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МЕСТНИ ИЗБОРИ 2007
РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНИЯТ БАЛОТАЖ НА 

4 НОЕМВРИ 2007 ГОДИНА 

ИЗБОР НА КМЕТ НА ОБЩИНА 
СМЯДОВО

Брой на регистрираните кандидатски листи - 2
Брой на регистрираните избирателни секции на територията 
на общината -14
Брой избирателни комисии, представили протокол от 
гласуването - 14
Брой на избирателите според част І и част ІІ на избирателните 
списъци при предаването в СИК - 6260
Брой на избирателите, подписани под чертата в избирателния 
списък - 48
Брой на гласувалите избиратели според подписите в 
избирателните списъци-части І и ІІ, както и тези от 
допълнителния списък - 4238
Брой на гласувалите избиратели според намерените в 
избирателната кутия пликове - 4238
Брой на избирателите според намерените в избирателните 
пликове бюлетини - 4238
Брой на недействителни бюлетини - 167
Брой на действителни бюлетини - 4071

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ ГЛАСОВЕ ПО 
КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ

3 - МАРГАРИТА ГЕОРГИЕВА КИРАНОВА - ПП”Камара на 
експертите” - 31,17%      1269 д. гл.
11 - СЕВИ АТАНАСОВ СЕВЕВ - ПП”Българска 
социалистическа партия” - 68,83%   2802 д. гл.

Процент гласували избиратели - 67,18%

Процент на действителните гласове от всички подадени - 
96,06%

Новоизбраният кмет на община Смядово е СЕВИ 
АТАНАСОВ СЕВЕВ.

   Д-р Севи Атанасов Севев е роден на 10 декември 1950 
година в град Смядово.
    Средно образование завършва в родния си град - Селско 
стопански техникум. След това - Школа за запасни офицери - 
град Плевен. Офицер е от запаса.
   През 1992 година е приет във Висш ветеринарно 
медицински институт град София.
   След дипломирането си, работи една година в  град 
Смядово, а след това във Ветеринарен участък село 
Веселиново.
      От 1986 година упражнява професията си в град Смядово, 
като от 01 януари 2007 година е ветеринарен инспектор към 
Община Смядово.
     Освен това е бил представител на гражданите в местният 
парламент в продължение на три мандата, като пред 
последният -  2003/2007г е председател на комисията по 
икономическо развитие, бюджет и финанси.
     Женен е с 2 деца - син и дъщеря. Има три внучки.
   За участие в местните избори е издигнат от политическа 
партия „Българска социалистическа партия”. 
                                                                                                   /с
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ИЗБОР НА КМЕТ НА КМЕТСТВО
СЕЛО БЯЛ БРЯГ

Брой на регистрираните кандидатски 
листи - 2
Брой на регистрираните избирателни 
секции в кметството - 1
Брой избирателни комисии, представили 
протокол от гласуването - 1
Брой на избирателите според част І и 
част ІІ на избирателните списъци при 
предаването в СИК - 262
Брой на избирателите, подписани под 
чертата в избирателния списък - 3
Брой на гласувалите избиратели според 
подписите в избирателните списъци-
части І и ІІ, както и тези от 
допълнителния списък - 213
Брой на гласувалите избиратели според 
намерените в избирателната кутия 
пликове -213
Брой пликове, в които няма бюлетина - 3
Брой на избирателите според 
намерените в избирателните пликове 
бюлетини - 210
Брой на недействителни бюлетини - 6
Брой на действителни бюлетини - 204

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА 
ДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ ГЛАСОВЕ ПО 

КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ 

3 -  СТЕЛА ВАСИЛЕВА СТОЯНОВА - ПП
”Камара на експертите” - 58,82% 120д.
гл.
11 - ГЕОРГИ НИКОЛОВ ДИМОВ - ПП
”Българска социалистическа партия” -
41,18%   84 д.гл.

