
СМЯДОВО
               октомври 2007 г. година I,брой 27           разпространява се безплатно

                               www.smiadovo.bg

    e-mail: obshtina_smiadovo@abv.bg

www.smiadovo.bg

       
                                                                           

общината става след представяне на 
лична карта като в нарочен регистър се 
вписват следните данни за посетители:  
дата, собствено име и фамилия, ЕГН, при 
кого отиват, час на влизане и излизане. 
Данните се обработват на основание 
чл.4,  ал.1,т.5 и 7 от Закона за защита на 
личните данни. Посетителите 
получават временен пропуск карта, който 
при излизане от сградата  връщат на 
дежурния. 
      Влизането на гражданите за 
обслужване в Центъра за информация и 
услуги и Общинската данъчна служба 
става свободно, без да е нужен пропуск-
карта.
    Спортното облекло, потниците и 
тениските са табу за общинската 
администрация в Смядово. Общинските 
служители се задължават да бъдат в 
подходящи дрехи на работните си места. 
   Предпочитащите късите спортни 
панталони и потници също са връщани на 
входа на сградата. Институциите 
трябва да се уважават. 
Администрацията не е увеселително 
заведение. Това е една от формите да се 
възпита респект към дейността, която 
извършват общинарите от една страна и 
ангажираност към личността на 
гражданите от страна на служителите.
Строги са мерките към служителите, 
които идват на работа в неподходящ 
външен вид. Елементарното възпитание 
изисква, когато работиш с хора да 
демонстрираш уважение и чрез облеклото 
си. 
 В трудовоправните взаимоотношения на 
всеки един служител е включена и режийна 
добавка към заплатата за облекло през 
определен период от време. Ако някои от 
тях нямат съответния тоалет в 
гардероба могат да си закупят.
      Повишаване на критериите към 
външния вид са свързани и с етикета и 
протокола, който трябва да се спазва от 
администраторите в общината.  Русите 
коси, голите рамене и късите поли са сред 
най-често срещаните явления в 
различните етажи на властта, което 
обаче е грубо нарушаване на протокола. 
Късите ръкави на мъжките ризи, 
спортните блузи и панталони също са 
сред облеклата, които трябва да излязат 
от облеклото на държавния и общински 
служител.
                                                               /С

В отговор на вашите 
въпроси
КЪДЕ СМЕ НИЕ?

    “Контролна система за достъп до 
кметството и уплътняване на 
работното време ще въведе община 
Търговище. Всеки служител ще получи 
персонална  карта с идентификационен 
код, с която ще регистрира кога влиза и 
кога излиза, кога е в почивка, работи ли 
извънаредно и т.н.
        Очаква се тя да заработи до средата 
на ноември. Специален софтуер ще 
отчита работното време и 
присъствието на всеки чиновник...”
            из в-к “ТРУД” бр.42 16.10.2007г.

           “Нов пропускателен режим в 
сградата на община Шумен ще бъде 
въведен през месец ноември. Това заяви 
пред журналисти  Живко Жечев – 
секретар на общината. Всички граждани 
ще имат пълен достъп до 1 етаж на 
сградата, където се намират гишетата 
на данъчната служба. 
             Контрол чрез магнитни карти ще 
се извършва за достъпа до 2 и 3 етаж. 
След представяне на лична карта, която 
ще бъде сканирана чрез четец, 
гражданите ще получават магнитна 
карта за влизане в сградата. След 
излизане от общината гражданите ще 
трябва да връщат магнитните карти.” 
 “Дарик” Невена Николова16 октомври 2007

   КЪДЕ СМЕ НИЕ?

    Опазването на обществения ред и 
сигурност в сградата на общинска 
администрация Смядово са от голямо 
значение за работещите в нея и за 
посетителите. За целта е осигурен 
ефективен пропускателен режим от 13 
декември 2005 година като на всички 
служители са раздадени персонални 
карти, с която се регистрира кога и кой 
влиза и излиза и дали се спазва работното 
време. 
      Въвежда се пропускателен режим и за 
влизащите в сградата граждани. Хората, 
които са дошли да си вършат личните 
дела  трябва да са в прилично облекло. Не 
се допускат онези, които са в неугледен 
вид, с мръсни дрехи и с джапанки. 
Достъпът на граждани в сградата на 

По повод поставени 
практически въпроси 

   По повод поставени практически 
въпроси по установяване на 
действителните и недействителните 
гласове при проведените обучения на 
ОИК и с оглед гарантиране на принципа за 
всеобщо, равно и пряко избирателно 
право при тайно гласуване на основание 
чл. 10 от Конституцията на Република 
България, чл. 25, ал. 1,т. 4, чл. 80, ал. 2,  т. 
1 и чл. 90 от Закона местните избори 
Централната избирателна комисия за 
местни избори (ЦИКМИ) е взела решение, 
с което:
             1. Бюлетина по установения 
образец, съдържаща положен на две 
места на гърба печат на съответната СИК 
и отразен знак, поставен само в едно от 
квадратчетата за гласуване - "+", "-", "/", "\", 
"I", "Х", "V", "0" или друг знак, от който 
може да се изведе еднозначно волята на 
избирателя, представлява действителен 
глас.
             2. Когато знакът за отразяване на 
вота излиза извън квадратчето на 
съответната партия, коалиция или 
независим кандидат, но не засяга друго 
квадратче, гласът е действителен, 
включително и в случаите, когато навлиза 
в полето на друга партия, коалиция или 
независим кандидат.
     3. Когато върху бюлетината в 
нарушение на принципа за тайно 
гласуване са изписани букви, думи, име, 
инициали, числа, извън случаите на т. 1, 
или е положен подпис гласът е 
недействителен.
              4. Когато в плика освен бюлетините 
има поставени други предмети, 
позволяващи да се разкрие 
самоличността на избирателя, гласът е 
недействителен.

                                                                 /С
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МЕСТНИ ИЗБОРИ 2007

       ИЗБИРАТЕЛЯТ удостоверява самоличността си 
пред председателя на СИК или натоварен от него 
член на комисията със следните документи за 
самоличност:
          - лична карта за българските граждани;
     - зелен паспорт за българските граждани, родени 
преди 31 декември 1931 г. и ползващи се от 
разпоредбите на § 9а от Закона за българските 
документи за самоличност;
      - лична карта или паспорт на гражданин на друга 
държава – членка на Европейския съюз, и 
удостоверение за пребиваване в Република 
България;
       - удостоверение по образец на МВР в случаите 
на изгубена,  открадната или унищожена лична 
карта;
      - военна книжка за наборните военнослужещи.
       НЕ СЕ ДОПУСКАТ до гласуване избиратели, 
представящи други документи, освен изброените по
-горе (като например: задграничен червен паспорт, 
шофьорска книжка, служебен, моряшки или 
дипломатически паспорт и др.). 
    Избирателят получава от председателя на 
комисията или упълномощен от него член по една 
бюлетина за всеки вид избор:
       за избирателите от град Смядово, село 
Кълново, село Александрово,село Ново Янково, 
село Желъд, село Черни връх:
           1. бюлетина за съветници;
           2.бюлетина за кмет на община.
           за избирателите от село Веселиново, село 
Риш, село Янково, село Бял бряг:
           1. бюлетина за съветници;
           2.бюлетина за кмет на община;
           3. бюлетина за кмет на кметство.
     Всяка една от бюлетините се подпечатва веднъж 
с маркирания печат на СИК на мястото, означено на 
гърба на бюлетината, непосредствено преди 
подаването й на избирателя.
   В кабината за гласуване (извън случаите на 
гласуване с придружител) се допуска само 
избирателят, който извършва следните действия:
    - влиза в кабината за гласуване сам;
     - по желание поставя само в едно от квадратчета 
срещу името на избраната от него партия, коалиция 
или независим кандидат знак, изразяващ по 
недвусмислен начин неговия вот за съответната 
листа. Може да бъде изразен вот и само за 
определен вид избор.
  - сгъва всяка една от бюлетините, така че 
означените на гърба на бюлетините места за двата 
печата да се виждат. Бюлетините се сгъват навътре, 
за да не се виждат отпечатаните полета с имена на 
партиите, коалициите и инициативните комитети, 
както и отбелязаното маркиране.
   - излиза от кабината; 
   - получава от член на СИК плик;
   - подава на член на СИК сгънатите бюлетини за 
полагането на втори печат; БЮЛЕТИНИТЕ НЕ СЕ 
РАЗГЪВАТ ОТ СИК! 
     - поставя сгънатите и подпечатани с два печата 
бюлетини в плика;
    - пуска плика с бюлетината в избирателната 
кутия; 
    - полага подпис в избирателния списък, след което 
получава документа си за самоличност;
    - напуска изборното помещение. 
  НЕ СЕ ДОПУСКА вписване на специални символи 
и знаци (букви, числа и др.) в бюлетината които 
позволяват да се разкрие самоличността на 
избирателя.Такава бюлетина Е НЕДЕЙСТВИТЕЛНА.
ВНИМАНИЕ: ВСИЧКИ ЛИЦА, ВКЛЮЧЕНИ В 
ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ СЕ ДОПУСКАТ ДА 
ГЛАСУВАТ.
НЕ СЕ РАЗРЕШАВА:
а) гласуване извън изборното помещение;
б) присъствие на други лица освен гласуващите 
избиратели на разстояние по-малко от три метра от 
кабините (параваните) за гласуване, когато в тях се 
намира избирател;
в) изнасяне на бюлетини и пликове за гласуване 
извън изборното помещение;
г) изнасяне на избирателни кутии, пликове, 
бюлетини и избирателни списъци извън изборното 
помещение след приемането им от комисията и по 

