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   Изборният ден беше открит в 06:00 часа във всички избирателни 
секции на територията на общината.
   Местните избори се отличават с висока избирателна активност, 
което беше характерно и за 28 октомври. Още от ранните часове 
пред изборните секции имаше хора, очакващи да дадат своя вот. 
     Към 10:30 часа избирателната активност в общината бе най-
висока в област Шумен - 21%.
     Освен ясно изразената гражданска позиция на жителите на 
общината, в общинската избирателна комисия постъпиха жалби 
за нарушения от различните политически партии. Характера на 
нарушенията - агитация в предизборния и изборния ден. Жалбите 
са оставени без последствия, поради липса на доказателства.
      Напрегнатият изборен ден беше обявен за приключен в 19:00 
часа.

ИЗБИРАТЕЛНА АКТИВНОСТ В РАЗЛИЧНИТЕ СЕКЦИИ, СЛЕД 
ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ИЗБОРНИЯТ ДЕН:

Първа секция - ”Богданова къща”  -    61%
Втора секция-СОУ”Св.Св.Кирил и Методий” - 56%
Трета секция - “Беджека” - 57%
Четвърта секция- Ритуална зала Смядово - 57%
Пета секция - НУ”Св.Св.Кирил и Методий” - 62%
Шеста секция - с. Александрово - 85%
Седма секция - с. Бял бряг - 79%
Осма секция - с. Веселиново - 64%
Девета секция - с. Желъд - 88%
Десета секция -  с. Кълново - 75%
Единадесета секция - с. Ново Янково - 73%
Дванадесета секция - с. Риш - 65%
Тринадесета секция - с. Черни връх - 73%
Четиринадесета секция - с. Янково - 74%

Средна избирателна активност - 64%

Ето ги и резултатите за партиите и коалициите:

Партия "Камара на експертите" – 21, 17%, 
БСП- 20, 72%, 
ГЕРБ – 13, 48%. 

СТАРТИРА ПРОЦЕДУРА 2008г.
ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО НАЦИОНАЛНАТА 
ПРОГРАМА „ОТ СОЦИАЛНИ ПОМОЩИ КЪМ 

ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗАЕТОСТ”

Кампанията за информиране на работодателите, подготовка и приемане на 
проекти по Националната програма „От социални помощи към осигуряване на 
заетост” /НП „ОСПОЗ”/ за изпълнение през 2008г. стартира на 18.10.2007г.
В периода 18.10. - 19.10.2007г. се провежда информационно-разяснителна 
кампания от Дирекции „Регионална служба по заетостта” /ДРСЗ/ за 
реализирането на НП „ОСПОЗ”. Кампанията се провежда по график на 
територията на всички ДРСЗ. 
В информационно-разяснителните сесии участват техническите експерти за 
реализацията на НП”ОСПОЗ”.
Срокът за консултиране, подготовка и приемане на проекти от кандидат-
работодателите е до 09.11.2007г. 
Срокът за предаване на всички оценени проекти в Агенцията по заетостта  е от 
29.11.2007г. до 05.12.2007г. по предварително изготвен график за всяка ДРСЗ. 
Проектите включват общополезни дейности, присъщи на общината и държавата 
- допустимо съотношение на средногодишния брой работни места, 
продължителност на работното време и срок за извършване на дейностите:
Работните места са в комунално-битови дейности, дейности с траен характер и 
остатъчен ефект, дейности с почасов измерител. Целта е  увеличаване делът на 
предоставяните социални услуги по програмата, както и създаване на условия 
за включване на по-голям брой лица, желаещи да ползват социални услуги.
Заетостта на работните места в социални дейности ще бъде на пълно или 
непълно работно време /не по-малко от 4 часа/, с продължителност до 12 
месеца.
Едно наето лице по Програмата за изпълнение на социални дейности /домашен 
социален патронаж, домашен помощник и др./ ще обгрижва средно две и повече 
лица. Изпълнението на това условие в подадените проекти се контролира от 
ДСП. Работните места в дейности по поддръжка и охрана ще бъдат с 
продължителност до 12 месеца при 6 - часов работен ден. Работните места, 
разкрити по Програмата от работодатели - общински администрации в дейности 
по неотложни действия за предотвратяване и/или преодоляване на 
последиците от тежки зимни условия ще бъдат с продължителност до 3 месеца 
при 6-часов работен ден. Община Смядово ще кандидатства като работодател 
с отделни проекти, при спазване на допустимото съотношение на 
средногодишния брой работни места. 
Работодатели – Държавни лесничейства и Държавни дивечовъдни станции не 
могат да кандидатстват с проекти по НП „ОСПОЗ” за изпълнение на дейности по 
възстановяване и опазване на горите.  
Ще има и проекти, включващи дейности от основното производство в сферата 
на селското стопанство - продължителност на работното време и срок за 
извършване на дейностите: със сезонен характер, дейности, които се 
реализират целогодишно, като животновъдство и преработване на 
селскостопанска продукция.
Проекти на работодатели - предприятия без държавно и/или общинско участие, 
включващи дейности за подобряване условията на труд и работната среда на 
собствената им територия и/или дейности в основното производство 
При оценката на проекти приоритет имат: Общополезни дейности, социални 
дейности, дейности по подобряване условията на труд и работната среда,  
проекти с предвидена професионална квалификация или обучение на лицата, 
включително и на работното място, проекти на работодатели – предприятия без 
държавно и/или общинско участие.
Предадените в срок проекти ще се оценават на няколко нива и по различни 
критерии.
Класираните проекти  ще бъдат изложени в Агенцията по заетостта по график, в 
периода от 29.11.2007 г. до 05.12.2007 г. 

До 15.12.2007г. Агенцията по заетостта ще обяви окончателно одобрените за 
финансиране проекти. 

Списъкът с  одобрените проекти на работодатели се публикува на Интернет 
страницата на АЗ.

                                                                                                                     /С
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Избор на общински съветници
  
Брой на избирателите според част І и част ІІ на избирателните списъци 

при предаването в СИК -  6465
Брой на гласувалите избиратели според подписите в избирателните 

списъци-части І и ІІ, както и тези от допълнителния списък - 4145
Брой на гласувалите избиратели според намерените в избирателната 

кутия пликове - 4143
Брой на недействителните бюлетини/гласове/ - 374
Брой на действителните бюлетини/гласове/ - 3769

       ИЗБОРНИ РЕЗУЛТАТИ

2- ПП”Демократи за силна България”- 30 действ.гласа
3- ПП”Камара на експертите” - 798 действ.гласа
4- ПП”Движение за права и свободи” - 476 действ.гласа
5- ПП”Национално движение за права и свободи” - 31 
действ.гласа
6- ПП”Съюз на демократичните сили” - 449 действ.
гласа
7- ПД”Социалдемократи” - 163 действ.гласа
8- ПП”ГЕРБ” - 508 действ.гласа
9- ПП”Народняшка земеделска партия Н. Петков” - 25 
действ.гласа
10-ПП”АТАКА” - 73 действ.гласа
11-ПП”Българска социалистическа партия” - 781 
действ.гласа
12-ПП”Национално движение Симеон Втори” - 146 
действ.гласа
13-ПП”Зелена партия” - 40 действ.гласа
14-ПП”ДРОМ” - 39 действ.гласа
15-ПП”Комунистическа партия на България” - 46 
действ.гласа
16-ПП”РОМА” - 164 действ.гласа

В надпреварата за общински съветници  пет партии 
минаха общинската избирателна квота:
 
1.ПП”Камара на експертите”
2.ПП”Българска социалистическа партия”
3.ПП”ГЕРБ”
4.ПП”Движение за права и свободи”
5.ПП”Съюз на демократичните сили”

А ето и списък с новите общински 
съветници

1.Маргарита Георгиева Киранова - КЕ
2.Марияна Живкова Йорданова -КЕ
3.Марин Вичев Гайдов - КЕ
4.Живко Янков Желязков - КЕ
5.Махия Мехмедова Куру - ДПС
6.Юлия Мехмедова Амза - ДПС
7.Станислав Кирилов Ангелов - СДС
8.Ангел Николаев Ангелов - СДС
9.Иванка Петрова Николова - ГЕРБ
10.Лиляна Станчева Кайрякова - ГЕРБ
11.Севи Атанасов Севев - БСП
12.Михал Жечков Жечев - БСП
13.Симеон Стоянов Чернокожев - БСП

Избор на кмет на община Смядово
Брой на избирателите според част І и част ІІ на 
избирателните списъци при предаването в СИК -  6465
Брой на гласувалите избиратели според подписите в 
избирателните списъци-части І и ІІ, както и тези от 
допълнителния списък - 4145
Брой на гласувалите избиратели според намерените в 
избирателната кутия пликове - 4143
Брой на недействителните бюлетини
/гласове/ - 318
Брой на действителните бюлетини
/гласове/  - 3824

 
Разпределение на действителните 

гласове по кандидатски листи

2 - КРЪСТЮ БАЕВ -  ПП ”Демократи за силна 
България”- 28 д.гл.

3 - МАРГАРИТА ГЕОРГИЕВА КИРАНОВА - ПП”Камара 
на експертите” - 967 д.гл.

4 - РАДОСТИН ДОБРЕВ ДИМИТРОВ - ПП”Движение за 
права и свободи”- 478 д.гл.

6-СТАНИСЛАВ КИРИЛОВ АНГЕЛОВ - ПП”Съюз на 
демократичните сили”- 579 д.гл.

8-ИВАНКА ПЕТРОВА НИКОЛОВА-ПП”ГЕРБ”-724 д.гл

11-СЕВИ АТАНАСОВ СЕВЕВ - ПП”Българска 
социалистическа партия” - 997 д.гл.

13-НИКОЛАЙ ЛАМБОВ КУЛЕВ - ПП”Зелена партия”- 
51д.гл.

На балотаж в неделя /4 ноември/  ще се явят:

3 - МАРГАРИТА ГЕОРГИЕВА 
КИРАНОВА - ПП“КАМАРА НА ЕКСПЕРТИТЕ”

11     -     СЕВИ АТАНАСОВ СЕВЕВ  -

  ПП“БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ”
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Избор на кмет на 
кметство Янково

Брой на избирателите според част І и част ІІ на 
избирателните списъци при предаването в СИК - 
720
Брой на гласувалите избиратели според 
подписите в избирателните списъци-части І и ІІ, 
както и тези от допълнителния списък - 533
Брой на гласувалите избиратели според 
намерените в избирателната кутия пликове - 533
Брой на недействителните бюлетини/гласове/ - 
23
Брой на действителните бюлетини/гласове/ - 
510  

Разпределение на действителните 
гласове по кандидатски листи

3-Пламен Иванов Петков - ПП”Камара на 
експертите” - 51
4-Иджирихан Ибрямов Исмаилов -ПП
”ДПС” - 105
6-Мянко Христов Недев-ПП”СДС”- 65
11-Цанка Николова Петрова-ПП“ БСП” - 
289

Единственият кмет на кметство, 
избран от първият тур е кмета на 
кметство село Янково -  ЦАНКА 
НИКОЛОВА ПЕТРОВА от 
политическа партия “Българска 
социалистическа партия” с 289 
действителни избирателни гласа.

Избор на кмет на 
кметство село Риш

Брой на избирателите според част І и 
част ІІ на избирателните списъци при 
предаването в СИК - 772
Брой на гласувалите избиратели според 
подписите в избирателните списъци-
части І и ІІ, както и тези от 
допълнителния списък - 503
Брой на гласувалите избиратели според 
намерените в избирателната кутия 
пликове - 502
Брой на недействителните бюлетини
/гласове/ - 45
Брой на действителните бюлетини
/гласове/ - 454

Разпределение на действителните 
гласове по кандидатски листи

3 - ЮМЮ БАЙРЯМ ИСМАИЛ - ПП

”Камара на експертите” - 75 д.гл.

4 - ФАТМА РАИМ ХЮСЕИН - ПП”ДПС” 

56 д.гл.

5 - КАРЧО ДИМИТРОВ ДОНЕВ - ПП

”НДПС” - 7 д.гл.

6 - НЕРИМАН МЕХМЕД ХЮСЕИН - 

ПП”СДС” - 94 д.гл.

8 - ХРИСТО ЙОРДАНОВ СТОЯНОВ - 

ПП”ГЕРБ” - 76 д.гл.

9 - ДРАГНИ СТОЯНОВ СТОЯНОВ - 

ПП”НЗП Н. Петков” - 28 д.гл.

11 - ПЕНКА ИВАНОВА ХРИСТОВА - 

ПП”БСП” - 106 д.гл.

13 - МИТЮ СТОЯНОВ МИТЕВ - ПП

”Зелена партия” -  5 д.гл.

16 - АЛИСЕ АЛИ ЮМЕР - ПП”РОМА” - 
7 д.гл

Изборните резултати показват, че на 
балотаж в неделя/4 ноември/ ще се 
явят:
6 - НЕРИМАН МЕХМЕД ХЮСЕИН - 
ПП”СДС”    и 

11 - ПЕНКА ИВАНОВА ХРИСТОВА - 
ПП”БСП” 

Избор на кмет на 
кметство село 
Веселиново

Брой на избирателите според част І и 
част ІІ на избирателните списъци при 
предаването в СИК - 648
Брой на гласувалите избиратели според 
подписите в избирателните списъци-
части І и ІІ, както и тези от 
допълнителния списък - 413
Брой на гласувалите избиратели според 
намерените в избирателната кутия 
пликове - 413
Брой на недействителните бюлетини
/гласове/ - 65
Брой на действителните бюлетини
/гласове/  - 345

Разпределение на действителните 
гласове по кандидатски листи

1 - НАСКО ВЕЛИКОВ АТАНАСОВ - 
ПП”ЗНС” - 19 д.гл.

3 - ЗЛАТКО НЕДЕЛЧЕВ КОЛЕВ - ПП
”Камара на експертите” - 85 д.гл.

5 - ДАНКА ЙОРДАНОВА МИТЕВА - 
ПП”НДПС”- 4 д.гл.

6 - СТЕЛКА ДАНЕВА НЕДЕЛЧЕВА  - 
ПП”СДС”- 66д.гл

8 - МИТКО КРУМОВ МИТЕВ - ПП
”ГЕРБ” - 6 д.гл.

10 - ДАНЧО ГЕОРГИЕВ ЙОРДАНОВ 
- ПП”АТАКА” - 10 д.гл.

11 - ЕЛЕНА МИТЕВА ГЕОРГИЕВА-
ПП”БСП”- 69 д.гл.

13 - ГЕРГАНА ГЕРОВА АНГЕЛОВА-
ПП”Зелена партия” - 15 д.гл.

17 - МАРИН ДИМИТРОВ ЖЕЛЕЗОВ -
независим кандидат - 71 д.гл.
 
Изборните резултати и тук показват, 
че ще има балотаж. Ще се избира 
между:

3 - ЗЛАТКО НЕДЕЛЧЕВ КОЛЕВ - ПП
”Камара на експертите”      и

17 - МАРИН ДИМИТРОВ ЖЕЛЕЗОВ 
независим кандидат

Избор на кмет на кметство 
село Бял бряг

Брой на избирателите според част І и част ІІ на 
избирателните списъци при предаването в СИК - 
262
Брой на гласувалите избиратели според 
подписите в избирателните списъци-части І и ІІ, 

както и тези от допълнителния списък - 208
Брой на гласувалите избиратели според 

намерените в избирателната кутия пликове - 
208
Брой на недействителните бюлетини/гласове/ - 
17
Брой на действителните бюлетини/гласове/ - 
187

Разпределение на действителните 
гласове по кандидатски листи 

3 - СТЕЛА ВАСИЛЕВА СТОЯНОВА - 
ПП”Камара на експертите” - 77
4 - ГАНЧО МАРИНОВ - ПП”ДПС”  - 37
8 - РАДКА ПЕНЧЕВА - ПП”ГЕРБ” - 15
11- ГЕОРГИ ДИМОВ - ПП”БСП” - 58

И тук ще има балотаж между:

3 - СТЕЛА ВАСИЛЕВА СТОЯНОВА - 
ПП”Камара на експертите”    и 
11- ГЕОРГИ ДИМОВ - ПП”БСП” 
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Ден на народните будители
 

   Денят е посветен на делото на 
книжовниците, просветителите, борците за 
национално освобождение съхранили 
духовните ценности и морал на 
българската нация през вековете.  Сред тях 
са имената на : Йоасаф Бдински, Григорий 
Цамблак, Константин Костенечки, 
Владислав Граматик, поп Пейо, Матей 
Граматик, св. Иван Рилски, Неофит 
Бозвели, братята Димитър и Константин 
Миладинови, Георги Стойков Раковски, 
Васил Левски, Христо Ботев, Иван Вазов, 
Стефан Караджа, Хаджи Димитър, Любен 
Каравелов, Добри Чинтулов и още стотици 
радетели за народна свяст и българско 
самосъзнание.
    В новоосвободена от турско робство 
България както интелигенцията, така и 
масовият човек съзнавали подвига на 
възрожденските писатели и 
революционери, които създали 
атмосферата и довели българския дух до 
решимостта да поведе борба за 
държавен суверенитет. Много градове и 
села искали да отдадат заслушената 
признателност към народните будители 
не само като кръщават улици и 
читалища на тяхно име. По тази причина 
Стоян Омарчевски, министър на 
Народното просвещение на България 
внася предложение в Министерски съвет 
за определянето на първи ноември за Ден 
на българските народни будители през 
1922 г. За първи път е честван в Пловдив 
през 1909 г., а от 1921 до 1945 г. е 
общонационален празник. 
     От 1 ноември 1923 г. с указ на цар Борис 
Трети е обявен за общонационален 
празник в памет на заслужилите българи. 
През 1945 г. е забранен. След дълго 
прекъсване със Закона за допълнение на 
Кодекса на труда, приет от 36-то Народно 
събрание, на 28 октомври 1992 г., се 
възобновява традицията на празника. 
Първи ноември официално е обявен за Ден 
на народните будители и неприсъствен ден 
за всички учебни заведения в страната. 
Идеята за възстановяването му е на Петър 
Константинов.
    1 ноември е и Ден на българската 
наука. 
От 1991 г. Съюзът на учените в България 
отбелязва Деня на народните будители 
и като свой празник.
                                                              /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 № 655 / 26.10.2007 
година на  изпълняващ длъжността кмет 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 07.11.2007 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 07.11.2007 година в касата на Община 
Смядово.
     Краен срок за внасяне на молбите и 
необходимите документи – до 12.00 часа на 
07.11.2007 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

Всички учители, работещи на 
територията на община Смядово, 
получиха допълнително трудово 
възнаграждение за положен труд през 
учебната 2006 / 2007 година по 
Национална програма

“Диференцирано заплащане”.

СЪОБЩЕНИЕ

     Относно опазването на обществения ред 
в деня на провеждане на втори тур на 
местни избори 2007 година - 4 ноември    е 
издадена заповед № 662 / 30.10.2007 год. на 
изпълняващ длъжността кмет на Община 
Смядово Величка Жечева  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. 
 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 
деня на балотажа – 4 ноември  2007  год.
 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 3 ноември /събота/ до 8.00 часа на 5 
ноември /понеделник/ 2007  год.
  Забраняват се всякакви масови 
прояви на открито на територията на 
общината, създаващи предпоставки за 
нарушаване на обществения ред на 4 
ноември 2007  год. 
 

                                                                       /с

СЪОБЩЕНИЕ

  От 23.11.2007г. до 25.11.2007г. в гр. Шумен 
ще се проведе СЕДМИ НАЦИОНАЛЕН ЕСЕНЕН 
ТУРНИР”ДЖОН АТАНАСОВ” по информатика 
и информационни технологии, организиран 
от Министерството на образованието и 
науката, Съюза на математиците в 
България, Шуменски университет”Епископ 
Константин Преславски” и със 
съдействието на Община Шумен,
Регионален инспекторат по образование 
Шумен и школа”A&Б”.
  Първа секция - ИНФОРМАТИКА - 
участниците са разделени във възрастови 
групи от 4 до 12 клас. Състезанието е 
индивидуално.
     Втора секция - ИНФОРМАЦИОННИ 
ТЕХНОЛОГИИ -”Компютърни приложения в 
класната стая”. Ще се представят 
презентационни проекти с образователно 
съдържание.
Регистрацията на участниците в турнира 
става поименно до 20.11.2007г. до 14:00 ч. на 
www.net.ab-bg.com. Редът за участие ще се 
обяви на техническата конференция на 
23.11.2007г. от 19:00ч. в хотел “Шумен”.  /С

                                                     

СЪОБЩЕНИЕ
Определени са целевите помощи за 
отопление с топло- и електро 
енергия за отоплителен сезон 2007- 
2008 г. Със заповеди на министъра на 
труда и социалната политика от 12 
октомври 2007г.  е определена 
левовата равностойност на 
целевите помощи за отопление с 
електроенергия и  топлоенергия за 
отоплителен сезон 1 ноември 2007 
година – 31 март 2008 година.  
Левовата равностойност на 450 
кВтч (300 кВтч дневна и 150 кВтч 
нощна) електроенергия е    62.31 лв. 
(шестдесет и два лева и тридесет и 
една стотинки). Диференцираният 
минимален  доход     за       отопление 
(ДМДО) по Наредба № 5/30.05.2003 г. за 
условията и реда за отпускане на 
целеви помощи за отопление се 
образува на базата на гарантирания 
минимален доход (ГМД). 
Увеличението на пенсиите през юни 
и октомври 2007 г. няма да се отрази 
на достъпа до енергийни помощи.
За повече информация тел.2184 и 
2164 Дирекция “Социално 
подпомагане”Смядово.
                                                           /С

О Б Я В А

Продавам масивна къща с 1,5 дка 
двор на ул.”Ивайло”.
Телефон за връзка:054/871440