Процент гласували избиратели - 79,25%
Процент действителни гласове - 97,14%

Новоизбраният кмет на село Бял бряг е

СТЕЛА ВАСИЛЕВА СТОЯНОВА - 
ПП”Камара на експертите” 

ИЗБОР НА КМЕТ НА КМЕТСТВО
СЕЛО ВЕСЕЛИНОВО

Брой на регистрираните кандидатски 
листи - 2
Брой на регистрираните избирателни 
секции в кметството - 1
Брой избирателни комисии, представили 
протокол от гласуването - 1
Брой на избирателите според част І и 
част ІІ на избирателните списъци при 
предаването в СИК - 436
Брой на избирателите, подписани под 
чертата в избирателния списък - 0
Брой на гласувалите избиратели според 
подписите в избирателните списъци-
части І и ІІ, както и тези от 
допълнителния списък - 436
Брой на гласувалите избиратели според 
намерените в избирателната кутия 
пликове - 436
Брой пликове, в които няма бюлетина - 2
Брой на избирателите според 
намерените в избирателните пликове 
бюлетини - 434
Брой на недействителни бюлетини - 38
Брой на действителни бюлетини - 396

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА 
ДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ ГЛАСОВЕ ПО 

КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ 

3 - ЗЛАТКО НЕДЕЛЧЕВ КОЛЕВ -  ПП
”Камара на експертите” - 31,82%  126 д.
гл.
17 - МАРИН ДИМИТРОВ ЖЕЛЕЗОВ - 
независим - 68,18%    270 д. гл.

Процент гласували избиратели - 99,54%
Процент действителни гласове - 91,24%

Новоизбраният кмет на село 
Веселиново е  МАРИН ДИМИТРОВ 
ЖЕЛЕЗОВ - независим.

ИЗБОР НА КМЕТ НА КМЕТСТВО
СЕЛО РИШ

Брой на регистрираните кандидатски 
листи - 2
Брой на регистрираните избирателни 
секции в кметството - 1
Брой избирателни комисии, представили 
протокол от гласуването - 1
Брой на избирателите според част І и 
част ІІ на избирателните списъци при 
предаването в СИК - 773
Брой на избирателите, подписани под 
чертата в избирателния списък - 5
Брой на гласувалите избиратели според 
подписите в избирателните списъци-
части І и ІІ, както и тези от 
допълнителния списък - 516
Брой на гласувалите избиратели според 
намерените в избирателната кутия 
пликове - 516
Брой пликове, в които няма бюлетина - 5
Брой на избирателите според 
намерените в избирателните пликове 
бюлетини - 511
Брой на недействителни бюлетини - 26
Брой на действителни бюлетини - 485

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА 
ДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ ГЛАСОВЕ ПО 

КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ 

6- НЕРМАН МЕХМЕД ХЮСЕИН - ПП
”Съюз на демократичните сили” - 
35,05%  170 д.гл.
11 - ПЕНКА ИВАНОВА ХРИСТОВА - ПП
”Българска социалистическа партия” - 
64,95%  315 д. гл.

Процент гласували избиратели - 65,68%
Процент действителни гласове - 94,91%

    Новоизбраният кмет на село Риш е 
ПЕНКА ИВАНОВА ХРИСТОВА - ПП

”Българска социалистическа партия”

Конституиране на новоизбраният Общински съвет Смядово

     Първото заседание на новоизбрания общински съвет се свиква от областния управител и се провежда в 14-дневен 
срок от обявяването на резултатите от изборите. За нашата община, съгласно Заповед № РД-15-162/31.10.2007г. на 
заместник областният управител на област Шумен - Николай Николов на 08.11.2007г. от 10:00 часа  във Възрожденски 
комплекс град Смядово е свикано заседание за конституирането на новоизбраният Общински съвет - Смядово. Преди 
началото на първото заседание новоизбраните общински съветници и кметове полагат клетвата по чл. 32, ал. 1. Клетвата 
се полага в присъствието на граждани на общината, на областния управител или на негов представител и на 
председателя или член на общинската избирателна комисия. 
    Първото заседание на новоизбрания общински съвет се открива и ръководи от най-възрастния общински съветник. На 
първото заседание на общинския съвет се избира председател на съвета.Общинските съветници и кметовете полагат 
следната клетва: 
   "Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията и законите на страната и във всичките си 
действия да се ръководя от интересите на гражданите от Смядовска община и да работя за тяхното благоденствие."
      Полагането на клетвата се удостоверява с подписването на клетвен лист.
    Орган на изпълнителната власт в общината е кметът на общината. Органи на изпълнителната власт в района и 
кметството са съответно кметът на района и кметът на кметството.
     Пълномощията на кмета на общината, на кмета на кметството и на кмета на района възникват от полагането на клетвата 
по чл. 32, ал. 1.
                                                                                                                                                                                                   /С
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и ОБЩИНА    СМЯДОВО

