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  6 май - Гергьовден - 
празник на Българската       

армия
 По случай празника на Българската армия - 6 май 
кмета на Община Смядово г-жа Маргарита Киранова 
поднесе поздравителен адрес на командира на 
поделение 22720 Смядово подп. Владов.
   Честит празник, подп.Владов. Чрез вас 
пожелавам на служителите на поделение 22720 - 
Смядово здраве, щастие и късмет! Нека Свети 
Георги Победоносец Ви закриля и дари с небесна 
благодат и професионални успехи. Пазете 
бойните знамена неопетнени. Следвайте 
примера на вашите предци и съхранете честта 
и традициите на Българската армия за 
следващите поколения.         ЧЕСТИТ ПРАЗНИК

По традиция на този ден община Смядово прави 
подарък - вид сувенир, като се стреми той да бъде 
символично свързан с дейността на армията. Подп. 
Владов не скри радоста си от тазгодишния подарък, 
който беше връчен от кмета на общината г- жа 
Киранова В своето слово подп. Владов поздрави 
целия състав и всички военнослужещи, които работят 
в поделението, като им пожела крепко здраве, 
професионални успехи и да гледат с надежда в 
бъдещето.

                                                                             Смядово

 Министърът на държавната администрация и 
административната реформа Николай Василев получи 
званието “Почетен гражданин на Смядово”. Точно в 
13,30 часа министърът бе посрещнат на площада пред 
сградата на Общината от кмета Маргарита Киранова, 
председателя на Общински съвет Смядово Ася 
Донкова и много граждани. Сред официалните лица 
бяха още народния представител Светослав Спасов, 
заместник областния управител Драгомир Драгнев и 
председателя на Общински съвет Шумен Даниела 
Русева. Министър Василев и кмета Киранова откриха 
модерна конферентна зала, която ще се ползва за 
нуждите на обществеността на града. По-късно във 
Възрожденския комплекс на Николай Василев бе 
връчено почетното звание и символите на Община 
Смядово. В словото си пред гражданите министър 
Василев изрази удовлетворението си от удостояването 
му с това почетно звание, защото винаги е чувствал 
Смядово като свой роден град - тук са преминали 
първите години от живота му, тук са го отгледали 
любимите баба и дядо, тук са първите детски лудории. 
Подчерта, че има голяма промяна в облика на Смядово 
и пожела повече инвестиции и европейски проекти.  
 
                                                                                                     

Министър Николай Василев стана почетен 
гражданин на град Смядово

     
                                   

   Ден на Европа – 9 май
Ден на Европа: празник на европейските 
общности 
Делегацията на Европейската комисия в 
България и през тази година организира 
поредица от събития в цялата страна за 
Деня на Европа, 9-ти май. Програмата 
включва културни събития и обществени 
дебати по теми, свързани с европейската 
интеграция на България.
                                   повече на 4 страница             

        В този брой ще четете
- Стратегия за развитието на 
социалните услуги в Община 
Смядово                         повече на 3 страница 

- Състояние и структура на 
извършените противообществени 
прояви                       повече на 3 страница 

   Златен печат за 
Община Смядово

  По повод 24 май – деня на славянските братя 
Кирил и Методий, Европейският конвент на 
експертите ще връчи на 11 май 2007 год. на 24  
български града, един от които Смядово, 
ЗЛАТЕН ПЕЧАТ, с който да подпечатват 
официалните си документи. 
  През 2006г. Смядово получи СЕРТИФИКАТ и 
ЗЛАТНА ЗНАЧКА за принос в културното и 
историческо развитие на страната. 
Уникалната тракийска гробница от    ІV в. пр. 
Хр донесе на гр. Смядово ЗЛАТНА КАРТА – за 
силно въздействащи исторически достойнства 
за утвърждаване на националния авторитет.  
                                                      
                                                                                    В.Недялкова

   Тестово изпитване на учениците от 
ІV клас

 Със Заповед № РД 09/460/16.04.2007г. на Министъра на 
образованието и науката е разпоредено провеждането на 
тестово изпитване на учениците от ІV клас за установяване 
постигането на държавните образователни изисквания за 
учебното съдържание за завършен начален етап на основното 
образование по учебните предмети: 
- Човекът и обществото – 14 май 2007г.,
- Български език и литература – 15. май 2007г.,
- Математика – 16 май 2007г.
- Човекът и природата  - 18 май 2007г.
Директорите на училищата в Община Смядово носят 
отговорността за провеждане на изпитванията, като създадат 
необходимата организация.
 Тестът включва три задачи  от затворен тип с три възможни 
отговора, от които само един е верен.
 Проверката на ученическите работи ще се осъществява от 
училищни комисии, като проверяващи немогат да бъдат 
преподаващите учители в ІV клас.
 Оценката само информативен характер и няма да оказва 
влияние при формиране на годишния успех.

Пожелаваме успешно представяне на всички 
четвъртокласници!

