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П О К А Н А
 На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 
от ЗМСМА  на 23. 11. 2007 г. от 9.30 
часа в Конферентната зала на 
Община Смядово  ще се проведе 
заседание на Общински съвет – 
Смядово при следния 

ДНЕВЕН РЕД:

1.Полагане на клетва от 
общински съветник. 
2.Приемане Правилник за 
устройството и дейността на 
Общински съвет – Смядово.
3. Избор на постоянни комисии 
към Общински съвет – Смядово.
4.Приемане промяна в 
структурата на Общинска 
администрация – Смядово.
5. Определяне размера на 
трудовите възнаграждения на 
кмет на община и кметове на 
населени места в община 
Смядово.
6. Определяне възнаграждение 
на председателя  на   Общински  
съвет –  Смядово.
7. Корекция в разпределението 
на целевата субсидия и 
собствените бюджетни средства 
за капиталови разходи в Община 
Смядово през 2007 год.
8. Докладни и питания.

                                                   /С
 

ПАДНА ПЪРВИЯТ СНЯГ
    За справяне със зимните условия и нормален ритъм на ежедневните дейности в 
града и общината, община Смядово разполага със следното техническо оборудване:
     - ГАЗ 53 товарен бордови автомобил;
     - ЮМЗ- колелесен трактор, оборудван с гребло за сняг;
     - УАЗ 2 броя.
   За цялата община е подготвен и разпределен филц, който ще се разпръсква при 
необходимост на всички възлови кръстовища, наклонени участъци от пътищата, с цел 
осигуряване на свободен подход до учебни заведения, магазини със стоки от първа 
необходимост, както и на линейки. За това ще се грижат допълнително назначените  по 
програмата НПОСПОЗ в дейността “Аварийно спасителни дейности” още 26 човека, 
насочени от Бюро по труда. В тази връзка, освен уличната мрежа в населените места в 
общината, Община Смядово поддържа и следните пътни участъци: отсечката от 
второкласната пътна мрежа - Шумен - Бургас  до село Кълново; отсечката от 
второкласния път Шумен - Карнобат до село Александрово; отсечката от третокласната 
пътна мрежа до село Черни връх, до село Ново Янково, отсечката от село Янково до 
село Бял бряг.

                                                                                                                                  /С

Трактор ЮМЗ, оборудван с гребло за 
изриване на сняг

Товарен бордови автомобил ГАЗ 53

УАЗ   2 броя



 ноември 2007 г., година I, брой 312 СМЯДОВОТОВА ВИ ИНТЕРЕСУВА

www.smiadovo.bg

   Целодневна детска градина „Маргаритка” се намира в гр.
Смядово ул.”Цар Калоян” №5, в непосредствена близост до 
центъра на града. Разполага с помещения, отговарящи на всички 
изисквания за пълноценното отглеждане и възпитание на деца от 
3 до 7 годишна възраст.
 

Нашите цели
       В  ЦДГ "Маргаритка" се стремим да задоволим нарастващите 
потребности от качествено образование и възпитание на децата. 
Осигуряваме  подходящи условия за нормалното им физическо и 
психическо развитие. Подпомагаме развитието на 
самостоятелността на детето, способностите му за логично 
мислене и адаптирането му към заобикалящата среда. По този 
начин прехода от детската градина към училището е естествен и 
приятен за детето.     Обучението се осъществява по  Програмата
”Ръка за ръка” на издателство Просвета.

 
Колектив

      За децата се грижи екип от млади педагози с качества и умения 
за работа с малки деца. Работата на колектива е насочена към 

ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ ЦДГ”МАРГАРИТКА”
гр. СмядовоЯНКА 

ЙОРДАНОВА
Директор на 
ЦДГ 
“Маргаритка”
гр. Смядово

подпомагане изграждането на пълноценни личности, както чрез 
традиционни, така и чрез индивидуално съобразени методи за 
обучение и възпитание.