     Стартира проект “Въвеждане на система за разделно 
събиране на отпадъци от опаковки в община Смядово”. 
Проектът се изпълнява от ЕКОБУЛПАК АД гр. София и Община 
Смядово.
        Основна цел на проекта е прилагане на съвременен модел 
за събиране на отпадъците от опаковки, което ще доведе до 
рециклиране на значително количество отпадъци и 
подобряване на жилищната среда. Наред с това се очаква да  
намалеят количествата на отпадъците, предназначени за 
крайно обезвреждане в депа.
        Въведеният модел за разделно събиране в община Смядово 
е съставен от 2 броя контейнери на едно място, а именно:
            - жълт контейнер, тип “Бобър” за събиране на хартиени, 
пластмасови и метални опаковки;
            - зелен контейнер, тип “Иглу” за събиране на стъклени 
опаковки.
        Концепцията на организация за разделно събиране на 
отпадъци се състои в това, че всеки отделен продукт се 
превръща в отпадък, като се смеси в контейнерите за общо 
събиране на отпадъците. Разделно събраните хартиени, 
пластмасови, метални и стъклени опаковки от тези отпадъци 
вече не е боклук, а търговски продукт - ценна суровина за 
промишлеността.

     Разчитаме на съзнателното отношение и 
активно участие от страна на гражданите при 
разделното събиране на отпадъците.                         
Надяваме се проектът да доведе до позитивно 
отношение на хората към опазване на околната 
среда и намаляване използването на 
природните ресурси. 

За да спестим енергия и да запазим 
природните ресурси
За да дадем нов живот на опаковките
За да сбъднем една мечта за по-чист и по-
цветен свят
За да бъде чист нашият град и да е приятно 
да живеем в него

НЕКА:
- Не оставяме боклуци по улицата
- Събираме опаковките разделно и 
ги изхвърляме в контейнерите на 
ЕКОБУЛПАК
- Помним, че една изхвърлена в 
природата пластмасова чашка се 
разгражда за повече от 120 години
- Бъдем внимателни, защото един 
неволно изхвърлен битов отпадък в 
съда за разделно събиране води до 
замърсяване и невъзможност за 
преработване на отпадъка от целия 
контейнер
                               Димитрина Маринова



 ноември 2007 г., година I, брой 294 СМЯДОВО

www.smiadovo.bg

ЛЮБОПИТНО

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

6 Ноември 2007

Международен ден на околната 
среда 

   През 2007 г. денят ще премине под 
мотото "Топенето на ледовете - гореща 
тема". Чества се от 1973 г. по решение на 
конференцията на ООН по проблемите на 
околната среда, проведена в Стокхолм 
през 1972 г. На този форум е приета 
Декларация за околната среда - първият 
международен договор за принципите за 
екологична защита на Земята. 

    Провежда се под егидата на Програмата 
на ООН за околната среда (ЮНЕП). 
Ежегодно на този ден се присъжда 
основната награда на ООН в областта на 
околната среда и развитието - "Глобал - 
500" на държавни, политически и 
обществени дейци, допринесли с 
дейността си за опазването на околната 
среда. Наградата няма паричен 
еквивалент, а е само почетно звание.

Международен ден за 
предотвратяване на 

експлоатацията на oколната 
среда по време на война и 

въоръжени конфликти. 

   Обявен е през 2001 г. с резолюция 56/4 
на Общото събрание на ООН от 5 ноември 
2001 г. с мотива, че въоръжените 
конфликти нанасят поражения на 
околната среда и оказват влияние върху 
състоянието на екосистемите и 
природните ресурси години след тяхното 
прекратяване. 
                                                             /с

8 Ноември    
Архангеловден 

    Денят на Свети Архангел Михаил 
Архистратег (военачалник) на цялото небесно 
войнство от ангели и архангели, е вторият по 
значимост след Димитровден есенен празник на 
Българската православна църква. 
Архангелската закрила е необходима на 
вярващите в духовно-нравствения им живот и в 
борбата с изкушенията. 

