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-  ден на самоуправлението 
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                                                       Випуск 1962 г. на Смядовската гимназия 
тогава “Димитър Благоев ” на 26 май 
организират среща. съучениците на този 
випуск ще се събират от 18,30 ч. в 
сградата на Възрожденския комплекс, за 
да си припомнят за първите класни стаи 
в които е започнато тяхното обучение, а 
е завършило в новопостроената сграда, 
която сега ние всички сега знаем.

         ЧЕСТИТ  24 - май!
ДЕЙЦИ НА ПРОСВЕТАТА И 

КУЛТУРАТА
                        
   Приемете моите най – искрени чуства на 
дълбока признателниост за труда и делата, 
за годините, отдадени и посветени на 
учениците, децата и гражданите на Община 
Смядово.                                       
Изразявам уважение и почит към всички, 
положили труд да запазят и съхранят това 
богатство - българската просвета и култура. 
Това  е най – светлият, най – красивият, един 
от най – българските празници.
Вярвам във Вас и във Вашите бъдещи 
професионални  успехи!
                                      МАРГАРИТА КИРАНОВА 
        КМЕТ НА ОБЩИНА СМЯДОВО

ЧЕСТИТО - АБИТУРИЕНТИ ВИПУСК 2007 ГОДИНА НА СОУ ГР. СМЯДОВО
                                    НА ДОБЪР ПЪТ В ЖИВОТА!

ГОРДОСТ ЗА ВСИЧКИ НАС - ОТБОРЪТ НА СОУ ГР. СМЯДОВО
РЕПУБЛИКАНСКИ ШАМПИОН - НА ПЪРВО МЯСТО В БЪЛГАРИЯ ОЩЕ НА 3 СТР
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24 май. Най - светлият български празник. Единствен в света.Празник 
на духовността, на просветата и културата, на знанието и книгата. 
Празник на солунските първоучители, на великото Начало, което ни 
вдъхва самочувствието на народ в световния културен напредък.
 Затова на този светъл празник народът ни се обръща с думи на 
признателност към тези, в чиито ръце е поверил нещо повече от 
съдбата си Децата. Тяхната обич е най - скъпата отплата за 
безшумния им всекидневен труд , за Кирилометодиевската мисия и 
апостолска последователност. Делото на Кирил и Методий не е дело, 
което се изчерпва с 24 май, то е същността на мисията ни като 
учители.
 Скъпи ученици, уважаеми родители, колеги учители и възпитатели.
 

 ЧЕСТИТ ПРАЗНИК
                  
                                                                                                                                                  Мария Вичева
                                                                                           директор на ЦДГ” Щастливо детство” с. Риш 

На17 май 2007година в с. Янково беше открит обект ,,
Допълнително водоснабдяване на с.Янково”
    Дълъг път измина обекта-от проектиране преди 20 години 
за да се стигне до този тържествен момент жителите на с.
Янково да вкусят вода от допълнителните каптажи. Инж. 
Кръстев –Деректор на ,,Специализирана администрация-
удовлетворен от финализирането на усиления труд през 
годините , разказва : ,,Проекта за Допълнително 
водоснабдяване на с.Янково е разработен на базата на 
изградени гравитачни каптажи . В процеса на обхващане на 
тези три каптажа нормативната  база се промени и се 
наложи Общинска администрация да изготви изцяло нови 
проекти за: Санитарно-охранителни зони, Проект за добив 
на вода,Технически проекти    довеждащите водопроводи , 
които преминават само по общински пътища, без да засягат 
частни имоти , водоем и хлораторна станция. С 
реализирането на Проект ,,Допълнително водоснабдяване 
на с. Янково”ниската част  на с. Янково ще се снабдява 
гравитачно с питейна вода , което разбира се води до 
нейното поевтиняване , а високата зона на селото след 
реконструкция на уличната водопроводна мрежа ще се 
захрани от съществуващия и действащ каптаж ,,
Манастирски лозя „
       Да Ви е честито,жители на с.Янково! Това пожела и 
госта на събитието – 
ген.Ангел  Марин – вицепрезидент на   Република  
България.  

РАДОСТ ЗА СЕЛО ЯНКОВО

         Моите деца

Бяла, спретната градина
насред село се издига.
Всяка сутрин отваря 
врати
за моите малки 
палавници.

Топъл вятър вее
в русите коси
слънцето наднича
във влажните очи.

За мама сутрин
плачат те
и тупка силно
малкото сърце.

Но ти си мила и добра,
защото „мама” си сега.

Учиш децата с обич 
голяма,
тъй както във вкъщи
го прави и мама.

Рисуват несръчните
малки ръчички,
рисуват с моливи,
със четки, с боички.

Обясняваш, показваш
и пееш сега,
за да спечелиш
тез детски сърца.

Обичам тез деца 
прекрасни
С очи като небето ясни!

Мария Вичева 
ЦДГ”Щастливо детство” 
с.Риш

1. Павел Димитров Баев
2. Петя Илкова Маринова
3. Десислава Красимирова Йорднова
4. Стойко Илков Маринов
  На 16-17 май в гр. Бургас отбора на СОУ Смядово представи област 
Шумен на републиканското ученическо състезание” Защита при 
бедствия, аварии и катастрофи”. Всички 28 области имаха свой 
представители. Състезанието протече в два етапа теоретичен и 
практичен.
На16 май се проведе теоретичната част - решаване на тест. След него  
отборът ни беше на шесто място. На 17 ти от 9,30 ч. в Морската градина 
на  гр. Бургас бе тържествено открито 8 то Републиканско ученическо 
състезание. Присъстваха много гости, сред които и Министъра  на 
държавната политика при бедствия аварии - г-жа Емел Етем. В 10 ч. 
беше даден старт на практическата част като бяха обособени 4 центъра 
за действие. Жребия определи отбора на СОУ Смядово да бъде 7 ми 
поред. Чакането беше доста изнервящо, а конкуренцията много голяма. 
След края на последния център напрежението ескалира. Дългата пауза 
за пресмятане на резултатите допълнително допринесе за това. Най - 
после официално беше обявено класирането - 1 во място област Шумен 
2 ро  област Пловдив, 3 то област София.
Изказвам благодарност на Деси, Петя, Стойко и Павел за това, че през 
последните 2 месеца  почти всеки ден отделяха от свободното си време 
за обучение и тренировки. 
Благодаря, че дадоте всичко от себе си и съвместните ни усилия 
доведоха до отличен резултат.

                                                                                                  С. Маринова

ГОРДОСТ ЗА ВСИЧКИ НАС - ОТБОРЪТ НА СОУ 
ГР. СМЯДОВО

РЕПУБЛИКАНСКИ ШАМПИОН - продължение от 1 стр.

            Мое родно градче

Обичам те Смядово - мое родно градче, 
обичам те, от мъничко дете.
Разхождам се из теб, без умора,
гледам в далечинат - простора.

По центъра обширен, голям,
на пейката отдъхвам често там.
С любов поглеждам твойте сгради 
и красиво боядисани фасади.

Вървя по улицата с трепет,
че тъй почистени са - светят.
Улици с красиви магазини,
с големи, разкошни витрини.

Вървя по градския простор
и усещам аромата на всеки плод.
Обичам те, мое градче променено 
и всяко стихче е на теб посветено.
Обожавам читалищната сграда,
в която, често слушаме естрада,
концерти, песни на малката сцена,
все тъй приятно украсена.

Обичам те Смядово, мое родно градче,
обичам те, от мъничко дете.
нека само песни да ечат в теб,
като птичия полет,
нека да ухаеш винаги  на пролет.

Марийка Калева Гугушева
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РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗБОРИТЕ ЗА ЕВРОДЕПУТАТИ 2007

ЗАПОЧНА РЕМОНТА НА УЛИЧНОТО ОСВЕТЛЕНИЕ 
В ОБЩИНАТА

  Плануваните средства за 2007г. за улично осветление са от 
собствените приходи на общинатаи са в размер на 96 000, 
за разлика от 2003 година когато са били планувани 27 000 
лева. За осветителни тела през тази година са предвидени 
10 000 лева, а 2003г. са били 2000 лева, за изграждане и 
монтаж през тази година плануваме 5000 лева, за ел. 
енергия 60 000 лева за разлика от 2003г . когато са били 
предвидени само 25000 лева. За тази година са отделени 21 
000 лева за изграждането на инфрастуктурни обекти. За гр. 
Смядово ремонтните работи са извършени, а сега предстои 
ремант и подмяна на осветителните тела в Общината.
                                                                                            
                                                                               Д. Христова

                                                          

                               ОБЯВА

На основание Заповед № 276/18.05.2007 г. на Кмета на Община 
Смядово за увеличаване числеността на персонала на Дом за 
възрастни хора с психични разстройства с. Черни връх , обявяваме 
СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА :

Социален работник – 1 бр., образование: Висше в социалната 
сфера;
Трудотерапевт – 1 бр., образование: Висше;
Рехабилитатор – 1 бр., образование: Висше, Средно специално, 
средно и специалност рехабилитатор;
Охрана – 4  бр., образование: Средно - мъж;
Готвач – 1 бр., образование: Средно с правоспособност готвач;
Работник кухня – 1 бр., образование: Средно с правоспособност 
готвач;
Главна медицинска сестра – 1 бр., образование: Висше 
медицинско;
Медицинска сестра – 2 бр., образование: Висше медицинско;
Санитарки – 6 бр., образование: Средно;
Общ работник 1 бр., образование: Средно – мъж;
Шофьор – 1 бр., образование: Средно – мъж, категория D, E;
Снабдител – доставчик – 1 бр., образование: средно техническо;

Документи при кандидатстване:
Диплома за завършено образование;
Молба от кандидата за заемане на длъжността;
Автобиография;
Допълнителни свидетелства за квалификация;

Документи се приемат в сградата на Общинска администрация, ет. ІІ – 
деловодство, до 31.05.2007 г. Одобрените по документи кандидати ще 
бъдат поканени на събеседване. С придимство са кандидатите, 
жители на община Смядово.
За допълнителна информация и контакти: тел. 05351/ 20-33 – 
технически секретар, г-жа Кънева от 8.00 до 17.00 ч.

                                                                                                    Смядово

  На 22 май бе последният учебен ден на учениците от випуск 
2006/2007г. на СОУ “ Св.св. Кирил и Методий” гр. Смядово. 
След приключвене на тържественото изпращане от училище 
от 11ч. Абитуриентите бяха приети от Кмета на Община 
Смядово г-жа Маргарита Киранова и Общинска 
Администрация. Във възрожденски комплекс кмета дари 
абитуриентите с дебитни карти на банка ДСК. Като награда 
за пълните отличници в картите им кмета направи вноска в 
размер от 20 лв, като обеща пред всички, че всеки от тях 
който бъде приет като студент или започне работа на 
територията на Община Смядово, срещу представен 
документ който да докаже горното твърдение, кмета лично 
ще направи първоначална вноска по кредитната карта в знак 
на благодарност затова, че още един млад човек ще остане в 
нашата Община. 
 Абитуриентите бяха тържествено поздравени и от Детска 
вокална група “Маргаритка” с тържествен концерт изпълнен в 
тяхна чест. Също така бе организиран и коктейл в чест на 
випускниците.

                                                                                   М. Йоргов

ВИПУСК 2006/2007 БЕ  ТЪРЖЕСВЕННО ПОСРЕЩНАТ ОТ 
КМЕТА НА ОБЩИНА СМЯДОВО
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ЛЮБОПИТНО

                 
   Денят на ученическото самоуправление се 
организира в СОУ Смядово за трета поредна 
година. Дейностите във връзка с деня на 
самоуправлението, започнаха на 7 май. Беше 
изработена Програма за протичането му и 
определени  отговорници за всяка дейност.
   На 7 май се проведе оперативно съвещание с 
учителите, на което присъстваха и по 2 
представители на всички класове. Бяха обсъдени 
реда и начина на провеждане на деня на 
самоуправлението. Определиха се длъжностите, 
които ще бъдат овакантени – директор, пом. 
директор, секретар, библиотекар, охрана, 
медицински специалист, помощен персонал и 
преподаватели по различните учебни предмети.  
Изработиха се критерии, по които ще се 
извършва изборът на кандидатите. Реши се 
молбите за заемане на ръководния и помощния 
персонал да бъдат разглеждани от директора на 
училището, а на желаещите да заемат 
преподавателските роли – от учителите по 
съответните предмети във всеки клас По този 
начин се увеличи възможността за участие на по 
– голям брой ученици.В същия ден учениците 
бяха уведомени за предстоящото мероприятие и 
започнаха номинациите по класове на  желаещи 
да заемат длъжностите, които отговорят  на 
критериите. На информационното табло на 

  На 19 май 2007 г. самодейците от Народно читалище ”Развитие” с.Кълново 
взеха участие за първи път в Старопланинския събор „Балкан  фолк – 2007”, 
който се провежда за 11- път в гр. Велико Търново. 
 12 жени пресъздадоха чрез народната песен и артистичното си сценично 
поведение различни моменти от богатото народно творчество и изкуство 
оцеляло през вековете на нашите деди и прадеди.
 Положеният от тях труд, търпение и усилия да се подготвят добре и да 
пресъздадат достоверно богатото българско народно творчество, което те 
черпят с пълни шепи от извора на спомените на живите си съселяни,  които са 
се родили и живяли през 19 век.
  Този труд бе награден. На малката сцена в театъра на гр.Велико Търново те 
завоюваха почетна грамота, грамота за откритие - знака на  събора – орден и 
покана за концерти за сметка на организаторите на фестивала. Тази покана бе 
неочаквана и самодейците отказаха, защото трябваше да изпълнят още едно 
свое задължение, а именно - на 20 май 2007г. да дадат своя вот за Евродепутати 
Но техните сърца и души бяха пълни с радост и гордост от успеха.
 Председателят на Народно Читалище „Развитие” с.Кълново изказва своята 
благодарност към самодейците за тяхната безкористност, всеотдайност и им 
пожелава успехи при следващите сценични изяви.
 От мое име и от името на самодейците благодарим на Кмета на Община 
Смядово г- жа Киранова и Зам.кмета г-жа Жечева и на Общинска 
администрация за оказаната помощ за представянето на самодейците от с.
Кълново на събора в гр. В.Търново.
                                              Благодарим!
                                                                                                 Стоянка Пинтева

КЪЛНОВО НА “ БАЛКАН ФОЛК - 2007”НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “