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        В този брой ще четете

                                                повече на 4 страница                                     

     На 8 ноември от 10:00 часа във Възрожденски 
комплекс се проведе тържествена сесия на 
новоизбраният Общински съвет Смядово.
        В присъствието на официални гости от Областна 
администрация град Шумен - заместник областните 
управители - Ебазер Реджеб и Драгомир Драгнев, 
членове на Общинската избирателна комисия 
Смядово, представители на Общинска 
администрация Смядово и граждани, новоизбраните  
кмет на община Смядово - Д-р Севи Севев, кмет на 
кметство село Бял бряг - Стела Василева Стоянова, 
кмет на кметство село Веселиново - Марин 
Димитров Железов, кмет на кметство село Риш - 
Пенка Иванова Христова, кмет на кметство село 
Янково - Цанка Николова Петрова и общинските 
съветници :  Маргарита  Киранова, Марияна 
Живкова, Марин Вичев, Живко Желязков, Махия  
Куру, Юлия Амза, Станислав Ангелов, Ангел  
Ангелов, Иванка Петрова, Лиляна  Кайрякова,  
Михал   Жечев, Симеон Чернокожев, Иван Жечев, 
получиха своите удостоверения от председателят на 
Общинската избирателна комисия - г-жа Булиева.   
Всички те, се заклеха да спазват законите на 
страната и подписаха клетвените листи.

ТЪРЖЕСТВЕНА СЕСИЯ НА 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СМЯДОВО

Новоизбраните общински съветници

 Марин Железов - кмет на кметство село 
Веселиново

Стела Стоянова-кмет на кметство село Бял бряг 
и Пенка Христова - кмет на кметство село Риш

Обръщение към гражданите на община Смядово  
на Д-р Севи Севев

 Д-р Севи Севев-кмет на Община Смядово

Цанка Петрова -кмет на кметство село Янково 
/  сн. в ляво /

   Заседанието ръководи най-възрастният от новите 
общински съветници - Иван Жечев.
    След  тайно гласуване,  с мнозинство от 9 срещу 4 
гласа, за председател на Общински съвет Смядово,
бе избран Михал Жечев. Той благодари за оказаното 
му доверие и увери, че общинският съвет ще работи 
за всички граждани на община Смядово.
       Символите на местната власт -  огърлицата от 
Националното сдружение на общините в Република 
България, ключът на града и почетната книга, бяха 
предадени от стария кмет Маргарита Киранова на 
новия кмет Севи Севев. Приемайки  ги, той поздрави 
всички присъстващи. Изказа своето уверение, че ще 
продължи и доразвие работата по 
благоустрояването на града и всички селища от 
общината, усвояването на средствата от 
Европейските институции чрез проекти, които ще 
допринесат за превръщането на община Смядово в 
приветливо и благоприятно място, с възможност за 
образование, работа и развитие на всички жители на 
общината.
                                                                              /с

Председателят на новоизбраният местен 
парламент - Михал Жечев
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        Равнище 
на безработицата в 
община Смядово 
към 30.09.2007г.

   Безработицата в Шуменска област е 
12,24%. Въпреки тенденцията към 
намаляване броя безработни лица, 
областта се нарежда сред четирите области 
в страната с най-високо ниво.
 За община Смядово данните са 
следните:  
Равнище на безработица - 9,52%;
Регистрирани безработни : жени -  195;
                                                  мъже - 112;
Възрастова структура : до 19 години - 8
                                              от 20 до 39 - 73
                                             от 40 до 54 - 122
                                        над 55 години - 104
Професионална структура:
с работническа професия  -  49
специалисти  -  32
без специалност и професия  -   226
Образователна структура:
с висше образование - 10
със средно образование, в т.ч. със средно 
професионално образование - 79
с основно образование - 158
с начално и по -ниско образование - 60
продължително безработни/над1 година/ - 
194
Безработни с намалена 
работоспособност  -  30
Включени в курс за преквалификация - 3
Постъпили на работа  -   41
Свободни работни места   -   30
                                                             /С

        По защитен проект  на Община 
Смядово,        отнасящ   се   до    дейността 
„Аварийно спасителни дейности” от 
Националната програма „От социални 
помощи към осигуряване на заетост”, от 
01.11.2007г. са ангажирани 20 безработни, 
регистрирани в Бюрото по труда 
Смядово. Те са назначени с трудови 
договори,   на 6 часов работен ден. 
Заетостта им е във връзка с 
предстоящия зимен сезон, като 
дейността им ще бъде насочена към 
почистване на улици, междублокови 
пространства, отстраняване на 
евентуални щети от обилни валежи, 
пожари и др. При липса на аварийни 
ситуации,  ще бъдат насочени към 
комунално – битова дейност.
Разпределени са както следва: Смядово-7; 
Риш-2; Веселиново-3; Янково-2; Бял бряг-2; 
Александрово-1; Кълново-1;Черни връх-1; 
Ново Янково-1.
В момента се работи по проект за 
същата дейност, за предстоящата 2008 
година.
                                                                 /С

Осигурена е работа 
на 20 безработни, 

по спечелен проект

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ЗАЕТОСТ И ПРОФЕСИОНАЛНО 
ОБУЧЕНИЕ НА ХОРА С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ

    Ръстът на безработицата, структурните промени в икономиката, 
недостъпната архитектурна среда и др. Засилват социалната изолация на 
хората с увреждания.
         Според Стандартните правила на ООН, тази група хора имат право да 
живеят и да се реализират в собствените си общности.Те трябва да 
получават необходимата помощ и подкрепа в обичайна среда и в 
институциите за обучение, здравеопазване, заетост и социално обслужване. 
На хората с увреждания трябва да се даде възможност да упражняват 
човешките си права, и по-специално в областта на трудовата заетост, трябва 
да им се осигуряват равни шансове за продуктивна и доходна работа.
       В България хората с трайни увреждания са около 400 000 души. 
Средногодишният брой на регистрираните в дирекции “Бюро по труда” 
безработни с намалена работоспособност е 21 034 души. Делът им в общия 
брой на регистрираните безработни е  около 5,9%.
          Характерно за професионалната структура на тази група е 
преобладаващият дял на лицата без професионална квалификация. 
Съчетаването на ниска квалификация, недостатъчно образование и 
здравословни проблеми правят тези лица неконкурентоспособни на пазара 
на труда. Включването на хора с увреждания в трудовия процес е основна 
предпоставка за тяхната интеграция в обществото и подобряване качеството 
на живот. Поради спецификата на някои видове увреждания (например при 
хора с ментални или сензорни увреждания) рехабилитационният процес 
поражда необходимост от специални програми за обучение и методи, които 
включват по-особеното внимание и подход за разработването и 
реализирането им.
    Основната цел на програмата е повишаване пригодността за заетост и 
осигуряване на заетост на регистрирани в Дирекция „Бюро по труда” 
безработни хора с трайни увреждания или преминали успешно курс на 
лечение за зависимост към наркотични вещества хора в трудоспособна 
възраст, като предпоставка за преодоляване на социалната им изолация и за 
пълноценното им интегриране в обществото.  Лица, които са обект на 

Програмата:
1. Безработни с трайни увреждания в трудоспособна възраст, регистрирани в 
Дирекция „Бюро по труда”.
2. Безработни лица в трудоспособна възраст, преминали успешно курс на 
лечение за зависимост към наркотични вещества,  регистрирани  в  Дирекция 
“Бюро по труда”. 
Програмата се прилага във всички общини на страната.
Организации, които могат да бъдат работодатели по Програмата:
1. Областни и общински администрации, общински предприятия.
2. Дирекции „Социално подпомагане”.
3. Частни и/или държавни предприятия, други фирми и институции, 
юридически лица с нестопанска цел.
4. Специализирани предприятия и кооперации за хора с увреждания.
5. Дирекции „Бюро по труда”.
В програмата участват работодатели, които отговарят на изискванията на чл. 
56, ал. 1 от Закона за насърчаване на заетостта (нямат изискуеми публични 
задължения и отговарят на изискванията за отпускане на помощи по Закона за 
държавните помощи).
   Принципи на програмата са: законосъобразност, перспективност, 
недопускане на дискриминация, социално партньорство при реализация на 
Програмата, осигуряване на статут на работници, съобразно Кодекса на  
труда, ресурсна осигуреност, осигуряване право на труд, доброволно участие 
в програмата, гарантирано изплащане на месечното възнаграждение, 
гарантирано изплащане на стипендии на лицата, които участват в курсове за 
преквалификация, прозрачност и гласност.
        В община Смядово към момента има назначени две лица по тази 
програма, които отговарят на условията .
           Програмата е със срок на действие до 31.12.2009г.
           Потробности и повече информация в дирек;ия “Бюро по труда”. 
                                                                                                                         /С 

    Хората с увреждания остават една от най-
рисковите на пазара на труда целеви групи, 
независимо от регламентираните в българското 
законодателство анти-дискриминационни и 
насърчителни мерки при осигуряване на работни 
места и наемане на лица с намалена 
работоспособност.
   Една от причините за неблагоприятното 
състояние по отношение на заетостта на хората с 
увреждания е, че голяма част от работодателите 
недооценяват потенциала на работниците с 
увреждания и съществуват предразсъдъци по 
отношение на техните възможности.
     С цел предприемане стъпки за промяна в 
нагласата на обществото за защита правото на 
труд на хората с увреждания, мотивиране, 
постигане на заинтересованост и стимулиране на 
работодателите да разкриват работни места за 
лица от тази рискова на пазара на труда група, се 
учредява „СИМВОЛ ЗА ПОЗИТИВНО 
ОТНОШЕНИЕ КЪМ ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ”.
      „СИМВОЛЪТ” ще се връчва на работодатели и 
организации, инвестирали време и средства за 
приспособяване на фирмата или организацията, 
така че тя да предложи равни възможности за 
реализация на хората с увреждания. Тези 
работодатели трябва да са постигнали 
определени резултати при осигуряване на 
условия на труд, професионално израстване и 
развитие на способностите на лицата с намалена 
работоспособност.
  Символът ще се връчва на работодатели и 
организации, отговарящи на определени  
критерии, които желаят да поемат и изпълнят 
определени ангажименти в рамките на политиката 
на фирмата или организацията.
       „СИМВОЛЪТ ЗА ПОЗИТИВНО ОТНОШЕНИЕ 
КЪМ ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ” се връчва на 
работодатели, избрани съгласно Критерии за 
връчване и Критерии за оценка на достиженията 
на фирмата /организацията/, желаеща да бъде 
носител на „СИМВОЛА”.

                                    /с

„СИМВОЛ ЗА ПОЗИТИВНО 
ОТНОШЕНИЕ КЪМ 

ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ”
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    Издадена е З А П О В Е Д № 668 / 
01.11.2007г. на вр.и.д.  кмет на община 
Смядово В.Жечева, с която на основание 
чл.44, ал.2 от ЗМСМА и чл.63, ал. 2 от 
Закона за местните данъци и такси са 
определени границите на районите, видът 
на предлаганата услуга и честотата на 
сметоизвозване на твърди битови 
отпадъци, както следва:
 1.Райони, в които се предлагат услугите 
организирано сметосъбиране и 
сметоизвозване на битовите отпадъци, 
поддържане на чистотата на териториите 
за обществено ползване и обезвреждане 
на отпадъците, включват всички населени 
места в общината в границите на 
действащите кадастрални планове, както 
следва: гр.Смядово, с.Кълново, с.Риш, с.
Веселиново, с.Янково, , с.Желъд, с.Ново 
Янково,   с. Черни връх, с.Бял бряг и с. 
Александрово.
    2.Предлаганите услуги в районите по т.1, 
са както следва:
                    - събиране, извозване и 
обезвреждане на отпадъците в депо за 
твърди битови отпадъци;
    -   поддържане на депо за битови 
отпадъци и неговото ползване до 
закриване;
    - поддържане чистотата на териториите 
за обществено ползване в населеното 
место.
 3.Честота на сметоизвозване – съобразно 
изготвен график, но не по-малко от два 
пъти месечно.
                                             Димитрина Маринова
 

    

   По случай 21 ноември - ден на град 
Смядово, на 17-18 ноември ще се 
проведе традиционният смядовски 
сбор.
 Служителите от  “Специализирана 
администрация” при Община Смядово ще 
осигурят необходимата организация за 
посрещането и настаняването на желаещите 
търговци, на определените за целта места по 
предварително изготвена скица-проект.
Желанието на Общинска администрация 
Смядово, отчитайки възможностите на общината 
и наличните теренни площи е да бъде осигурен 
достъп на всички желаещи да посетят града ни 
търговци.
     За да се чувстват гостите наистина добре, а 
гражданите - домакини и истински стопани, да 
почистим и подредим пространствата около 
домовете си. 
      Нека бъдем стопани и извън жилищата ни.
                                                           /с

ПРОГРАМА
за честването 
на 21 ноември -

Ден на град 
Смядово 

10:00 часа - Куклен театър - 
Постановка на Детски 
комплекс Смядово за децата от 
ЦДГ ”Маргаритка”.

13:00 часа -  Крос за ученици от 
4 до 12 клас. Старт - кръгово 
кръстовище на ул. “Ришки 
проход”, финал - пл. ”Княз 
Борис І “, където ще стане и 
награждаването на отлично 
представилите се  участници.

14:00 часа - Почистване на 
Мост-паметника от членове на 
Клуб ”Съхрани българското”.

16:00 часа - Откриване на 
новата фитнес зала в 
сградата на Детски комплекс 
Смядово.

18:30 часа - Тържествен 
концерт в залата на Читалище 
“Братство” Смядово, с 
участието на самодейните 
колективи при народните 
читалища в селата Кълново, 
Янково, Веселиново и Риш, 
както и децата от Детска 
вокална група “Маргаритка” и 
Детски комплекс Смядово.

                                                   /С

                      

 ИЗВЕСТНИ СА 
НОВИТЕ КМЕТСКИ 
НАМЕСТНИЦИ НА 

СЛЕДНИТЕ 
НАСЕЛЕНИ МЕСТА 

ОТ ОБЩИНАТА:

село АЛЕКСАНДРОВО - 
МИЛКА СТЕФАНОВА 
ИВАНОВА 

село ЧЕРНИ ВРЪХ - 
КИРИЛ МИХАЙЛОВ 
ИВАНОВ

село ЖЕЛЪД - РОСИЦА 
ИЛИЕВА ГЕОРГИЕВА 
                                       /С

ПРЕДСТОЯЩО :

Т Ъ Р Г
     На основание чл.44,ал.2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, във 
връзка с чл.35,ал.1 от Закона за Общинската 
собственост и чл.42,ал.1,ал.2 и ал.4 от Наредбата 
за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество и във 
връзка с Решение № 352 по протокол №
5/20.06.2007г. на Общински съвет - Смядово и 
Заповед № 694/13.11.2007г. на кмета на Община 
Смядово е насрочен публичен търг с явно 
наддаване за продажбата на Урегулиран 
поземлен имот, УПИ ХІ-62,кв.7,бивша училищна 
сграда по плана на с.Ново Янково,Община 
Смядово, с площ от   5032кв.м. и застроена площ 
от 205кв.м.; стопанска постройка с площ от 55кв.
м.; АОС 0819/10.05.2007г.;начална тръжна цена - 
9 151лв./девет хиляди сто петдесет и един лева/,   
от която сума в размер на 2 538,93лв. е без ДДС 
за сградата и прилежащия терен, а сумата в 
размер на 7 934,48лв. е с включен ДДС за 
дворното място.
      Плащането на достигнатата тръжна цена, 
ведно с дължимите данъци и такси да се извърши 
по банков път в 14 дневен срок от връчването на 
заповедта на лицето, спечелило търга.
      Търгът с явно наддаване ще се проведе на 
30.11.2007г./петък/ от 14:00часа в заседателната 
зала на Община Смядово.
     Краен срок за внасяне на депозита в размер на 
10 % от сумата без ДДС - 2 538,93 лв. и сумата с 
включен ДДС - 7 934,48лв., т.е. депозит в размер 
на 1 047,34лв.- до 12:00 часа на 30.11.2007г. в 
касата на Община Смядово.
      Краен срок за подаване на молбите и 
необходимите документи с прилежащите 
документи - до 12:00 часа на 30.11.2007г. в 
Информационен център Смядово.
      Необходими документи за участие в търга:
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.
                                                  / Стефанка Димитрова
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ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР

11 Ноември 
Почита се паметта на Свети Мина 
В този ден православната църква почита паметта на мчнци 
Мина, Виктор и Викентий. От тримата най-популярен и почитан 
е Свети Мина, който е известен чудотворец и се счита за 
покровител на семейството. 
     Свети мъченик Мина е бил египтянин (284-305 г.). Той изповядвал 
християнската вяра и служил във войската, разположена в Котуанската област, 
под началството на военачалника Фирмилиан. По това време властта в Рим се 
поделяла между императорите Диоклетиан и Максимиан. Те издали указ да се 
предават на мъчения и да се убиват всички християни, които не се покланят на 
идолите. Според указа вярващите в Христа навсякъде били принуждавани да 
извършат идолски жертвоприношения. 
     Тогава блаженият Мина, като не желаел да гледа това бедствие и почитането 
на бездушните идоли, оставил воинското си звание и се оттеглил в планините, 
в пустинни места. Той сметнал, че е по-добре да живее със зверовете, 
отколкото с хора, които не познават Бога. Свети Мина дълго време се скитал в 
планините и пустините, поучавайки се в Божия Закон, с пост и молитва 
очиствайки душата си и служейки ден и нощ на Единия Истински Бог. Заловен е и 
жестоко измъчван, накрая воините отсичат главата му, запалват огън и 
хвърлят в него многострадалното му тяло. Когато огънят изгаснал, вярващите 
дошли на това място и събрали останалите мощи на светеца, обвили ги с чисти 
повивки  и  ги  помазали  с благовония. Скоро те пренесли тези свети останки в 
родния си град Александрия и ги погребали в почести. Впоследствие на това 
място била построена църква в името на светия мъченик и по молитвите към 
светеца в нея станали множество чудеса.

14 Ноември
 
Коледни Заговезни: последен ден, когато се яде месо 
Последен ден в който, може да се яде месо. След Коледните Заговезни започват 
40-дневните коледни пости, които свършват на 24 декември (Бъдни вечер). 
Постът се нарича още Малка четиридесетница за разлика от Голямата (
Великденския пост). Преди Коледа вярващите постят, за да се подготвят да 
посрещнат материализираното Божие слово - сина Исус Христос.
Не трябва да се ядат храни от животински произход – месо, мляко, сирене,  яйца
,  кашкавал. Олио и вино може да употребява без сряда и петък. На Никулден - 6 
декември, се разрешава риба и вино. 
Венчавките са забранени от началото на коледните пости до Въведение 
Богородично /21 ноември/ и от Игнажден /20 декември/ до Богоявление, 
Йордановден /6 януари/. 

15 Ноември 

Започват 40-дневните Коледни пости. 
Според свещеници не е толкова важно да се спазва стриктно физическият пост, 
а човек трябва с делата си да покаже, че искрено се е разкаял за волните и 
неволните грехове и да търси опрощение. 

                                                                                                                      /С

16 Ноември 
Международен ден на 

толерантността 

Отбелязва се по призив на Общото събрание на 
ООН в резолюция 51/95 на ОС на ООН от 12 
декември 1996 г. във връзка с Декларацията за 
принципите на толерантността, приета от 
Генералната конференция на Организацията на 
ООН по въпросите на образованието,   науката   
и    културата (ЮНЕСКО) на 16 ноември 1995 г.
                                                                           /с

        На 11.11.2007г.   отборът на 
ФК Смядово имаше среща с 
отбора на ФК Никола Козлево  
като  гост. При изключително 
тежки атмосферни  условия, 
срещата завърши с равен 
резултат. Голмайстор за 
нашите бе Иван Пенев Калоянов. 
      Следващата среща на 
футболният ни отбор  е на 17 
ноември 2007 година от 14,00 
часа,  като домакин на отбора 
от ФК Средня.

   На 18 ноември на стадиона в 
град Смядово ще се проведе 
футболната среща между 
отборите на ФК Черно море 
Варна и ФК Шумен.
                                                      /с

 Национален конкурс за детска 
рисунка на тема "Коледа" 

на МОН за ученици на възраст от 7 до 18 години 
Краен срок: 26 ноември 2007 г. 

Конкурсът ще се проведе в 28-те области на 
страната. Всяка област трябва да отличи по една 
рисунка по темата. Избраните 28 рисунки ще бъдат 
отпечатани на коледни картички. Във всяка област 
ще бъде сформирана комисия от художници, 
педагози, представител на РИО, която ще избере 
най-добрата рисунка на съответната област. 
Допускат се до 2 творби по темата - изобразяване на 
традиции, празнично-обредни игри и костюми; 
Размери на рисунките: не по-големи от 35/50; без 
паспарту; 
Техники: пастели, акварел, темпера, маслени бои, 
смесени техники, компютърна графика; 
Участниците следва да посочат трите си имена, 
телефон, адрес.
Адрес за изпращане на рисунки: съответният 
регионален инспекторат по образование.
                                                                           /с


