОМАШНИТЕ ПТИЦИ ГРИПЕН ВИРУС СЕ ПОЯВИ ОТНОВО В ЕВРОПА

ВЪВЕЖДАНЕ НА СИСТЕМА ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ В ОБЩИНА СМЯДОВО
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ЛЮБОПИТНО
МОМЪК И ЩУРЕЦ

Седна момче до върбица,
На тревица до речица,

Със гадулка във ръчица
И засвирил ръченица.

Дочу го щурчето
И завидя на момчето.

Викна да плаче
Малкото юначе,

че момъка хубавец
надсвири майстора щурец.

                              Камен

ПЪЛНЕЖ
Един таралеж

направи си торта с пълнеж.
Сложи малинки,

Къпинки, ягоди и боровинки.
Огледа я той и каза:
- Пълнежът си е мой.

С радост го яде, но преяде.
                              Камен

За индивидуално представяне в концерти и конкурси по-случай 24 
май ден на българската просвета и култура , министър Стефан 
Данаилов награждава с грамота кавалджията Иван Димов Иванов 
който е на 18 год. от гр. Смядово .
                                                                                                   Смядово

   

О Б Я В А

   Община Смядово обявява конкурс за заемане на длъжността Директор на ЦДГ “Детелина”, 
  с. Веселиново
І. Кандидатите да отговарят на следните минимални специфични изисквания:
1. Да са български граждани
2. Да имат завършено висше образование, образователно-квалификационна степен 
“бакалавър” или “магистър”, в съответствие с чл. 37 ал.2 от Закона за народната просвета.
3. Да притежават професионална квалификация “учител” или педагогическа 
правоспособност, която позволява да се изпълнява нормата за задължителна преподавателска 
работа на директор.
4. Да притежават трудов стаж по специалността минимум 3 години.
5. Да не са осъдени на лишаване от свобода с влязла в сила присъда за умишлено 
престъпление (чл.125 т. 1 от ППЗНП).
6. Да не са лишени от право да упражняват професията си/чл.125 т. 2 от ППЗНП/.
7. Да не страдат от заболявания и отклонения, които застрашават живота или здравето на 
децата (чл.125 т. 3 от ППЗНП).
ІІ. Начин на провеждане на конкурсите:
Конкурса ще се проведе чрез събеседване с кандидатите, което ще се състои в следните 
направления:
- познание върху нормативната уредба, действаща в системата на народната просвета.
- познание на цялостната административно-управленска и финансова дейност на директора.
- виждания на кандидата за развитието и организацията на детската градина.
ІІІ. Необходими документи за участие на кандидатите в конкурса:
1. Заявление до Кмета на Община Смядово за участие в конкурса.
2. Копие от документ за самоличност.
3. Копие от документ за завършено висше образование.
4. Актуално свидетелство за съдимост
5. Удостоверение, че кандидата не се води на диспансерен отчет за психично заболяване
6. Копие от трудова книжка.
7. Професионална биография.
8. Медицинско свидетелство за общото здравословно състояние на кандидата (когато са 
изминали повече от три месеца от последното прекратяване на трудовия договор).
9. Други документи, ако кандидата притежава такива (професионално – квалификационни, 
за научно звание или научна степен).
ІV. Срок и място за подаване на документите:
1. Документите се подават лично от всеки кандидат или чрез пълномощник на следния адрес
:  гр.Смядово, пл. “Княз Борис І” №2 – “Информационен център” при Общинска 
администрация – Смядово, тел.05351/20 33.
- краен срок за подаване на документите – в едномесечен срок от публикуване на обявата 
във вестник “Шуменска заря” – 05.08.2007г.
2. Документите да се подават в запечатан плик с отбелязани върху него:
- трите имена на кандидата;
- точен адрес;
- телефон за връзка.
3. При подаване на документите кандидатите представят и оригиналите на копираните 
документи за сверяване.
Кмет на Община Смядово:

  От  09.07.2007г. ОУ”Васил Априлов” с. Риш разполага с 
нова дългоочаквана придобивка - високоскоростен интернет 
След изграждането на компютърния кабинет  през миналата 
учебна година, доставката на интернет е втората част по 
изпълнението на проекта  на МОН за компютъризация на 
училищата. Йордан Петев директор на ОУ”Васил Априлов”
 с. Риш /на снимката по долу/ сподели удолетворението си 
от факта, че чрез доставката на интернет се осигурява 
равнопоставеност в образованието и за децата от селата.
                                                                                              Смядово

     На 07.07.2007г. в гр.Шумен   футболния отбор 
на Смядово мъже  участва в   турнир по  футбол
,,Бирен фест”,  организиран от  ЗАГОРКА. В  
състезанието участваха около 40 отбора. Водещ 
на програмата беше Део, всички отбори 
получиха от спонсора на турнира спортни екипи.  
Във първият двубой отбора на Смядово  победи 

отбора на Дивдядово, но втория двубой  загуби 
от отбора на Преслав с явно съдийско 
подпиране на Преславския отбор. Като сведение 
през месец май тази година същият този отбор 
на Смядово в подобен турнир, се нареди на 
второ място.
                                                                   Д. Тодоров
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ОБЯВА

продавам къща намираща се в 
град Смядово

телефон за контакти:
0896467456

Цена по споразумение

  На 10.07.2007год. в заседателната зала на общината се 
проведе работно съвещание на директорите на училищата 
във връзка с подготовката за учебната 2007-2008 година.
  Основни проблеми, разисквани на срещата бяха: изготвяне 
на проекто образец 1, обезпечаване на учебния процес с 
квалифицирани педагогически кадри, набелязване на мерки  
/дейности/ за подобряване на материалната база, 
финансово осигуряване на учебния процес.                             
                                                                                                                 Смядово                

НОВА ПРИДОБИВКА В ОУ”ВАСИЛ АПРИЛОВ” 
С.РИШ

РАБОТНА СРЕЩА НА 
ДИРЕКТОРИТЕ


