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ПЪРВОТО  ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО
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ОБЩИНА СМЯДОВО
До г-н Румен Димитров 
Управител 
на “РУМИЛ АГРО”ЕООД
ул. “Възраждане” № 69
с. Янково, общ. Смядово

БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО

Уважаеми господин  Димитров,

   От името на гражданите на община Смядово и лично 
от мое име, Ви благодаря за оказаната безвъзмездна 
помощ при преодоляване на възникналите 
неблагоприятни обстоятелства в резултат от 
падналият обилен снеговалеж в началото на 
календарната 2008г.
      

 14.01.2008г.                                      Кмет 
  гр. Смядово                                      на община Смядово

Календар 
на стр. 4

Национални 
литературни
конкурси
на стр.4

За вас кандидат 
студенти

Ще има ли доктор в 
село Янково и 
района
на стр.3

Очаквайте нова 
информация в следващи 
броеве

      Два месеца след изборите за  
местна власт, ръководството на 
Община Смядово беше изправено 
пред първото си голямо 
предизвикателство. Падналият обилен 
сняг в началото на новата година беше 
посрещнат със строга организация, 
ред и дисциплина от страна на 
екипите, които почистваха пътищата в 
общината, като действията се 
ръководиха от кмета на общината д-р 
Севи Севев и зам.кмет Станислав 
Ангелов. 
         С техника участваха следните 
фирми:
1. “Строителство и строителни машини
” ЕООД - гр. Смядово;
2. “Технострой” - гр. Смядово
3. “Сибиел” - гр. Смядово
4. “Румил” АД - с. Янково
5.  Пенчо Банчев Йорданов от село 
Риш, който от първият ден на кризисна 
обстановка помага на своите съселяни 
в разчистването на улиците. 
               Похвално е отношението на 
фирма “Румил”, чието участие е 
безвъзмездно.
          В град Смядово бяха почистени 
първоначално основните пътни 
артерии, така че жителите да имат 
достъп до магазините със стоки от 
първа необходимост, аптеки,училище, 

детска градина и ясла, здравни 
кабинети и ЦСМП. 
         Крайно утежнената обстановка в 
районите на селата Черни връх, 
Кълново, Ново Янково, Бял бряг 
поради обилният снеговалеж и 
навявания наложи използването на 
тежки верижни машини. Борбата с 
природната стихия продължи 60 часа. 
60 часа непрекъсната работа от 
страна на екипите да направят 
проходими пътищата в общината.
      Всички болни на хемодиализа от 
град Смядово, с. Янково и с. Риш бяха 
своевременно откарани до здравно 
заведение в град Шумен.
      На 3 януари верижна машина 
помогна на заседнал автобус в пътния 
участък между село Кълново и 
Ивански, с 40 човека пътници.
      Магазините в град Смядово бяха 
зареждани с хляб и хранителни 
продукти. На 4 и 5 януари с помощта 
на високо проходими машини бяха 
закарани хляб и хранителни продукти 
и на селата Черни връх, Бял бряг, 
Александрово.
        На 5 януари беше отворен пътя 
Шумен Бургас през Ришки проход и 
общината се включи активно  в помощ 
на полицията с две машини за 
разчистване и освобождаване на пътя 

на 20 - те ТИР-а, блокирани от снега в 
района на бензиностанция “Петрол”.
      Но снега взе и своите жертви. В 
селата Риш и Янково имаше два 
смъртни случая. И при двата общината 
съдейства на полицията и пое 
транспорта на лекарите до местата на 
трагичните случаи.
                              продължава на 2 стр.
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Извлечение от Наредба № 1

V. Опазване на общественото имущество 
и поддържане на приветлив и естетичен 
вид на населените места
Чл.12 Поддържането на приветлив и 
естетичен вид на населените места и 
опазването чистотата на територията на 
цялата община,   редовното   почистване      
/метене, миене, снегопочистване и др./ на 
улиците, площадите, градините, парковете, 
терените в жил.квартали, общите части на 
сградите, градините и парковете, 
транспортните средства за обществено 
ползване, обществените сгради, местата 
край водните площи и кооперативните 
пазари е задължение на:
1.Общината.
2.Учреждения, фирми и общ. 
организации, стопанисващи 
производствените, административни и 
складови сгради, помещения, гаражи, 
паркинги, кооперативни пазари и др. имоти, 
както и прилежащите към тях части от 
тротоари, улични платна и др.
3.Гражданите /собствениците и 
наематели/ на поземлени имоти, сгради,  
постройки и съоръжения с прилежащите им 
части от тротоари и улични платна, както и 
относно местата на които паркират МПС и 
терена около тях.
Нарушителите по чл.12 се наказват с глоба 
от 50лв.
Чл.13 Собствениците и други обитатели 
на жилищни        сгради и      поземлени 
имоти /заедно с домоуправителите/, 
ръководителите на фирми, учреждения и 