време на гласуването и преброяването на гласовете.

Гласуване с придружител

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. Трите  имена (собствено, бащино и 
фамилно име) и ЕГН на придружителя се вписват в 
графата "Забележки" на допълнителния избирателен 
списък от член на комисията.
Член на комисията не може да бъде 
придружител. Не се разрешава на едно лице да 
бъде придружител на повече от двама 
избиратели. Неграмотността не е основание 
за гласуване с придружител.

Гласуване при издаване на нова лична карта или 
когато личната карта е изгубена, открадната 

или унищожена

    Когато искането за снабдяване с нова лична карта 
е направено в срок, който не позволява получаването 
й до деня на изборите, съответното РП (ОДП) издава 
служебна бележка със забележка и щемпелована 
снимка на избирателя. Върху служебната бележка се 
отразява адресната регистрация на избирателя (
настоящ и постоянен адрес) към 27 декември 2006 г. 
включително.

ГЛАСУВАНЕТО ПРИКЛЮЧВА В 19,00 часа. 

НА ВАШЕТО       
ВНИМАНИЕ

ОТНОСНО МЕСТНИТЕ 
ДАНЪЦИ И ТАКСИ

                    Такса “Битови отпадъци” за 
юридически лица може да се изчисли и 
според количеството на битовите отпадъци. 
За целта заинтересованите юридически 
лица трябва да подадат в срок до 30 
ноември 2007 година, декларация по 
образец в Информационният център на 
Община Смядово, като посочат броя и вида 
на съдовете за битови отпадъци, като имат 
впредвид, че извозването на отпадъците се 
извършва не по-малко от 2 пъти месечно.

                      Имотите, които няма да се 
използват през 2008 година, могат да се 
освободят от такса “Битови отпадъци”, ако 
собствениците или ползвателите на имота 
до края на 2007 година подадат молба - 
декларация по образец в Информационният 
център на Община Смядово, с която 
декларират, че имота няма да се използва 
през следващата година, не е основно 
жилище, както и че за имота няма 
регистрирано потребление на електрическа 
енергия през последните шест месеца преди 
датата на подаване на молба-декларацията.
Обстоятелствата, посочени в декларацията 
се проверяват от комисия, назначена със 
заповед на кмета на община Смядово.
                                                           /СЗастъпници, наблюдатели, 

представители на 
политически партии

Общинската избирателна комисия Смядово 
приема заявления за регистриране на 
наблюдатели, застъпници, представители на 
политическите партии.
 Застъпници на кандидатите за съветници и 
кметове могат да бъдат лица, които имат 
избирателни права съгласно чл. 3 и 3а от Закона 
за местните избори (ЗМИ). Те се регистрират в 
общинската избирателна комисия, която им издава 
удостоверение. Всеки кандидат за съветник или 
кмет може да има по един застъпник във всяка 
избирателна секция в избирателния район, където 
е регистриран.
  Наблюдатели по смисъла на § 1 от 
допълнителните разпоредби на ЗМИ са 
представители на чуждестранни правителствени и 
неправителствени органи и организации, имащи 
отношение към спазването на правата на човека, 
ако са поканени чрез Министерството на външните 
работи; представители на чуждестранни 
политически партии и движения, както и отделни 
лица, поканени от участващи в изборите 
политически партии и коалиции чрез 
Министерството на външните работи, и 
упълномощени членове на Българското 
сдружение за честни избори и граждански права и 
на сдружение “Гражданска инициатива за 
свободни и демократични избори”. На тези лица 
ЦИКМИ издава удостоверения по образец, 
утвърден от Президента на Република България 

      Представители на политически партии,
     предизборни коалиции на политически

     партии и инициативни комитети
 Партиите и коалициите, регистрирали кандидати в 
общинската избирателна комисия, както и 
инициативните комитети могат да упълномощят 
писмено по един свой представител, който има 
право:
а) да присъства при откриване на изборния ден;
б) да присъства в изборното помещение по време 
на гласуването;
в) да носи в изборния ден отличителни знаци на 
съответната партия, коалиция или независим 
кандидат, които нямат характер на агитационни 
материали по смисъла на чл. 65, ал. 1 от ЗМИ;

г) да присъства при отваряне на избирателните кутии 
и при определяне на резултатите от гласуването;
д) да получи извлечение от протокола с резултатите 
от гласуването в съответната избирателна секция, 
съгласно установения образец .
В изборното помещение застъпниците, 
представителите на политическа партии, 
коалиции и инициативни комитети, както и 
наблюдателите заемат най-отдалечените от 
изборната кабина места.
 В изборното помещение може да присъства само 
по един застъпник на съответния кандидат, по 
един представител на съответната политическа 
партия или предизборна коалиция на 
политически партии и по един представител на 
съответния инициативен комитет така, че да не 
пречат на нормалната работа на СИК.
                                                                             /С

“МИСИЯ СПАСИТЕЛ”
 Националният конкурс за детска рисунка 
МИСИЯ СПАСИТЕЛ е съвместна проява на 
Министерство на държавната политика при 
бедствия и аварии, Министерство на 
образованието и науката и Националния дворец 
на децата. Във връзка с неговото провеждане 
тричленна комисия с председател проф.Румен 
Минчев, преподавател в Националната 
художествена академия, извърши подбор и 
класиране на получените рисунки.Освен 
класираните в отделните категории творби, 
още 56 рисунки ще бъдат включени в изложба на 
30.10.2007година от 11:00 часа в аулата на 
Софийския университет”Свети Климент 
Охридски”. 
   Гордост за нас е, че в изложбата ще има 
рисунки на ученици от община Смядово:
ХРИСТИНА ДИЯНОВА ИВАНОВА от ОУ”Васил 
Априлов”село Риш и СТОЙКО ИЛКОВ 
МАРИНОВ от СОУ”Св.Св.Кирил и Методий” 
град Смядово.

     ЧЕСТИТО МИЛИ УЧЕНИЦИ!
ПРОДЪЛЖАВАЙТЕ ДА РАЗВИВАТЕ СВОЯ 

ТАЛАНТ И НЕКА ТОВА ДА Е НАЧАЛОТО НА  
МНОГОБРОЙНИ УСПЕХИ !

                                                                              /с
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НАПРАВЕНА 
БЕШЕ ПЪРВА 

КОПКА
      На 22 октомври 2007 година официално 
започна работата по мащабен и амбициозен 
проект по канализацията на град Смядово.
      Първата копка на ул.”Ген. Заимов” беше 
направена от двама почетни граждани на 
град Смядово - първият демократично 
избран президент на Република България - 
Д-р Желю Желев и г-н Ангел Кюркчиев, в 
присъствието на г-жа Маргарита Киранова, 
която е в служебен отпуск, поради заявката 
си за втори мандат, временно изпълняващ 
длъжността кмет на Община Смядово г-жа 
Величка Жечева, общински съветници, 
кметове и кметски наместници на 
населените места в общината и много 
граждани. Отслужена беше празнична 
литургия за здраве и благоденствие и 
успешно завършване на предприетото 
начинание.
       Проектът е за 24 броя канализационни 
клонове на 26 улици в гр. Смядово. С 
неговата реализация ще бъдат изградени 
общо 7327 м канализационни клонове. Ще 
бъдат обхванати 401 бр. имоти-жилищни и 
административни сгради, магазини, детски и 
учебни заведения. 
       Канализационните клонове ще събират 
и отвеждат както битово-фекалните води от 
имотите, така и дъждовните води. 
Предвидено е да бъдат изградени 
необходимият брой сградни отклонения към 
прилежащите парцели, като местата на 
свързване ще бъдат фиксирани при 
строителната линия.
      Заустването на новите канализационни 
клонове ще се осъществява в изградени 
колектори.
     Изкопаната земна маса ще бъде 
извозвана до депо и ще бъде използвана за 
обратни насипи. Предвидено е 
възстановяване на уличната настилка.
         Проектът е приоритет към настоящия 
момент. Необходимостта от неговата 
реализация е много голяма. Освен това той 
ще има и екологичен ефект. След 
изграждането на канализационните клонове 
ще бъде ликвидирано замърсяването чрез 
филтрация на подземните води с битово 
фекални води от съществуващите в имотите 
попивни ями. Ще бъде повишен процентът 
на събирането на отпадъчни води. Към 
настоящия момент едва около 25-30% от 
територията на град Смядово е обхваната от 
канализационна мрежа. С реализацията на 
проекта ще се обхванат и включат 2000 бр. 
нови жители на града в канализационна 
мрежа. 
       Проектът изцяло е подкрепен и от РИОСВ
-гр. Шумен. Нуждата от реализацията на 
проекта произлиза и от това, че нашият 
район е включен в Националната стратегия 
и план за развитие на екологичен туризъм, 
за който има голям потенциал.
                                                      /С

Първата строителна машина започна своята 
работа

Г-н Желю Желев и г-н 
Ангел Кюркчиев 
правят първата 
копка 

Гостите на събитието:
г-н Желю Желев, г-н Ангел 
Кюркчиев, г-жа Маргарита 
Киранова, г-жа Величка 
Жечева...

...и граждани

Отслужена беше литургия за здраве и 
успешно завършване на започнатата 
работа по изграждането на 
канализацията
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26 октомври- Димитровден

     Димитровден 
 Българската 
православна църква 
почита на 26 октомври 
паметта на Св. 
Великомъченик Димит 
рий Мироточец - в 
разговорната реч 
празникът се нарича 
Димитровден. Народ 
ният култ към Св. 
Димитър го представя 
като по-голям брат-
близнак на Св. Георги. 
Широко разпространена 
е поговорката "Св. 
Георги лято носи, а Св. 
Димитър - зима". Като 
предвестник на зимата 
и студа светецът се 
свързва със света на 
мъртвите. Затова 
около празника е една 
от най-големите 
Задушници.
  В народния календар 
празникът на Св. 
Димитър бележи пов 
рата в годишното 
време и началото на 
зимата. Според поверия 
та в полунощ срещу 
празника на Св. 
Димитър небето се 
отваря, след което се 
очаква и първият сняг. 
Светецът се смята за 
покровител на зимата, 
студа и снега. На 26 
октомври завършва 
традиционният период 
- от Гергьовден до 
Димитровден, за наети 
те сезонни работници - 
пастири и ратаи. 
Затова и празникът на 
Св. Димитър се нарича 

още Разпус. На Димит 
ровден се е прието на 
трапезата да има 
ястия от птици и 
зеленчуци. 
 Християнската исто 
рия, счита че Св. 
Димитрий се е родил в 
трети век в Солун, 
където баща му е бил 
градоначалник. Той тай 
но е вярвал в Христа, но 
не смеел открито да 
изповядва вярата си, 
тъй като по онова 
време имало голямо и 
много свирепо гонение 
срещу християните. 
Една от стаите в дома 
си бил превърнал в 
молитвена, поставяйки 
иконите на Спасителя и 
на Св. Богородица. 
Когато Димитрий поот 
раснал и можел да 
разбира истината, роди 
телите го въвели в 
молитвената стая и 
започнали да го учат на 
вярата в Господ Исус 
Христос. Повикали 
свещеник и кръстили 
Димитрий. След смърт 
та на родителите си 
Димитрий наследил 
голямо богатство. 
 Св. Димитрий много 
пъти спасявал Солун от 
вражески нападения. Той 
бил почитан още от 
онези времена в Тракия 
и Македония. По-късно 
българи и гърци започ 
нали разпалено да си 
оспорват "покровител 
ството на небесния 
стратег Св. Димитрий 
от Солун". Заради 
славянския му произход 
от древни времена 
всички славянски народи 
честват светеца. 
Българи и сърби го 
почитат като патрон 
на цялото славянство. 
Предполага се, че 
светецът е бил 
проконсул на Солун и е 
загинал мъченически за 
Христовата вяра на 26 
октомври 306 г.

        УСПЕШНА  СЕДМИЦА 
ЗА СМЯДОВСКИЯТ 

      ФУТБОЛ  
       Отборът на ФК Смядово 
юноши стана първенец на 
турнира по футбол . В него взеха 
участие още отборите на: ФК 
Хан Крум,ФК Троица и ФК Мокреш. 
Смядово стана едноличен лидер с 
две победи с 2:0 над ФК Хан Крум и 
с 6:0 над ФК Троица  а с отбора на 
ФК Мокреш завърши наравно 0:0.
     Мъжкият отбор на Смядово 
направи нулево равенство с 
отбора на Кочово. Следващият 
мач на нашите е на 27.Х.2007г.от 
14 часа с отбора на ФК Хан Крум 
като гост.  
                                                       /С

  По стара традиция Димитровден се 
чества и като празник на строителите. 
Отбелязването му е възобновено с 
решение на Министерския съвет 1133 
от 17 октомври 1996 г.
    Тази година се навършват 17 години 
от основаването на Българската 
строителна камара.

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

На 26.10.2007г. от 08:00ч. до 17:00ч 
 град Смядово 

                                                               /С.

                         ОБЩИНА СМЯДОВО
 

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 

 По повод празникът на 
строителя - 26 октомври, 
поздравяваме служителите от 
Дирекция”Специализирана 
администрация”.

ПОЗДРАВИТЕЛЕН
                           АДРЕС

До Директора
на дирекция “Специализирана 

администрация”
  при Община Смядово

Уважаеми г-н Кръстев,

        По повод празникът на строителя - 26 
октомври, чрез Вас поздравяваме и всички 
служители от Дирекция ”Специализирана 
администрация”, като им пожелаваме много 
здраве, късмет, многобройни професионални 
успехи да съпътстват тяхната  кариера.  

от колегите

ОБЩИНА СМЯДОВО

Честито
 на всички именници, които 

празнуват на този ден! Да са 
живи и здрави!