                                                                        В.Жечева
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Св.св. равноапостоли Кирил и Методий 
Славянските първоучители - братята Кирил и Методий, са канонизирани като светци 
от Българската православна църква в края на 19 век. През 1851 г. в Епархийското 
училище "Св.св. Кирил и Методий" за първи път денят се чества и като Празник на 
българската просвета (24 май - нов стил).
През 862 или 863 г. Константин-Кирил Философ създава първата българска азбука - 
глаголицата. Оригинално творческо дело, азбуката предава точно звуковите 
особености на българската реч и е пригодена към фонетичните особености на 
старобългарския език. С глаголицата се слага началото на голямото просветителско 
и книжовно дело на Кирил и Методий. 
Двамата братя превеждат от гръцки на старобългарски език някои от най-
необходимите за богослужението книги: т. нар. Изборно евангелие, Хризостомовата 
(Златоустовата) литургия, Служебник (молитви и четива за различните църковни 
служби), части от Псалтира и Требника. С това полагат основите на 
старобългарския литературен език.
В Моравия те отиват през 863 г. и остават три години и половина по молба на 
моравския княз Ростислав, който иска да създаде славянска църква и така да се 
противопостави на германизацията. През 867 г. те отиват да защитят делото си пред 
папата в Рим, където блестящият полемичен дар на Кирил принуждава папа Адриан 
II да признае официално славянските книги. В римската църква "Св. Марина" е 
отслужена литургия на славянски език. Кирил се разболява и умира в Рим на 14 
февруари 869 г., където е погребан в базиликата "Св. Климент". Методий 
продължава своята проповедническа и просветна дейност сред западните славяни 
до смъртта си на 6 април 885 г. 
Кирило-Методиевото дело е съхранено и продължено от техните ученици - Климент 
Наум, Сава, Горазд и Ангеларий. В края на 9-и век двамата братя са канонизирани 
от църквата за светци. Още в най-ранното средновековие 11 май е определен за ден 
в памет на славянските първоучители, защото тяхното апостолско дело ги 
обединява в едно и те са равни по достойнство. 
Днес 11 май се чества като църковен празник на двамата свети братя, докато 24 май 
се отбелязва като празник на българската просвета и култура и на славянската 
писменост. 

11 МАЙ -  ДЕН НА СВ.СВ.РАВНОАПОСТОЛИ
КИРИЛ И МЕТОДИЙ

                
                             ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС
                                      
          Уважаеми господа,
Датата 9 май е ден на победата на антихитлеристка коалиция срещу хитлерофашизма . Днес 
всички ние, а с най-голямо вълнение и основание ветераните, ще отбележим 63 годишнината от 
края на Втората световна война.Това е черна и  тъжна страница от историята на човечеството, 
пропита с кръвта на 55 милиона жертви, сред които 6 милиона евреи, избити и загинали по 
концлагерите. 
Днес ние прекланяме глави в знак на признателност пред многобройните воини, загинали гордо 
и дали живота си в името на идващите поколения . Те  ни завещават мира, свободния и 
демократичен живот. Ето защо, днешният ден ни задължава, независимо от политическите си 
пристрастия и социално положение, да държим будно чувството си на почит и признателност и 
да не забравяме подвига на смелите бойци. 
Днес в деня на Европа, нека си обещаем да възпитаваме децата си да не повтарят грешките  , 
да живеят мирно и щастливо в общия европейски дом. Нека да извлечем поуките от миналото 
и да напътстваме бъдещите поколения честно и доблестно да градят обединена и силна 
Европа. 
Апелът на чешкия журналист Юлиус Фучик,  “Хора бдете!” е актуален и днес. Нека да бдим 
стоически и да не допускаме нови идеологии, които са заплаха за живота на хората.Убеден съм 
че зад тази кауза застават и демократичните народи на обединена Европа. 

Поклон пред паметта на жертвите и честит празник на победата! 
                                                                    МАРГАРИТА КИРАНОВА
                                                                        КМЕТ НА ОБЩИНА СМЯДОВО 

ВЕТЕРАНИТЕ ОТ ВТОРАТА СВЕТОВНА ВОЙНА 
ОТ 

 ОБЩИНА СМЯДОВО
  1.Митко Филипов Петров – гр.Смядово
  2.Недю Митев Недев – гр.Смядово
  3.Божан Пенев Баръмов – гр.Смядово
  4.Жечко Савев Жечков – гр.Смядово
  5.Иван Гинев Бозов – гр.Смядово
  6.Иван Станчев Тодорчев – гр.Смядово
  7.Кръстю Колев Кръстев – гр.Смядово
  8.Курти Неделчев Янчев – гр.Смядово
  9.Кирил Тодоров Киров – гр.Смядово
  10.Пенчо Колев Вълчев – гр.Смядово
  11.Рачо Енев Стойков – гр.Смядово
  12.Янко Димов Иванов – гр.Смядово
  13.Иван Иванов Вълчев – гр.Смядово
  14.Господин Вълев Георгиев – с.Янково
  15.Колю Бонев Колев – с. Янково
  16.Кънчо Недялков Иванов – с.Янково
  17.Тодор Николов Христов – с.Черни Връх
  18.Кръстю Василев Кръстев – с.Бял Бряг
  19.Димо Енев Димов – с.Ново Янково
  20.Дони Кулев Златев – с.Риш
  21.Желез Братоев Радушев – с.Риш
  22.Желязко Драгнев Стоянов – с.Риш
  23.Желез Иванов Великов – с.Веселиново
  24.Жечо Стоянов Вълчев – с.Веселиново
  25.Коси Радев Косев – с.Веселиново
  26.Желязко Петков Рачев – с.Александрово
  27.Лазар Калоянов Тодоров – с.Александрово

Ако има нещо велико като 
човеколюбието и светло като слънцето 
потребно като хляба и вечно като 
живота в  историята на България,то е 
делото на Кирил и Методий. Дело, 
наречено слово. Велико, защото е път 
на човека към света.Светло , защото е 
върховен израз на демократичния дух.
Потребно ,защото човек не може да 
живее без свобода.Вечно,защото е 
вечен стремежът към щастие.Няма 
българско сърце , което да не трепва 
на 11 май-денят , в който  берем цветя
,вием венци и славим делото на 

двамата братя.Тези които църквата обяви за светци.  11 май е двоен празник за СОУ 
Смядово , защото то носи името на ,Св. св. Кирил и Методий”. 11 май е патронен 
празник на училището,а всеки празник е и една равносметка-какво сме постигнали, 
към какво се стремим.Велико и мащабно е делото на Кирил и Методий, но то едва 
ли щеше да се запази  и да премине през вековете , ако не бяха техните 
последователи-в ранните векове учениците им ,а днес –хората с професия ,,учител 
и още повече –хората, с призвание ,,учител”.Нека в този ден всички си дадем сметка 
с каква велика мисия сме натоварени и колко имената на Кирил и Методий ни 
задължават.Нека гордостта, че нашето училище носи името на двамата братя ни 
съпътства  не само на 11 май. Нека тя ни вдъхновява за непрекъснат стремеж към 
знание,наука и съвършенство .
   Честит празник на всички учители от СОУ,,Св. св. Кирил и Методий “!
   Честит празник на всички ученици !
   
                                                                                                            Марияна Живкова
                                                                                              директор на СОУ Смядово 

 Този празник ни връща към най- 
трайните традиции на българина 
и към най - същностното в 
неговата душевност - стремежа 
към знанието, почитта към 
словото и неговите творци и 
пазители. Казано е неведнъж - 
един от най - милите мигове в 
живота на българина е, когато 
поведе своето чедо към школото. 
Не към училищната сграда го 
повежда, а към съкровищницата 
на знанието и могъщата наука.
 Повежда ни този празник по 
друмищата на българската 

история...След като бе основана държавата от съюз на прабългари и славяни 
нужно бе словото. И се явиха тогава солунските чудотворци, за да отговорят 
на тази нужда. Да, този празник пробужда в българското сърце основателна 
гордост - българската държава прие Кирилово - Методиевите ученици и така 
запази завинаги и за “вси славяни” Кирило - Методиевото слово и дело. И тази 
гордост я имаме за да си припомняме колко сме задължени на нашите по - 
отдавнашни и по - скорошни предшественици. Тя ни подсеща, че наш дълг е 
да направим този празник толкова неповторим, колкото е вечен, да му дадем 
от себе си толкова, колкото той дава на всеки от нас!
                                  Честит празник!!! 

                                                                                              
                                                                                                Красимира Златева
                                                                              директор на ОУ с. Веселиново  
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СИК
Първа секция-“Богданова къща” 
1 Живка Йорданова Желязкова КБ       Председател 
2 Снежана Тодорова Панайотова АТАКА       Зам.председател 
3 Калинка Божанова Жечева                 НДСВ             Секретар 
4 Мария Желязкова Чилингирова КБ        Член 
5 Антония Михайлова Димитрова НДСВ        Член 
6 Зекия Ахмедова Хасанова                 ДПС                Член 
7 Еленка Методиева Атанасова БНС        Член
8 Галина Ангелова Андонова ОДС                Член 
9 Димитричка Георгиева Петева ДСБ        Член
Втора секция – “СОУ Св.св. Кирил и Методий” 
1 Станислава Тодорова Димитрова НДСВ       Председател 
2 Пламен Георгиев Петров                 ДСБ       Зам.председател 
3 Таня Иванова Петкова                 КБ        Секретар 
4 Стефан Павлев Павлов                 КБ        Член 
5 Огнян Павлов Николов                 НДСВ             Член 
6 Зюлбия Мехмедова Хамидова ДПС        Член 
7 Румен Аспарухов Христов                 КБ        Член 
8 Дамяна Тодорова Севева                 НДСВ        Член 
9 Иванка Петрова Николова                 ОДС        Член 
Трета секция –“Беджека”-гр.Смядово 
1 Кръстинка Генчева Радкева              НДСВ          Председател 
2 Михал Жечков Жечев                КБ       Зам.председател 
3 Лозан Евлогиев Спасов                АТАКА       Секретар 
4 Марийка Петрова Ганева                КБ       Член 
5 Йорданка Крумова Йорданова         НДСВ       Член 
6 Айтен Мехмедова Реджебова          ДПС       Член 
7 Здравка Иванова Антонова              БНС       Член 
8 Желязка Илиева Делева               КБ       Член 
9 Радка Иванова Начева               ОДС       Член 
Четвърта секция-Ритуална зала –гр.Смядово 
1 Сминка Русева Гинева               КБ       Председател 
2 Галина Атанасова Митева               БНС       Зам.председател 
3 Ивелина Пенчева Иванова               НДСВ       Секретар 
4 Александър Красенов Александров КБ       Член 
5 Пламена Василева Недева              НДСВ       Член 
6 Тома Илиев Бонев               ДПС       Член 
7 Даниела Маринова Тончева             ДСБ       Член 
8 Дияна Стоянова Пенева               ОДС       Член  
9 Николай Йорданов Бакалов             КБ       Член 

Пета секция-У”Кирил и Методий”-гр.Смядово 
1 Калинка Жечева Иванова                  КБ    Председател 
2 Румяна Желева Бозова                  ОДС           Зам.председател 
3 Веска Йорданова Димова                   ДПС    Секретар 
4 Атанаска Стоянова Пенева   КБ             Член 
5 Женя Тодорова Ангелова                   НДСВ    Член 
6 Красимира Великова Димитрова         АТАКА    Член 
7 Валентита Иванова Атанасова            БНС    Член 
8 Николинка Райкова Чернокожева        КБ    Член 
9 Осман Хюсеинов Осман                   ДПС    Член 
Шеста секция- с.Александрово 
1 Елена Иванова Колева                  НДСВ    Председател 
2 Елена Василева Теохарова  БНС    Зам.председател 
3 Милка Стефанова Иванова                 КБ    Секретар 
4 Малчо Христакиев Христов                 КБ    Член 
5 Митка Иванова Кръстева                  НДСВ    Член 
6 Иван Панайотов Ганев                  АТАКА    Член 
7 Елена Петкова Кулева                  ДСБ     Член 
Седма секция-с.Бял бряг  
1 Димитър Германов Димитров             НДСВ   Председател 
2 Фидес Хасанова Махмудова  ДПС   Зам.председател 
3 Георги Янков Генчев                  КБ   Секретар 
4 Ана Иванова Иванова                  КБ   Член 
5 Юксел Мюмюн Ахмед                  НДСВ   Член 
6 Джемиле Юмерова Алиосманова  ДПС   Член 
7 Янко Жечков Янков                  КБ   Член 
Осма секция-с.Веселиново 
1 Мина Николаева Чанева                 КБ Председател 
2 Елена Митева Гергиева                 ДСБ Зам.председател 
3 Марийка Трифонова Илиева             ОДС Секретар 
4 Богдана Иванова Чакърова                КБ Член 
5 Стела Данева Неделчева                 НДСВ Член 
6 Йорданка Митева Димова                  НДСВ Член 
7 Данчо Георгиев Йорданов                 АТАКА Член 
8 Донка Тодорова Симеонова КБ Член 
9 Боян Станчев Бижев                 ДСБ Член 
Девета секция-с.Жълъд
1 Зейнеб Мустафова Сейфулова ДПС Председател 
2 Славея Тодорова Андонова ОДС Зам.председател 
3 Росица Илиева Георгиева                 КБ Секретар 
4 Ахмед Османов Чаушев                 КБ Член 
5 Петранка Костова Хараланова НДСВ Член 
6 Иджирихан Ибрямов Исмаилов  ДПС Член 
7 Марула Асенова Димитрова АТАКА Член 

На основание чл.15, ал.1 и 2 от Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България 
/обн.ДВ бр.20/2007г./, след проведена консултация с политическите партии и коалиции и писмените им предложения за състава на СИК, кмета на 
Община Смядово ПРЕДЛОЖИ на Районна избирателна комисия - Шумен да назначи СИК в Община Смядово. С Решение № 17 от 20.04.2007 год. 
РИК Шумен назначи СИК в Община Смядово както следва:

Десета секция – с.Кълново 
1 Ирена Маринова Иванова                 КБ Председател 
2 Марийка Павлова Стоянова ОДС Зам.председател 
3 Донка Хараланова Донева                 НДСВ Секретар 
4 Костадин Стефанов Костадинов КБ Член 
5 Марияна Колева Кънева                  НДСВ Член 
6 Йорданка Герова Петрова                 КБ Член 
7 Виолета Минкова Йоргова БНС Член 
Единадесета секция – с.Ново Янково 
1 Янита Диметрова Кюркчиева НДСВ Председател 
2 Пенка Пенчева Христова                 КБ Зам.председател 
3 Мюхтебяр Мехмедова Юмерова ДПС Секретар 
4 Диян Симеонов Стоянов                 КБ Член 
5 Радостина Андреева Стоянова НДСВ Член 
6 Сейфула Мехмед Али                 ДПС Член 
7 Недялка Дончева Драганова АТАКА Член 
Дванадесета секция – с.Риш 
1 Митю Стоянов Митев                 КБ Председател 
2 Фатма Раим Хюсеин                 ДПС Зам.председател 
3 Ирина Иванова Денева                 НДСВ Секретар 
4 Мийрям Мехмед Шабан                 КБ Член 
5 Орхан Хюсеин Халил                 НДСВ Член 
6 Юлия Мехмедова Амза                 ДПС Член 
7 Ангелина Неделчева Димова КБ Член 
8 Минка Митева Железова                 БНС Член 
9 Кунчо Димов Кунев                 АТАКА Член  
Тринадесета секция – с.Черни връх 
1 Веска Великова Желева                НДСВ Председател 
2 Петър Димитров Петров                ДСБ Зам.председател 
3 Йорданка Иванова Михайлова         КБ Секретар 
4 Наско Христов Атанасов                КБ Член 
5 Красен Димитров Калев                НДСВ Член 
6 Галин Атанасов Ганчев                КБ Член 
7 Петьо Иванов Петев                ДСБ Член 
Четиринадесета секция – с.Янково 
1 Цветанка Димитрова Станева          КБ Председател 
2 Айтен Вейсалова Хасанова              ДПС Зам.председател 
3 Севдалин Атанасов Краев                НДСВ Секретар 
4 Миленка Русева Христова                КБ Член 
5 Ширин Ферад Ахмед                НДСВ Член 
6 Сениха Ахмедова Ереджебова         ДПС Член 
7 Нейка Йорданова Недева                КБ Член 
8 Панайот Драганов Христов                АТАКА Член 
9 Наталия Мишева Христова               ДПС Член 

 
Стратегия за развитието на социалните 

услуги в Община Смядово

Един от основните приоритети в стратегията за 
развитието на социалните услуги в Община Смядово е 
подкрепа на лица от рисковите групи и техните 
семейства. Домашен социален патронаж гр.Смядово  
предоставя на възрастните и нуждаещи се жители на 
общината ежедневно хляб и топла храна. Към месец 
май 2007 година тази услуга ползват 60 човека при 
капацитет 70 . С решение на Общински съвет Смядово 
месечната такса е в размер на 40 лева и няма да се 
променя Разнообразната и питателна храна, а също 
така внимателното отношение на служителите в 
Домашен социален патронаж към възрастните хора 
допринасят разведряването на нелеката им участ, а за 
някои от тях, те са единствените хора, които им отварят 
вратата.
През 2006 година за разнос на храната в гр.Смядово, с.
Кълново, с.Риш, с.Веселиново и с.Александрово бе 
закупен специален автомобил съответстващ на 
изискванията на РИОКОЗ. Разработени и внедрени са 
системи за самоконтрол и НАССР система, които 
гарантират безопасността и качеството на храната. 
Служителите на Домашен социален патронаж 
пожелават на всички ползватели на социалната услуга 
много здраве и дълголетие
   
                                                                              В.Жечева

Състояние и структура на извършените противообществени прояви 
на територията на Община Смядово

Местната комисия за борба срещу 
противообществените прояви на 
малолетните и непълнолетните функционира 
с Заповед № 711/18.10.2006г. на Кмета на 
Община Смядово, съобразно разпоредбите 
на чл.6, ал.2 от ЗБППМН .
Деца, жертва на престъпления на 
територията на Община Смядово през 
отчетния период няма.Намалял е броят на 
скитащите деца.
През годината не са констатирани нарушения 
на правата на малолетни и непълнолетни, 
извършили противообществена проява.
Забелязва се устойчивост на груповото 
извършване на престъпни деяния.
Извършените престъпления на територията 
на общината от малолетни и непълнолетни 
се групират по следния начин: кражби на 
лично имущество,хулигански прояви, кражба 
на училищно имущество,унищожаване на 
обществено и лично имущество.
През 2006г. няма регистрирани деца в ДПС.
Броят на възпитателните дела за 2005г. са 5 
срещу 5 за 2006г.Броят на разгледаните 
възпитателни дела за 2006г. са 5 за 
извършени противообществени прояви на 9 
непълнолетни и 1 малолетен.
По предложение на Районна прокуратура – 
Велики Преслав са образувани 3 
възпитателни дела, а от длъжностни лица - 2 
възпитателни дела.Наложените 
възпитателни мерки по чл.13, ал.1, т.1 „
Предупреждение”
През изминалата година са проведени 5 
заседания, на които се разгледаха важни 
въпроси като:
 1.Задължителното обучение на 
учениците до 16 годишна възраст във връзка 
с чл.36, ал.1, т.1 от Закона за народната 
просвета;
 2.Приемане статута на 
Консултативния кабинет „Надежда”към 
МКБППМН гр.Смядово;
 3.Обсъждане предоставената ни 
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 3.Обсъждане предоставената ни 
информация   от   „Социално подпомагане”  
гр.Смядово за ученици, които не посещават 
училище на територията на Община Смядово и 
среща с техните родители.
 4.Определяне на Обществени 
възпитатели за 2006г.Запознаване с отчета на 
статистиката, приемане плана за дейността на 
МКБППМН през 2006г.Приемане на мерки за 
подобряване на работата на МКБППМН с 
институциите, имащи пряко отношение към 
образованието, възпитанието, развитието и 
превенцията на малолетните и 
непълнолетните, решаване на важни въпроси , 
свързани с превантивната и възпитателна 
работа на малолетните и непълнолетните.
В изпълнение на своята превантивна и 
корекционно – възпитателна работа към 
МКБППМН функционира и Консултативен 
кабинет „Надежда” като в него работят един 
юрист,един обществен възпитател,един 
педагог и един психолог. Реализирането на 
Консултативния кабинет и популяризирането 
на дейността на местната комисия в негое 
финансиран от Община Смядово.
Основна задача в работата на местната 
комисия и Консултативния кабинет,съвместно с 
детска педагогическа стая,органи на 
образованието и при широко съдействие на 
обществеността е да организират и 
координират социално –превантивна дейност 
на територията на общината,издирват и 
установяват съвместно с детска педагогическа 
стая  и дирекция „Социално подпомагане”
малолетните и непълнолетните, които се 
нуждаят от помощ.

                                 Станислава Димитрова
                                  секретар на МКБППМН

                                                                                           

             ОБУЧЕНИЕ НА СИК

Във връзка с провеждането на избори за 
избиране на депутати за европейския парламент 
от Република България на 11.05.2007г. (петък) от 
13.00 часа в големия салон на читалище „
Братство” ще се проведе обучение на членовете 
на секционо – избирателните комисии от Община 
Смядово. Обучението ще бъде проведено от Г-н 
Генчо Гатев член на РИК гр.Шумен

             СЪОБЩЕНИЕ

Общинска администрация гр.Смядово набира 
кандидати за едноседмичен безплатен курс за 
добиване на правоспособност за полагане на 
топлоизолационни системи – саниране на 
сгради.
Срок за кандидатстване до 31.05.2007г. за 
информация – ІІ етаж   стая №7  или на телефон 
21 – 30 .

ЗАПОВЕД
№ РДС9 – 473 /  19.04.2007г.

На основание на чл.25, ал.4 от Закона за администрацията и чл
93 от Правилника за прилагане на Закона за народната просвета 
и във връзка с Указ №66 от 07.03.2007г. за насрочване на избори 
за избиране на членове на Европейския парламент от Република 
България
 ОПРЕДЕЛЯМ 21 май 2007г. за неучебен ден за учениците от 
всички училища в страната.Пропуснатото учебно съдържание по 
съответните учебни предмети следва да бъде преструктурирано 
при условия и по ред, определени от директорите на училищата 
до приключването на втория учебен срок на учебната 2006/2007 
МИНИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА:                    
Даниел Вълчев

СЪОБЩЕНИЕ

Кмета на Община Смядово обявява за 
разпродажба използвано обзавеждане от ЦДГ и 
училищата. Продажбата ще се извърши на 
14.05.2007г. от 14.00 ч. до 19.00 ч. в сградата на 
СОУ “СВ.св.Кирил и Методий” гр. Смядово.
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НЧ „Васил Левски” с.Янково отпразнува своя 105 годишен юбилей, с празничен концерт на 
09.04.2007г. в който, взеха участие самодейните състави от НЧ”Васил Левски” с.Янково, НЧ”
Просвета 1928” с.Риш, НЧ”Съзнание” с.Веселиново, НЧ”Братство гр.Смядово, НЧ”Развитие” с.
Кълново и децата от  ЦДГ „Радост”с Янково.
 Много песни, цветя, емоции и трепети изпълниха залата на читалището. Поздравителен адрес 
по случай 105 – годишнината от създаването на НЧ „Васил Левски” с.Янково бе отправен  от 
кмета на Община Смядово  г-жа Маргарита Киранова.
НЧ”Васил Левски” е създадено през 1902 година от група родолюбиви българи. Първи 
председател на читалището е Дяко Дочев и още 74 читалищни дейци, които вземат участие в 
основаването на читалището и остават съпричастни до края на живота си към неговото дело.
 Читалището се помещава в една от стаите на старото училище.Събират се дарения, членски 
внос. Изнасят се театралните постановки, средствата от които са за читалището.
През 1963 година с доброволен труд са положени основите на новата сграда, която е в центъра 
на селото и е средище на култура, образование и художествената самодейност. 
Библиотеката разполага с 9455 тома литература. Групата за изворен фолклор участва в местни 
общински и национални изяви.Носител е на много грамоти и отличия.”Няма бъдеще без минало 
стъпили на богатите традиции от миналото, ние вярваме, че бъдещето на НЧ”Васил Левски” 
има запазено място в културния живот на Янково и Община Смядово.
То ще продължава да бъде територия, на която се съхраняват традиции и се случват нови неща 
да учат идващите поколения на любов към българското и да вдъхва надежда в тяхната вечност
                                                                                                                                          
                                                                                                                                           Р. Чепишева

 
КУЛТУРНА ПАНОРАМА ЗА МЕСЕЦ МАЙ

- 03.05.2007г.- Празник на меда в гр.Смядово
- 04.05.2007г.- Пенсионерски клуб” Алено мушкато” 
гр.Смядово гостува в село Риш с празничен Гергьовденски концерт.
- 05.05.2007г.- Трио „Съзвучие” при читалище „Братство” гр.Смядово с 
ръководител Ганка Богданова участва в надпяване “С песните на Иван Георгиев” в 
с.Дъбовик, община Генерал Тошево.
- 09.05.2007г.- Певческата група и състав „Черните кукери” представят 
читалище „Съзнание” с.Веселиново на общобългарски читалищен събор – 2007г. 
гр.Горна Оряховица.
- 11.05.2007г.- 46 участници в детските вокални групи за изворен и 
обработен фолклор с ръководител Ганка Богданова при читалище „Братство” гр.
Смядово ще се изявят на сцените на Старопланински събор „Балкан фолк – 2007г
.”в гр.Велико Търново.
- 11.05.2007г.- Държавен куклен театър гр.Шумен ще представи 
постановката „Слънчогледи” пред ученици от СОУ”Св.св.Кирил и Методий” гр.
Смядово, ОУ”Христо Ботев с.Янково и децата от ЦДГ” Маргаритка ” гр.Смядово.
- 19.05.2007г.-Самодейните състави – певчески групи за автентичен 
фолклор при читалище „Развитие” с.Кълново и читалище „Просвета 1928” с.Риш 
ще пеят на сцените на Старопланински събор „Балкан фолк – 2007г.” гр.Велико 
Търново
- 22.05.2007г.-Тържествено изпращане на абитуриенти в СОУ”Св.св.Кирил и 
Методий” гр.Смядово.
- 22.05.2007г.-Кмета на Община Смядово дава коктейл на абитуриентите от 
СОУ”Св.св.Кирил и Методий”  гр.Смядово.
- 23.05.2007г.-Тържествено представяне на абитуриентите на площада пред 
Общинската сграда от 12.00 часа на обяд.
- 24.05.2007г.-Тържествен концерт послучай 24 май – Ден на славянската 
писменост и култура в читалище Братство” от 10.00 часа с участие на ученици от 
училищата от общината.
- 27.05.2007г.-Певчески състави при читалищата в 
с.Риш, с.Веселиново, с.Янково и с.Кълново ще представят в гр.Карнобат богатото 
фолклорно наследство на Община Смядово на фестивала  “С песните на Стайка 
Гьокова”.

                                                                                     В.Жечева

На 5 май 2007г. в село Дъбовик, община 
Генерал Тошево се проведе 10-тото 
издание на Националния конкурс за 
млади изпълнители на кавал и 
Добруджански народни песни “Иван 
Георгиев”. Конкурсът се организира от 
Община Генерал Тошево НЧ” Дора 
Габе” село Дъбовик. 
 Иван Георгиев е изпълнител на 
добруджанска народна песен, който е 
роден през 1931 година в село Дъбовик 
За съжаление от 1992 г. той не е между 
живите. В своя жизнен път Иван 
Георгиев е оставил множество записи и 
грамофонни плочи реализирани в 
Българското Национално Радио. 
По известни песни и познати за 
населението от нашия край са 
“Седнали ми са терзий”,“Люби 
Георги Гана” и много други.
 За наша голяма радост в конкурса 
имахме щастието да участваме с 
четири изпълнителя разбира се с 
съдействието на Общинска 
администрация в лицето на кмета и зам 
кмета, които подсигуриха средства за 
пътуването и престоя. 
 Благодарение на самодейките - 
Анна Калоянова - 3 клас, 
Доника Йорданова - 3 клас, 
Виолета Ангелова - 4 клас и 
Ивелина Маринова, името на нашия 

град беше споменавано много пъти с 
почит и уважение. Децата се 
справиха перфектно въпреки 
огромната конкуренция на 
специализираните училища в 
областта на народното пеене от 
Добрич, Варна, Търговище, 
Силистра, Генерал Тошево, Шумен и 
Котел. Нашите участници изпълниха 
по 2 песни едната от които 
задължително е  от репертуара на 
Иван Георгиев, а Ивелина Маринова 
имаше удоволствието да попее на 
огромната сцена тъй като, завоюва 
първо място в трета възрастова 
група въпреки огромните изисквания 
на журито. Нашите участници се 
завърнаха уморени, но доволни от 
представянето си носейки грамоти, 
парична премия и диск, а най - вече 
изпълнени с огромно удолетворение 
за успеха и славата която носят в 
нашия град. Благодарност към 
нашия шофьор и самодеец Илко 
Желязков който през целия ни 
престой беше до нас и ни 
подкрепяше.

             
               Худ. ръководител: Ганка Богданова 

БЛАГОДАРЯ МОМИЧЕТА

105 години Народно 
читалище „Васил 

Левски” 
с.Янково  

община Смядово

Ден на Европа – 9 май
                         продължение от 1 стр

Началото е поставено на 9 май 1950 г. Датата е 
специално избрана - навършват се точно пет 
години след края на Втората световна война. На 
тази дата традиционно се чества Деня на победата 
на съюзниците от антихитлеристката коалиция. Не 
след дълго обаче 9 май става Ден на Европа, един 
от символите на ЕС. Девети май е един от 
символите на ЕС наред със синьото знаме, химна 
и еврото (единната европейска валута). На тази 
дата през 1950 г. е направена първата стъпка към 
инициатива за обединяване на усилията на 
европейски страни за сътрудничество на 
наднационално равнище, довела до създаването 
впоследствие на Европейския съюз. През 1986 г. 
Европейският съвет взема решение официалното 
знаме на Европейския съюз да представлява 
синьо небе, в което 12 златни звезди са подредени 
в кръг. Броят на звездите е фиксиран на 12 като 
символ на съвършенство и единност, а кръгът 

символизира съюза между народите в Европа. 
Държави-учредителки на Европейските 
общности са Франция, Германия, Италия, 
Белгия Нидерландия и Люксембург. Скоро обаче 
и други държави заявяват желанието си за 
членство в Общностите.“Одата на радостта” от 
Деветата симфония на Лудвиг ван Бетовен е 
приета за Европейски химн от Съвета на Европа 
през 1972 г., а от Европейския съюз – през 1986 г
. Съветът на Европа кани един от най-великите 
диригенти на 20-ти век Херберт фон Караян да 
подготви инструменталния аранжимент на 
химна за соло пиано, духов и симфоничен 
оркестър. 1 януари 2007 година ознаменува 
началото на пълноправното членство на 
България в ЕС. Този важен политически момент 
отваря нова страница в развитието на страната 
ни, което ще бъде белязано от ускорени темпове 
на растеж на българската икономика и жизнения 
стандарт в рамките на Общия пазар.                         

                                        
                                   Станислава Димитрова                                                            

      12 ученици от V и VІ клас на СОУ „ Св. св. Кирил и Методий” 
гр. Смядово участваха в регионално състезание на младежките противопожарни отряди, което се 
проведе на 26 април 2007  г. в гр Велики Преслав. Учениците демонстрираха отлични знания и 
умения по противопожарна безопасност. От 5 отбора, участващи в състезанието, отборът на СОУ 
Смядово се класира на трето място Успехът не е малък, като се има предвид липсата на 
подходяща база и условия, където да се провеждат тренировките. Целта на Смядовския отбор 
 „ Млад огнеборец” за следващата година е първото място.
                                                                                                                                                     Смядово

                                   ДО НОВИ СРЕЩИ

  Пролетта настъпи, цъфнаха цветята, захвърчяха пчелички заблеяха в кошарите 
агнета. Отново много робота в градините, но пенсионерите са свикнали с 
работата. Но това пък съвсем не им пречи да бъдат всеотдайни и към 
самодейността в Пенсионерски клуб. Кипи усилена подготовка, пенсионерите 
самодейци са решили да зарадват свойте приятели от село Кълново богата 
художествена програма, послучай 1- ви май и 6 - май Гергьовден. Наред с 
автентичните, хайдушките и хумористичните песни им представихме подготовка 
за Гергьовден.
 На 4-ти май същата програма изнесохме и в село Риш. Тук взеха участие и 
танцовия състав който се представи с типични Смядовски хора.
 Възхитени сме от посрещането и в двете села, разделяйки се ние си пожелахме 
до нови и още много срещи. От името на пенсионерите самодейци им благодаря 
за топлото посрещане. А на вас мили самодейци не един път а много пъти от 
сърце Ви благодарят управителния съвет при Пенсионерски клуб - Смядово. И 
нека никой и с нищо не попречи да осъществим големите цели, които сме си 
поставили. Бъдете добри, уважавайте се и успехи ще имаме!
 Много, много благодарим на Общинска  администрация - Смядово,  на Г-жа  
Киранова, г- жа Жечева, г- жа Недялкова, които винаги откликват на нашите 
нужди, и ни помогнаха да реализираме тези мили срещи.
  Благодарим Ви от сърце
       Бог да благослови всички!
                                                                                                                                                      В.Маркова

   „ Млад огнеборец”


