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За Вас футболни запалянковци 
Отново убедителна победа

       Отбора на ФК Смядово постигна втора 
убедителна победа ...

на стр.4

СЪОБЩЕНИЕ
     На 22.10.2007г. от 15:00 часа във Възрожденски 
комплекс - Смядово ще се проведе обучение на 
членовете на секционните избирателни комисии на 
територията на общината, организирано от Община 
Смядово и  Общинската избирателна комисия .
                                                                                            /С

Уважаеми читатели,

ВИЕ ПИТАТЕ...  НИЕ ОТГОВАРЯМЕ...

   На 10 октомври 2007 година бе обявен поредния търг за 
отдаване под наем на земи от общинския и остатъчен поземлени 
фондове, както и на училищни земи, стопанисвани от общината.      
    Общината стопанисва само училищни земи в тези населени 
места, където няма регистрирани училищни настоятелства. 
Такива са училищните земи на с.Веселиново, с.Риш и др.
 Със земите на СОУ  ”Св.св. Кирил и Методий” – Смядово се 
разпорежда Училищно настоятелство. Голяма част от тези земи 
обаче вече са отдадени под аренда. Така например на 2 октомври 
2006 година е сключен договор за аренда на 94.973 дка училищна 
земя в месността ”Лопова” между ИВАНКА ПЕТРОВА НИКОЛОВА 
– Председател на Училищното настоятелство и ЛИЛЯНА 
СТАНЧЕВА КАЙРЯКОВА – управител на “СИБИЕЛ”ООД за срок от 
25 години при цена от 5.50 лв. на декар, като през целият период 
на действие на договора цената не се променя.
 По подобен начин, т.е. при същите условия са подписани и 
договорите със “Строителство и строителни машини” ЕООД  - за 
504.726 дка ниви общо, зад цеха за маслени радиатори, отново за 
25 години, отново по 5.50 лв. на декар без право на промяна на 
цената през тези 25 години.

Земеделски стопани питат:
Защо не се обявяват смядовските 
училищни земи? 

За транспорта в Община Смядово

 През 2003 година Община Смядово провежда конкурс за 
възлагане на обществен превоз на пътници по транспортната 
схема на Общината, като линиите са разделени на 6 пакета. 
Явилият се превозвач – «Шумен - Пътнически автотранспорт» 
ООД гр.Шумен участва само за пет пакета, като за линиите в 
янковски район – шестият пакет – не проявява интерес като 
нерентабилни. Община Смядово продължава да търси превозвач 
за янковски район. Още два пъти обявява конкурс, но до 
настоящият момент такъв не е намерен. Липсата на транспортна 
осигуреност със селата от този район и най-вече невъзможното 
извозване на работещите в ДВПР – с.Черни връх наложиха 
Община Смядово да кандидатства пред Министерството на 
финансите за средства за закупуване на автобус за служебни 
нужди.
 И както всички виждате, работещите в общинските 
дейности в янковски район се извозват с автобус ОТОЙОЛ Ивеко 
ползван единствено и само за нуждите на общината. Това 
пояснение се налага, тъй като Община Смядово няма лицензия за 
превозвач и не може да превозва пътници от населените места 
през които се движи автобуса.
 Тъй като проблемите с транспортното обслужване на 
селата от янковски район се задълбочават, с цел да отговори на 
нуждите на хората от тези населени места, Община Смядово 
предприе действия по лицензирането и като превозвач и спазване 
разпоредбите на Наредба № 2 от 15 март 2002 г. за условията и 
реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване 
на обществени превози на пътници с автобуси и леки автомобили
 След лицензиране на автобуса на Община Смядово ще 
бъде възможно извършването на превоз на пътници от селата 
Ново Янково, Бял бряг, Черни връх , Жълъд и Янково.
                                                                                                        /С 

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА 
КОМИСИЯ СМЯДОВО

       Въз основа на протокол № 10/16.10.2007г. съгласно 
решение №84, Общинската избирателна комисия гр. 
Смядово определя секция №272500004 /Ритуална зала/ 
град Смядово за гласуване на лицата с физически 
увреждания.
                                                                                                         /С

Местни избори 
2007 година ...
          на стр.2 и 3
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Гласуване на 
избиратели с 

физически увреждания

   На основание чл.44 ал.1 т.4 и ал.2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.8, 
ал.1 от Закона за местните избори и Заповед № РД
-149/09.10.2007 г. на Областен управител на област Шумен  и с 
цел осигуряване на нормална обстановка по време на изборния 
ден е издадена Заповед № 627 / 09.10.2007 година на кмета на 
община Смядово, с която:  
 1. Кметовете  на кметства и кметските наместници 
съвместно с органите на Министерство на вътрешните работи 
трябва да осигурят нормална обстановка по време на 
предизборната кампания и в изборния ден – 28 октомври  2007  
година.
 2. Забранява се продажбата и употребата на алкохолни 
напитки в магазините, ресторантите, кафенетата, павилионите 
караваните и др. такива на територията на Община Смядово от 
20.00 часа на 27 октомври/събота/ до 8.00 часа на 29 октомври 
/понеделник/ 2007  год.
 3. Забраняват се всякакви масови прояви на открито на 
територията на общината, създаващи предпоставки за 
нарушаване на обществения ред на 28 октомври 2007  год. 
 4. Длъжностните лица по гражданско състояние да 
уведомят за забраната по т.3 лицата, желаещи да сключат брак 
в датата на изборния ден.
                                                                                                       /С
 

Опазване на обществения 
ред в изборния ден

       Относно гласуване на избиратели с физически увреждания на опорно-
двигателния апарат или с увреждане на зрението, на основание чл. 25, ал. 1, 
т. 3, чл. 27, ал. 1, т. 6, чл. 30, ал. 1 т. 2, чл. 76, ал. 3, чл. 76а, чл. 79а, чл. 81, 
ал. 2, 3, 4, 5 и 6 от Закона за местните избори, Централната избирателна 
комисия за местни избори (ЦИКМИ) е взела решение:
       1. Когато в сграда с повече от един етаж има секции и на горни етажи и 
секцията на избирател с физическо увреждане на опорно-двигателния апарат 
(със затруднено придвижване или ползване на лично техническо помощно 
средство) или на избирател с увреждане на зрението се намира на някой от 
високите етажи, избирателят може да гласува в избирателна секция, която се 
намира на първия етаж (партера), изрично посочена с решение на 
общинската избирателна комисия.
       2. В сградата по т. 1 задължително се обособява поне една секция на 
първия етаж (партера) за избиратели с физически увреждания на опорно-
двигателния апарат и със зрителни увреждания, която да е с най-малко 
избиратели по основен избирателен списък.
       3. Пред избирателната секция по т. 1 се поставя табела и други 
обозначителни знаци, на които се отбелязва и допълнителното й 
предназначение.Табелата и обозначителните знаци се поставят на видимо 
място и задължително на входа на сградата, така че да насочват 
избирателите с физически увреждания към секцията по т. 1.Табелата и 
обозначителните знаци да бъдат достатъчно големи и с шрифт, контрастен на 
фона на знака.
      4. Избирателят с физически или зрителни увреждания удостоверява 
самоличността си с документ за самоличност пред СИК по т. 1.Избирател с 
физически или зрителни увреждания може да гласува и в избрана от него 
подходяща секция. В този случай той се вписва в допълнителния 
избирателен списък на секцията, като декларира писмено, че не е гласувал и 
няма да гласува на друго място.
       5. Когато избирателят е с такова физическо увреждане, което не му 
позволява да извърши сам необходимите действия при гласуването, 
председателят на комисията може да разреши гласуването да се извърши с 
помощта на придружител,  посочен от избирателя.Член на комисията не 
може да бъде придружител.При оспорване на решението на председателя от 
член на комисията спорът се решава окончателно от секционната 
избирателна комисия.Трите имена (собствено, бащино и фамилно)  и    ЕГН   
на     придружителя  се   вписват в  графата " Забележки "  на   избирателния  
списък  от член на комисията.Когато физическото или зрително увреждане не 
позволява на избирателя да се подпише, в полето за подпис член на 
комисията отбелязва "Гласувал". Това обстоятелство се отбелязва в графа 
"Забележки" и в протокола на секционната избирателна комисия.
       6. Неграмотността не е основание за гласуване с придружител.
       7. Не се разрешава на едно лице да бъде придружител на повече от 
двама избиратели.
       8. Общинските избирателни комисии следят за осигуряване на условия   
за   гласуване   на   избирателите   с   физически   и   зрителни увреждания, 
като за целта взаимодействат с областните и общинските администрации.
       9. Секционната избирателна комисия осигурява подреждането на 
изборното помещение в съответствие с изискванията на закона, както и с 
оглед на осигуряване на достъп до гласуване на лица с физически или 
зрителни увреждания;
     10. Не по-късно от 19 октомври 2007 г. общинските администрации 
уведомяват ОИК за предприетите от тях мерки, позволяващи на 
избирателите с физически и зрителни увреждания да се придвижват и 
гласуват в изборния ден.
     11. Не по-късно от 20 октомври 2007 г. ОИК оповестява чрез масовия 
печат, чрез местния печат и по друг подходящ начин (местни радиовъзли,  
кабелни телевизии,  радиоточки,  поставяне  на обяви  на публични и 
общодостъпни места и др.):
         - къде се намират специализираните секции за гласуване на хората с  
физически  увреждания  на  опорно-двигателния  апарат и  зрителни 
увреждания;
         - телефони и адреси на фирми, общински предприятия и други, на 
които могат да се правят заявки за помощ в изборния ден;
       - от коя дата и в кои часове се приемат заявките.
      12. Общинските избирателни комисии съвместно с кметовете на общини 
и кметовете на кметства определят мерките за осигуряване на достъпно 
място за паркиране на автомобилите пред сградите по т. 1 за запазване на 
паркоместа; за изграждане на тротоарни и стълбищни рампи с наклон не 
повече от 5 % (1:20) с двустранни бариери, предпазващи от изпадане; за 
изграждане на временни рампи от твърд материал; за изграждане на кабини 
за гласуване в секцията по т.   1.   
                                                                                                                 /С

ОБЩИНА СМЯДОВО 

    Уведомява жителите на общината за предприетите действия, позволяващи 
на избиратели с физически и зрителни увреждания да упражнят 
безпрепятствено конституционното си право на глас като се предвижват и 
гласуват в изборния ден – 28 октомври 2007 год.
    1. Избирателните секции в Община Смядово са образувани при 
възможност /наличие на сгради и помещения/ на партерни етажи /терен – 
ниво/ или първи партерни етажи, а именно:
гр.Смядово - “Богданова къща”-Помещението е на партерен етаж и достъпа 
на хора с увреждания е безпрепятствен
гр.Смядово - СОУ”Св.св.Кирил и Методий”-Секцията е организирана на 
първи партерен етаж.
гр.Смядово - Общ.сграда “Беджека”- Помещението е на партерен етаж и 
достъпа на хора с увреждания е безпрепятствен
гр.Смядово - Ритуална зала - Помещението е на партерен етаж и достъпа на 
хора с увреждания е безпрепятствен
гр.Смядово - У-ще “Кирил и Методий”- Секцията е организирана на първи 
партерен етаж.
с.Александрово - Читалището - Секцията е организирана на първи партерен 
етаж.
с.Бял бряг - В кметството - Секцията е организирана на втори етаж.
с.Веселиново - ОУ”Св.Св.Кирил и Методий” - Секцията е организирана на 
първи партерен етаж.
с.Желъд - В кметството - Помещението е на партерен етаж и достъпа на хора 
с увреждания е безпрепятствен
с.Кълново - Читалището - Помещението е на партерен етаж и достъпа на хора 
с увреждания е безпрепятствен
с.Ново Янково - Читалището -  Помещението е на партерен етаж и достъпа 
на хора с увреждания е безпрепятствен
с.Риш - В кметството - Помещението е на партерен етаж и достъпа на хора с 
увреждания е безпрепятствен
с.Черни връх - В кметството - Секцията е организирана на първи партерен 
етаж.
с.Янково - Читалище - Помещението е на първи партерен етаж 

   2. От 22.10 до 25.10. 2007 год. в рамките на законоустановеното работно 
време на телефон 20 33 могат да се правят заявки за помощ в изборния ден.

                                                                                                                    /С 
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Бюлетина за общински съветници-Смядово 2725

Демократи за силна България

Камара на експертите

ДПС Движение за права и свободи

Национално движение за права и свободи

Съюз на демократичните сили

Политическо движение “Социалдемократи”

ПП“ГЕРБ”

9  НЗП “Никола Петков”

10

11

12

13

14

15

16

АТАКА

Българска социалистическа партия

Национално движение Симеон Втори

Зелена партия

”ДРОМ-Движение за равноправен обществен модел”

Комунистическа партия на България

РОМА
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Ю
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!

Бюлетина за кмет на община Смядово-2725

2

3

4

6

8

Демократи за силна България
Кръстю Иванов Баев

Камара на експертите
Маргарита Георгиева Киранова

ДПС”Движение за права и свободи”
Радостин Добрев Димитров

Съюз на демократичните сили
Станислав Кирилов Ангелов

ПП”ГЕРБ”
Иванка Петрова Николова

11 Българска социалистическа партия
Севи Атанасов Севев

13
Зелена партия
Николай Ламбов Кулев
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Бюлетина за кмет на община Смядово

Бюлетина за кмет на с. Веселиново
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Издание на Общинска администрация Смядово
Предпечатна подготовка и компютърен дизайн:инж.Камелия 
Русева
Редакторска колегия:инж.Василка Недялкова, Милко Йоргов, 
Димитрина Маринова, Станислава Димитрова 

Печат: ПЕЧАТНА БАЗА “ПОЗВЪНЕТЕ” - ВАРНА 
Рекламна агенция Инекс ул. Братя Шкорпил 31 Б телефон: 

052/ 60 40 59 
 е-mail: inex@pozvanete.bg

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
     

        ЕОН България Мрежи АД
         гр. Горна Оряховица

         ул.”Съединение”№151
        Регионален център Шумен

        гр. Шумен
        бул. “Плиска”№1

   Съобщава, че поради профилактика на 
съоръженията ще бъде прекъснато 
токозахранването по следният график:

На 22.10.2007г. от 08:00ч. до 17:00ч.
село Риш, село Веселиново, село 
Александрово;

На 24.10.2007г. от 08:00ч. до 17:00ч. 
село Кълново;

На 25.10.2007г. от 08:00ч. до 17:00ч. 
село Янково, село Ново Янково, село Бял 
бряг, село Жълъд, село Черни връх;

На 22.10.2007г. от 13:00ч. до 17:00ч.
град Смядово - трафопостове:”Комбината”, 
“Кирил и Методий”, “Военна”; 

На 23.10.2007г. от 08:00ч. до 17:00ч 
останалата част от града.

                                                               /С.

