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Радвам се, че кмета на общината съвместно с 
служителите на администрацията успяха да 
реализират този вестник, който ще стига 
ежеседмично до всички вас и то напълно 
безплатно. Чрез него ще получавате актуална 
и достоверна информация. В него всяко 
добро начинание и действие няма да бъдат 
пречупени през погледа на завистливи и 
неуспели хора. Раждането на вестник според 
китайския календар е в годината на златната 
свиня, според който ще пожъне неимоверни 
успехи. Пожелавам от все сърце на цялата 
редакторска колегия, на всички читатели 
приятни мигове с всеки един брой!
                                               инж.Ася Донкова  
                 председател на Общински съвет- Смядово

Християнският празник в чест на св. 
Георги Победоносец, възпят в 
народните песни като “хубав”, “цветен 
и “милен Георги”, е един от най-
големите и тържествени народни 
празници. Още в ранни зори, преди 
изгрев слънце жените, момите и 
децата отиват в гората да се търкалят 
в росата за здраве и да берат букови 
листа и други цветя. С тях те окичват 

портите и прозорците на домовете си 
Често момите и ергените палят 
огньове в гората, люшкат се на 
зелени клони за здраве, а по-
смелите се къпят за първи път в 
реката. След като се завърнат в 
къщи, девойките и младите булки 
започват да месят тестото за 
обредните гергьовски хлябове, 
наричани “кошара” или “кувасник”. 
Ако Гергьовден се падне в “лош” ден 
– вторник, петък или събота, 
стопанките трябва да подновят кваса 
за тестото. Обикновено се приготвят 
няколко хляба, които се украсяват 
пластично с топчета от тесто, 
символизиращи стадата на овчарите 
Едната “кошара” се дава на пастира, 
другата се търкулва пред стадото и 
се оставя на овцете. За Гергьовден 
във всяка къща се коли мъжко агне 
за курбан на св. Георги.
Като начало на лятото и новата 

стопанска година Гергьовден и 
присъщата му обредност се свързват 
с редица магически практики от 
инициален тип. Така например в 
ранно утро на празника стопаните 
заплашват три пъти с отсичане онези 
дървета в градината, които не дават 
плод. Вечерта срещу празника 
момите за женене напълват едно 
котле с вода, слагат в него селим и 
едно въже, покриват го с метлата и го 
оставят една нощ под звездите. На 
следващата сутрин те измиват 
косите си с тази вода, за да станат 
дълги като въжето, широки като 
метлата и здрави като селима.
Денят след Гергьовден е известен 
като “Врански ден”. През този ден не 
се работи за враните, за да не ядат 
посевите и гроздето. Нищо не бива 
да се сее, за да не го изкълват 
птиците.           
                                           Смядово 

                СЕДМИЦА НА БЪЛГАРСКИЯ МЕД
                         30.04.07-06.05.07г.
Община Смядово и Сдружението на пчеларите в гр. Смядово са домакини на 03.05.07г. на 
седмицата на българския мед провеждана от националното сдружение на пчеларите в 
Република България под патронажа на Министерството на земеделието и горите. На 
градския площад пред ритуална зала започва изложението на пчелни продукти, 
представени от Смядовските пчелари, презентацията за пчеларството подготвя г-н 
Иван Баев, абитуриент в СОУ”Св. св. Кирил и Методий” гр. Смядово. Обявен е конкурс за 
рисунка на пчелна тематика. Организиран е и празничен концерт в който ще вземат 
участие ученици от ОУ” СВ.св. Кирил и  Методий” с. Веселиново; ЦДГ “Маргаритка” гр. 
Смядово,  и още нещо ще имате възможност да  наблюдавате  демонстрации  на  клуб  
“АЙКИДО” гр. Смядово.  Продължение на статията четете в следващия брой.
                                                                                                                                                                                                                        

www.smiadovo.bg

                               Гергьовден 6 май 
е най-веселият и тачен пролетен празник 

 Смядово                          
и  Тутраканската епопея

През месец септември 1916 година, 
българската армия под командва - 
нето на генерал Киселов, извършва 
мълниеносен   щурм  срещу  непре - 
стъпната Тутраканска крепост. 
Превзема я и така възтановява 
националното достойнство и 
поруганата чест на българския 
народ. България трябва да знае 
повече за този подвиг. Защото си 
има втора Шипка. И това е 
битката при Тутракан. 

ййк

Непосредствено след епичната битка за Тутракан, 
командването на 4 пехотна Преславска дивизия решава 
всички убити на бойното поле да бъдат погребани във 
форт №6 от румънската укрепителна линия на крепостта. 
В продължение на две седмици жителите на Тутракан и 
околните села с волски каруци пренасят загиналите 
българи, румънци, германци, турци. Войниците, от вече българския гарнизон 
на Тутракан поставят дървени кръстове и изписват имената на известните 
бойци, а неизвестните поставят в общи гробове. На 6 септември 1917г. е 
първото честване на героичната битка. В този ден е учреден фонд за 
издигане паметник на загиналите за освобождението на града и започват да 
събират доброволни дарения. Това благородно дело е осуетено от 
последвалата румънска окупация. През 1922 г. румънците изграждат 
паметник-обелиск – запазен и до днес на мемориала, като на четири езика е 
записан следният текст „Чест и слава на тия, които са загинали да мрат 
геройски за тяхното отечество”. През годините на окупация грижите за 
мемориала са незначителни. След като Южна Добруджа се връща на 
България, по силата на Крайовския договор (7.ІХ.1940 г.), още на 28 
октомври 1940  новата тутраканска управа и  дружеството  на  запасните 
подофицери „Благодетел” възстановяват фонд „6 септември” и откриват 
подписка за построяването на мавзолей-костница, в който да се приберат 
костите на падналите при Тутракан герои.През 1942 г. дървените кръстове се 
подменят с каменни, мемориалът се огражда с дървен стобор. В този си вид 
мемориалът остава до началото на 80-те години. Първоначалната 
реставрация и реконструкция на комплекса е осъществена в периода 1983-
1986г. От 1996 година е започната цялостна реконструкция и архитектурно 
оформление на обекта. До 2002 година по проект одобрен от НИПК са 
изградени входа, парк пред него с трибуна за официални празници 
постаменти за оръдия, изградена е „Алея на славата, на която са изписани с 
имената на загиналите български войници. 
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                   ПОСТАНОВЛЕНИЕ   
   за отказ да се образува наказателно    
производство   
                   гр.Шумен ,19.03.2007г.
Надежда Кирилова  - прокурор при Окръжна 
прокуратура гр. Шумен, като се запознах с 
материалите по преписка Вх.№ 162/2006г. по 
описа на ШОП,
                          УСТАНОВИХ :      
    Преписката Вх. № 162/2006г. по описа на 
Окръжна прокуратура - гр.Шумен е 
образувана по повод сигнал от група 
граждани на гр. Смядово, обл. Шумен, 
съдържащ твърдения за извършени от 
Маргарита Георгиева Киранова - кмет на гр.
Смядово нарушения, които по естеството си 
представляват данни за евентуално 
престъпление от общ характер. Проверката 
по цитираната преписка е приключила с 
справка, съдържаща мнение за прекратяване 
на основание чл.24 ал.1 
т.1от НПК. От събраните в хода на проверката 
данни се установява следното :
 I. По п.1 сигнала: В сигнала се излагат 
твърдения че след станалите бедствия в 
района, М.Киранова - кмет на гр.Смядово е 
направила луксозно обзавеждане на 
общинската сграда, както и закупила 
служебен автомобил изразявайки съмнения, 
че това е станало чрез отклоняване на 
парични средства от страна на последната. 
При извършване на проверката се установява 
че автомобилът е закупен за сумата от от 39 
995 лв., като сумата от 30 000 лв. са 
осигурени от Министерство на финансите, а 
останалите 10 000 лв. са били осигурени от 
дарител, като неговата воля е била да остане 
анонимен, поради което и Киранова се е 
съобразила с желанието на дарителя. С оглед 
проверка на горните констатации  в хода на 
проверката е приложено ксерокопие от 
договора за дарение, в който е отразено 
името на дарителя, сумата, която се дарява и 
за какво да бъде използвана, както и 
желанието му да остане анонимен. Освен 
това е установено  
че относно извършените дарения за 
общинската сграда, а така също и за всички 
дарения, предоставени във връзка с 
бедствието сполетяло общината има 
изготвени договори  за дарения, в които е 
посочено както името на дарителя и 
желанието им за изразходване на дарените 
средства .
 II. По пункт 2 от сигнала относно 
разпределението на предоставените помощи. 
Хранителните продукти на стойност 3000 
долара и строителни материали били дарени 
от Дружество за взаимопомощ “Дениз фенери 
Турция като безвъзмездна помощ за 