Продавам люцерна за косене.
Калинка Жечева      тел. 0898567221

       О Б Я В А

       В края на 2007 година кмета на 
община Смядово д-р Севи Севев подписа 
договор с Директора на Дирекция ” Бюро 
по труда” град Велики Преслав за 
изпълнение на одобрения проект по 
Националната програма “ От социални 
помощи към заетост”.
     Съгласно договора за община Смядово 
са одобрени 55 работни места, 
включващи дейности от комунално битов 
характер, дейности с траен и остатъчен 
ефект - почистване на речни корита, 
третокласна и четвъртокласна мрежа в 
рамките на населените места от 
общината, поддръжка на спортни 
съоръжения в целодневните детски 
градини и училища, както и дейности с 
почасов измерител - охрана и социални 
дейности. Освен охраната на базата на 
дейност “ Чистота ” към Община 
Смядово, общината осигурява охрана и в 
Средно общообразователно училище“Св.
Св.Кирил и Методий” град Смядово.
    Към социалните дейности, включващи 

Домашен социален патронаж и Домашен 
помощник, част от заетите лица ще 
помагат в приготвянето на храната за 
възрастни хора, а други ще обгрижват 
лица, които нямат решение от ТЕЛК за 
инвалидност.  В общината такива лица са 
27 и те ще бъдат обгрижвани.
 По дейност “Социален асистент” от 
началото на тази календарна година ще 
работят 10 социални асистенти, 
разпределени по населени места както 
следва : град Смядово - 6; село Янково -1; 
село Риш -1; село Веселиново - 2.
  Те ще се грижат за 30 болни лица, 
притежаващи решение от ТЕЛК за над 
90% неработоспособност. Социалните 
асистенти са преминали курс на 
обучение, квалифицирани са и имат 
готовност да предоставят този вид 
социална услуга на нуждаещите се лица.
                                                               /с

И ТАЗИ ГОДИНА ПРОДЪЛЖАВА 

Получен беше и сигнал за бедстващ 
автомобил с деца на пътя между 
селата Желъд и Арковна. Кмета на 
общината д-р Севи Севев и зам. кмет 
Станислав Ангелов, се отзоваха 
заедно с представители на 
Гражданска защита и Противопожарен 
участък Смядово, с незабавна помощ.
       В село Бял бряг с помощта на 
кмета на селото Стела Стоянова, беше 
съдействано за настаняването на 
шофьор на закъсал ТИР, до 
освобождаване на пътя.
   Беше оказана своевременна помощ 
и на ТИР, който беше препречил 
кръстовището при влизане в Смядово.
      Разбира се работата не спира до 
тук. Продължава почистването, 
опесъчаването на критични пътни 
участъци.
 На 7 януари учениците отново 
тръгнаха на училище след зимната 
ваканция. В резултат на ниските 
температури и не отопляне на 
сградите, температурите в класните 
стаи през първия учебен ден са били 
малко под нормалните. Но до края на 
деня това е било преодоляно във 
всички училища на територията на 
общината.Осигурени са хора за 
почистване на околосградните площи. 
Всички училища и детски градини 
разполагат с нужното им количество 
гориво.

       Поради ниските температури и 
заледяването Общинска 
администрация съветва възрастни, 
болни хора без основателна причина 
да не излизат навън.

обществени организации са длъжни да 
осигуряват:
1.Събирането на сметта в определени 
съдове.
2.Поддържане чистотата на дворовете и 
тротоарите пред сградите.
3.Почистване на снега по тротоарите, 
посипването им със сол и пясък, 
отстраняване на ледени висулки.
Нарушителите се наказват с глоба от 10 лв. 
до 50 лв.
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Т Ъ Р Г
         На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, 
чл.64, т.2 и чл.65, ал.1 от Наредбата за 
реда за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество и 
във връзка с Решение № 326 по Протокол 
№ 3/05.03.2007 година на Общински съвет 
– Смядово със Заповед № 8/08.01.2008 
година на Кмета на Община Смядово e 
насрочен търг с явно наддаване за 
отдаване под наем на земи от общинския и 
остатъчен поземлени фондове, както и на 
училищни земи, стопанисвани от 
общината.
     Търгът ще се проведе на 23.01.2008 
година /сряда/ от 14.00 часа в сградата на 
Община Смядово.
     Краен срок за внасяне на депозита в 
размер на 10% от началната тръжна цена 
– до 12.00 часа на 23.01.2008 година в 
касата на Община Смядово.
    Краен срок за внасяне на молбите и 
необходимите документи – до 12.00 часа 
на 23.01.2008 година в Информационния 
център.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА 
УЧАСТИЕ:

 1.Молба по образец.
 2.Копие на документ за 
самоличност за физически лица.
 3.Декларация за платени данъци и 
такси за предходната година.
 4.Декларация, че не дължат към 
общината суми за наеми или лихви.
 5.Документ за внесен депозит.
 6.Копие на удостоверение за 
съдебна регистрация за юридическо лице 
и ЕТ.
 7.Удостоверение за актуално 
състояние за юридическо лице и ЕТ.
 8.Декларация, че фирмата не се 
намира в производство на обявяване в 
несъстоятелност.
 9.Декларация, че фирмата не се 
намира в производство на ликвидация.

       
 Пламена Стоянова

Данни за структурата на 
безработните в община Смядово              
за месец ноември 2007г.   
 

       Продължава тенденцията за намаляване на 
безработицата,  както в област  Шумен / 11,92 % за 
м. 11, 2007 г. /, така и в общината. Най - ниска е 
безработицата в община Шумен - 4,16 %,   
следвана от община  Велики Преслав - 7, 98 %  и 
община Смядово - 9, 98 %. Най - висока е 
безработицата  в   община   Никола   Козлево   -    
43, 58 %. 
     Регистрираните безработни в ДБТ- Смядово са 
322, от тях жени-190 - най- малко в цялата област. 
Безработните регистрирани младежи до 29 години 
са 34. С работническа ппрофесия - 50; 
специалисти - 38; без специалност и професия - 
234. Образователната структура е следната: с 
висше образование - 13; със средно образование, в 
т. ч. средно  специално - 88; с основно образование 
- 165; с начално и по - ниско образование - 56. 
Продължително безработните /над 1 година / - 194. 
Безработни с намалена трудоспособност - 32.

          Края на една календарна година и началото на нова обикновено е време за 
равносметка на постигнато и за различни статистически данни. Ето някои извадки за 
община Смядово: Родените деца през 2007 година в Смядово – 46; Янково - 6; Ново 
Янково - 2; Бял бряг - 2; Веселиново - 7; Риш - 8; общо за общината – 71. За сравнение, 
родените деца през 2006 година в град  Смядово са 32.
          Сключените бракове през 2007 година са 12.
          Общо жители в община Смядово по постоянен адрес са 7704, а по настоящ -7823.
                                                                                                                                             /с

ПОВЕЧЕ РОДЕНИ ДЕЦА ПРЕЗ 2007 ГОДИНА

ЩЕ ИМА ЛИ ДОКТОР В СЕЛО ЯНКОВО

  Във връзка с прекратяването на 
дейността като личен лекар на д-р 
Любомир Димитров, който обслужваше 
жителите на селата Янково, Ново Янково, 
Желъд, Бял бряг, Черни връх и ДВПР -  
село Черни връх, беше проведен разговор 
от кмета  д-р Севи Севев и зам. кмет по 
образование, култура, здравеопазване и 
социални дейности Радостин Добрев на 
община Смядово с д-р Пенкова от РЗОК 

град Шумен за възможността да се намери 
нов лекар.
        За сега отговорът от РЗОК е, че няма 
лекари, които да поемат населението от 
янковски район на община Смядово, като 
са изразени уверения, че при първа 
възможност ще се осигури такъв.
       В момента в ДВПР с. Черни връх  има 
лекар-психиатър, който да обслужва 
домуващите.
           Гражданите на селата  Янково, Ново 
Янково, Желъд, Бял бряг, Черни връх могат 
да използват възможността да се обръщат 
към обслужващите лекари в селата 
Ивански и Друмево и ЦСМП в гр. Смядово. 
                                                                  /с
        

