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 На 11 май в Театър София на г-жа Сперанса Шуареб бе 
връчен ЗЛАТЕН ПЕЧАТ и СЕРТИФИКАТ за уникален 
европейски град. На Кмета на гр.Нашар - д-р Мария Дегуара 
- бе връчена ЗЛАТНА КАРТА. На церемонията с тази награда 
бяха удостоени 10 чуждестранни градове, сред които 
Страсбург, Флоренция, Нашар и др.

 

        В този брой ще четете
- 9 май - Ден на ветераните от 
войните                         повече на 2 страница 

-  Конкурс за детска рисунка 
          ,,Мисия спасител”
                                                повече на 4 страница                                     

                                                       

  От 10 до 14 май заместник кмета на гр.Нашар, Република 
Малта беше на официално посещение в Република България 
по покана на Европейския конвент на ексертите, 
официалното представителство на уникалните градове в 
Европа и Кмета на Община Смядово.
  В рамките на визитата си г-жа Сперанса Шуареб посети на 
10 май сградата на Народното събрание на Република 
България по покана на депутат Светослав Спасов - 
Председател на Парламентарлната комисия по въпросите на 
децата, младежта и спорта. На срещата бяха обсъдени 
въпроси по проблемите на младежта и спорта на двете 
страни, както и въпроси, свързани със сътрудничеството в 
областта на евроинтеграцията.

ПЪРВО ПОСЕЩЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИ КМЕТ В 
ОБЩИНА СМЯДОВО

  По повод 24 май - Ден на славянската писменост, на 
българската просвета и култура, 24 български града бяха 
удостоени със ЗЛАТЕН ПЕЧАТ и СРЕБЪРНА МОНЕТА, 
сечена през 1981 г. по повод 1300 години от създаването на 
българската държава. С тази висока награда бе удостоена и 
Община Смядово. Наградата бе връчена на Кмета - г-жа 

Маргарита Киранова от световната шампионка по фигурно 
пързаляне Албена Денкова. 

  На 12 и 13 май г-жа Шуареб бе на посещение в Община 
Смядово. Тя бе тържествено посрещната във Възрожден- 
ския комплекс от общински съветници, кметове, кметски 
наместници, служители от администрацията, граждани. 

  Програма за гостенката представиха Клуба на пенсионера 
и децата от Читалище “Братство”.

  Г-жа Шуареб разгледа природните забележителности в с.
Александрово. Гостува в селска къща в Кълново.

  Уважи самодейците от Читалище “Васил Левски” в сградата 
на кметство с.Янково.

  Посети първата къща, готова за селски туризъм в с.Черни 
връх.

 Тя бе удивена от природните забележителности в 
защитените територии в землището на с.Веселиново. Остана 
очарована от представянето на Черните кукери.

  След посещението на Националния археологически музей в 
София и Регионалния исторически музей в Шумен, г-жа 
Шуареб намери много общи неща в историята и 
археолотгията на България и Малта. Възхитена бе от 
тракийската гробница, открита в гр.Смядово. Сподели идеята 
да проведе разговор с Министъра на културата и туризма в 
Малта
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Радост ни донесе и присъствието на подполковник Владов – командир на поделение 
22720 – Смядово.
Г-жа Киранова се обърна с топли думи и признателност към участниците в срещата.
- ”Девети май се определя за Ден на ветераните от войните. Днес ние прекланяме глави 
в знак на признателност пред многобройните войни, в това число и тези от Смядовската 
община, загинали гордо и дали живота си в името на идващите поколения и на 
Отечеството си.Те ни завещаха мира и свободния живот.Ние никога няма да забравим 
техния подвиг.Сега живеем с увереността, че те ще бъдат за пример на нашето младо 
поколение.Драги ветерани, бъдете живи и здрави и честит празник на победата.”
Словото на г –жа Киранова ветераните изслушиха прави в знак на признателност и почит 
към загиналите.
 Митко Филипов от името на ветераните каза:”Ние сме задължени твърде много за онова
, което прави за нас общинската администрация и лично Вие г-жо Киранова.Това ние го 
оценяваме много високо и приемаме като израз на уважение и признателност и подтик 
към пълна и безрезервна подкрепа на вашите начинания, труд и грижа за 
осъществяване добруването на всички нас от Смядовската община”.
Към ветераните с патриотично слово се обърна и г-н подполковник Владов.
- „ Гордеем се, че няма пленено знаме на българската армия във войните в които е 
участвала и това се дължи на героизма на войниците.
Детските състави на народно читалище”Братство”, гр.Смядово под ръководството на 
художествения ръководител г-жа Ганка Богданова изнесе музикална програма, която 
беше изслушена с голямо внимание и искрена благодарност.
Беше направена обща снимка на ветераните, гостите и г-жа Киранова.
Посетихме Възрожденския комплекс в гр.Смядово. Ветераните се запознаха с 
експонатите в изложбените зали.
След това участниците в срещата посетиха СОУ”Св.св.Кирил и Методий” гр.Смядово и 
осъществиха среща с Директора г-жа Марияна Живкова, учители и ученици.Ветераните 
бяха запознати с обновлението на училището и условията, при които се осъществява 
обучението на учениците.
На тържествения обяд непринудено в задушена обстановка, ветераните споделиха свои 
спомени и преживелици като войни. Не бяха отминати дори изпълнения на патриотични 
и народни песни.
На раздяла ветераните си пожелаха живот и здраве и нови срещи.

                                                                                                                      Митко Филипов

         9 май - Ден на ветераните от войните
На 9 май в Смядово се състоя среща на ветераните от войните от Смядовската община за честване Деня на 
Европа и 62 – годишнината от победата във Втората световна война. Срещата беше предшествана от 
поздравителен адрес и покана на всички ветерани лично от Кмета на община Смядово г-жа Маргарита Киранова 
Това за нас е един вълнуващ момент, в който да забравим тежестта на годините върху раменете и да се 
почустваме отново млади по дух в мислите, желанието, стремежа и готовността да бъдем полезни на обществото 
Поради напредналата възраст, трудно подвижни и болни на срещата се явиха 9 души от гр.Смядово, с.Риш и с.
Янково.

             ОТОПЛИТЕЛЕН СЕЗОН 2007 – 2008

Условията и реда на отпускане на  целеви помощи за отопление  се определят с  наредба № 5 от 30 май 2003 год.  
Целевите помощи за отопление се диференцират в зависимост от вида на ползваното отопление1. за електроенергия;
2. за топлоенергия;
3. за твърдо гориво:
         а)  въглища и брикети; 
         б)  дърва.
4.  за природен газ.
  Право на целеви помощи за отопление имат лицата и семействата, чийто доход е по-нисък от диференциран 
минимален доход за отопление и отговарят на условията на чл. 10 и 11 от Правилника за прилагане на Закона за 
социално подпомагане.
 Основа за определяне на диференцирания минимален доход за отопление е гарантираният минимален доход, чийто 
месечен размер се определя с акт на Министерския съвет и е в размер на 55 лв. 
Ако вашият средномесечен доход или средномесечния доход на семейството от предходните шест месеца, преди 
месеца на подаването  на  молба-декларация е по-нисък от посочения в таблицата, Вие имате право на достъп дао 
целева помощ за отопление.
Диференцираният минимален доход за отопление се определя 
както следва:
                                                                                         коеф.  Доход (лв.)
за лице живеещо  само                                                          1,75      96,25
за лице с трайно нам. раб.  50 и над 50 %, живеещо само          2,0       114,4
за дете сирак                                                                           1,64     90,2
за самотен родител с дете до 18 год.                                   2,08      114,4
за всеки един от съвместно живеещи съпрузи                          1,2      66
за не навършило пълнолетие дете в семейството                      1,31      72,05
за дете с трайно увреждане                                                          1,64      90,2
за лице съжителстващо с друго лице или семейство                  1,68      92,4
за бременни жени 45 дни преди раждане                          1,53      84,15
за родител полагащ грижи за дете да 3 год.                          1,53      84,15
за лице на възраст над 70 год.                                          1,53      84,15
за лице на възраст над 65 год. живеещо само                          2,29      125,95
за лице на възраст над 75 год. живеещо само                          2,4      132
за лице с трайно намалена работоспособност 50 и над 50%     1,53      84,15
за лице с трайно намалена работоспособност 70 и над 70 %    1,86      102,3
за лице с трайно намалена работоспособност 90 и над 90 %    2,29      125,95
семейство с две деца ( 1,1+1,1+1,2+1,2 ) = 4,6                          5,02      276,1
двучленно семейство ( 1,1+1,1) = 2,2                                          2,4      132
   
Освен по доход, лицата кандидатстващи за целева помощ за отопление трябва да отговарят и на следните условия:
1. обитаваното от тях собствено жилище да е единствено и да не е по-голямо от:
а) за едно лице - едностайно;
б) за двучленно и тричленно семейство - двустайно;
в) за четиричленно семейство - тристайно;
г) за петчленно и по-голямо семейство - четиристайно;
д) за всяко съжителстващо лице - една стая;
2. да не са регистрирани като еднолични търговци и да не са собственици на капитала на търговско дружество;
3. да нямат вземания, влогове, дялови участия и ценни книжа, чиято обща стойност за отделното лице или за всеки един 
от членовете на семейството да надхвърля 500 лв., с изключение на боновете или акциите от масовата приватизация;
4. да не притежават движима и недвижима собственост, която може да бъде източник на доходи, с изключение на 
вещите, които служат за обичайно потребление на лицето или да нямат сключен договор за предоставяне на 
собственост срещу задължение за издръжка и/или гледане; това изискване не се прилага в случаите, когато поелите 
задължения за издръжка и/или гледане са учащи се, безработни, в нетрудоспособна възраст или хора с увреждания;
6. да не са прехвърляли жилищен или вилен имот и/или идеални части от тях срещу заплащане през последните 5 
години;
7. да не са прехвърляли чрез договор за дарение собствеността върху жилищен или вилен имот и/или идеални части от 
тях през последните 5 години;
8. безработните лица да са регистрирани в дирекциите "Бюра по труда" най-малко 6 месеца преди подаване на молбата 
за социална помощ и да не са отказвали предлаганата им работа и включването им в курсове за квалификация и 
преквалификация, организирани от дирекциите "Бюра по труда".
Не се изисква регистрация в дирекциите "Бюра по труда"  на:
1. родител, полагащ грижи за дете до 3-годишна възраст;
2. човек с увреждане с трайно намалена работоспособност 50 на сто или над 50 на сто;
3. лице, полагащо грижи за тежко болен член на семейството или за съжителстващо с него тежко болно лице;
4. лица с психически заболявания, удостоверени от съответните специализирани лечебни заведения;
5. лица над 18-годишна възраст, които се обучават в дневна форма на обучение в училищата от системата на народната 
просвета и в средните специални училища;
6. бременни жени след третия месец на бременността.
Целеви помощи за отопление  нямат право да получават:
1. пълнолетните лица до 30-годишна възраст, съжителстващи с родителите си, на които доходите на член от 
семейството надвишават трикратния размер на гарантирания минимален доход, освен в случаите, когато тези лица и/
или техните родители са хора с трайни увреждания;
2. лицата, чиито близки са задължени по закон да ги издържат;
3. лицата, настанени за повече от 30 дни в лечебни, социални, учебни и военни заведения;

4. учащите се в редовна, задочна и вечерна форма на обучение във висшите училища, както и учениците от 
частните училища, с изключение на учащите се - хора с увреждания, бременните жени и родителите, полагащи 
грижи за дете до 3-годишна възраст, учащи се в редовна, задочна и вечерна форма на обучение във висшите 
училища;
5. лица, санкционирани по установения ред за укрити доходи, за което има влязъл в сила акт и ако от влизането 
му в сила не е изтекъл срок 3 години;
6. лица, които са отказали оземляване или обработване на предоставената им от държавния или общинския 
поземлен фонд земя за съответната година, с изключение на лицата с намалена работоспособност, установена 
от лекарска консултативна комисия (ЛКК) или от ТЕЛК;
7. лица, пътували зад граница на собствени разноски през последните 12 месеца, с изключение на случаите за 
лечение на заболяване или във връзка със смърт на член на семейството.
Молби-декларации за отопление с твърдо гориво се подават в дирекциите "Социално подпомагане" от 15 май до 
31 август.
Към молбата-декларация се прилагат следните документи:
1. Документи за доходи (ако има такива) от: 
- трудови правоотношения;
- извършване на услуги с личен труд;
- дейности в областта на селското, горското и водното стопанство;
- продажба на движимо и недвижимо имущество;
- стипендии;
-  други доходи
2. Медицинско удостоверение, протокол на ЛКК, експертно решение на ТЕЛК или НЕЛК и експертно 
решение на РЕЛКК или ЦЕЛКК;
3. При необходимост дирекция „Социално подпомагане” могат да изискват и други документи.  
При подаване на молба-декларацията е необходимо да представите лични карти и нотариален акт на жилището 
/ за справка/ и служебна бележка за получена рента за 2006 година.  
Правоимащото лице представя заповедта на избран от него търговец на твърдо гориво в срок не по-късно от 31 
декември на текущата година.Търговците на твърдо гориво осигуряват снабдяването с твърдо гориво на 
правоимащите лица до 31 декември.Лицата и семействата, получили дърва за огрев по реда на чл. 57, ал. 9 от 
Закона за горите чрез търговец, получават целева помощ за отопление с дърва в размера по чл. 3, ал. 3 от 
наредба №5 в размер на 180 лв., въз основа на представен разходооправдателен документ.
Лицата и семействата, получили дърва за огрев по реда на чл. 57, ал. 9 от Закона за горите, когато са ги добили 
самостоятелно, получават друг вид целева помощ за отопление. 
                                                                                                                                                                      Д. Кирев                     

