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         На 3 декември от 12:00 часа във 
Възрожденски комплекс в град Смядово с 
тържествен концерт бе отбелязан 
Международния ден на инвалида, 
организиран от Клуба на инвалида в града.            
Дружеството на инвалида в град Смядово е 
създадено през 1998г. През 2004 г. е 
учредено дружество в с.Риш, след което 
дружеството в Смядово се реорганизира 
като Основна организация. Тя наброява 194 
члена, от които 20 в село     Риш.
 Организацията се ръководи от 
Управителен съвет от седем члена и 
ревизионна комисия. През 2007 г.  към 
Управителния съвет са привлечени по 
млади членове,                   които 
осъществяват по тесен контакт с хората. 
Управителният съвет на Основната 
олрганизация поддържа тесен контакт с 
Общинска администрация Смядово,  
Дирекция “Социално подпомагане”- град 
Смядово, Регионална организация - град 
Шумен, от които получава помощ и 
съдействие при провеждане на различни 
мероприятия.
        Гости на празника бяха зам.кмет на 
Община Смядово Иванка Петрова, зам. 
кмет на Община Смядово Радостин 
Димитров,       представители  от  Дирекция 
“Социално подпомагане” в града, от Клуба 
на пенсионера в гр. Смядово, други.
           Поздравление към присъстващите 
отправи г-жа Иванка Петрова. Тя увери 
присъстващите, че Общинска 
администрация Смядово ще оказва пълно 
съдействие и подкрепа на хората в 
неравностойно положение, ще се стреми да 
осигурява, всичко което е възможно за 
облекчаване трудния им живот. Като начало 
е закупена отоплителна печка за сградата 
на Клуба на инвалида в града.
      Соня Стоева председател на Клуба на 
инвалида в Смядово също поздрави 

6 декември-Ден на банкера
Разговор с Вичка Янева 
отговорник филиал на Банка 
ДСК в града 

Нужно ли е висшето 
образование?
Разговор с 
дванадесетокласници от СОУ 
Смядово

График за работа на 
Фитнес залата
Календар

С празничен концерт бе отбелязан 3 Декември  
Международен ден на инвалида

присъстващите.
         Музикална програма бяха подготвили 
децата от вокална група “Маргаритка”, с 
ръководител Димитричка Димова, 
вокалните групи за обработен и изворен 
фолклор  при Читалище “Братство”- град 
Смядово, с ръководител Ганка Богданова, 
както и малките талантливи солистки Ани 
Калоянова и Доника Йорданова.              /С

Детска вокална група “Маргаритка”

Вокална група за изворен фолклор

Вокална група за обработен фолклор

Ани Калоянова и Доника Йорданова

Вокална група “Латинка”
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    След 44-годишно прекъсване през 1992 
г. Асоциацията на търговските банки и 
Българската народна банка възстановяват 
традицията църковният празник Никулден 
да се отбелязва и като празник на банките 
и банкерите. 

Според легендата свети Никола, освен 
покровител на рибарите и 
мореплавателите, е покровител и на 
банкерите. Преди да го канонизират за 
светец той бил лихвар, който помагал 
на бедни и безпарични, като раздавал 
богатството си. Но гледал тези, на 
които правел благодеяния, да не 
разберат откъде идват те. Преданието 
казва, че свети Никола незабелязано 
подхвърлил три кесии със злато в дома 
на обеднял търговец, за да може да 
омъжи трите си дъщери и да ги спаси от 
безчестие. 

В момента в България има 28 банки, с 
лиценз за извършване на банкови 
сделки в страната и в чужбина, а 
чуждестранните банки с клонове у нас 
са шест. 

6 Декември - Ден на банкера

    С този светъл празник 
поздравявам всички именици, 
търговци, банкери, граждани 
на община Смядово и 
специално клиентите на 
Банка ДСК, с пожелание за 
здраве, спокойствие в 
семейството успехи и много 
пари.

                                  Вичка Янева
                              отговорник филиал 

на Банка ДСК град Смядово

Банка ДСК клон град Смядово

Какво ново 
предлага 
Банка ДСК на 
своите 
клиенти?

Н О В О С Т И :

1. Промоции - Нова промоция с уникална 
лихва от 6,15 % по жилищни ипотечни 
кредити в евро.
2. Промоция до 31 декември на 
потребителски кредити без такси за 
разглеждане на кредита.
3. Промоция от 8 до 31 декември за 
новооткрити срочни влогове в евро и щатски 
долари с лихва до 4, 75 %.
Има и различни предложения за срочни 
влогове, които осигуряват годишна лихва до 
7,5 %.

ПРЕФЕРЕНЦИАЛНИ УСЛОВИЯ:

Инвалидите са освободени от такси по 
потребителски кредити и такси за ползване на 
АТМ(банкомати).

Добри новини за 
земеделските 

производители

Специални условия по разплащателните 
сметки на земеделските производители за 
усвояване на целеви помощи от Европейските 
фондове и лихва до 2 % ; освобождаване от 
месечна такса по обслужване на сметката.

Спестяване до 20 % от кредит 
за енергийна ефективност

  Това са кредити за покупка и монтаж на 
енергийно ефективни дограми, изолация на 
стени, покриви, подове и тавани, покупка и 
монтаж на бойлери, печки, котли на биомаса, 
покупка и монтаж на  слънчеви колектори, 
климатици.

Ипотечни кредити с 1,5 % 
лихва за първата година и 
5, 59 % за първите 3 години.

Работата с електронните канали на банката 
е интересна за клиентите, защото им дава 
възможност за пестене на време при 
извършване на банкови операции, своевременно 
уведомяване чрез SMS съобщения за 
движението по сметките им. 
Това е бърза и лесна възможност за подаване 
на искане на кредит чрез Интернет, което 
отнема най-много 15 минути.

Друга дейност

І  Застраховки

1. Застраховки на потребителските 
кредити с покритие в цял свят.
2. Застраховки “Живот” срещу 25 или 
40 лева   осигурява 25 000 и 40 000 
лева.
3. Банка ДСК е единствената банка, 
която прави безплатни застраховки на 
дебитните карти.
4. Извършване на застраховка 
“Гражданска отговорност” с 
възможност за изплащане на 10 
вноски през годината.

ІІ ПЕНСИОНЕН ФОНД

Един от фондовете с най-висока 
доходност в България, като 
месечните пенсионни вноски са 
условие за намаляване на 
лихвеният процент при ползване на 
кредити.

     Всички тези услуги можете да 
получите във филиала на Банка ДСК в 
град Смядово при гарантирано 
качествено обслужване.

/С



 ноември 2007 г., година I, брой 33 3СМЯДОВО ОБЩИНА 

www.smiadovo.bg

8 Декември - Ден на българската 
академична младеж

 
      През 1903 г. 8 декември е отбелязан за първи път като празник на единствения 
тогава в Княжество България университет - Висшето училище. Решението е на 
Академичния съвет от 30 ноември 1902 г. Празнуването е отменено след 1944 г. 
и е заменено със 17 ноември - когато е Международният ден на студентската 
солидарност. През 1962 г. празникът на университета на 8 декември е 
възстановен. На заседание на Съвета на ректорите на 28 октомври 1994 г. е 
взето решение 8 декември да бъде неучебен ден и празник на българските 
студенти.

В помощ на бъдещите кандидат 
студенти списък на висшите учебните 

заведения в страната

СОФИЯ 
Софийски университет "Св. Климент Охридски" 
Университет за национално и световно 
стопанство
Технически университет
Университет по архитектура, строителство и 
геодезия 
Нов български университет 
Медицински университет 
Лесотехнически университет 
Академия на МВР 
Висше строително училище "Любен Каравелов" 
Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски"
Специализирано висше училище по 
библиотекознание и информационни технологии 
Химикотехнологичен и металургичен университет 
Висше транспортно училище "Тодор Каблешков"
Колеж по телекомуникации и пощи 
Национална спортна академия 
Национална академия за театрално и филмово 
изкуство "Кръстьо Сарафов" 
Военна академия "Г. С. Раковски" 
Национална художествена академия 
Висше училище по застраховане и финанси 
Колеж по мениджмънт, търговия и маркетинг 
Държавна музикална академия "Проф. Панчо 
Владигеров" 
Театрален колеж "Любен Гройс"
 
ПЛОВДИВ 
Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" 
Аграрен университет 
Университет по хранителни технологии 
Медицински университет 
Технически университет - София, филиал Пловдив 
Европейски колеж по икономика и управление
Колеж по икономика и администрация
Академия за музикално, танцово и изобразително 
изкуство 
Висше училище "Земеделски колеж" 