25 януари - Ден на българското радио

      Слушането на радио започва в България през 1923-1924 г.
    Началото на радиоразпръскването в България е поставено през ноември 1929 г., 
когато група инженери, начело с техника Георги Вълков построяват 60-ватов 
радиопредавател в Инженерната работилница в София. През последната седмица на 
месец ноември 1929 г. в ефир за първи път прозвучават думите „Ало, ало, тук е Радио 
София!”. От 1930 г. започва излъчвания предавателят "Родно радио", който от 6 юни 
1931 г. се преименува в Радио София. 
      Министерският съвет в Царство България издава наредба, която е одобрена с указ 
от цар Борис ІІІ от 25.01.1935 г., с която радиоразпръскването в България става 
държавна собственост. Регионалните радиостанции в градовете София, Варна и Стара 
Загора оформят държавното радио на България. За началник на радиоразпръскването в 
България и за ръководител на Радио София е назначен Панайот Тодоров (Сирак 
Скитник).

       ОБЩИНСКО РАДИО СМЯДОВО
     Общинско кабелно радио - Смядово е медия с повече от 50-годишна история. През 
всичките тези години то е било свидетел и   хроникьор  на многопластовия живот на 
града. По традиция радиото и неговият ръководител са участвали много активно в 
местните обществени и културни процеси.
     Въпреки, че имаше едногодишно прекъсване на неговата работа, с Решение на 
Общински съвет Смядово от 20.12.2007 година ще бъде подписан договорът с БТК за 
безвъзмездно ползване на оборудването и изградената кабелна мрежа. По нататъшната 
поддръжка ще се извършва от Община Смядово. 
      Стремежът  ще е да се отстоява характера  на истинска обществена медия, 
отразяваща не само новините и актуалните политически събития, а и най-същностните 
и значими проблеми на гражданите, на обикновените хора.
   Плурализмът, публицистиката, дискусионните рубрики, разширените репортажи от 
актуални събития, многобройните анкети, стремежът да се изпращат позитивни 
послания към слушателската аудитория и да се отстояват изконните български ценности  
ще оформят профила на  програмата.
      Очаквайте първите предавания в края на месец януари.
    За въпроси, сигнали за повреди и молби за нови радиоточки, мнения, препоръки, 
обяви и реклами  телефон: 05351 / 21 30, 0899802031 - инж. К.Русева.  
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 набира желаещи за 
Компютърно обучение- начинаещи

         • в удобно за курсистите  време;
         • възможност за разсрочено плащане;
         • осигуряване на допълнителни 
безплатни консултации;
         • получаване на сертификат за 
завършен модул на обучение;
         • осигуряване на литература.

набира желаещи за 
Обучение по английски език

        •в удобно за курсистите  време;
        •преподавател;
        •възможност за разсрочено плащане;
        •получаване на сертификат за 
завършен модул на обучение;
        •осигуряване на литература.

За информация:
Ирена Иванова мениджър

сградата на Пощата
 20-82 ; 0897631050

                         

О Б Я В А
      Продава се къща на 
ул.”Н.Й.Вапцаров” № 18.
За справки и повече 
информация:
тел.:05351 2467

К А Л Е Н Д А Р

Антоновден - 17 януари

             Православната църква почита паметта на Преподобния Антоний Велики. Празникът е 
наричан от народа Антоновден. 
          В народния календар Антоновден се празнува за предпазване от болести. На този ден 
жените не предат, не плетат, не варят боб и леща, за да не разсърдят чумата, шарката и "синята 
пъпка". Специално омесени за празника содени питки, намазани с петмез, се раздават на 
близки и съседи за здраве. 
          В народните представи живеят двама братя близнаци, ковачите Андон и Атанас, които 
първи изобретяват ковашките клещи. Затова Антоновден и Атанасовден /на 18 януари/ са един 
след друг и се честват като празници на ковачи, железари, ножари, налбанти. 
 Имен ден празнуват Антон, Антония, Андон, Тончо, Донка.