Обява
Продавам къща.За контакт: 0896467456

   На основание чл.111, ал.2 от Закона за 
опазване на околната среда (ЗООС),

ОБЯВЯВА:

   Открит обществен достъп до 
документацията за издаване на 
разрешително  по  чл.   104   от  ЗООС      на 
„Инсталация за обезводняване на оводнени 
петролни продукти и производство на 
разтворители, промишлен газьол, котелно 
гориво”  на фирма  „Мега груп” АД  - 
площадка гр.Смядово. 
 Документите са на разположение на 
обществеността в продължение на 1 месец, 
всеки работен ден  в периода от 11.10.2007г. 
до 12.11.2007г., в сградата на Община 
Смядово, пл. „Княз Борис І” № 2, ет.3, стая № 
9, всеки работен ден от 08.00 до 17.00 часа.
 Лице за контакти: Димитрина 

Маринова - старши специалист ”Еколог”
Тел. за връзка: 05351/2120 

ОБЩИНА 
СМЯДОВО

  ОТНОВО УБЕДИТЕЛНА ПОБЕДА
       Отбора на ФК Смядово постигна втора 
убедителна победа с 6 : 1 този път като гост на 
отбора на ФК Миланово. Голмайстори за нашите 
момчета бяха:
Иван Пенев Калоянов - 3гола, а  Валентин Генчев 
Вълчев, Жечко Николов Жечев, Живко Иванов 
Жечев се отличиха с по един гол.
           В следващата среща на 20.10.2007г. от 15 
часа ФК Смядово е домакин на ФК Кочово .
                                                                              /С

19 Октомври - 
Почита се Йоан 
Рилски Чудотворец 
 

  Преподобният Йоан 
Рилски Чудотворец е 
н а й - в е л и к и я т 
български светец, в 
чието лице народът ни 
вижда покровител и 
застъпник пред Бога.                                           
Роден е  около 876 г. в 
село Скрино, 
Дупнишко. Умира на 
18 август 946 г. на 70-
годишна възраст. 
  Приживе избира 
трудния път на 
от ш ел н и ч е с т вото . 
Дните му минават в 
пост и молитва за 
благополучието на 
своя народ. Около 
него се събират 
последователи, които 
образуват първото 
монашеско братство. 
Преди да напусне този 
свят, Свети Йоан 
написва завет към 
своите ученици и към 
целия народ, който и 
днес звучи поучително    
"Ако ли се намери 
някой измежду вас, 

който сее плевели, 
раздори и други 
съблазни, такъв 
веднага го отстранете 
от вашето събрание, 
за да не обърне това 
в разяждаща 
живеница и да не се 
разпространи злото 
между добрите".
   След неговата 
смърт учениците на 
Св. Йоан Рилски 
пренасят с почести 
тленните му останки 
от Рилската обител в 
древния Средец. 
През 1183 г. мощите 
са пренесени в 
Унгария, но скоро 
след това отново са 
върнати в Средец.   
През 1195 г. цар Асен I 
тържествено пренася 
мощите на Свети 
Йоан в Търново, 
където остават почти 
три столетия. През 
1469 г. реликвата е 
върната в Рилския 
манастир. 

/С

      Отбелязва се от 2002 г., която е 
обявена за Световна година на 
чистата вода. Оттогава в периода 
септември - октомври в цял свят се 
провежда мониторинг върху 
качеството на водата, като се 
наблюдават ключови показатели за 
здравето на хората и 
жизнеспособността на 
екосистемите. 

    Идеята е в този мониторинг да 
участва широката общественост, 
доброволни мониторингови групи, 
организации за контрол на водата, 
училища и неправителствени 
организации. Изборът на водните 
обекти е по желание на 
извършващите мониторинга. 
Данните от цял свят се подават на 
Американската фондация за чиста 
вода. 
                                                                    /С

18 Октомври 2007-
Световен ден за 

мониторинг на водата 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

                На 26 октомври 2007 
година /петък/ от 19:30 
часа по Телевизия 
Шумен ще се излъчи 
филм: “Отчет на мандат 
2003-2007година” за 
община Смядово.

/С

Т Ъ Р Г
     На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.64 
и чл.65 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 № 632/10.10.2007 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 25.10.2007 година 
/четвъртък/ 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 25.10.2007 година в касата 
на Община Смядово.
    Краен срок за внасяне на молбите и 
необходимите документи – до 12.00 часа на 
25.10.2007 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