ВАРНА 
Икономически университет 
Варненски свободен университет "Черноризец 
Храбър" 
Технически университет 
Медицински университет "Проф. П. Стоянов" 
Висше военноморско училище "Н. Й. Вапцаров"

БУРГАС 
Университет "Проф. Асен Златаров" 
Бургаски свободен университет 
СТАРА ЗАГОРА 
Тракийски университет
Колеж "Телематика" 
РУСЕ 
Русенски университет "Ангел Кънчев" 
ПЛЕВЕН 
Медицински университет 
ВЕЛИКО ТЪРНОВО 
Великотърновски университет "Св. св. Кирил и 
Методий" 
Национален военен университет "Васил Левски" 
ГАБРОВО 
Технически университет 
БЛАГОЕВГРАД 
Югозападен университет "Неофит Рилски" 
Американски университет в България 
ШУМЕН 
Шуменски университет "Епископ Константин 
Преславски" 
СВИЩОВ 
Стопанска академия "Д. А. Ценов" 
БОТЕВГРАД 
Международно висше бизнес училище 
БАНСКО 
Колеж по туризъм 
АЛБЕНА 
Международен колеж 

Висшето образование 
Нужно ли е висшето образование?
Желание ли е за самоусъвършенстване и жажда за знания 
или е просто  модерно?
Каква подготовка за кандидатстване ви дава средното 
училище?
От какво е продиктуван изборът на ВУЗ?

Тези въпроси зададохме на учениците от 12 клас на СОУ “Св. Св. Кирил и Методий” град 
Смядово.
Всички деца бяха единодушни, че усвояването на нови знания според интересите, придобиване на 
специалност, дават повече възможности за реализация в новите условия на обществено развитие. 
След влизането ни в Европейският съюз за младите има по-добри условия за развитие. В България 
икономиката ще продължи да се развива с големи темпове,  усвояването и прилагането на 
чуждестранните инвестиции означава нови технологии, нови работни места, нови социални 
придобивки за младите хора.

Доброто образование предопределя обаче само част от успеха на дадена личност. То дава първото 
стъпало, първият шанс, оттам нататък личността трябва да премине етапа на  „учение за цял 
живот” и постоянно поддържане обучението, ако иска да се окаже на висотата на съвременните 
изисквания, ако иска да отговори на конкуренцията при управлението на човешките ресурси.

Относно подготовката в средното училище учениците изказаха мнение, че подготовката е 
различна за различните учебни предмети. За да се справят, желаещите да кандидатстват във ВУЗ, 
ще трябват допълнителни занимания.

Децата, които ще кандидатстват споделиха, че изборът им на висше учебно заведение е 
продиктуван от различни фактори - сбъдване на отдавнашна мечта, заради динамиката, която 
предоставят някои професии и не маловажен фактор парите, които могат да се изкарват с 
определена работа.
Но всички бяха единодушни в едно - че трябва да са упорити, трудолюбиви, за да си  изградят име 
в дадена професия, да й се посветят.

       А за родителите остава удовлетворението от факта, че децата, поемайки по пътя на 
знението и самоусъвършенстването ще бъдат подготвени  смело да приемат 
предизвикателствата и несгодите, които ще им поднася живота.

   По случай 8 Декември пожелаваме на всички 
кандидатстуденти отлично представяне и успешно 
класиране на приемните изпити в желания ВУЗ. А на 
всички настоящи студенти много здраве, достигане на 
недостигнати върхове в науката, вярвайте в чудеса, но не 
разчитайте на тях! 
    Честит празник на всички студенти - бивши, 
настоящи, бъдещи и най-вече празнуващи!
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К А Л Е Н Д А Р
4 Декември 

Почита се паметта на Св. Варвара 
Народният календар нарича 4 декември - Варварица, Варваринден, 
Варвардан. Митологията представя Варвара като сестра на Св. Сава  и на 
Св. Никола. Сава е по-добрият, винаги върви след Варвара и я моли да не 
пуска от ръкава си ледени зърна по нивите. Двамата подготвят празника 
на Св. Никола, затова се казва: "Варвара вари, Сава пече (меси), Никола 
гости гощава".
Св. Варвара е родена в Илиопол и е живяла по времето на император Максимилиан. 
Още като девойка е приела Христовата вяра. Подложена е на мъчения заедно с 
християнката Юлиана. И двете са осъдени на смърт заради вярата им. Погребани 
са от християнин, който построил над тях храм. Мощите на Варвара почиват в 
Киев, а една малка частица от тях се намира в софийската църква "Свето 
Преображение" в квартал "Лозенец". 
Според народния календар, на деня на Варвара се подготвя обредно вариво както на 
Андреевден.         В някои райони у нас се месят питки, намазват ги с мед или рачел 
(сварен гроздов сок, тиква или друг плод) и ги раздават на пътниците, за да 
отнесат със себе си болестта. За омилостивяване на шарката, вечерта преди 
празника се приготвя медена питка, която се оставя през нощта на полица, за да я 
вземе баба Шарка, да си хапне и да не напада децата. В Западна България обредът 
е свързан с кръстопът, където нечетен брой трябва да прескочат три пъти огън, 
на който е сварена леща в гърне. Главня от огъня и лещата се пазят за лек против 
дребната шарка. В Кюстендилско, пък момите-варварки обикалят по къщите и 
поздравяват домакините за празника.     Те ги даряват с брашно, боб, сушени 
плодове, ябълки. 
В Южна България има обичай срещу Варвара       да се слага    обреден хляб 
(колак, кравай, харман) и да се кади с палешника. С него се цели осигуряването на 
плодородие и богат приплод на добитъка. На трапезата се пали свещ, приготвена 
от стопаните, която се запазва и се пали при тежко раждане на добитъка, при гръм 
и градушка. В Югоизточна България стопанката храни рано сутринта кокошките в 
кръг със сварените вечерта зърна, за да се развъждат и запазват. 

5 Декември 
Почита се паметта на Св. Сава 
Роден е в Кападокия през четвърти век. Основател е на много манастири в 
Палестина и на знаменитата лавра, която носи неговото име. На 18-годишна 
възраст отива в манастир, но иска пълно усамотение и затова прекарва дълги 
години в палестинската пустиня. Получава голямо наследство и построява няколко 
манастира и болници.

6 Декември 
Никулден 
Свети Николай Мирликийски Чудотворец (Никулден) е голям църковен 
празник. Свети Николай, архиепископ Мирликийски е един от най-почитаните 
християнски светци. Покровител е на моряците и рибарите, и на банкери. 
Роден е през 3-и век в Патара (дн. Мала Азия), след праведен монашески живот е 
избран за архиепископ на гр. Мир, Ликийска област. Умира през 342 г. Светите му 
мощи днес се намират в италианския град Бари. По време на пътуване до Божи гроб 
силна буря застига кораба и убива един от моряците. С кротка и искрена молитва 
към Бога Свети Николай успокоил морето и възкресил убития моряк. Популярни са 
и други чудодейни епизоди със светеца. Св.Николай завършил тихо и блажено 
земния си живот през 342 г. 
След смъртта тялото му останало нетленно и излъчвало струи на благодатни 
изцеления и чудеса. През 1099 г. мощите му били пренесени в гр.Бари, Италия, 
където в негова памет се устройват специални църковни тържества в 
продължение на няколко дни. Векове наред църквата отбелязва празника на Св.
Никола с тържествено богослужение. В народните вярвания той плава на златен 
кораб, който винаги пристига там, където имат нужда от чудотворната му 
десница. На него Бог е отредил силата да усмирява бурите и морските стихии и да 
спасява изпадналите в беда сиромаси. Поверието казва, че когато се прави нова 
лодка, в нея трябва да се вгради икона на Св.Николай. Вярва се, че тя пази лодката 
от бурите и ветровете. С иконата на светеца жените на рибарите излизали по 
време на морска буря на брега и я потапяли до три пъти във водата като 
заклинание да се върнат мъжете им живи и здрави. В миналото и рибарите не 
излизали в морето без молитва пред иконата на Св.Николай за неговото 
застъпничество. 
Народната традиция повелява обредният Рибник и хлябовете се освещават в 
църква или в къщи, а късове от тях се раздават на съседите. По-голямата част от 
рибника и хлябовете задължително се изяжда на семейната вечеря. Трапезата на 
Никулден не се вдига през целия ден и е на разположение на гостите. Свети Никола 
е покровител не само на тези, които са кръстени на името му, той е личен и семеен 
покровител, на който се урежда семейно родов празник, наричан служба, молитва, 
черква. На този празник се канят роднини, кумове и съседи, и се освещава голяма 
трапеза, която завършва с песни и веселба. След прикадяването свещеникът взима 
опашката на обвития в квасено тесто шаран. Костите на никулденския шаран не 
се изхвърлят, а се изгарят, закопават в земята или се пускат в реката - вярва се, 
че така ще се опази и умножи плодородието и семейното благополучие. Костта от 
темето на шарана, която е във формата на кръст и се нарича ”кръхче”, 
възрастните жени пришивали на капиците на децата, за да ги пази от зли сили и 
уроки. В деня на свети Никола на трапезата освен рибник и обредни хлябове, трябва 
да има и постни ястия: варена царевица, жито, постни сърми, чушки, боб. 
На Никулден празнуват Никола, Николай, Николина, Ненка, Нина. 
Честит имен ден!

9 Декември 

Зачатие на Св. Анна. Празник на майчиството 
В календара на православната църква този празник е тясно свързан с празника на 
Рождество на Пресвета Богородица. На него се почита зачатието на Св. Анна - 
майка на Богородица. Св. Анна се смята за покровителка на брака, семейството, 
майчинството, закрилница на девиците, вдовиците и бременните жени. Според 
поверието на този ден започват родилните мъки на Св. Анна. 

    ФИТНЕС ЗАЛА В ДЕТСКИ 
КОМПЛЕКС

ГР. СМЯДОВО ОТВОРИ ВРАТИ 
ЗА ВСИЧКИ ЖЕЛАЕЩИ ДА  

БЪДАТ ЗДРАВИ И КРАСИВИ

       Фитнес залата е изградена по Проект „ СПОРТЕН КЛУБ 
ЖИЗНЕРАДОСТ И КРАСОТА” с който ръководството на 
Детски       комплекс   кандидатства   пред МОН по Модул   – 
“Училището желана територия на учениците”.

Целите ни са:
       Да създадем нови ценности  у учениците и изграждане на 
нов стил на живот.
  Комплексно развиване на физическите качества  и 
двигателни навици.
  Оказване на терапевтичен ефект върху агресивното 
поведението на подрастващите, чрез  спортна дейност. 
 Ръководител на проекта е директора на Детски 
комплекс – Пепа Пенева.
         Екипа, с който се реализира проекта се състои от двамата 
спортни педагози –  Михал Жечев и Живко Желязков, а 
Мадлена Донкова е лицето осигуряващо достъпа и 
безопасността на пребиваващите и двама сътрудници Деница 
Златкова и  Стойко Маринов, които  се занимават с рекламна 
и информационна дейност.
           За ползването на залата е изработен график, по който се 
допускат  на тренировъчни занимания учениците от двете 
групи на Спортен клуб “Жизнерадост и красота”, двата 
Спортни  клуба за ученици от възрастовите групи V-VІІІ клас 
и ІХ- ХІІ клас, клуб Тенис на маса и  клуб Лека атлетика , в 
които участват над 120 ученика безплатно. 
 Чрез Училищното настоятелство при Детски комплекс 
гр. Смядово е осигурен и свободен достъп за тренировки на 
всички желаещи от гр. Смядово и общината да се занимават с 
този вид спорт във времето от 17.00 ч. до 20.00 ч. в дните – 
понеделник , вторник, сряда и петък, както и в почивните 
дни – събота и неделя от 11.00 ч. до 17.00 ч., след закупуване 
на карти за тренировка. Цената на картите е различна , според 
предпочитанията на трениращите: 
 За учащи над 18 години /ученици и студенти/- 3.00 лева
- седмична карта.
  За възрастни    -  11.00 лв.   -  седмична карта.
                                     -  16.00 лева  -  карта за две седмици 
                                     - 20.00 лева - карта за един месец.
          Ученици под 18 годишна възраст се допускат във 
времето за свободен достъп само ако са придружени от 
родител.
 Картите се закупуват в Детски комплекс гр. 
Смядово, ул. „Априлско въстание” №9, тел. 2947,  във 
времето от 10.00 ч. до 12.00 ч. и от 14. 00ч. до 17.00 ч всеки 
делничен ден от Мадлена Донкова.
 Всички ние се надяваме, че времето за тренировки  в 
Детски комплекс ще  ви бъде не  само ползотворно, но и 
приятно.
       Пепа Пенева