Атанасовден - 18 януари

         Църквата почита свети Атанасий и Кирил Александрийски, но в народните вярвания св. 
Атанас е представен като властелин на снеговете и ледовете. Облечен с копринена риза, той 
отива в планината на своя бял кон и се провиква: "Иди си, зимо, идвай, лято!". Затова и 
празникът е известен и като Среди зима.
       Атанасовден се почита, както и Антоновден, като патронен празник от ковачи, железари, 
ножари и налбанти, а заедно с това и като празник в чест на чумата и шарката. За 
омилостивяване  на    болестта с  е   пекат    питки,    които се надупчват с вилица,   за да не се 
"надупчат" децата от шарка. Жените спазват същите забрани, които характеризират 
Антоновден. На Атанасовден се заколва черно пиле или кокошка, което се приготвя с ориз и се 
раздава на съседи и близки против болести. Перата се запазват, защото се вярва, че притежават 
лечебна сила. В някои райони на страната моми и ергени излизат на поляните, връзват люлки, 
пеят, играят хора.

За вас кандидат 
студенти

   Шуменският университет "Епископ 
Константин Преславски" ще признава 
оценките от държавните зрелостни 
изпити тази година за прием във ВУЗ-а. 

Това е казал  зам.-ректорът по учебната 
дейност доц.Димчо Станков, цитиран от 
Радио Шумен. 

По думите му, оценките ще важат за 
всички специалности, като кандидат-
студентът ще има възможността да 
избира най-високата оценка, която е 
получил, независимо дали от матурите, от 
предварителната кандидатстудентска 
сесия или от редовната през юли.       
                                                                        /с

Национален ученически 
конкурс за есе 

    Краен срок: 14 април 2008 г. (важи 
датата на пощенското клеймо).
      Книжарници   " Хеликон   " и Списание 
"Родна реч" обявяват Национален 
ученически конкурс за есе по книгите, 
отличени с наградата за нова българска 
художествена проза “Хеликон” 2006 г. и 
2007 г. “Проклятието на жабата” от Емил 
Андреев и “Читателска група 31” от Елена 
Алексиева, както и по отличената с 
наградата “Хеликон” за докумен- 
талистика за 2007 г. книга - “Следеният 
човек” от Веселин Бранев.
       Стани критик на едни от най-изявените 
съвременни български автори!
      В конкурса могат да участват ученици 
от 9 до 12 кл. 
   Максимален обем на творбите: до 5 
стандартни страници.
Адрес за изпращане на творбите: бул. 
Васил Левски   №   60,       1000 София,  сп. 
“Родна реч” (за конкурса) 
или на e- mail: rodna_rech@abv.bg.
    На участие в конкурса имат право 
единствено творбите с приложени към тях 
данни на автора: име, училище, възраст, 
пощенски адрес, имейл адрес (по 
възможност) и телефон за  обратна  
връзка.

Национален литературен 
конкурс на тема: “Историята 

на една омагьосана книга” 

Краен срок: 31 март 2008 г. 
     Организаторите на X Национален 
фестивал на детската книга, който ще се 
проведе в гр. Сливен от 7 до 9 май 2008 г. 
под почетния патронаж на г-жа Зорка 
Първанова, обявяват Национален 
литературен конкурс на тема: “Историята 
на една омагьосана книга”.

   В конкурса могат да участват деца и 
юноши на възраст от 7 до 16 години, 
разделени в три възрастови групи: 7 - 10 
години, 11 - 14 години, 15 - 16 години. Всеки 
участник има право да представи до 2 
литературни творби (приказка, 
стихотворение) специално създадени за 
конкурса. Приказките да са с обем до 5 
машинописни страници.
  Творбите за конкурса, с обозначени на тях: 
трите имена, възраст, училище, адрес и 
телефон за контакти, изпратете на адрес:

8800 гр. Сливен   ул. “Никола Карев” № 1
Рег. библиотека “Сава Доброплодни”
за конкурса “Историята на една 
омагьосана книга” или на e-mail: 
reglibsliven@iradeum.com 
тел. за справки: 044/62 53 97 ; 62 39 70 

факс: 044/62 24 41
Журито ще оценява творби, представени 
само в печатен вид или изпратени на е-mail.

Национален литературен конкурс "Хермес" за автори до 25 г. 
Краен срок: 31 януари 2008 г. 
Издателска къща "Хермес" обявява Втори Национален литературен 
конкурс.
Ръкописи се приемат на адрес:Пловдив, ул. “Богомил” № 59
тел: 032/ 630 630Е-mail: info@hermesbooks.com


