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Водоснабдяването в 
селата Риш, 

Веселиново и 
Александрово

 Във връзка с проблемите за 
водоснабдяването в селата 
Риш,  Веселиново и 
Александрово, кмета на 
общината госпожа М. 
Киранова със Заповед №
439/26.07.2007г. назначи 
комисия да извърши 
проверка в населените 
места. В състава на 
комисията бяха включени и 
общинските съветници: 
госпожа Марияна  Живкова 
и госпожа Невянка  
Димитрова. Кмета на 
общината и членовете на 
комисията проведоха срещи     

НОВОТО БЕДСТВИЕ - СУШАТА

и разговори с гражданите в населените места. Очертаха се много сериозни проблеми:
    -не се спазва графика за водоползване;
    - не се отчитат своевременно водомерите;
    -гражданите заплащат вода без да са я ползвали/въздуха от чешмите/;
    -има загуби на питейна вода, поради неотстранени течове;
    -в някои райони в с. Риш водата от водопровода е с лошо качество и негодна за пиене.
  Това наложи да се назначат допълнително комисии. Със Заповед №439А и №439Б бяха назначени 
комисии да обходят и направят измервания на дебита на водата по всички каптажи и водоеми в землището 
на  с. Риш и землището на с. Александрово. В работата на комисията взе участие водомайстора към ВиК 
село Риш г-н Айтин Илияз Иса.
  Извършените проверки доказаха, че Доклада за състоянието по осигуряване на питейна вода на 
населението от Община  Смядово, представен от г-н Неделчо Чилингиров на  Заседанието на кризисния 
щаб от 24.07.2007г. не е коректен.     Не са верни данните,    посочени от г-н Чилингиров за каптаж 
“Градището” в землището на с. Риш и каптаж “Коджова чешма” в землището на с. Александрово. 
   Комисията, назначена със Заповед № 439А    обходи  и направи измервания на дебита на вода по всички 
каптажи и водоеми в землището на с.Риш, а именно:
                А.Извор „Градището” 0.650 л. в сек.
                Каптаж  „Градището”  -    Изграден видимо преди десетки     години  е  с  липсваща метална врата 
и разбити тръбни връзки,   няма вода в него.
               Б. Каптажи:
              1. Каптаж „Остри камъчки” дебит -  0.093 л в сек.- Няма катинар за заключване на капака.

   2.  Каптаж „Кадифини”- Не се чува приток на 
вода, няма стълба, няма капак. От преливната 
тръба изтича 0.017 л. в сек.Предполага се ,че 
е затлачен.
  3.Каптаж „Дебелец”- Не е измерен поради 
липса на стълба. Чува се приток на вода.
   4.Каптаж „Бялата вода”-дебит -0.365 л. в сек 
не се заключва. По данни на водомайстора , 
често горските работници-катаржии, влизат в 
него и си точат вода от преливната тръба, след 
това не я спират поради липса на устройство-
спирателен кран.
    5.Каптаж „Андонови кладенци” – дебит  
0.400 л в сек- Няма капак. В сухата камера 
имаше змия и едра крастава жаба.
В. Събирателен резервоар „Тополите”:
 1. От първите три каптажа притока  -  0.076 л. 
в сек. /без “Дебелец”/.
  2.От  каптаж „Тушовица”  –    0.666 л  в сек.

Каптаж “Градището”-няма вода, разбит тръбопровод и 
липса на метална врата

Всичко:      0.742 л в сек.
Събирателния резервоар е без катинар и без 
ограда на охранителната зона. Силно 
обрасъл с растителност.
 Има загуби по трасето на водопровода от 
каптаж „Остри камъчки” до събирателен 
водоем „Тополи” в един от въздушниците 
поради развален спирателен кран- 0.025 л в 
сек. 
 Г.Влизащо количество вода във водоемите:             
1.От събирателен резервоар „Тополи” плюс 
каптаж”Андонови кладенци”  дебита е   1.136 
л  в сек.
 2. От каптаж „Бялата вода”-   0.333 л.  
 Всичко за село Риш  :             1.469 л. в сек.

                                            Продължение на 2 стр.

ИЗВОР “ГРАДИЩЕТО”
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        Комисията, назначена със Заповед № 439 Б обходи  
и направи измервания на  дебита на вода на каптаж 
Коджова чешма в землището на с.Александрово.
          Каптаж „ Коджова чешма ” е изграден видимо 
преди десетки години.  Районът е обрасъл  с черна 
трънка. Почти е непроходимо до него. Липсва метален 
капак. Заустени са две тръби от които е измерен дебит 
съответно 0.040 л в сек. и 0.088 л в сек.   По стените 
видимо се стича още вода на която не може да се 
измери дебита, но не е по-вече от 0.025 л. в сек.
      Всичко дебит в мократа камера - 0.153 л. в сек.
      Измерено е  и количеството вода ,излизащо  от 
тръбата на преливника -0.075 л в сек. Количеството 
видимо е по - голямо,    но е невъзможно да се измери в 
настоящия момент,    а  и    не е приоритет  на Заповед 
№ 439 Б.
   Проблемите с водоснабдяването на територията на  
Община  Смядово бяха поставени за разглеждане на 
Заседанието на Общинския съвет на 31.07.2007г.   На 
Заседанието бе поканен г-н Неделчо Чилингиров  -
технически ръководител ВиК Смядово. Той не уважи 
поканата на  Председателя на Общинския съвет. 
      На Заседанието бе поканен и  г-н Иван Иванов - 
НАЧАЛНИК РАЙОН ВиК Велики Преслав. 
      Кмета на общината  г- жа  М. Киранова  запозна 
присъстващите с извършените проверки и резултатите 
от тях.  По  темата  взеха  отношение   общински   
съветници,     кметски  наместници  и    граждани. 
Анализирани бяха проблемите в населените места и 
всички заедно обсъждаха решението им. Направени 
бяха редица предложения. В изказването си г-н Иванов 
обърна внимание,  че  в  резултат на  сушата  водата 
прогресивно ще намалява.
        Кмета на общината настоява да се отремонтират 
съоръженията, с което ще се преодолеят значително 
загубите на питейна вода;   да се спазва графика за 
водоползване с цел справедливо  разпределение на 
водата; да се извърши проверка от специалисти на ВиК 
на каптажите.  Договорено  бе  след  извършване  на 
проверката г-н Иван Иванов да проведе работна среща 
с кметовете и кметските наместници от общината. 
                                                                                                              Смядово  

- НОВОТО БЕДСТВИЕ СУШАТА -
                                                                                               продължение от 1 страница

КАПТАЖ “ КАДАФИНИ” С ЛИПСВАЩ КАПАК И МЕТАЛНА 
СТЪЛБА

НА  ТОЗИ КАПТАЖ Е ВИДНО, ЧЕ ЛИПСВА КАТИНАРА ЗА 
ЗАКЛЮЧВАНЕ НА МЕТАЛНИЯ КАПАК

ЗАРАДИ НЕХАЙСТВО ИЛИ УМИШЛЕН ПАЛЕЖ.... ГАСАЧЕСКАТА ГРУПА КЪМ ОБЩИНА СМЯДОВО 
БЕШЕ ИЗПРАВЕНА ПРЕД ПОРЕДНОТО ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО

    По сигнал на граждани на 31.07.2007г. вторник 
към 14 часа гасаческата група към Община 
Смядово беше изправена пред трудната задача да 
спасява полетата и горските масиви в околностите 
на града ни. 
Четири часа продължи гасенето на пожар 
избухнал в местността “Голям Юрдан”, а в 
местността “Лондрата” /ловджийската чешма/, 
горя още един пожар, който беше погасен от 
Държавно лесничейство - Смядово. За щастие 
огнеборците се справиха перфектно с 

възникналите извънредни ситуации. 
  За пореден път Ви, призоваваме уважаеми 
съграждани да не палите стърнищата, 
крайпътните слогове и ивици, тъй като при 
едно такова нехайство изходът може да бъде 
фатален за населението както на Смядово, 
така и на селата в общината.
  Изказваме специални Благодарности  на 
екипите към “Противопожарна и аварийна 
безопастност” гр. Смядово и гр. Велики 
Преслав.
                                                                        
                                                                        Гасаческа група към 
                                                                             Община Смядово
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                РЕШЕНИЕ №360
       1. На основание  чл.21, ал.1, т.6  от 
ЗМСМА,  чл.30 от Закона за Общинския 
бюджет и чл.33 от Наредбата за съставянето 
изпълнението и отчитането на общинския 
бюджет на община Смядово,   Общински 
съвет – Смядово приема отчета за касово 
изпълнение на бюджета за периода 01.01. – 
30.06.2007г.  на   община     Смядово. 

  
Чл.94, ал.4 се изменя така:
 “ал.4.     С решението    по    ал.1    се 
освобождават      депозитите     на 
участниците, като се задържа депозита 
на   спечелилия    конкурса,    който се 
освобождава при заплащане на цената 
и се издава общ счетоводен документ, 
включващ размера от депозита и 
предложението, което най-пълно 
удовлетворява конкурсните условия.”

РЕШЕНИЕ №363

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона 
за    местното    самоуправление    и 
местната администрация (ЗМСМА), във 
връзка    с    чл.47, ал.1, т.3 и ал.2 от 
Закона   за   общинската   собственост 
(ЗОС), в съответствие с чл.22, ал.1 , т.1 
и    ал   .2 от    Наредбата  за  реда   за 
управление   и     разпореждане     с 
общински жилищни имоти и молба с вх.
№436/29.05.2007г.    от   Йовчо Стоянов 
Илиев,    Общински съвет -   Смядово 
приема да бъде продадено общинско 
жилище–частна общинска собственост, 
с     АОС       №197/18.05.2000г. 
представляващо апартамент № 28, вх.Б 
ет.3, ул.”Цар Калоян” №7 построен през 
1982г., конструкция  ЕЖБ, едностаен, 
състоящ се от стая,   кухня и сервизно 
помещение, при граници: изток-
стълбище, запад-пр.пространство 
север-ап.29, юг-ап.27, с обща 
застроена площ от 40.08 кв.м., 
прилежаща  изба №8 с ПП-6.08 кв.м., 
заедно с идеални части от общите 
части на сградата,   припадащи се 
общи части и право на строеж върху 
44.59 кв.м., намиращ се в УПИ І- 
Жилищно строителство, кв.85 по плана 
на гр.Смядово, ул.”Цар Калоян ”№ 7, за 
сумата 3 400.00 лв. /три хиляди и 
четиристотин лева/, определена от 
лицензиран оценител.
2.Продажбата да се извърши при 
спазване на изискванията на чл.47, ал.2 
от ЗОС и чл.26 от Наредбата за реда за 
управление и разпореждане с 
общински жилищни  имоти.

    2.Плащане на достигната тръжна цена, 
ведно с дължимите данъци и такси да се 
извърши по банков път в 14-дневен срок 
от връчване на заповедта на лицето, 
спечелило търга.
 3.Продажбата да се извърши при 
спазване на чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.42 от 
НРПУРОИ и Глава Шеста, Раздел І  “
Провеждане търгове”.

РЕШЕНИЕ №365

   1.На основание чл.21, ал.1, т.23 от 
ЗМСМА и постъпила молба с вх.№ 
70/09.07.2007г., Общински съвет – 
Смядово отпуска сумата в размер на 
500.00лв./петстотин/ за ремонтни 
дейности на НЧ «Съзнание» - с.
Веселиново.
2.Секретарят на НЧ «Съзнание» - с.
Веселиново да направи отчет за 
изразходваните средства.

РЕШЕНИЕ №366

    На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона 
за местното самоуправление и местната 
администрация (ЗМСМА), във връзка с чл
47, ал.1, т.3 и ал.2 от Закона за 
общинската собственост (ЗОС), в 
съответствие с чл.22, ал.1 , т.1 и ал.2 от 
Наредбата за реда за управление и 
разпореждане с общински жилищни имоти 
и молба с вх.№ 12/11.01.2007г. от Алисе 
Али Юмер.
1.Общински съвет-Смядово приема да 
бъде продадено общинско жилище–
частна общинска собственост, с АОС №
177/07.12.1998г. представляващо 
апартамент № 42, вх.Б, ет.5, ул.”Ришки 
проход” №6 построен през 1980г., 
конструкция  ППП, едностаен, състоящ се 
от стая, кухня и сервизно помещение, при 
граници:ляво-ап.41, дясно-ап.43, горе-ап
46, долу-ап.38, с обща застроена площ от 
36.09 кв.м., прилежаща  изба №22 с ПП
-4.16 кв.м., заедно с 0.01486 идеални 
части от общите части на сградата,   
припадащи се общи части и право на 
строеж върху 36.09 кв.м., намиращ се в кв
89 по плана на гр.Смядово, ул.”Ришки 
проход ”№6, за сумата 2 940.00 лв. /две 
хиляди деветстотин и четиридесет лева /, 
определена от лицензиран оценител.
2.Продажбата да се извърши при 
спазване на изискванията на чл.47, ал.2 
от ЗОС и чл.26 от Наредбата за реда за 
управление и разпореждане с общински 
жилищни  имоти.