   Свети Архангел Михаил символизира 
тържеството на доброто, на светлината, на 
справедливостта и се изобразява в църковната 
иконография с копие в ръка, тъпчещ с краката 
си дявола. В българската народна традиция 
Архангеловден се свързва с почитта към 
мъртвите и душата на човека. Нему се е 
паднала задачата да отделя душата на човека 
от тялото, затова в съботата преди празника 
се прави Рангеловска или Архангеловска 
задушница, една от четирите големи 
задушници през годината.

На днешния ден празнуват 
носещите имената: Ангел, 
Ангелина, Михаил, Михаила, 
Гавраил, Радка, Радко, Рангел, 
Райчо, Райна, Огнян, Пламен, 
Емилия, Емил, Милен. 

Прием на документи за 
стипендии 

Фондация "Св.св.Кирил и Методий" от 7 
ноември започва приемането на документи 
за стипендии за български студенти и 
млади учени за учебната 2008/2009 година, 
обявени от германската служба за 
академичен обмен (DAAD) - продължава до 15 
ноември. Формуляри и подробности има 
насайта на фондация "Св.св.Кирил и 
Методий" www.cmfnd.org.
                                                                 /с

8 Ноември 2007

Професионален празник на 
полицията 

  За първи път празникът на 
българската полиция се чества на 21 
ноември 1924 г. (ст. стил Св. Архангел 
Михаил). Прекъснат е след 1943 г. С 
решение на Министерския съвет от 
28 януари 1999 г. е обявен за 
Професионален празник на 
служителите от Национална служба 
"Полиция" на МВР.
                                                                 /с

  

Международна седмица 
на науката и мира

5 - 12 ноември
 

     Чества се от 1986 г. по 
инициатива на Специалния 
политически комитет на ООН в 
седмицата, когато се пада 11 
ноември - годишнина от 
Компиенското примирие /1918/, 
което слага край на Първата 
световна война (1914-1918). 
Одобрена е с резолюция A/RES/43/61 
на Общото събрание на ООН от 6 
декември 1988 г. 

                 

                                               /с

И ОБЩИНА СМЯДОВО

КАМПАНИЯ”СТАРА ЗА НОВА ТЕТРАДКА”
          В средата на месец октомври приключи кампанията “Стара за нова тетрадка”, 
през която бяха раздадени тетрадки със специално оформление на корицата и с 
допълнителна вложка, в която се пояснява ползата от разделното събиране на 
отпадъците. Представената информация бе съобразена с възрастта на учениците. 
Всеки ученик от 1 до 8 клас от учебните заведения на територията на общината, 
имаше възможност срещу 2 стари тетрадки, да получи 1 нова тетрадка, но не повече 
от 3 нови.
          Кампанията стартира с голям интерес от страна на децата, в резултат на което 
бяха раздадени 1500 нови тетрадки и се събраха 2600 стари тетрадки. За 
първокласниците не се изискваше да представят стари тетрадки.
        Кампанията се осъществи съвместно с ЕКОБУЛПАК  и предстои предаване на 
старите тетрадки.
            Чрез тетрадките, учениците получиха информация как се събират разделно 
отпадъците при система от 2 съда - жълт и зелен. 
             ДА ЗАПАЗИМ БЪЛГАРИЯ ЧИСТА !                                                              /С

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

     Напомняме ви, че заинтересуваните юридически лица, които желаят такса
”Битови отпадъци” да се изчисли според количеството битови отпадъци е 
необходимо да подадат декларация по образец в срок до 30.11.2007г. в 
Информационния център в Община Смядово.
    За фицическите лица, които искат да освободят от такса “Битови 
отпадъци” имотите, които няма да използват през 2008г. е необходимо да 
подадат молба-декларация по образец в срок до 31.12.2007г. като посочат 
точното местонахождение на имота в Информационния център в Община 
Смядово.                                                                                                                       /С

ОТНОСНО МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ


