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Уважаеми читатели, този брой е празничен, последен за календарната 2007година.
Очаквайте новият брой през първата седмица на новата 2008 година.

Общинска администрация и Общински Съвет 
пожелават на всички жители от община Смядово 

весели и щастливи коледни и новогодишни празници!

Сурва, сурва година, 
весела година! 
Голям клас на нива! 
Голяма ябълка в 
градина! 
Живи, здрави до година, 
до година – до амина! 

Нека здраве и късмет 
винаги да бъдат с вас! 

 Уважаеми съграждани,

          Благодаря на всички вас, които  на 4 ноември дадоха своя вот 
в подкрепа на моята  програма и на самия мен. Жителите на 
общината видяха в мое лице възможността в Смядово да 
настъпят положителни промени, които да допринесат за 
превръщането му в икономически привлекателно място за 
инициативните и предприемчивите.
       Още веднъж благодаря за голямото доверие, което ме задължава 
да продължа да работя за хората от нашата община с 
възможностите, които имам.
      В навечерието на Коледните и Новогодишни празници искам да 
пожелая на всички весело посрещане на Новата 2008 година. Нека 
тя да бъде здрава, щастлива изпълнена с много успехи, 
допринасящи за просперитета на всеки дом и общината.
                                                            Кмет на община Смядово
                                                            Д-р Севи Севев

Заповядайте на 31 декември на пл.”Княз БорисІ” да 
посрещнем заедно новата 2008 година.

П О К А Н А

 На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА  на 
20. 12. 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. Промяна в състава на постоянната комисия 
по образование, култура, спорт, 
здравеопазване и социални дейности.
3. Приемане Правилник за устройството и 
дейността на Общински съвет – Смядово.
4. Определяне  представител на Общински  
съвет - Смядово в Общото събрание на 
Националното сдружение на общините в 
Република България.
5. Определяне на представител на Община 
Смядово в Общото събрание на 
съдружниците на „В и К” ООД – Шумен.
6. Определяне състав на Местна комисия за 
уреждане на жилищните въпроси на граждани 
с многогодишни жилищноспестовни влогове.
7. Корекция в разпределението на целевата 
субсидия и собствените бюджетни средства за 
капиталови разходи в Община Смядово през 
2007 год.
8. Определяне на еднократно допълнително 
възнаграждение на кметовете.
9. Докладни и питания.

     
                                                          /С

Уважаеми съграждани,
Поздравявам ви с настъпващите коледни и новогодишни 
празници и ви пожелавам здраве и късмет, мир и любов. 

Нека надеждата и вярата съпътстват всяко ваше 
начинание.

Успешна и плодотворна нова година на всички, а на 
децата повече усмивки, щастливи и безгрижни дни и 

успехи в училище и в спорта.

                  Михал Жечев
Председател на Общински съвет Смядово
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80 ГОДИНИ НАРОДНО 
ЧИТАЛИЩЕ "СЪЗНАНИЕ" 

с. ВЕСЕЛИНОВО

  
       Тази година се навършиха 80 години от създаването на читалището 
в с.Веселиновоq общ.Смядово.
        Основано през 1927 г. от родолюбиви българи, то успява да се 
съхрани и до днес. И сега след толкова години хората от селото си 
спомнят за пионерите на читалищното дело: Петър Чакъров, Петър 
Станев, Илия и Зорка Терзиеви, Вичо Неделчев, Димитър Рашев и др.- 
хора с чувствителни сърца. Не просто обич към хората, а грижа за 
тяхното израстване. От тук е минал и пътя на бившия президент  д-р 
Желю Желев, който е бил библиотекар в читалищната библиотека 
известно време. Той и до днес си спомня за ония години и ние сме му 
дълбоко благодарни, че ни оказа огромна помощ при извършването на 
основния ремонт на сградата, която не беше ремонтирана повече от 30 
години. Прояви загриженост и ни помогна със сумата от 4 000 лв., 
събрана от бизнесмени и приятели на президента. Благодарение на 
тези средства ремонта на читалището продължава.
          И днес основната роля  за издирването, запазването и 
популяризирането на местния фолклор се отрежда на читалището. 
Възродени и запазени са народните обичаи Кукеруване, Лазаруване, 
Еньовден, Коледуване, Бабинден. Прекрасни са и нашенските песни - 
все пак народната песен е неизменна част от душевността на 
българина.
          Самодейците от групата за изворен фолклор   "Росна китка"    и    
маскарадна група "Черните кукери" ежегодно участват в редица 
фестивали и събори на народното творчество и печелят не само 
регионални, но и национални и международни награди. И това не идва 
даром - нужни са много труд и любов към българщината за  да правиш 
всичко това без да имаш някакви облаги. И нека тези,  които не са го 
осъзнали още, да знаят, че традицията е нещо, без което не можем. С 
песните и танците разликата в годините изчезва - няма млади, няма 
стари- младите забравят за проблемите си, а старите за болежките си. 
И мястото където това се случва е читалището.
           Страшно много искаме другите хора да ни вярват и да не се 
сблъскваме повече със срещащото се понякога не особено добро 
отношение към читалището и работещите в тях.   

                                                                                    Мария Трифонова

Черните кукери

Самодейната група при читалището на своя изява

Бяла зима

Пухкави снежинки
снощи заваляха,
вили и градинки
вече побеляха. 

Като в одеало,
семенцата малки,
а децата чакат
весели пързалки 

Метеорологични прогнози 

Коледният ден показва какво ще бъде времето през годината.
 „Топла Коледа — нездрава година“, казва народът ни и се надява 
на дълбок сняг и ясни студени дни. 
    •Ако има скреж по дърветата, ще има изобилие. 
    •Ако небето е звездно, грахът ще има добра реколта. 
    •Ако Коледа е в понеделник, зимата ще е тежка, а пролетта и 
лятото ще са дъждовни. Есента ще е суха, гроздето няма да е 
много добро, също и виното. Няма да е добра годината и за 
кошерите и меда. Най–сполучлива ще е за властници, войводи и 
управници. 
    •Ако Коледа е във вторник, зимата ще е снеговита, а пролетта 
— дъждовна. Есента ще е суха, пшеницата и плодовете няма да 
са много добри. Да внимават пътуващите по море. Ще има мед и 
масло в изобилие. 
    •Ако Коледа е в сряда, зимата ще е тежка, а пролетта – суха. 
Ще има грозде и вино в изобилие. Враговете ще печелят успехи в 
мир. 
    •Ако Коледа е в четвъртък, зимата ще е мека, а пролетта и 
лятото – ветровити. Зеленчуците и медът ще намалеят. 
Плодовете и маслото ще са много. Силните ще загубят позиции. 
    •Ако Коледа е в петък, зимата ще е много зла, лятото ще вали, 
есента ще е суха, а гроздето — в изобилие. Князете ще ги хвалят, 
войниците ще се радват. 
    •Ако Коледа е в събота, през зимата ще трупа много сняг. 
Пролетта ще е ветровита, лятото — с дъжд. Плодовете няма да 
са много, но ще са хубави. Овцете ще се разболяват. Могат да се 
очакват природни стихии и бедствия — пожари, земетръси. 
Възрастните хора да внимават за здравето си. 
    •Ако Коледа е в неделя, зимата ще е мека, лятото — сухо, а 
есента — ветровита. Войниците ще се радват, управниците ще 
бъдат развенчани. Плодове, мед и добитък ще има в изобилие. Да 
се пазят младите. 

Доброто дело без награда не 
остава

      В навечерието най-хубавият празник 
Рождество Христово в СОУ “Св. Св. Кирил 
и Методий” се проведе открит урок по 
български език и литература с ученици от 6 
клас.
       Присъстваха Радина Димитрова-
старши експерт по български език и 
литература от Инспектората по 
образование град Шумен, главен специалист 
по образование и култура в община Смядово 
Милко Йоргов, директори на училища от 
община Смядово и община Върбица, 
преподаватели по български език.
        Оригинален бе подходът на г-жа Раиса 
Преснакова да премине към   темата на 
урока за доброто в баснята “Гълъбът и 
мравката” на Жан дьо Лафонтен.
        Всички ученици, макар и притеснени от 
гостите в учебния час  достигнаха до 
смисъла на бяснята и до това, какво 
олицетворяват героите в нея: не е от 
значение колко сме големи, силни и могъщи, 
или пък слаби и беззащитни, ние можем  и 
трябва да сме готови да правим добро. 
Трябва и да сме признателни и благодарни 
за направено на нас добро. 
  За моралните ценности Добро и Зло 
дискутираха децата и тяхната 
преподавателка, за смисъла да се оказва 
помощ в беда, особено в настоящия 
забързан, изпълнен с много трудности 

живот.
   Благодарим на г-жа 
Преснакова и децата 
за отличното 
представяне.
      
      
                    /с
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УВАЖАЕМИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ,

 На основание чл.37в от Закона за собствеността и ползването 
на земеделските земи, Ви уведомяваме, че масиви за ползване на 
земеделски  земи  се създават по споразумение между собствениците 
и/или ползвателите. Сключването на споразумение се ръководи от 
комисия за всяко землище на територията на общината, назначена със 
Заповед № 774/05.12.2007 година на Кмета на Община Смядово. 
    Всички ползватели в съответните землища са длъжни да 
предоставят на комисията в населеното място сключените със 
собствениците и регистрирани в Общинска служба по земеделие и 
гори договори, опис на арендуваните или наети земеделски земи по 
масиви и парцели.
        Споразумението трябва да съдържа посочените по-горе данни и 
да се подписва от ползвателите и председателя на комисията за 
съответното землище. Документът се представя на Общинската 
служба по земеделие и гори, гр.Смядово и в сградата на Община 
Смядово /информационния център/, който се сключва и актуализира 
всяка година до 30 март.
     Когато между ползвателите не се постигне споразумение, 
комисията съставя проект за разпределение на ползването на земите 
по масиви до 10 април на съответната година, изготвя доклад до кмета 
на общината, който издава заповед. Заповедта се обявява в кметството 
и в сградата на общинската служба по земеделие и гори, гр.Смядово и 
се публикува на интернет страницата на общината и на Областна 
дирекция “Земеделие и гори”, гр.Шумен в срок до 15 април. Заповедта 
може да бъде обжалвана по реда на Административнопроцесуалния 
кодекс, като обжалването не спира изпълнението й.

Пламена Стоянова

      Честита Коледа и Весели новогодишни празници!
      На всички янковци желая новата 2008 г. да бъде по-богата, по-щедра, по-
щастлива. Нека небето над Янково бъде все така безоблачно и мирно, обичта и 
междусъседските отношения все така силни и искрени.
      Нека всички заедно продължим да бъдем едно задружно, силно и голямо 
семейство, в което с внимание и грижи да дарим пенсионерите, с любов да 
зачеваме децата си, с любов да ги отглеждаме и възпитаваме, с мъдрост да дарим 
младежите, с кураж и сила да удостоим работещите и безработните.
      Здраве и дълголетие за всички!

       На всички мюсюлмани от село Янково на техните семейства, близки и 
приятели по случай техния празник  20 декември - Курбан Байрям пожелавам 
здраве, щастие, любов в семействата и успехи във всяко начинание.
                                                                                Цанка Петрова
                                                                                Кмет на село Янково 
                                                                             

Весела Коледа и Честита Нова Година на 
всички жители на село Кълново!

С пожелание за много здраве, щастие и 
късмет през новата година!

         Желю Желев
 Кметски наместник с. Кълново

Честита Нова Година!
На всички жители на с. Черни връх 
пожелавам много здраве, късмет и 

дълголетие!
Кирил Иванов

Кметски наместник на с.Черни връх

      На всички жители от село Риш и община Смядово пожелавам Весела Коледа 
и щастливо посрещане на новата година. Нека Новата 2008 година бъде мирна и 
щастлива и да донесе много здраве и успехи на всички граждани на община 
Смядово.

      Най-сърдечно искам да поздравя всички мюсюлмани от село Риш и община 
Смядово с предстоящия празник Курбан Байрям и да пожелая на тях и техните 
семейства много здраве и благоденствие и весело посрещане на Новата година.
                                                                                           Пенка Христова
                                                                                          Кмет на село Риш

     Най-искрени благопожелания за здраве 
и сили, за ползотворни дела, за топлота 
и доброта, за дни на радост, усмивки, 
веселие, сбъднати мечти на всички 
жители от село Веселиново.

Марин Железов
Кмет на с.Веселиново

      Бъдете живи и здрави, щастливи и 
добротворни. Нека всичките ви дела 
бъдат увенчани с успех и носят 
удовлетворение и радост.

Жана Дянкова
Кметски наместник на с.Ново Янково

 Нека тези светли празници да са 
началото на година, в която здравето, 
щастието и успеха са постоянно с вас 

Честита Нова Година!

Милка Стефанова
Кметски наместник на с.Александрово

Честито Рождество Христово! 
Мирна и щастлива Нова година!

Нека 2008 година донесе здраве, 
удовлетворение от постигнатото, 
смело приемане на нови 
предизвикателства!

Стела Стоянова
Кмет на с.Бял бряг

   Поздравявам всички жители на село Жълъд с 
предстоящите коледни и новогодишни 
празници.
    Нека новата година да е щастлива, 
изпълнена с радост, обич и доброта.

Росица Георгиева
Кметски наместник на с.Жълъд
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20 Декември 

                              Игнажден: обичаят полазване Свщмчк Игнатий 
Богоносец (Предпразненство на Рождество Христово - Игнажден) 
e бил ученик на св. Йоан Богослов. По-късно става епископ на 
Антиохийската църква, където пръв въвежда пеенето на 
божествените песни на два клира (хора), прието в последствие и 
от другите християнски църкви.  Паството му го нарича Богоносец,    
защото той самият казвал, че "носи Бога в себе си, в душата си". 
Осъден на смърт от римския император Траян заради верските си 
убеждения. Загива мъченически, разкъсан от лъвове. 
         Според народните обичаи на Игнажден започват Новата 
година и Коледните празници. Характерен за празника е обичаят 
полазване.        По  това кой човек (полазник) пръв влезе в дома ви 
сутринта, се гадае за здравето, плодородието и имането през 
годината. Ако се случи първият гост да е добър и богат, то и 
годината ще е плодоносна. Според християнските представи от 
Игнажден започват родилните мъки на Божията майка, които 
продължават до Коледната нощ.     Дните през този период се 
наричат "Мъчници". Жените тогава не трябва да похващат никаква 
домашна работа, за да забременяват и раждат лесно. 
                 Според народното поверие от Игнажден зимното слънце 
започва да се “събира” да си ходи, за да дойде на негово място 
лятното слънце. Това разкрива връзка с деня на зимното 
слънцестоене (22 декември). Ето защо Игнажден се възприема 
като начало на новата, “млада” година. С нея започва и нов 
стопански цикъл. Той пък определя нов годишен кръг в живота на 
отделния човек и на селската общност. 

 26 Декември 
Събор на Пресвета Богородица

    На следващия ден след Рождество Христово вярващите се 
събират, за да величаят с хвалебни и благодарствени песни Божия 
промисъл и да отдадат почит на св. Богородица, родила 
Спасителя. 

      В този ден се чества паметта на св.праведни Йосиф Обручник 
на Светата Дева и паметта на цар Давид като славен 
родоначалник на Исуса Христа и на Иаков, брат Божий, пръв 
християнски епископ на гр. Ерусалим.

    Денят е обявен за официален празник от 36-ото Народно 
събрание на 10 декември 1991 г. и в съответствие с чл. 154 от 
Кодекса на труда. 