бедстващите в региона. За получените от 
Община Смядово като дарение хранителни 
продукти не е била създавана комисия а 
продуктите били разпределяни съобразно 
изготвения и предоставен от кмета на с.Бял 
Бряг списък на нуждаещите се срещу подпис 
Относно разпределянето на предоставените 
като дарение строителни материали, 
дарителите лично посетили домовете на 
пострадалите, след което рашили на кого да 
бъдат предоставени.
 III. Относно извършените ремонти о 
сградата на Община Смядово - в хода на 
проверката е установено, че всички разходи 
за извършения ремонт на сградата на 
Община Смядово са приети на заседание на 
Общински съвет. Търговете не били 
провеждани, поради малки суми вложени в 
извършените ремонти, размера на които бил 
под прага на изискването за провеждането на 
обществена поръчка. 
IV. Относно твърденията за използване на 
служебния автомобил по време на 
предизборната кампания - разпитан, в хода 
на проверката Иван Г. Стоянов - шофьор на 
служебния автомобил на Община Смядово 
заявява, че по време на предизборната 
къмпания бил в платен годишен отпуск. С 
оглед проверка на горните твърдения по 
преписката са  прилажени копие от молба за 
отпуск на лицето, издадената в тази връзка 
заповед, както и пътните листи на служебния 
автомобил от които е видно, че пътен лист № 
1218 е от 28.05.2005г., а поредния следващ 
№ 1219 е от дата 01.07.2005
 V. Относно извършени одити на Общината - 
е установено че на Община Смядово са 
извършени няколко одита, включително и 
одит за законосъобразно изразходваните 
средства, предоставени от държавния 
бюджет съгласно решение на Постоянната 
комисия за защита на населението при 
бедствия аварии и катастрофи. В хода на 
осъщесвения финансов одит на 
изразходваните средства предоставени от 
държавния бюджет е установено, че 
средствата са изразходвани по 
предназначение, като на са констатирани 
нарушения. При това положение следва да 
се приеме, че Маргарита Георгиева 
Киранова в качеството си на кмет на 
Община Смядово не е допуснала 
нарушение или неизпълнение на 
вменените й задължения, поради което 
деянието й не представлява 
престъпление по чл.282 от НК тъй като не 
са налице признаците на както от 
обективна страна, така и от субективния 
състав на посоченото по- горе 
посегателство.     
                                                          “Смядово”             

  

           Съобщение 
  Служба по кадастъра - Шумен, на основание 
чл.46, ал.1 и 2 ЗКИР съобщава , че са приети 
кадастралната карта и кадастралният регистър на 
недвижимите имоти на територията на : Смядово 
- централна градска част при граници
улиците: Г.Бенковски, Начо Гайдов, Марица, Ив 
Вазов, Хан Аспарух, Беласица, Вела Пискова.
 Промишлена зона - 2 - Смядово, при граници: 
улиците: Патлейна и Възрожденска и северната 
граница на регулацията на гр. Смядово и за 
неурбанизираната територия на землището. 
Кадастралната карта и кадастралния регистър на 
недвижимите имоти са  в службата     по кадастъра  
В    30    дневен    срок  от        обнародването     в   
“Държавен вестник” заинтересуваните лица могат 
да направят възражения по тях пред Службата по 
кадастър - Шумен. Копия от Кадастралната карта 
и кадастралният регистър на недвижимите имоти 
са изложени и в стая № 2 в сградата на Община 
Смядово, като възраженията до Службата по 
кадастъра - Шумен магат да се подадат и в 
Община Смядово.
                                                                    Смядово
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                      Заповед
                        № 233 / 26.04.2007г.
На основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА и недопускане 
на нещастни случаи по водните площи на 
територията на община Смядово.
                            НАРЕЖДАМ 
1. Забранявам къпането и плуванетото във всички 
неохраняеми язовири, водоеми, реки и канали на 
територията на община Смядово
2. Кметовете и кметските наместници на населени 
места, собственици и ползватели на водни площи и 
напоителни съоражения, криещи риск от удавяния 
да маркират районите с  тройни   табели - 
 ”Къпането забранено”. Настоящата 
заповед да се изпрати за сведение и изпълнение 
на кметовете и кметските наместници по населени 
места, Полицеиски участък, собственици и 
ползватели на водни площи.
                                      Кмет на Община Смядово
                                                Маргарита Киранова

                           Заповед
                      № 201 / 16.04.2007 г.
Относно: Места за поставяне на агитационни 
материали.
На основание чл.44, ал.1 т.8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация във 
връзка с чл.64, ал.2 от Закона за избиране на 
членова за Европейския парламент за Република 
България за 2007г.

                           ЗАПОВЯДВАМ :
1. ОПРЕДЕЛЯМ места за поставяне на 
агитационни материали от партии, коалиции и 
инициативни комитети на територията на гр. 
Смядово както следва/
Стената на таблото в тунела до бившата 
сграда на общинска администрация
2. ЗАБРАНЯВАМ поставянето на агитационни 
материали на сгради общинска собственност, 
независимост от съгласието на наематерите.
3. ЗАБРАНЯВАМ използването на превозни 
средства на обществения транспорт, независимо 
чия собственост са за прдизборна агитация.
4. За поставянето на агитационни материали на 
места, различни от упоменатите, да се счита за 
нарушение и де се санкционира. Кметовете на 
кметства и кметските наместници да определят със 
своя заповед местата за поставяне на агитационни 
материали на територията на на населените места
Нарушителите на тази заповед да се санкционират 
за всяко едно нарушение по отделно по реда на чл
123,ал.1 от ЗИЧЕПРБ. Контрола по изпълнението 
на заповедта възлагам на секретаря на общината.
                                      Кмет на Община Смядово
                                                Маргарита Киранова

                       Съобщение
  На основание чл.32 от ЗИЧЕПРБ “Част 1 на 
избирателните списъци се обявява от органите по 
чл.28, ал.1 не по - късно от 40 дни преди изборния 
ден на видно място в района на съответната 
избирателна секция. В нея не се отбелязват 
единните граждански номера и номерата на 
документите за самоличност на избирателите. 
Част 2 на избирателните списъци се обявява по 
реда на ал.1 в срок 25 дни преди изборния ден. 
Всички избирателни списъци  в Община Смядово 
са обявени до 09.04.2007г. За гр. Смядово 
списъците са обявени, както следва:
- Първа секция - ” Богданова къща”- на витрината 
на “ЕС-Джинс-2” ЕООД, ул.”Ришки проход”№8
- Втора секция - СОУ “Св.св.”Кирил и Методий”- в 
училището
- Трета секция - “Беджека” - на витрината на 
сградата
- Четвърта секция - “ Ритуална зала” - на витрината 
на сградата
- Пета секция - Училище “ Кирил и Методий” - на 
витрената на магазин на ул.”Цар Калоян”№20а, 
пресечна с ул:” Кирил и Методий”
За населените места от общината, както следва:
- Шеста секция - с.Александрово - на витрината на 
магазина под кметството
- Седма секция - с. Бял бряг - на витрината на 
магазина под кметството
- Осма секция - с. Веселиново на витрината под 
кметството
- Девета секция - с. Желъд - на витрината та 
магазина на ПК” Надежда”
- Десета секция - с. Кълново - на витрината на 
читалището
- Единадесета секция - с. Ново Янково - на 
витрината на читалището
- Дванадесета секция - с. Риш на витрината на 
магазина на ПК” Божурка”
- Тринадесета секция - с. Черни връх - на 
витрината на магазина под кметството
- Четиринадесета секция - с. Янково - на витрината 
на бившия текстилен магазин
 Съгласно чл.35 (1) от ЗИЧЕПРБ “Всеки избирател 
може да поиска отстраняване на непълноти и 
грешки в избирателния списък с писмено 
заявление до кмета на общината или района, или 
на кметството. Заявленията се приемат от 
съответната администрация най-късно 7 дни 
преди изборния ден.” /12.05.2007г./ 
Съгласно чл. 39 (1) от ЗИЧЕПРБ ”Удостоверения 
за гласуване на друго място  се   издават от  
органите по чл .28, ал.1 в един екземпляр на 
избиратели, които предварително писмено заявят, 
че няма да гласуват в секцията по постоянния си 
адрес или по адреса на пребиваване в Република 
България. Удостоверения се издават не по-късно 
от 14 дни преди изборния ден.” /05.05.2007г./
Съгласно чл.40 (1) от ЗИЧЕПРБ “Избирател, чийто 
постоянен и настоящ адрес са в различни 

                                                                               

населени места, може да поиска да бъде вписан в 
избирателния списък по настоящ адрес не по-
късно от 14 дни преди изборния ден. Искането се 
прави писмено пред органите по чл.28, ал.1 по 
настоящ адрес на лицето.”/05.05.2007г./
Гражданите, които имат настоящ адрес към 
датата на съставяне на избирателните списъци в 
държава, която не е членка на Европейския съюз 
се вписват в избирателния списък от органите по 
чл.28, ал.1 или от СИК, след представяне на доку-
мент за самоличност и на декларация  по образец 
че са живели постоянно най-малко през 
последните три месеца в Република България или 
в друга държава - членка на Европейския съюз, и 
не са гласували в същите избори за Европейския 
параламент. Българските граждани, живеещи в 
друга държава-членка на Европейския съюз, 
които се намират в страната в изборния ден, могат 
да гласуват по постоянния си адрес, след 
представяне на документ за самоличност и на 
декларация по образец, че са живели постоянно 
най-малко през последните три месеца в друга 
държава - членка на Европейския съюз, и не са 
гласували в същите избори за Европейския 
параламент.                                
                                                                  Смядово

ТОВА ВИ ИНТЕРЕСУВА

ОСМА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНО - ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРЕДУЧИЛИЩНО                                          
ВЪЗПИТАНИЕ  гр. Сандански                                                                продължение от първи брой

На 12 и 13.04.2007г., в гр. Сандански 
се проведе 8-ма международна 
научно - практическа конференция 
“Съвременни тенденции в предучи-
щното възпитание”, в което взеха 
участие  представители от 
Република Македония, Гърция, 
Сърбия и България.
Участие в конференцията взеха 
представители на община Смядово, 
придружавани от г-жа Маргарита 
Киранова - кмет на общината, 
Марияна Живкова - директор на 
СОУ” Св.св. Кирил и Методий “ гр.
Смядово, Янка Йорданова - 
директор на ЦДГ” Маргаритка “ и 
Мария Вичева - директор на ЦДГ” 
Щастливо детство “ с. Риш.
Участниците в конференцията 
имиха възможност да представят 
своите съвреминни тенденции в 
предучилищното възпитание в 
няколко секции:
- теоретични постановки, изследо - 
вателска дейност/ новаторска 
педагогическа практика/,
- представяне на практики и работа 
по проекти,
- практически идеи: тържеснва, 
идеи в интериора, продуктивни 
дейности с деца и др.
- квалификационни практики / годи-
шен план, тематичен план/.
 Даде се шанс за популяризиране на 
добри педагогически практики по 
проблемите на предучилищното 

възпитание. На форума се 
разглеждаха въпроси, които си 
задаваме в ежедневната работа с 
децата от предучилищна възраст и 
се търсят проекции на съвременни-
те тенденции в педагогическата 
практика. Всички участници получиха 
сборник от конференция- та, в който 
са разгледани въпроси, които са 
провокирани от конкретни казуси, 
чиито споделен опит при решаване 
би помогнал на педагогическата 
колегия в стремежа към 
актуализиране на педагогиче-ския 
процес, в търсенето на съвременни 
тенденции, отговарящи на 
динамичните процеси в обществения 
живот. Тази книга се финансира от 
община Сандански и е посветена на 
тези, които наистина търсят отговори 
и се интересуват от новостите в 
теорията и практиката при работа с 
3-7 годишни деца. В същото време е 
принос за утвърждаване значимос - 
тта на учителя за възпитанието на 
иновационни технологии с цел да се 
даде шанс на всяко дете да реали - 
зира своите потенциални възмож - 
ности. Сборникът е дело на 
енергични и можещи, които маркират 
съвременните тенденции в 
предучилищното възпитание през 
2007 г. Това издание е триумф на 
учителския труд. В него са 
публикувани и разработките на 
представителите на община 

Смядово - Марияна Живкова, янка 
Йорданова и Мария Вичева.
Ползотворна беше работата на този 
форум. Имахме възможност да обменим 
опит с колеги от цялата страна - 
диретори, учители, експерти от МОН, 
колеги от Република Македония в лицето 
на   д-р Снежана миразчийска - директор 
на детска градина в гр.Щип , с проф. д-р 
Йелица Николовска - преподавател в 
университета в гр. Скопие по 
предучилищна педагогика, проф. Атанас 
Николовски - преподавател в универси -  
тета в гр. Скопие, доц. д-р Камелия 
Ганчева от МОН в нашата страна. Всяка 
работеща идея допринася за 
обогатяване на нашия опит, и ще ни 
направи по - верни в търсене на 
алтернативи. С участието са в тази 
конференция станахме част от 
европейското семейство.
 “За да се науча как да живея, 
какво да правя, как да се държа, 
съм научил в детската градина. 
Мъдростта не е горе на върха, 
където блести заветната диплома, 
а там, в пясъчника на дестката 
площадка”.
                               Робърт Фулаш

      Мария Вичева - директор на 
    ЦДГ “ Щастливо детство” с.Риш,

общ.Смядово
www.smiadovo.bg
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                     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМЯДОВО

  Днес, 25.04.2007 година, на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, от 9.30 часа в 
Ритуална зала гр. Смядово се проведе редовно заседание на Общински съвет – 
Смядово, на което при откриването присъстваха  13 общински съветника от общо 13
Заседанието бе открито от председателя на Общински съвет-Смядово инж. Ася Донкова 
след като констатира необходимият кворум съгласно чл.27, ал.2 от ЗМСМА.
На заседанието присъстваха  Кмета на общината г-жа М.Киранова,  кметове и кметски 
наместници, служители от ОбА и граждани. 
На вниманието на общинските съветници инж. А.Донкова – Председател на ОбС  - 
Смядово, предложи следния  ПРОЕКТ  ЗА ДНЕВЕН РЕД:
1. Удостояване със званието “Почетен гражданин на град Смядово” Николай Василев 
Василев.
2. Промяна в наредбата за условията и реда за управление и разпореждане с общински  
жилищни имоти. 
3. Продажба на общинско жилище на основание чл.47, ал.1, т.3 от ЗОС и чл. 22, ал.1, т.1 
от Наредбата за реда за управление и разпореждане с общински жилищни имоти на 
наемател, настанен в него по административен ред.
4. Продажба на общинско жилище на основание чл.47, ал.1, т.3 от ЗОС и чл. 22, ал.1, т.1 
от Наредбата за реда за управление и разпореждане с общински жилищни имоти на 
наемател, настанен в него по административен ред.
5.Преобразуване на имот – публична общинска собственост в частна общинска 
собственост.
6.Приемане проект на Общинска програма за закрила на детето – 2007 година за 
Община Смядово.
7.Приемане на Общинска програма за превенция на насилието между учениците за 2007
г. – 2008г.
8.Предоставяне за безвъзмездно управление на юридически лица и на бюджетна 
издръжка или на  техни териториални структури на имот – частна общинска собственост
 9. Продажба чрез търг на поземлен имот № 000185 в землището на с.Кълново, община 
Смядово, частна общинска собственост, на основание чл.35, ал. от ЗОС. 
10. Продажба чрез търг на поземлен имот № 000186 в землището на с.Кълново, община 
Смядово, частна общинска собственост, на основание чл.35, ал. от ЗОС. 
11. Продажба чрез търг на поземлен имот № 000184 в землището на с.Кълново, община 
Смядово, частна общинска собственост, на основание чл.35, ал. от ЗОС. 
12. Продажба чрез търг на поземлен имот № 079005 в землището на с.Бял бряг , община 
Смядово, частна общинска собственост, на основание чл.35, ал. от ЗОС. 
13. Продажба чрез търг на поземлен имот № 000189 в землището на с.Кълново, община 
Смядово, частна общинска собственост, на основание чл.35, ал. от ЗОС. 
14. Продажба чрез търг на поземлен имот № 000188 в землището на с.Кълново, община 
Смядово, частна общинска собственост, на основание чл.35, ал. от ЗОС. 
15. Продажба чрез търг на поземлен имот № 000187 в землището на с.Кълново, община 
Смядово, частна общинска собственост, на основание чл.35, ал. от ЗОС.
16.Предложение за отпускане на помощ  на Клуба на пенсионера в с. Риш. 
17. Начин на ползване на дървесината от Общинския горски фонд в отделите 253 ”е”, 250 
“р”, 252 “п”, 43 “л”, 43”н”, 43 “о” , 43 “щ”, 253 “з”, 254 “б”, 247 “к”, 249 “ к”, 205 “с”, 257 “
 18.Докладни и питания
Дадена бе думата по предложения дневен ред за допълнения и изменения.
 М.Живкова – Председател на комисията по образование:“Предлагам докладна записка 
с вх.№ 32/10.04.2007г., която е т.4 от така предложения ни дневен ред да отпадне от 
днешното заседание и да остане за следващо заседание на ОбС.”
Първо се гласува така предложеният дневен ред.
С 0 - гласа “за”, 11- гласа “против” и 2 -  “въздържали се” предложението не се прие.
Гласува се предложението на г-жа М.Живкова:“Предлагам докладна записка с вх.№ 
32/10.04.2007г., която е т.4 от така предложения ни дневен ред да отпадне от днешното 
заседание и да остане за разглеждане на  следващо заседание на ОбС.”
С 13 гласа “за”, без “против” и без “въздържали се” предложението се прие.
Гласува се дневният ред с предложението на г-жа М.Живкова.
С 13 гласа “за”, без “против” и без “въздържали се” предложението се прие.

   ПЪРВА ТОЧКА
Удостояване със званието “Почетен гражданин на град Смядово” Николай Василев 
Василев
Материалите бяха предварително раздадени на общинските съветници и разгледани на 
заседание на двете постоянни комисии към ОбС.
Инж.А.Донкова даде думата на общинските съветници по докладната записка.
След, като не постъпиха никакви предложения за изменения или допълнения по 
докладната записка се пристъпи към гласуване.
С 10 гласа “за”,  1 – “против”, 2 -  “въздържали се “  докладната записка се прие.
На основание чл.21, ал.1, т.22 от ЗМСМА, във връзка с чл. 27, ал4 от  ЗМСМА,  Общински 
съвет – Смядово прие
РЕШЕНИЕ № 331
Общински съвет – Смядово удостоява със званието “Почетен гражданин на град 
Смядово” Николай Василев Василев.
  ВТОРА ТОЧКА
Промяна в наредбата за условията и реда за управление и разпореждане с общински  
жилищни имоти
Материалите бяха предварително раздадени на общинските съветници и разгледани на 
заседание на двете постоянни комисии към ОбС. Инж.А.Донкова даде думата на 
общинските съветници по докладната записка.
След, като не постъпиха никакви предложения за изменения или допълнения по 
докладната записка се пристъпи към гласуване.
Единодушно с  13 гласа “за”,  без – “против”, без -  “въздържали се “  докладната записка 
се прие.
На  основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.1 и ал.3 от ЗОС, чл.47, ал.1 от ПУДОС 
във връзка с чл.27, ал.4 от ЗМСМА, Общински съвет – Смядово прие
РЕШЕНИЕ № 332
В Наредбата за условията и реда за управление и разпореждане с общински  жилищни 
имоти, Общински съвет – Смядово прави  следната поправка в:
Чл.4, ал.1, т.6 – “ имат настоящ и постоянен адрес в населените места на територията на 
община Смядово през последните пет години без прекъсване.”
ТРЕТА ТОЧКА
Продажба на общинско жилище на основание чл.47, ал.1, т.3 от ЗОС и чл. 22, ал.1, т.1 от 
Наредбата за реда за управление и разпореждане с общински жилищни имоти на 
наемател, настанен в него по административен ред.
Материалите бяха предварително раздадени на общинските съветници и разгледани на 
заседание на двете постоянни комисии към ОбС.
Инж.А.Донкова даде думата на общинските съветници по докладната записка.
След, като не постъпиха никакви предложения за изменения или допълнения по 
докладната записка се пристъпи към гласуване.
Единодушно с  13 гласа “за”,  без – “против”, без -  “въздържали се “  докладната записка 
се прие.
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.№ 3210/05.12.2006
г. от   Иванка Панайотова Дончева–наемател на общинско жилище, съгласно чл.27, ал. 4 
от ЗМСМА, Общински съвет – Смядово прие
 
РЕШЕНИЕ № 333
1.Общински съвет-Смядово приема да бъде продадено общинско жилище–частна 
общинска собственост, с АОС №23/13.12.1996г. представляващо апартамент № 49, вх.В 
ет.4, ул.”Ришки проход” №12 построен през 1982г., конструкция  ЕЖБ, едностаен, 
състоящ се от стая, кухня и сервизно помещение, при граници:ляво-празно пространство
, дясно-ап.50, горе-ап.52, долу-ап.46, с обща застроена площ от 44.56 кв.м прилежаща  
изба №14 с ПП-3.41 кв.м., заедно с идеални части от общите части на сградата,   
припадащи се общи части и право на строеж върху 44.56 кв.м., намиращ се в УПИ І- 
Жилищно строителство, кв.85 по плана на гр.Смядово, ул.”Ришки проход ”№12, за 
сумата 3 360.00 лв. /три хиляди триста и шестдесет 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.
ЧЕТВЪРТА ТОЧКА
Преобразуване на имот – публична общинска собственост в частна общинска 
собственост./д.з.№ 33/10.04.2007г./
Материалите бяха предварително раздадени на общинските съветници и разгледани на 
заседание на двете постоянни комисии към ОбС.
Инж.А.Донкова даде думата на общинските съветници по докладната записка.
След, като не постъпиха никакви предложения за изменения или допълнения по 
докладната записка се пристъпи към гласуване.
Единодушно с  13 гласа “за”,  без – “против”, без -  “въздържали се “  докладната записка 
се прие.
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация /ЗМСМА/, чл.6, ал.1 от Закона за общинската собственост /ЗОС/ и  чл.6, 
ал.4 от Наредбата за реда за придобиване и управление с общинско имущество и във 
връзка с чл.27, ал.4 от ЗМСМА, Общински съвет – Смядово прие

РЕШЕНИЕ № 334
1.Общински съвет- Смядово преобразува имот- публична общинска собственост, АОС № 
130/31.08.2005г., представляващ бивше училище “Стилиян Чилингиров”, разположен в 
УПИ ХІ -62, кв.7 по регулационния план на с.Ново Янково, ул.”Васил Левски”, № 41, 
състоящо се от 3/три/ учебни стаи и коридор, със застроена площ от 205 кв.м; етажност 
І; конструкция-ПМС; година на построяване- 1932г; Обща площ на имота 5032 кв.м /пет 
хиляди и тридесет и два квадратни метра/  в частна общинска собственост.
ПЕТА ТОЧКА
Приемане проект на Общинска програма за закрила на детето – 2007 година за Община 
Смядово.Материалите бяха предварително раздадени на общинските съветници и 
разгледани на 

заседание на двете постоянни комисии към ОбС.
Инж.А.Донкова даде думата на общинските съветници по докладната записка.
След, като не постъпиха никакви предложения за изменения или допълнения по 
докладната записка се пристъпи към гласуване.
Единодушно с 13 гласа “за”,  без – “против”, без -  “въздържали се “  докладната записка 
се прие.
На основание чл.21,ал.1, т. 12 и ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл27, ал.4 от ЗМСМА, 
Общински съвет – Смядово прие
 
РЕШЕНИЕ № 335
Общински съвет – Смядово приема  Общинска програма за закрила на детето – 2007г. 
при Община Смядово.
ШЕСТА ТОЧКА
Приемане на Общинска програма за превенция на насилието между учениците за 2007– 
2008г.
Материалите бяха предварително раздадени на общинските съветници и разгледани на 
заседание на двете постоянни комисии към ОбС.
Инж.А.Донкова даде думата на общинските съветници по докладната записка.

След, като не постъпиха никакви предложения за изменения или допълнения по 
докладната записка се пристъпи към гласуване.
Единодушно с  13 гласа “за”,  без – “против”, без -  “въздържали се “  докладната записка 
се прие.
На основание чл.21,ал.1, т. 12 и ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.27, ал.4 от ЗМСМА, 
Общински съвет – Смядово прие 

РЕШЕНИЕ № 336
Общински съвет – Смядово приема Общинска програма на местната комисия за 
противообществени прояви на малолетни и непълнолетни при Община Смядово за 
превенция на насилието между учениците за 2007г.- 2008г.
СЕДМА ТОЧКА
Предоставяне за безвъзмездно управление на юридически лица и на бюджетна 
издръжка или на  техни териториални структури на имот – частна общинска собственост
Материалите бяха предварително раздадени на общинските съветници и разгледани на 
заседание на двете постоянни комисии към ОбС.
Инж.А.Донкова даде думата на общинските съветници по докладната записка.
След, като не постъпиха никакви предложения за изменения или допълнения по 
докладната записка се пристъпи към гласуване.
Единодушно с  13 гласа “за”,  без – “против”, без -  “въздържали се “  докладната записка 
се прие
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.12, ал.3 от ЗОС, чл.9, ал.2 и ал.3 от 
НРПУРОИ, във връзка с чл.27, ал.4 от ЗМСМА, Общински съвет – Смядово прие 

РЕШЕНИЕ № 337
Общински съвет – Смядово предоставя за безвъзмездно управление на Полицейски 
участък – Смядово двуетажна сграда в гр.Смядово, със застроена площ общо за два 
етажа – 221,72 кв.м., разположени в УПИ І, кв.84 по плана на гр.Смядово, ул.”Ришки 
проход” № 16, ЧОС, АОС № 224/01.11.2006г.
ОСМА ТОЧКА
Продажба чрез търг на поземлен имот № 000185 в землището на с.Кълново, община 
Смядово, частна общинска собственост, на основание чл.35, ал. от ЗОС
                    Материалите бяха предварително раздадени на общинските съветници и 
разгледани на заседание на двете постоянни комисии към ОбС.
Инж.А.Донкова даде думата на общинските съветници по докладната записка.
 Г-жа М.Кайкова – общински съветник: “Изразих  своето недоволство на 
заседание на комисията  срещу продажбата на такива масивни земеделски земи. Ако 
някой иска да инвестира в такива имоти да ги вземе под наем  за ползване. От тук 
нататък ще гласувам против всички продажби.”
 Г-жа М.Киранова – кмет на общината, обърна внимание на всички общински 
съветници, че става въпрос за търг с явно наддаване.
 След като не постъпиха други предложения за изменения или допълнения 
по докладната записка се премина към гласуване.
 С 9 гласа “за” – А.Донкова, М.Куру, М.Живкова, М.Гайдов, О.Николов, Д.
Донев, Ж.Желязков, Б.Бозов, Н.Димитрова.; с 3 -  “против”: М.Кайкова, С.Чернокожев, И
.Жечев; 1- “въздържал се”: С.Севев, предложението се прие.
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 във връзка с молба вх.№ 123/08.02.2007г. от Румен Лазаров Пинтев и във 
връзка с чл. 27, ал.4 от ЗМСМА Общински съвет – Смядово прие 

РЕШЕНИЕ № 338
1.Да се продаде чрез търг с явно наддаване поземлен имот № 000185, м.”Цвятка”, 
землището на с.Кълново, ІV категория с площ от 7.865 дка, АОС №815/06.03.2007г., 
начална тръжна цена 1345 лв. /хиляда триста четирдесет и пет лева/.
2.Плащането на достигнатата 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”.
ДЕВЕТА ТОЧКА
Продажба чрез търг на поземлен имот № 000186 в землището на с.Кълново, община 
Смядово, частна общинска собственост, на основание чл.35, ал. от ЗОС
                       Материалите бяха предварително раздадени на общинските съветници и 
разгледани на заседание на двете постоянни комисии към ОбС.
Инж.А.Донкова даде думата на общинските съветници по докладната записка.
След като не постъпиха други предложения за изменения или допълнения по 
докладната записка се премина към гласуване.
С 9 гласа “за” – А.Донкова, М.Куру, М.Живкова, М.Гайдов, О.Николов, Д.Донев, Ж.
Желязков, Б.Бозов, Н.Димитрова.; с 3 -  “против”: М.Кайкова, С.Чернокожев, И.Жечев; 1- 
“въздържал се”: С.Севев, предложението се прие.
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 във връзка с молба вх.№ 123/08.02.2007г. от Румен Лазаров Пинтев и във 
връзка с чл. 27, ал.4 от ЗМСМА Общински съвет – Смядово прие 

РЕШЕНИЕ № 339
1.Да се продаде чрез търг с явно наддаване поземлен имот № 000186, м.”Цвятка”, 
землището на с.Кълново, ІV категория с площ от 5.895 дка, АОС №814/06.03.2007г., 
начална тръжна цена 1010 лв. /хиляда и  десет лева/.
2.Плащането на достигнатата 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”.
ДЕСЕТА ТОЧКА
Продажба чрез търг на поземлен имот № 000184 в землището на с.Кълново, община 
Смядово, частна общинска собственост, на основание чл.35, ал. от ЗОС
 Материалите бяха предварително раздадени на общинските съветници и разгледани на 
заседание на двете постоянни комисии към ОбС.
Инж.А.Донкова даде думата на общинските съветници по докладната записка.
След като не постъпиха други предложения за изменения или допълнения по 
докладната записка се премина към гласуване.
С 9 гласа “за” – А.Донкова, М.Куру, М.Живкова, М.Гайдов, О.Николов, Д.Донев, Ж.
Желязков, Б.Бозов, Н.Димитрова.; с 3 -  “против”: М.Кайкова, С.Чернокожев, И.Жечев; 1- 
“въздържал се”: С.Севев, предложението се прие.
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 във връзка с молба вх.№ 121/08.02.2007г. от Радостина Андреева Стоянова 
и във връзка с чл. 27, ал.4 от ЗМСМА Общински съвет – Смядово прие 