                                                              Смядово

РЕШЕНИЕ №361

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и 
във връзка с чл.13, ал.3 от  Закона   за 
държавния бюджет  на       Република 
България за  2007г.,   Общински съвет – 
Смядово приема  Проекта за корекция на 
поименния   списък  и    Разчета     за 
финансиране на капиталовите разходи в 
община Смядово през 2007г., съгласно 
Приложение №3.

РЕШЕНИЕ №362

    На основание чл.21, ал.2 от Закона за 
местното  самоуправление  и  местната 
администрация   и   във   връзка     с 
опростяване   на   процедурата    при 
отразяване на депозита и достигнатата 
или предложена цена в един счетоводен 
документ   при   отдаване  под    наем 
съответно   чрез  търг  или  конкурс  на 
общинско имущество, Общински съвет - 
Смядово   приема   следните допълнения 
и    изменения   в   Наредбата  за  реда за 
придобиване ,    управление       и 
разпореждане с общинско имущество, 
както следва:
В Глава VІ “Условия и ред за провеждане 
на търгове и конкурси” се правят 
следните изменения и допълнения:
 Чл.78, ал.1 се изменя така:
 “ал.1. След като заповедта за обявяване 
на лицето, спечелило търга влезе в сила, 
тя  се  връчва  на  лицето  по  реда   на 
Гражданския процесуален кодекс, който е 
длъжен  да  внесе цената,    дължимите 
данъци, такси и режийни разноски в 14-
дневен срок от връчването на заповедта. 
Депозитът  на   спечелилия  търга    се 
освобождава при заплащане на цената и 
се   издава   общ   счетоводен   документ, 
включващ  размера    от   депозита    и 
достигнатата тръжна цена.”  

РЕШЕНИЕ №364

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона 
за местното самоуправление и 
местната администрация, чл.35, ал.1 от 
Закона за общинската собственост, чл
42, ал.1, ал.2, и ал.4 от НРПУРОИ и 
постъпила молба вх.№131/12.02.2007 
год. от Велка Йорданова Христова от гр.
Шумен, ул.”Петлешков” №6, ап.2, ет.1, 
Общински съвет Смядово прие да се 
продаде чрез търг с явно наддаване: “
Дворно място” УПИ ІІІ – общински, кв.63 
по плана на с.Риш, Община Смядово, с 

РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СМЯДОВО

площ 1715 кв.м;АОС № 821/01.06.2007
начална тръжна цена – 3292.00 лв./три 
хиляди двеста деветдесет и два лева./
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ОБЯВА

   Ваканция - ура! С ваканцията идват и безброй проблеми 
с опазването на живота и здравето на децата ни. Зачестиха 
посещенията от деца на язовир “Качица” край бившите 
химически заводи. Въпреки табелите и заповедите за 
забрана за къпане в неохраняеми водоеми, обектива на 
фотоапарата ни се натъкна на тази картинка от ляво. На 
снимката се виждат няколко деца от Смядово, които  се 
наслаждават на горещото време и прохладната вода.  
Красива гледка, но и същевременно много опасна,  тъй 
като  язовира е неохраняем и крие потенциална опасност 
от нежелани последствия за плажуващите. Въпреки 
горещите летни ви напомняме да избягвате неохраняемите 
водоеми.                                                                        Смядово

КЪПАНЕТО ЗАБРАНЕНО!!!

   Не забравяйте, че децата са безгрижни, забравят наставленията и 
не умеят да преценяват на око  разстоянието на движещите се 
превозни средства. Непрекъснато прогнозирайте в населено място 
откъде може да ви изненада дете с внезапно пресичане на пътното 
платно – това често се случва на спирките на обществения транспорт
, сигнализираните пешеходни пътеки оживените централни улици, 
местата, където играят деца  –  движете се с по-ниска скорост, бъдете 
готови за спиране.