 27 Декември 
Стефанов ден 

         Свети Първомъченик и Архидякон Стефан - Стефанов ден.            
След       Възнесението   на Христос били избрани 7 души дякони 
(служители),           които да се грижат за домакинските работи на 
християнското общество, като пръв между тях е Стефан. 

         Обезпокоени от нарастването на броя на християните, 
членовете на синедриона (съвет на юдейските старейшини) 
влизат в спор със Св. Стефан, но не устояват на "духовната му 
сила и мъдрост", пише в Новия завет. Затова възбуждат народа 
срещу архидякона, като го обвиняват, че хули Бога и Моисеевия 
закон. Разярената тълпа го изкарва извън града и започва да го 
бие с камъни. Светецът коленичи и преди да издъхне, се обръща 
към небето: "Господи, не им зачитай този грях!". Тялото му е 
оставено на зверовете и птиците. 

           През V век част от мощите му са открити чрез видение и 
поставени в Сионския храм в Йерусалим.

К А Л Е Н Д А Р

Бъдни вечер

Един от най-милите спомени из ранните години на всеки  българин 
християнин е денят срещу Рождество Христово на 25 декември, 
завършващ с постната вечеря, свързана с вековни християнски 
традиции.

Всъщност тържеството за празника отпочва от 20 декември - 
предпразненство на Рождество Христово, когато се чества и 
паметта на св. Игнатий Богоносец - Игнажден. 
От този ден започва коледуването. По стар обичай младежи, 
пременени в народни носии или облечени като овчари, коледуват, 
т.е. посещават домовете на вярващите християни, за да им 
честитят Рождество Христово - Коледа. Оттук и името им - 
коледари. Събрани на групи, те пеят тропара-химн на празника и 
коледарски песни. С тези песни се пожелава на стопанина домът 
му да бъде изпълнен с изобилие на земни плодове, радост и 
щастливи дни. Домакинът ги дарява с пари, плодове, краваи, 
погачи и други продукти. 

В навечерието на празника, на Бъдни вечер, трапезата е богата, 
но постна. На нея се поставя паница с боб, ошав и плодове, 
каквито са се народили през годината. Масата се краси и с 
боговица - прясно изпечен кръгъл хляб. В него поставят 
обикновено сребърна пара, та при разчупването от старшията на 
софрата, в чийто къшей се падне парата, се смята, че той ще бъде 
носител на благоденствие, щастие и радост през годината. Някъде 
разстилат слама на пода и слагат на нея софрата в спомен за 
Витлеемските ясли, в които се е родил Богомладенецът Иисус 
Христос. Някъде дават на децата запалена свещ, ръчна 
кадилница с тамян, вино, хляб и ги изпращат до външните врати 
на дома. Там, с чистите си сърца, те молитвено трикратно 
произнасят: "Ела, Дядо Господи, да вечеряме." На връщане всички 
им стават на крака, като да са посрещнали Господа, и децата се 
обръщат в един глас към възрастните в дома: "Честито Рождество 
Христово!", а те им отвръщат: "Амин! На многая лета, за много 
години!".
Преди да започне вечерята на софрата се поставя паница с 
варено жито, на което се закрепя запалена свещ. Домашното 
кандило пред иконата пламти и благодатно милва с блeдата си 
светлина лицата на всички, застанали прави край масата. 
Стопанинът или най-малкият чете Господнята молитва "Отче наш
...", прикаждат трапезата и запяват Рождествения химн. След това 
старшият казва: "По молитвите на светите отци Господ да 
благослови трапезата ни." Всички се прекръстват и казват "Амин!". 

В края на вечерта при благодарствената молитва се запява или 
изчита т.нар. "кондак", вкратце - разкритие религиозната същина 
на празника. 
Този ден се нарича "Бъдни вечер", защото молитвено се пожелава 
всичко най-добро за в бъднини.

Пожелаваме на всички, спазващи тези хубави религиозни 
празници, както в миналото,  тъй и сега, с радост да ги 

изпълняват. 