     ИНФЕКЦИИ, ПРЕДАВАНИ ОТ КЪРЛЕЖИ И ПРОФИЛАКТИКА НА УХАПВАНЕТО

 Заразяването на човек става чрез ухапване от инфектиран кърлеж, по-рядко чрез смакчване с пръсти и попадане 
съдържимото на кърлежа през конюнктивата. За предаване на инфекцията са необходими средно 1-2 дни, 
поради което ранното сваляне на запития кърлеж е най-добрата профилактика.
Сред инфекциозните заболявания, предавани с кърлежи, най-голямо практическо значение у нас имат 
Лаймската болест и Марсилската треска. Кърлежите разпространяват  и причинителя на Ку-треската.
Лаймската болест е една от най-разпространените предавани с кърлежи инфекции в България. Първия стадий 
започва след инкубационен период от 3 до 30 дни и се характеризира със зачервяване на кожата с диаметър > 5 
см., обикновено на мястото на ухапване от кърлежа, което впоследствие бързо се разширява. Паралелно със 
зачервяването или самостоятелно могат да се изявят и други симптоми на началната Лаймска болест – 
увеличение на лимфните възли в областта на ухапването, отпадналост, температура, болки в мускулите и 
ставите, невралгия, главоболие. Симптомите могат да изчезнат и без лечение, но причинителят остава в 
организма и заболяването може да прогресира. Вторият стадий се развива месеци след инфектирането. Типични 
симптоми за тази фаза са кризите на изпотяване, умора, проблеми с концентрацията, световъртеж и епизодите 
със силно учестен пулс. Характеризира се с някоя от следните клинични прояви – неврологични, ставни, очни, 
засягане на сърцето, множествени червени петна по кожата. Третият стадий се усложненията от нелекуваната 
Лаймска болест, години след заразяването. Лечението на Лаймската болест се определя от стадия на болестта.
Марсилската треска е другото най-разпространено заболяване, предавано от кърлежи. На мястото на ухапването 
често се появява неболезнено уплътнение (тъмно петно), покрито с тъмна коричка, което в много от случаите 
остава незабелязано. След скрит период от 3-7 дни заболяването започва с висока температура, силно 
главоболие, мускулни и ставни болки, отпадналост, гадене, повръщане и зачервяване на очите. След 3-4 дни се 
появява характерен едропетнист обрив по цялото тяло, включително по дланите и стъпалата. При своевременно 
и адекватно антибиотично лечение настъпва оздравяване и пълно възстановяване, но при нелекуваните случаи 
може да се стигне до тежко засягане на черния дроб, бъбреците, нервната система и поява на кръвоизливи.
Модел на поведение след ухапване от кърлеж    
1. Правилно отстраняване на запития кърлеж – най-добре е това да стане с пинсети Леко запилият се кърлеж 
може лесно да се изтегли и с ръка, но задължително с ръкавица. Отстраняването трябва да стане чрез 
постепенно издърпване, без въртене и без извиване.
2. Насочване към хирургично сваляне – при дълбоко впит кърлеж или при останали части от него след опит за 
сваляне.
3. Дезинфекция на кожата след сваляне на кърлежа – с йод, спирт или одеколон.
4. При възможност сваленият кърлеж се поставя в шишенце и се носи за изследва-не.В противен случай се 
унищожава.
5. Известяване на личния лекар с оглед последващо наблюдение в продължение на 30 дни о локални прояви – 
зачервяване, оток, болка на мястото на ухапването;
- общо прояви – температура, ставни и мускулни болки, главоболие, обрив по тялото.
Профилактика на ухапване от кърлежи
Избягвайте навлизането в райони с гъста растителност!
Носене на предпазно облекло! 
Облеклото да е с дълги и стегнати крачоли и ръкави, в светли цветове, за да се виждат по-лесно полазилите 
кърлежи.
                                                                                                                                                                   Д. Маринова
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  МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ

Съгласно Чл.5, ал.4 от Закона за опазване на земеделските земи “Ползвателите 
на земеделски земи носят отговорност за изгарянето на стърнища и други 
растителни отпадъци на земеделската земя и са длъжни да участват при 
гасенето им.
  Чл.6, ал.1, т.2 от ЗОЗ ”Забранява се:....изгарянето на стърнища и други 
растителни отпадъци в земеделските земи”.
   Чл.41а от ЗОЗЗ, ал.1 “Наказва се с глоба от 500 до 6000 лв. ползвателят на 
земеделска земя, на която е извършено изгаряне на стърнища и други 
растителни отпадъци”.
ал.2 “При повторно нарушение наказанието е от 1000 до 12000 лв”
ал.3 “Наказанието по ал.1 и 2 се налага и на лице, което е нарушило забраната 
по чл.6, ал.1, т.2”.
   Чл.69, ал.1 от Закона за лова и опазване на дивеча “За защита на дивеча и 
неговите местообитания се забранява паленето на стърнища, слогове, 
крайпътни ивици, площи с суха растителност и на растителността във 
високопланинските пасища”.
   Чл.93, ал.2 от ЗЛОД “Който наруши забраната на чл.69, ал.1 се наказва с глоба 
от 500 до 1000лв.
  Чл.77, ал.5 от Закона за горите” Забренява се опожаряванито на гори, 
храсталаци и треви в горите, както и в земите от горския фонд и на 500м от 
неговите граници”
С оглед цитираните по - горе императивни законови разпоредби разпореждам:
 1. Строго да се спазват законовите нормии по отношение на забраната за 
палене на стърнища. На нарушителите да се съставят актове за установяване на 
административни нарушения съгласно ЗАНН. В случай, че не е установен 
нарушителят, актове да се съставят на собственика или ползвателя на имота, 
както е предвидено в ЗОЗЗ.
 2. Да не се правят изявления относно т.нар.”Контролирани палежи”, тъй като 
това показва непознаване на нормативната база от страна на служителите на 
МЗГ, а това е недопустимо. В ЗОЗЗ, ЗЛОД и ЗГ забраната е изрична и не се 
позволяват каквито и да е палежи на стърнища и други растителни отпадъци.
 3.В хода на разяснителната кампания, свързана с кандидатстване по 
схемата за единно плащане на площ от еврапейските фондове и 
националните доплащания за подпомагане на земеделските стопани, 
следва земедеските стопани производители да спазват добрите 
земеделски практики. При установени нарушения на тези задължения от 
страна на земеделските стопани ще бъде сезирана Разплащателната 
агенция и нарушителите ще бъдат лишавани от помощите по схемата за 
единно плащане на площ.

Аграрната политика в България е насочена към 
постигане на европейския модел на земеделие и 
изграждане на високоефективно, конкурентоспособно и 
устойчиво земеделие, отговарящо на изискванията и 
принципите на Общата селскостопанска политика на ЕС 
В България има добри предпоставки за развитието на 
биологичното земеделие – благоприятни климатични 
условия, нормативна уредба и др. .
През последните години са приети редица нормативни 
актове и програмни документи, които допринасят за 
прилагане в страната на мерки за интегриране на 
политиката по околна среда в селскостопанската 
политика с цел постигане на устойчиво развитие на 
отрасъла.
Приети са следните Наредби, чрез които се цели 
опазване на околната среда при развитие на 
селскостопанския отрасъл:
Наредба № 35 на МЗГ и МОСВ за биологично 
производство на животни, животински продукти и храни 
от животински произход и неговото означаване върху 
тях и Наредба на МЗГ и МОСВ за биологично 
производство на растения, растителни продукти и храни 
от растителен произход и неговото означаване върху 
тях. Двете Наредби въвеждат напълно принципите на 
европейското законодателство – Регламент 2092/91 и 
1804/99 за биологично производство в селското 
стопанство.
Наредба №2 от 16.10.2000г. за опазване на водите от 
замърсяване с нитрати от земеделски източници, 
издадена от Министъра на околната среда и водите, 
Министъра на здравеопазването и Министъра на 
земеделието и горите. на МЗГ и МОСВ за опазване на 
водите от замърсяване с нитрати от земеделски 
източници.  В изпълнение на изискванията тази наредба 
на 22 август 2005г. със Заповед № РД 09-431 Министъра 
на земеделието и горите утвърди Правилата за добра 
земеделска практика и  представляват набор от 
практики, които щадят околната среда и чието 
прилагане помага за поддържане качеството на водите. 
Целта на разработването им е чрез тяхното прилагане 
да се намали замърсяването на водите, предизвикано 
или породено от нитрати от селскостопански източници 
и да се предотврати всяко ново замърсяване от този 
вид. Правилата за добра земеделска практика 
регламентират:
- периодите, през които внасянето на органични 
торове е забранено;
- внасянето на органични торове върху 
наклонени терени;
- внасянето на торове върху водонаситени, 
наводнени, замръзнали или покрити със сняг терени, 
както и внасянето на торове в близост до водни обекти;
- Изисквания за съхранението на органичните 
торове;
- Условията и реда за внасяне на торове, 
включително честотата и начина на разпръскване на 
разтвори на минерални и органични торове.
На базата на мащабни проучвания и анализи  през м. 
август 2004г., Министъра на околната среда и водите 
определи водите във водните обекти или части от тях, 
които са замърсени или са застрашени от замърсяване
. Въз основа на направените изследвания са 
определени и така наречените чувствителни/ уязвими 
зони – районите, в които чрез просмукване или оттичане 
водите се замърсяват с нитрати от земеделските 
източници. Община Смядово попада в списъка на 
чувствителни/ уязвими зони и прилагането на 
Правилата за добри земеделски практики от 
земеделските производители е задължително. Тези 
правила са задължителни и са земеделските стопани на 
териториите на санитарно-охранителните зони около 
водоизточниците и съоръженията за питейно-битово 
водоснабдяване и около водоизточниците на 
минерални води, използвани за лечебни, 
профилактични, питейни и хигиени нужди. За всички 
земеделски стопани, независимо къде са разположени 
техните стопанства се отнасят следните забрани:
- да не се тори в пояс ІІ на санитарно-охранителната 
зона на водоизточниците за питейно-битово 
водоснабдяване, в които съдържанието на нитрати е по
-високо от 35 милиграма на литър;
- да не складират органични и минерални торове в 
прилежащите земи на водохранилища или реки или в 
земите на крайбрежни заливаеми ивици на реките;
- да не изхвърлят остатъци от торове и опаковки в 
повърхностните води и в изоставените кладенци;
- да не мият опаковки, облекла и оборудване, свързани 
с торенето в реки, язовири и други повърхностни водни 
обекти.
Биологичното земеделие се базира на специфични и 
точни стандарти за производство, целящи 
поддържането на социалната и екологичната 
устойчивост на агро-екосистемите. Системите се 
основават на сеитбообръщения, растителни и 
животински торове, ръчно плевене и биологичен 
контрол срещу вредителите.
Използването на торове е ефективен начин за 
поддържане на почвеното плодородие и за постигане на 
добра реколта. Получаването на високи добиви с добро 
качество трябва да се постига чрез балансирано и 
достатъчно торене с минерални макро- и микроторове и 
органични торове. Нормите за торене трябва да се 
определят след анализи на почвите, да съответстват на 
нуждите на отглежданите култури за получаване на 
действително възможните добиви от конкретното поле и 
да поддържат оптимално почвено плодородие без 
замърсяване на околната среда
Биологичното земеделие изисква да се произвежда 

екологично чиста продукция и е даден привес на 
използването на органични торове, но при спазване на 
указанията от Правилата за добра земеделска практика. 
Следващите правила дават указания за правилното 
използване на азотсъдържащите торове:
 Да не се внасят азотсъдържащи торове 
(органични и минерални/ неорганични) в периода между 
1 ноември и 31 януари. На свободните площи и площи, 
заети с трайни култури, периодът, през който не се внасят 
торове се удължава до 15 февруари;
 При създаване на нови овощни насаждения, по 
изключение се допуска внасяне на оборска тор до 15 
ноември;
 Азотсъдържащите торове да се разпределят 
равномерно върху почвата;
 Да не се прилага пресен оборски тор. Твърдият 
оборски тор да се съхранява най-малко 6 месеца преди 
неговото внасяне, а течният – най-малко 4 месеца.
 Органичните торове да се заорават в почвата 
до 2 дни след внасянето.
 За да се избегне риска от излишък на нитрати в 
растенията и почвата:
- при всички култури, с изключение на някои 
интензивни култури (зеленчуците, поливна царевица), 
количеството внесен азот от органичен тор през годината 
не трябва да надвишава 17 кг на декар;
- Нормите за торене с азот се определят след 
извършване на агрохимичен анализ на почвата:
- Препоръките за торене се изготвят на базата на 
баланс между необходимото количество азот за 
развитието на културите и азота, който може да бъде 
доставен на културите от почвата и чрез наторяване, като 
се вземе предвид: количеството азот, съдържащо се в 
почвата преди засаждане; количествата азот, 
постъпващи от минерализация на органичното вещество 
внесените в почвата азотни съединения от минерални 
торове; внесените в почвата азотни съединения чрез 
поливната вода;
 Само при зеленчуци и поливна царевица се 
допуска внасянето до 21 кг. азот от органичен тор на 
декар годишно;
 При внасяне на повече от 12 кг активно 
вещество азот от минерален тор на декар, торовата 
норма да се разделя на две: до 2/3 се внасят 
предсеитбено или преди засаждането, а останалото 
количество се оставя за подхранване;
 На почви с лек механичен състав, азотната 
норма да се разделя на две или три части, за да се 
избегне просмукването на нитрати в по-долните почвени 
слоеве и попадането им в плитките подземни води;
 Да не се тори с азотсъдържащи торове на 
напълно замръзнала почва, както и на почва, изцяло или 
отчасти покрита със снежна покривка с дебелина, по-
голяма от 5-6 см.
 Да не се внасят азотсъдържащи торове по 
време на валежи и/или когато почвата е наситена с вода;
 Да не се внасят азотсъдържащи торове на 
естествено преовлажнени почви и на наводнени почви;
 При равнинни терени да не се използват торове 
край повърхностни водни обекти (реки, потоци, канали, 
езера, язовири и др.) на разстояние, по-малко от 5м.;
 Да не се допуска замърсяване на околната 
среда при товарене, транспорт и употреба на органични 
торове. Течният оборски тор да се транспортира в 
затворени цистерни. Твърдият оборски тор да се 
транспортира и товари по начин, който изключва 
замърсяване на околната среда.
Внасянето на по-големи количества азотсъдържащи 
торове, необходими за развитието на културите, както и 
неправилната им употреба, причинява замърсяване с 
нитрати и на почвата, и на водите (повърхностни и 
подземни). Въздухът също може да бъде замърсен чрез 
газообразните загуби на азот, когато някои азотни торове 
(например карбамид) се внасят при неподходяща 
температура и на неподходяща почва.
Всички земеделски стопани в Общината трябва 
задължително да спазват Правилата за добра 
земеделска практика за да произвеждат екологично 
чиста продукция и да опазват околната среда. 
Биологичното земеделие намалява или елиминира 
замърсяването на водата и спомага за опазването на 
водите и почвите в стопанството. Биологичните стопани 
прилагат естествен контрол над вредителите, без да 
използват синтетични пестициди, които унищожават 
полезните видове (напр. естествените врагове на 
вредителите, дъждовните червеи и пчелите), причиняват 
устойчивост на вредителите и често замърсяват водите и 
почвите.

                                                                         Д. Маринова  
                                                             
                                                                       

   Използване на течен органичен тор във земеделските земи

                                                                   
                                                                                                             

ПЪРВО ПОСЕЩЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИ ....
за задълбочаване на културните връзки между двете страни. 
  Особено впечатление и направи българската кухня и кулинарното изкуство на 
самодейките в с.Кълново,  с.Янково и обяда в с.Черни връх.

 

 Сподели, че това е мнението и на други нейни познати, посетили България. Изказа 
възхищение от българския фолклор, представен от децата при Читалище “Братство 
Пенсионерски клуб Смядово и читалищните състави на Кълново и Янково.
  Изказа разочарование от недобрата реклама за България в Малта. 
Четиристотинте хиляди жители на Малта ежегодно посрещат един милион туристи 
Гр.Нашар има богат опит в развитието на туризма, който г-жа Шуареб сподели при 
гостуването си. Особено важно според нея е, че посрещането на туристи в Община 
Смядово трябва да става на английски език . 

  На сбогуване на 14 май на Аерогара София г-жа Шуареб благодари на гражданите 
на Община Смядово за сърдечния прием, който никога няма да забрави и изказа 
надеждата си за задълбочаване на културните връзки между Нашар и Смядово.

Б Л А Г О Д А Р Н О С Т
 

  ИЗКАЗВАМ БЛАГОДАРНОСТ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНСКА 
АДМИНИСТРАЦИЯ, СЪВЕТНИЦИТЕ, КМЕТОВЕТЕ И КМЕТСКИТЕ НАМЕСТНИЦИ, 
НА САМОДЕЙЦИТЕ ОТ ПЕНСИОНЕРСКИ КЛУБ И ЧИТАЛИЩАТА В СМЯДОВО, 
КЪЛНОВО, ЯНКОВО И ВЕСЕЛИНОВО ЗА ВСЕОТДАЙНОСТТА ПРИ 
ПРЕДСТАВЯНЕТО НА АВТЕНТИЧНИЯ ФОЛКЛОР И КУЛИНАРНИ УМЕНИЯ ПРИ 
ПЪРВОТО ГОСТУВАНЕ НА ЗАМЕСТНИК КМЕТА ПО КУЛТУРАТА ОТ ГР.НАШАР  
СПЕРАНСА ШУАРЕБ.
      ОТ СЪРЦЕ БЛАГОДАРЯ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ ДЪРЖАВНО ЛЕСНИЧЕЙСТВО 
СМЯДОВО И ЛИЧНО НА ИНЖ.ДРАГОЕВ И ГРАЖДАНИТЕ, КОИТО БЯХА 
СЪПРИЧАСТНИ ПРИ ПРЕДСТАВЯНЕТО НА ОБЩИНАТА.
      ЗА ВСИЧКИ НАС Е ЯСНО, ЧЕ ТОВА Е СТЪПКА В РАЗВИТИЕТО НА ТУРИЗМА И 
ПОДОБРЯВАНЕ ЖИЗНЕНОТО РАВНИЩЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО В ОБЩИНАТА.

                                                                                   МАРГАРИТА КИРАНОВА - КМЕТ
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КАТЕРИЧКА РУНТАВЕЛКА

  Катеричка рунтавелка,
  във горицата се стрелка.
  Хралупа топла тя си има,
  там се крие всяка зима.
  Приятелите са и всички
  птички и пчелички.
  Много тя обича
  по поляните да тича.
  Винаги с усмивка на лицето,
  се разхожда по полето.

                                 

  Кирил и Методий

    Кирил и Методий,
     на наш народ отци.
     Кирил и Методий,
     на азбуката ни творци.
     Кирил и Методий,
     на славянските народи
     преподавали учение да се учат без мъчение.

      Тъй минавали им дните,
      вечерите и нощите,
      преподавали наука,
      сътворявали езика.

      Виктор Въчев - V клас
      СОУ"Св.св.Кирил и Методий" гр.Смядово

ВЕСЕЛБА В ГОРАТА

Веселба настана в гората
Дойдоха патката, овцата,
Даже кривокракия юрдек
заигра кючек.

Кълвача по бука
с клюна си зачука.
Катеричката сама
жълъди във въздуха въртя.

Косът и малкото мече
играха на „Не се сърди човече”.
Хитрата лисица игра
с вълка на криеница.

Баба Меца
донесе медеца,
а прасето Гъци
малко фъстъци.

Всички яли, пили
и до вечерта
се веселили.

Симеон Ганев – V клас
СОУ”Св.св.Кирил и Методий” 
гр.Смядово

Конкурс за детска рисунка 
,,Мисия спасител” 

1. Първа възрастова  група ,трета категория:
ОУ ,,Христо Ботев „с. Янково Община Смядово – Мюжгян  Османова III клас , 
Фатме Исмаилова III клас с послание -,,Вик за помощ от дълбините на морето.” 
2. Втора възрастова  група ,трета категория:
ОУ,,Васил Априлов „ с. Риш Община Смядово –Зийнеб Мехмедова VIII клас с 
послание -,, Една от най-лошите природни стихий”.

ОУ ,,Васил Априлов” с. Риш - Борислава Данчева Банчева 
VIII клас на 13год. с послание ,, Не палете огън в гората, защото безразборното 
палене унищожава завинаги природата.”
ОУ,,Васил Априлов „ с. Риш -Христина Диянова Иванова VIII на 14год. с послание 
,, Това не трябва да се случва „ 
 ОУ Св. св. Кирил и Методий с. Веселиново – Роман Събев Андреев IV клас 11год. 
с послание ,,Защити Земята”.
СОУ,, Св. св.Кирил и Методий” гр.Смядово –Деница Златкова Цветкова на 14год. с 
послание ,,Невниманието води до непоправими грешки”.

СОУ,, Св. св.Кирил и Методий” гр. Смядово-Еванета Иванова Евтимова на 12год.    
с послание,,С природата шега не бива”.
ОУ,,Св. св. Кирил и Методий” с. Веселиново- Дарина Костова Иванова на 13 год.  с 
послание ,,С огъня шега  не бива”.
ОУ ,,Св.св. Кирил и Методий” с. Веселиново –Сашка Младенова Асенова VIII клас 
на 14год. с послание,, Горенето – източник на замърсяване на околната среда”.
СОУ,, Св. св. Кирил и Методий” гр. Смядово - Стойко Илков Маринов на 14год. с 
послание,,И най-малката  грешка може да бъде фатална.”
3. Трета  възрастова  група , трета категория:  
СОУ ,,Св. св. Кирил и Методий”гр.Смядово - Владимира  Стоянова Стоянова на 
15год. с послание ,,Опасността е винаги сред нас.”
                                                                                                                                М. Йоргов 

От екипа на Общински седмичник “Смядово” 
пожелаваме на всички класирали се участници 
успех и на обласния етап от състезанието.

УСПЕХ!

СТАРОПЛАНИНСКИ СЪБОР 
                                                                                                                                                                   ПРОДЪЛЖЕНИЕ ОТ 1 СТР.

  За 11 път Старопланинският събор “Балкан 
фолк” фокусира любовта на българския народ 
към традицио -  нните народни изкуства. 
Преминалите през векове и хилядолетия 
българските народни песни, танци и обичай 
огласяха престолния град и намираха своята 
съвременна реализация в изпълнинята на 
младите и възрастни родолюбиви българи. 
Народно читалище “ Братство” участва в събора 
за първи път с детските колективи.Народно 
читалище “Братство” в събора за пръв път 
участва с детските колективи: група за игри и 
бройлки и детски групи за изворен и обработен 
фолклор. Благодарение помоща на Общинска 
администрация в лицето на кмета и зам. кмета, 
това участие ще остане незабравимо за децата. 
След успешното представяне на сцената пред 
паметника “Майка България” и завоюването на 
почетни грамоти, за откритие, знака на събора, 
а също и препоръчителна грамота за заснемане 
и излъчване от обществените медий, групата се 
отправи към крепостта “Царевец”. Тук голяма 
част от децата дойдоха за пръв път и бяха много 
впечатлени от беседата на екскурзовода и вели- 
чието на крепостта. С много страх, но и 
любопитство  прекрачиха входа   на   пешерата  
“Бачо Киро”. Бавно и внимателно наслаждавай - 

ки се на природния феномен се озоваха в 
концертната зала, която огласиха разбира се с 
много песни. Свещичка за здраве и 
благополучие за цялото семейство запали всяко 
дете в Дряновския манастир и заедно се 
помолихме на Св. Богородица да ни закриля.
 Голямата габровска котка и трите маймуни: 
незнам, нечух, невидях, посрещнаха децата в 
дома на хумора и сатирата в Габрово. Едва ли 
има по - голямо щастие за нас големите 
наблюдавайки всичко това. И така последното 
интересно място за нас беше етнографски 
комплекс “Етъра”. Стари оръдия на труда 
изкарвали прехраната на нашите деди, занаяти 
спомагали за запазване и съхранението ни като 
нация. Вървиш по каменните улички и като, че 
ли чуваш свистенето на вретеното, въртенето на 
чекръка и песента на баба. Картината е пълна. 
Всичко беше много хубаво и приятно, но 
предстоеше още една отговорна задача - 
поздрав към г-жа Есперанса.
Децата на Смядово показаха, че са истински 
съхранители и популяризатори на българския 
фолклор.
                                                               Г. Богданова

                ОБЯВА

  Общинска администрация 
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 .

   Със Заповед № 259/14.05.2007 год. 
      Кмета на община Смядово нарежда

1. Кметовете на кметства и кметските наместници съвместно с органите на 
Министерството на вътрешните работи да осигурят нормална обстановка по 
време на предизборната кампания и в изборния ден – 20 май 2007 год.
2. Забранява продажбата и употребата на алкохолни напитки в магазините, 
ресторантите, кафенетата, павилионите, караваните и др.такива на 
територията на Община Смядово от 20.00 часа на 19 май 2007 год. до 8.00 часа на 21 
май 2007 год.
3. Забранявам всякакви масови прояви на открито на територията на общината, 
създаващи предпоставки за нарушаване на обществения ред на 20 май 2007 год.
4.Длъжностните лица по гражданско състояние да уведомят за забраната лицата, 
желаещи да сключат брак в датата на изборния ден.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ОТНОСНО: Ползване на дървесина от 
местното население по такси на корен през 
2007г.
На основание чл.53, ал.2,т.1 и чл.57, ал.9 от Закона за 
горите Община Смядово уведомява 
заинтересованите лица с постоянен адрес на 
територията на общината, че до 28.05.2007г. 
желаещите да ползват дървесина по такси на корен 
през 2007 година е необходимо да се запишат в 
списък при дежурния ОбСО, намиращ се на ул. „
Славянска” № 2А 
(бившата сграда на Община Смядово).За 
допълнителна информация: Пламена Недева – 
главен специалист 
„Стопански дейности”, Димитрина Маринова – 
ст. специалист „Еколог”    телефон : 05351/21-20