РЕШЕНИЕ № 340
1.Да се продаде чрез търг с явно наддаване поземлен имот № 000184, м.”Цвятка”, 
землището на с.Кълново, ІV категория с площ от 4.693 дка, АОС №816/06.03.2007г., 
начална тръжна цена 800 лв. /осемстотин лева/.
2.Плащането на достигнатата 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”
ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА
Продажба чрез търг на поземлен имот № 079005 в землището на с.Бял бряг , община 
Смядово, частна общинска собственост, на основание чл.35, ал. от ЗОС
 Материалите бяха предварително раздадени на общинските съветници и разгледани на 
заседание на двете постоянни комисии към ОбС.
Инж.А.Донкова даде думата на общинските съветници по докладната записка.
След като не постъпиха други предложения за изменения или допълнения по 
докладната записка се премина към гласуване.С 9 гласа “за” – А.Донкова, М.Куру, М.
Живкова, М.Гайдов, О.Николов, Д.Донев, Ж.Желязков, Б.Бозов, Н.Димитрова.; с 3 -  “
против”: М.Кайкова, С.Чернокожев, И.Жечев; 1- “въздържал се”: С.Севев, 
предложението се прие.
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 във връзка с молба вх.№ 114/05.02.2007г. от Румен Колев Колев и във 
връзка с чл. 27, ал.4 от ЗМСМА Общински съвет – Смядово прие 

РЕШЕНИЕ № 341
1.Да се продаде чрез търг с явно наддаване поземлен имот № 079005, м.”Лонгоза”, 
землището на с.Бял бряг, ІІІ категория с площ от 108.787 дка, АОС №103/15.05.1997г., 
начална тръжна цена 25.740 лв. /двадесет и пет хиляди седемстотин и четирдесет лева
2.Плащането на достигнатата 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”.
ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА
Продажба чрез търг на поземлен имот № 000189 в землището на с.Кълново, община 
Смядово, частна общинска собственост, на основание чл.35, ал. от ЗОС
 Материалите бяха предварително раздадени на общинските съветници и разгледани на 
заседание на двете постоянни комисии към ОбС.
Инж.А.Донкова даде думата на общинските съветници по докладната записка.
След като не постъпиха други предложения за изменения или допълнения по 
докладната записка се премина към гласуване.
С 9 гласа “за” – А.Донкова, М.Куру, М.Живкова, М.Гайдов, О.Николов, Д.Донев, Ж.
Желязков, Б.Бозов, Н.Димитрова.; с 3 -  “против”: М.Кайкова, С.Чернокожев, И.Жечев; 1- 
“въздържал се”: С.Севев, предложението се прие.
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 във връзка с молба вх.№ 124/08.02.2007г. от Атанас Ангелов Атанасов и във 
връзка с чл. 27, ал.4 от ЗМСМА Общински съвет – Смядово прие 

РЕШЕНИЕ № 342
1.Да се продаде чрез търг с явно наддаване поземлен имот № 000189, м.”Цвятка”, 
землището на с.Кълново, ІV категория с площ от 7.770 дка, АОС №811/06.03.2007г., 
начална тръжна цена 1.330 лв. /хиляда триста и тридесет  лева/.
2.Плащането на достигнатата 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”.
ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА
Продажба чрез търг на поземлен имот № 000188 в землището на с.Кълново, община 
Смядово, частна общинска собственост, на основание чл.35, ал. от ЗОС
Материалите бяха предварително раздадени на общинските съветници и разгледани на 
заседание на двете постоянни комисии към ОбС.
Инж.А.Донкова даде думата на общинските съветници по докладната записка.
След като не постъпиха други предложения за изменения или допълнения по 
докладната записка се премина към гласуване.
С 9 гласа “за” – А.Донкова, М.Куру, М.Живкова, М.Гайдов, О.Николов, Д.Донев, Ж.
Желязков, Б.Бозов, Н.Димитрова.; с 3 -  “против”: М.Кайкова, С.Чернокожев, И.Жечев; 1- 
“въздържал се”: С.Севев, предложението се прие.
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 във връзка с молба вх.№ 124/08.02.2007г. от Атанас Ангелов Атанасов и във 
връзка с чл. 27, ал.4 от ЗМСМА Общински съвет – Смядово прие
 
РЕШЕНИЕ № 343
1.Да се продаде чрез търг с явно наддаване поземлен имот № 000188, м.”Цвятка”, 
землището на с.Кълново, ІV категория с площ от 1.393 дка, АОС №812/06.03.2007г., 
начална тръжна цена 240 лв. /двеста и четирдесет  лева/.
2.Плащането на достигнатата 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”.
ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА
Продажба чрез търг на поземлен имот № 000187 в землището на с.Кълново, община 
Смядово, частна общинска собственост, на основание чл.35, ал.1 от ЗОС
 Материалите бяха предварително раздадени на общинските съветници и разгледани на 
заседание на двете постоянни комисии към ОбС.
Инж.А.Донкова даде думата на общинските съветници по докладната записка.
След като не постъпиха други предложения за изменения или допълнения по 
докладната записка се премина към гласуване.
С 9 гласа “за” – А.Донкова, М.Куру, М.Живкова, М.Гайдов, О.Николов, Д.Донев, Ж.
Желязков, Б.Бозов, Н.Димитрова.; с 3 -  “против”: М.Кайкова, С.Чернокожев, И.Жечев; 1- 
“въздържал се”: С.Севев, предложението се прие.
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 във връзка с молба вх.№ 122/08.02.2007г. от Красимира Янкова Георгиева и 
във връзка с чл. 27, ал.4 от ЗМСМА Общински съвет – Смядово прие 

РЕШЕНИЕ № 344
1.Да се продаде чрез търг с явно наддаване поземлен имот № 000187, м.”Цвятка”, 
землището на с.Кълново, ІV категория с площ от 4.987 дка, АОС №813/06.03.2007г., 
начална тръжна цена 850 лв. /осемстотин и петдесет  лева/.
2.Плащането на достигнатата 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”.
 ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА
Предложение за отпускане на помощ  на Клуба на     пенсионера в с. Риш
Материалите бяха предварително раздадени на общинските съветници и разгледани на 
заседание на двете постоянни комисии към ОбС.
Инж.А.Донкова даде думата на общинските съветници по докладната записка.
След като не постъпиха други предложения за изменения или допълнения по 
докладната записка се премина към гласуване.
Единодушно с  13 гласа “за”, без “против” и без  “въздържали се” предложението се прие
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и във връзка с чл.27, ал4 от ЗМСМА, Общински 
съвет – Смядово прие 

РЕШЕНИЕ №345
Общински съвет – Смядово отпуска за регистрация на “Клуба на пенсионера” в .Риш, 
парична помощ в размер на 100.00 /сто лева/.
ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА
Начин на ползване на дървесината от Общинския горски фонд в отделите 253 ”е”, 250 “р
”, 252 “п”, 43 “л”, 43”н”, 43 “о” , 43 “щ”, 253 “з”, 254 “б”, 247 “к”, 249 “ к”, 205 “с”, 257 “д”
Материалите бяха предварително раздадени на общинските съветници и разгледани на 
заседание на двете постоянни комисии към ОбС.
Инж.А.Донкова даде думата на общинските съветници по докладната записка.
Г-н Д.Донев – общински съветник:”Не стана ясно за облекчителните клаузи?”
Г-жа М.Киранова – Кмет на общината: “ Този проблем се коментира на заседание на 
двете постоянни комисии към ОбС.В този смисъл преговорите, които ще проведе Кмета 
на общината, няма да има облекчителни клаузи, а задължителни, за тези които ще 
добиват дървесина.”
Г-н С.Севев – Председател на ИК: “Незная какви количества  се добиват от дадените 
отдели, но да не се прехвърлят добивите, за които трябва да има търг?”
След, като не постъпиха други предложения за изменения и допълнения се премина към 
гласуване на така предложената докладна записка.
С 12 гласа “за”: А.Донкова, М.Куру, М.Живкова, М.Гайдов, О.Николов, Д.Донев, Ж.
Желязков, Б.Бозов, Н.Димитрова, М.Кайкова, И.Жечев, С.Севев;
 без “против” и 1 – “въздържал се”: С.Чернокожев, предложението се прие. 
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.53, ал.2,т.3 и ал.4, чл.57, ал.1 и ал.6 от 
Закона за горите, чл.80, ал.2, т.3 и ал.8, чл.86, ал.1 от Правилника за прилагане на 
Закона за горите, чл.103, ал.2, т.3 от Наредбата за реда за придобиване, упрвление и 
разпореждане с общинско имущество, във връзка с чл.27, ал.4 от ЗМСМА, Общински 
съвет – Смядово прие 

РЕШЕНИЕ №346
1. Ползването на дървесина от Общинския горски фонд в отделите 253 ”е”, 250 “р”, 252 “
п”, 43 “л”, 43”н”, 43 “о” , 43 “щ”, 253 “з”, 254 “б”, 247 “к”, 249 “ к”, 205 “с”, 257 “д” да се 
осъществи чрез преговори за предоставяне на сечища.
2.Възлага се на Кмета на община Смядово да осъществи преговорите с потенциални 
ползватели, при които да се договарят специфични условия и изисквания по реда на 
Закона за горите и Правилника за неговото приложение.
СЕДЕМНАДЕСЕТА  ТОЧКА
ДОКЛАДНИ И ПИТАНИЯ

Предложение за отпускане на помощ
Молбата за отпускане на финансова помощ на лицето Галина Нестерова Цъйсар е 
разгледана на заседание на двете постоянни комисии към ОбС.
На заседанието на ОбС – Кмета на с. Янково, запозна всички общински съветници със 
социалното и материално положение, в което е изпаднало семейството.
След като всички бяха съгласни с направеното предложение се пристъпи към гласуване
Единодушно с 13 гласа “за”, без “против” и “въздържали се” докладната се прие.
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗСМА, постъпила молба с вх.№ 34/11.04.2007г. и във 
връзка с чл.27, ал.4 от ЗМСМА, Общински съвет – Смядово прие 

РЕШЕНИЕ №347
Общински съвет – Смядово отпуска финансова помощ на Галина Нестерова Цъйсар с 
постоянен адрес с.Янково, ул.”Хан Аспарух” №5 в размер на 200.00 /двеста лева/.
Поради изчерпване на дневния ред инж.А.Донкова даде думата на присъстващите в 
залата граждани да зададат въпросите си към общинските съветници или ОбА.
Д-р С.Севев – Председател на ИК: “На предното заседание на ОбС попитах за 
решението за настаняването на политическата партия в общинско жилище.”
Г-жа М.Киранова – Кмет на общината: “Съгласно правилника на ОбС д.р С.Севе да 
зададе въпроса си в писмен вид и ще му бъде отговорен описменно.”
Поради изчерпавен на дневния ред и въпросите от страна на граждани и общински 
съветници Председателят закри заседанието на Общински съвет – Смядово.

                                      
                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМЯДОВО:
                                                                                                          /инж. Ася Донкова/
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На 29.03.07г. на децата беше организирана 
екскурзия до Златната църква в с.Шипка. 
Отпочинали и доволни на 30.03.07г.
Малките ,,малгаритки” отпътуваха за гр.
София, където ги очакваше следващото  
предизвикателство- конкурса ,,Орфеева 
дарба”. За ІІІ-тия Национален конкурс 
Орфеева дарба” гр.София също бяхме 
получили покана за участие. Изратихме си 
заявката и започнохме усилена подготовка. 
Децата и ние ръководителите вложихме 
всичко от себе си, за да можем достойно да 
се представим на този престижен конкурс. 
Този път ние носехме голяма отговорност: 
веднъж показахме, че можем- през 2005г. 
станахме сребърни медалисти, а сега 
трябваше да се докажем, да се задаржим на 
върха. Да станеш звезда е лесно, но по-
трудно е да се задаржиш да грееш на върха. 
Но когато си упорит и влагаш в работата си 
много хъс и енергия, резултатите са налице.
Не случайно децата пеят :
   ,, Слънчеви сме ний деца, правим чудеса
       радост ще ви донесем, слънчеви лъчи.
       Сбъдват се повярвйте, крилатите мечти
       трябва да си упорит и всичко е наред…”
                                              / песен ,,Мечта” / 
През 2005г. в конкурса ,,Орфеева дарба” ние 
взехме участие с 2 детски песни. Но този път  
имахме самочуствие на победители и 
решихме да покажем какво могат децата на 
Смядово. Смело се явихме в раздела 
Популярна и детска забавна песен” с 14 
детски песни в 2-ве възрастови групи: І-ва от 
4 до 7год.  и  ІІ-ра възрастова група от 8 до 11
г. Представихме 2 квартета и 3 индивидуални 
изпълнения. Песните: ,,Маргаритки” , ,,Мечта” 
,,Прощавайте” , ,,Послание” , ,,Молба” , са 
авторски написани специално за нашите 
възпитаници. Конкуренцията беше жестока и 
имаше деца от цялата страна: София, Варна, 
Бургас, Велико Търново, Стара Загора , 
Панагюрище, Севлиево, Червен бряг, Елин 
Пелин и др. Въпреки голямата конкуренция, 
строгото и компетентно жури с председател 
проф. Галина Стоянова, децата от ДВГ”
Маргаритка”малките звездички на Смядово, 
заблестяха с ярка светлина. Доказаха, че 
Орфей има наследници и в Смядово, че и в 
малките градчета се рждат таланти. Те бяха 
удостоени с шест медала.
Върнахме се с престижни награди от ІІІ-тия 
Национален детско-юношески конкурс за 
музикално и танцово изкуство „Орфеева 
дарба” гр.София:
       ДВГ”Маргаритка” – І-ва възрастова група 
– златен медал
       квартет „Маргаритка” – І-ва възрастова 
група – сребърен медал
       ДВГ”Маргаритка” – ІІ-ра възрастова група 

– бронзов медал
                 ИНДИВИДУАЛНИ ИЗПЪЛНЕНИЯ:
   Ивана Иванова Петкова – 6 год. –    сребърен 
медал
     Рени Иванова Николова – 6 год. – бронзов 
медал
       Иванка Живково Тодорова – 10 год. – 
сребрен медал
Нямаше да греят тези малки звездички от ДВГ
”Маргаритка” ако не беше подкрепата на 
Общинска Администрация и лично кмета на 
общината г-жа Маргарита Киранова и зам. 
Кмета г-жа Величка Жечева. Участието на 
малките ,,маргаритки” в тези конкурси бе 
възможно блогодарение на моралната и 
финансова на Община Смядово, на тези хора 
с благородни сърца, които правят всичко 
вазможно за развитието на децата в нашия 
град. Защото, когато се работи за развитието 
на децата и не им се предоставя поле за 
изява, просто всичко е безсмислено. А в 
чистата детска душа, най-добре се вижда 
искрената и неподправена благодарност:
                     ,, Ще порастнем ний големи
                        някой ден ще отлетим.
                        Споменът за теб ще грее,
                        ще грее в нашите сърца”… 
                                             /песен „Смядово”/
        Мнения на родители за  участията    на     
ДВГ” Маргаритка” в тези конкурси:
 Галина Дучева /майка на Ивана и Екатерина 
Иванови / -  ,, Вълненията и притесненията по 
изпращането на децата ми / малките ,,
маргаритки” Ивана и Екатерина/ на 
конкурсите в Казанлк и София, бяха моми.
ентално засенчени от новината за победата, 
въпреки, че тайно в себе си бях сигурна, че 
нашите деца ще донесат златото в Смядово. 
Техният труд, на който ги научиха г-жа Димова 
и г-н Шайков, дългите репетиций, фалшивите 
нотки и плахите усмивки пред публиката, бяха 
увенчни с огромен успех. Гордея се, като 
майка на медалистка и благодаря от сърц на 
екипа, създал ДВГ”Маргаритка” – пожелавам 
им още много битки и победи! Благодаря и на 
Общинска Администрация гр.Смядово и 
лично на кмета г-жа М. Киранова и зам.кмета  
г-жа В. Жечева. Искрено се надявам да 
продалжават да правят и невъзможното, а 
ДВГ”Маргаритка”, ще доказва, че го 
заслужава.
     Живи и здрави бъдете, наши звезди и 
напред към нови успехи!!!”
Росица Димитрова / майка на Мартин 
Димитров/ -  ,, Изключително съм доволна от 
изявите на ДВГ”Маргаритка”. Независимо, че 
са малки упешно и достойно представят 
малкият ни град. Децата са много 
ентусиазирани и с желание репетират, пеят и 
участват в конкурси. Горди сме от факта, че 
благодарение на тях много хора чуха за 
малкият град Смядово. Поздравявам технте 
ръководители г-жа Д.Димово и г-н С.Шайков, 
за търпението, старанието и ентусиазма с 
който работят и успяват да подготвят децата. 
Благодарим на Общинска Администрация гр.
Смядово за моралната и материалната 
подкрепа към децата, защото без финансова 
помощ, групата трудно би успяла да участва 
на такива престижни конкурси.
     Пожелавам на децата от ДВГ”Маргаритка” 
и техните ръководители, все по-големи успехи 
на музикалната сцена.
                                                        Д.Димова

   Отново на върха   
      продължение от първи брой

Отново Смядово първи на  
областно състезание 

 
На 20.04.2007г. в СОУ “Трайко Симеонов” гр.Шумен 
се проведе областно състезание “ Защита при 
бедствия, аварии, катастрофи”. Целта на това 
състезание е да провери нивото на придобитите 
през основния курс на обучение знания, умениея и 
навици за действия при бедствия, аварии, 
катастрофи. Състезанието се проведе в две части - 
теоретична, в която участниците решаваха тест и 
практическа, в която трябваше да покажат умения, 
бързина и съобразителност. Бяха обособени четири 
центъра за действие: 
1 център” Природни бедствия” в които състезателите 
трябваше да демонстрират правилата за поведение 
и действие при земетресение и наводненине;
2 център“Защита при промишлени аварии и 
катастрофи” - правилата и действията при 
радиоактивно замърсяване и промишлени отрови;
3  център “Индивидуални средства за защита” - 
изготвяне и поставяне на памучно-марлена 
превръзка, правила за подготовка и поставяне на 
противогаз;
4  център  “Първа помощ”, в който състезателите 
трябваше да окажат първа помощ на пострадали с 
различни наранявания. В областното състезание 
участваха 15 отбора от гр. Шумен и областта. 
Община Смядово беше представена от отбора на 
СОУ “Св.св.Кирил и Методий” гр. Смядово в състав 
Десислава Красимирова, Павел Димитров Баев и 
Стойко Илков Маринов. Отборът се класира на 1-во  
място и ще представя област Шумен на 
Републиканското ученическо състезание “Защита 
при бедствия, аварии и катастрофи” на 16,17 и 18 
май тази година в гр. Бургас. Другата добра новина е 
че същият отбор събра най-много точки в центъра за 
оказване на първа помощ и ще представя областта 
на Нацонално състезание за оказване на първа 
помощ в гр. София.
                                                                    Смядово

ЛЮБОПИТНО
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                СМЯДОВО И ТУТРАКАНСКАТА ЕПОПЕЯ
                               продължение от 1 стр.
На 5 май 2007 г. на мемориалния комплекс “ Военни гробница - 
1916 г. ” край гр. Тутракан тържествено ще се освети параклис “ 
Св. Георги Победоносец” от негово Високопреосвещенство 
Русенския митрополит Неофит, заедно с това ще отбележим и 
за пръв път Деня на храбростта и на българската армия. 
Тържествено ще бъде осветено знамето на един от полковете 
на 4 - та Преславска дивизия. С изграждането на параклис “Св. 
Георги Победоносец”, всъщност се изпълнява последната точка 
от решението  на Щаба на 4 - та Преславска дивизия от 6 сеп-
тември 1917 г. - да се изгради храм на това място, за да могат 
поколенията тук да паднат ничком пред костите на хилядите 
войни загинали за отечеството и запалят свещ в тяхна памет.
 
Общински съвет - Смядово по протокол № 5 от 19.02.2004г. 
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                  Битката 
Най - сетне Тутракан мигът дочака.
да дойде този ден Велик.
Сигналът “Огън” да вести “Атака”.
Да огласи тържествен вик.

Полето стресна се от залп гръмовен
С “Ура” Преславци дигнаха вълна.
Мъже, поели път съдбовен,
политнаха, презирайки смъртта.

Стотици топове взривиха тишината.
От грохот ехото се развилня.
Фучащи бомби пръскаха се небесата,
снаряди бясно ровеха земя.

Барута сееха фугаси страшни.
Зариваха войници в пепелта.
Вървяха други ожаднели, прашни.
Примамваше ги каменна чешма.

А там се смееше смъртта жестоко,
картечница извиваше снага.
След шепичка вода заспиваха дълбоко
полегнали завинаги в пръстта.

Куршумите свистяха с наслада.
Кинжален огън палеше мъгла.
И ето първи, втори, трети пада.
Покрива се земята с тела.

Но нищичко не спираше вълната.
Ни ямите, ни мрежи от метал.
Кипяха яростно от гняв сърцата
и жертваха живота си без жал.

Последни крачки по пътеката на ада.
минути дълги като вечността.
Врагът отстъпва, към реката бяга.
И знаме българско развява крепостта.

Една от най-славните победи на българската армия във войните за национално 
обединение е битката за Тутраканската крепост. Експозиция „Тутраканска епопея” 
представя тази величава битка, край тихия бял Дунав, поставила победоносното 
начало на освободителния поход на българската армия в Добруджа.
След Междусъюзническата война и последвалата Първа национална катастрофа 
узаконена с Букурещкия мир от 28 юли 1913 г., Южна Добруджа е включена в 
пределите на Кралство Румъния. Новонастанилите се румънски власти влагат 
значителни средства за укрепване на новата гранична линия. За две години 
превръщат Тутракан в една от най-мощните крепости на р. Дунав. Това е 
продиктувано от близостта на Тутракан до румънската столица, а също така и 
създаването на удобен плацдарм за по нататъшни военни действия на 
територията на България. Крепостта има 15 форта на 1-2 километра един от друг, 
две отбранителни линии, землени и бетонни укрепления, оръдия , картечни 
гнезда, три реда телени заграждения и множество вълчи ями. Отбраната е 
поверена на 15-та и 17-та пехотна румънска дивизия с численост 39 000 души, 
246 оръдия, 78 картечници и на придадения към крепостта дунавски флот, в 
състав 4 монитора, 8 стражеви кораба и 4 канонерки.

На 1 септември 1916 г. България, за да защити националната си гордост, обявява 
война на Румъния. Срещу внушителната румънска сила е противопоставена част 
от 3-та българска армия в състав – 4-а Преславска пехотна дивизия, І-ва бригада 
от І–ва Софийска дивизия,  Дунавският българо-германски отряд и придадените 
им части под общото командване на началника на 4-та Преславска дивизия 
генерал-майор Пантелей Киселов с численост 55 000души, 132 оръдия и 53 
картечници. 

Началото на атаката е на 5 септември сутринта. Въпреки ожесточената 
съпротива на румънците до вечерта главната укрепена позиция пада. На 6 
септември настъплението продължава със същия устрем. 15.30 часа румънският 
гарнизон капитулира. В 18 часа ген. Пантелей Киселов влиза в освободения 
Тутракан. Българската армия пленява 450 офицери, 28 000 войници и цялото 
въоръжение на противника. Мълниеносната победа при Тутракан, поставя 
началото на освободителния поход в Добруджа и прославя българското оръжие и 
героизма на българския войник в целия свят. Народът я нарече „епопея”.
                                                                                                                         Смядово