Храната
Дневното меню включва: сутрешна закуска, обед и следобедна 
закуска и отново сме се съобразили с всички изисквания за 
здравословен начин на хранене в предучилищна възраст.

      Целият престой на децата се осъществява в една 
изключително предразполагаща атмосфера. 
Разполагаме с добра материално-техническа база. За 
децата са осигурени  телевизор, DVD, детски 
енциклопедии, видеокасети, дискети, учебници, 
тетрадки за индивидуална работа, дъски за писане, 
аудиокасети и много други дидактически материали. 
Обучението на децата се извършва по утвърдена от 
Министерството на образованието програма.  За радост 
на децата организираме посещения на детски шоу 
спектакли, куклен театър  , изложби и ревюта, летен 
отдих на море, спортни игри и състезания, празнуваме 
рождените дни на децата. В основата на работата на 
детското заведение стои идеята за демократично и 
хуманно възпитание, усвояване на основни знания, 
умения и навици от обкръжаващата действителност и 
изграждане на култура на поведение. Стремим се към 
развитие  на детските потребности и умения за 
общуване, като  усъвършенстване на речевите 
способности и усета към езика. Възпитаваме у децата 
основните жизнени навици и привички за здравословен 
начин на на живот.

Част от ежедневието на децата в ЦДГ “
Маргаритка”
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С Ъ О Б Щ Е Н И Е

  Във връзка с епидемичното 
разпространение на епидемичен  паротит
/заушка/ в страната и на основание писмо 
№32-00-175 от 24.10.2007г. на МЗ, от 
15.11.2007г. до 21.12.2007г., РИОКОЗ-
Шумен започва провеждане на безплатна 
препоръчителна имунизация с 
комбинирана ваксина срещу морбили, 
епидемичен паротит/заушка/ и рубеола 
на всички неимунизирани и 
непреболедували лица от двата пола, 
родени през периода 1982 - 1992г. Те са 
изложени на риск от заболяване от 
заушка, а най-добрата профилактика 
срещу заболяването е имунизацията. В 
този период в Република България  не е 
извършвана имунизация срещу заушка 
или е използвана ваксина с недоказан 
ефект. Желаещите лица до 18 годишна 
възраст да бъдат придружени от родител.
    В град Смядово, за всички желаещи 
от община Смядово, имунизацията ще 
се извърши на 18.12.2007г. в сградата на 
бившата поликлиника /кабинета на 
главния лекар/, от 10:00 до 15:00 часа.
                                                          /С

ТЪРГ
    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 
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 14:00
часа 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

За вас футболни 
запалянковци

  Резултат от последната играна среща 
на нашият футболен отбор. 
  В събота 16.11.2007г. - с отбелязаният 
гол на Жечко Жечев, отборът ни 
победи футболистите от с. Средня.
 Предстои гостуване и двубой в 
събота/24.11/,с отбора на ФК”Космос”- 
село Браничево.
                                                          /С

СЪОБЩЕНИЕ

  На основание чл.44, ал.2 от Закона 
за местното самоуправление и местната 
администрация и във връзка с 
настъпването на зимния период и 
прекратената активна вегетация на 
дървесните видове е издадена заповед 
№ 701 / 15.11.2007 г. на кмета на Община 
Смядово, с която се нарежда 
преустановяване на огледите и 
свързаните с тях становища и 
разрешения за извеждане на сечи на 
територията на Община Смядово за 
периода от 15.11.2007г. до 31.03.2008г. 
      Изключение са единствено случаите, 
при които е наложително предприемането 
на действия, касаещи осигуряване 
безопасността при аварийни ситуации.
 Контролът по изпълнението на 
настоящата заповед за гр.Смядово е 
възложен на Димитрина Маринова – ст. 
спец. “Еколог” при Община Смядово, а за 
населените места в общината: кметове и 
кметски наместници.
                                                        /С

На вашето внимание
     С цел по-голяма събираемост на 
дължимите суми от местните данъци и 
такси, данъчните служители при 
Община Смядово започнаха 
изготвянето  на покани за доброволно 
плащане, на данъчно задължените лица 
към Общината.
        Това са покани към лица, които имат 
стари данъци за имоти в нашата община 
и до този момент не са платени. 
        Поканите ще бъдат предавани 
лично на лицата, живеещи на 
територията на общината, а на тези 
извън нея с писмо на настоящ адрес.
                                                         /С

21 ноември – Ден на 
град Смядово

 Смядово е разположено в полите 
на северните склонове на Източна Стара 
планина, с население 4 328 души. 
Предполага се, че възниква като 
крепостно селище или оживена станция 
на няколко друма. Археологическите 
находки в околностите на Смядово 
говорят за непрекъснат живот в 
продължение на хилядолетия. Първите 
писмени данни за съществуването му са 
от 1573 година. Десетте могилни 
некропола, намиращи се в гр.Смядово, се 
свързват с живота на траките от V-ІV в.пр.
н.е. Гръко-римската култура се 
потвърждава от намерените монети. С 
цел да се увековечи паметта на 
загиналите войници по време на войните 
през 1912-1918 година в центъра на 
Смядово е построен мост-паметник. Най-
характерно е отглеждането при пасищни 
условия на черната източно-балканска 
свиня, от чието месо се е изработвала 
още от 1924 година прочутата Смядовска 
луканка във фабрика “Глиган”.
    По силата на стар обичай на 21 
ноември се чества Архангеловден. 
Българската православна църква 
отбелязва един от големите богородични 
празници – Въведение на Божията майка 
в Храма, честван и като Ден на 
християнската младеж и семейство. 
Според църковния календар Въведение 
Богородично попада в периода на 
Коледните пости. 
   На 28 август 1969 година с Указ на 
Президиума на Народното събрание 
Смядово е обявено за град, а от 1979 
година е център на общината. С Решение 
на Общинския съвет от 1998 година 21 
ноември е обявен за Ден на гр.Смядово. 
На този ден се провежда традиционния 
Смядовски събор, който представлява 
търговски базар и лунапарк и се 
посещава от много хора от различни 
населени места. Организират се различни 
културни  прояви:  куклен театър, 
концерти, спортни игри за ученици и др. 
                                                       /С
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  23 Ноември е празник на катедралния храм  "Ал.  Невски" в град 
София. Чества се в Деня на Свети благоверни княз Александър 
Невски, който е патрон на църквата. Най-голямата източноправо 
славна катедрала на Балканския полуостров, която събира около 5 
хил. души, е построена по идея на Петко Каравелов. 
    Първият камък е положен на 19 февруари 1882 г., строежът 
завършва през 1912 г. Храм-паметникът е издигнат в чест на 
падналите за освобождението на България от турско робство. 
Посветен е на руския национален герой и светец Александър 
Невски, княз на Новгород, живял през 13 век. Князът, 
предвождащ малобройна войска, разгромява на 15 юли 1240 г. 
при река Нева настъпващата към града шведска армия. Според 
преданията заради победата в тази битка получава прозвището 
Невски. 
     През март 2001 г. руската православна църква дарява частица 
от Светите мощи на покровителя на храма. Стенописите, 
мозаечните пана и икони са изпълнени от най-известните за 
времето си 13 руски и 11 български художници.
    Има 12 камбани като най-голямата е и най-висока на Балканите 
- 52 метра. Храмът е осветен с тържествен ритуал продължил от 12 
до 14 септември 1924 г. През 1951 г. е обявен за Патриаршеска 
катедрала.

      25 Ноември е Ден на Св. Климент Охридски. 
     На този ден Българската православна църква отдава почит на 
Свети Климент, архиепископ Охридски, първоучител на 
българския народ. Денят е и патронен празник на Софийския 
университет.
  Климент Охридски е един от най-значимите автори на 
старобългарски език, той пише жития, похвални слова, църковни 
химни, превежда църковни текстове. В науката се посочват от 15 
до 50 негови съчинения. Но най-голямата му заслуга на български 
средновековен учен е в съставянето на "кирилицата", именно 
затова и първият съвременен университет в България носи 
неговото име "Свети Климент Охридски".
    Свети Климент Охридски е първият епископ, проповядвал на 
български език. Предполага се,  че е роден в Югозападна 
България. Данните за живота му преди срещата му с българския 
княз Борис I са оскъдни. Историците считат, че Климент е 
участвал на млади години още в хазарската мисия на Кирил и 
Методий през 859-861 г., затова и по-късно го срещаме във 
Великоморавия като техен ученик. 
      След смъртта на Кирил в Рим през 869 г. той придружава 
Методий в Панония и Великоморавия.
        Бързо след неговата смърт епископ Климент е канонизиран. 
Не по-късно от началото на 11 век празника му (Успение) се чества 
на 27 юли.
                                                                                                                 /С
   

КАЛЕНДАР
   21 Ноември е Въведение Богородично: Ден на християнското 
семейство.
 Празнува се като ден на християнското семейство и 
християнската младеж - Въведение Богородично е един от 
големите вселенски празници, който в църковните     песнопения     
се       назовава "  предвестник на Божието благоволение към 
хората". Според Светото писание на този ден тригодишната 
Мария е заведена от родителите си в Иерусалимския храм и 
отдадена в служение Богу. 
     Това е паметно събитие за семейството на Майката Божия и 
затова се тачи от православната църква и като Ден на 
християнското семейство. Според православната традиция 
Въведение Богородично се свързва с настъпващата зима и 
очакването на църковните тържества около Рождество Христово. 

КОНКУРСИ

 Национален литературен конкурс "
Хермес" за автори до 25 г. 

 Краен срок: 31 януари 2008 г. 

    Издателска къща "Хермес" обявява Втори Национален 
литературен конкурс, който: 
- се стреми да стимулира младите автори за постигане на 
тяхната творческа реализация;
- има за цел да популяризира творчеството на младите 
писатели и да им помогне да направят първите си стъпки 
по дългия път към писаното слово, за да открият своето 
място в света на литературата;
- дава възможност на младите читатели в България да се 
запознаят с произведенията на своите връстници, да 
открият в тях частица от себе си и отговори на своите 
житейски въпроси;
- ще насочи вниманието на младите хора към книгата, ще 
възроди интереса към четенето като приятен и полезен 
начин за духовно и личностно израстване.

Ръкописи се приемат на адрес:
Пловдив, ул. “Богомил” № 59

тел: 032/ 630 630
Е-mail: info@hermesbooks.com

         Конкурс за млади поети "Икар" 
        Краен срок: 15 декември 2007 г. 

  Асоциация на независимите млади таланти и 
Литературен клуб “Икар“ организират Национален 
поетичен конкурс "Под Дъгата" за млади поети. 
     В конкурса могат да участват юноши и младежи на 
възраст от 14 до 30 години в две възрастови групи: 1. от 14 
до 21 години; 2. от 21 до 30 години.
    Авторите могат да изпращат от три до пет свои 
произведения, като изискването е всяка от изпратените по 
обикновената поща творби да бъде в пет екземпляра.

Важно: Произведенията да не са публикувани. 
      Инициативата е с паричен награден фонд.
  Победителите ще бъдат включени в международен 
поетичен конкурс в Италия - организиран ежегодно от 
Centro GIOVANI E POESIA - Triuggio.
   Включване на наградените участници в Антология на 
млади български поети - издание 2008.
    За участие е необходимо да посочите трите си имена, 
рождена дата и година, учебно заведение, принадлежност 
към литературна формация (ако има такава), пълен адрес, 
имейл и телефон за връзка.
   Обявяването и награждаването на победителите ще се 
състои в началните месеци на 2008 г.

Творбите изпращайте на следните адреси: 
гр. София, П. К. 1231 

ж.к. Свобода, бл. 40, вх. В, ет. 4, ап. 58
или на електронен адрес:

ikarlit@abv.bg
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