Äà çàïàçèì äåöàòà íà ïúòÿ

     Рискови са и местата за почивка извън селищата – често 
автомобилът се спира от едната страна, после пътуващите 
пресичат към заведението от другата – децата се втурват  да 
пресичат пътното платно, без да се огледат. Преминавайте 
бавно и предпазливо покрай тези места.
     Когато изпреварвате деца на велосипеди, юноши на 
мотопеди и мотоциклети,  намалете скоростта и ги заобиколете  
на възможно най-голяма дистанция.
                 
                          КЪМ РОДИТЕЛИТЕ
Отделете време, за да поговорите с децата си кога и къде ще играят, докато ви няма. Огледайте заедно 
подходящите места в квартала, които са по-далеч от интензивното движение на автомобили.
     Рискът да пострадат децата е по-голям, когато карат велосипед навън без надзор. Ако няма кой да 
наблюдава малкото дете навън, по-добре е да постигнете споразумение велосипедът да се кара само 
при присъствието на родителите. 
     Децата до 14-годишна възраст са заплашени да попаднат в злополука и като пешеходци – те играят 
навън и без велосипед.Насочете им вниманието към най-важното изискване: никога да не прекрачват 
бордюра и да не стъпват на платното преди да се огледат първо наляво, после надясно, дали не 
приближава автомобил. Когато им се струва, че автомобилът е далече, по-добре е да го изчакат да   
премине и да пресекат, когато платното е напълно свободно.

                          
                     КЪМ ДЕЦАТА

     Ако искате да бъде весела и безгрижна 
ваканцията ви, играйте на безопасни места, 
пресичайте улицата едва когато е преминал 
задавашият се автомобил и винаги се 
оглеждайте – когато топката е изхвръкнала на 
платното когато сте с велосипеда си и ролерите 
навън!

                                                                                                                       
Смядово

 ×èòàëèùåòî å ñèìâîë íà 
äóõîâíîòî â íàøàòà îáùèíà

             

  През 1914 година са положени основите на 
читалищното дело в село Риш. Самодейността на 
Народно читалище „Просвета-1928” с. Риш е с 
богати и дълголетни традиции и обичаи. Но през 
последните четири години групата за афтентичен 
фолклор има много изяви не само на наша и 
общинска сцена, но и на национални фестивали и 
конкурси, на които има големи успехи. Концертните 
изяви се разширяват, наградите и призовите места в 
тях са много. След участието на групата в „
Старопланинския събор” на 19 май, на 26 май 
Милена Стоянова Стоянова взе участие в конкурса”
С песните на Стайка  Гьокова”, на който се класира 
на 2-ро място за което бе наградена с диплом и 
парична награда. На 27 май групата за афтентичен 
фолклор взе участие в същия  конкурс заедно с 
всички групи от цялата  община и се класира на 2-ро 
място за което получи две дипломи и парична 
награда. 
   И още нещо. Когато се захванеш с една работа, 
работи я без да се оплакваш, че има много 
трудности. Не че и при нас ги няма, не ги е имало или 
няма да ги има. Те не могат да бъдат причина да не 
работим, а само ни амбицират повече да търсим 
начини и да вървим напред. Но много е важно и 
правилното разбиране на кмета на общината 
госпожа М. Киранова и на Общинска администрация 
Смядово и затова от името на ръководството на 
читалището и всички участници в групата сърдечно 
им благодарим
   Та нали сме българи и милеем за българското 
читалище! 
 Страшно много искаме и останалите хора да ни 
вярват, да имат повече доверие и уважение към нас 
– не даром, защото ние ще продължим да мислим и 
работим, за да го заслужим, за да разсеем 
срещащото се понякога не особено добро 
отношение към читалищата и работещите в тях.
                                             Мария Ангелова-чит. секретар

ОБЯВА
Продавам следната компютърна конфигурация:

Процесор 1.3 MHZ Intel Celeron, Дънна платка Canyon, 
Рам памет 512 SDRAM, Хард диск 2 бр. 20 и 40 GB, 
CD-RW, : Монитор CRT LG Studioworks 15", клавиатура 
мишка, Безплатна подръжка на ОS една година.
цена 300лв.        GSM:0888336667-Юлиян


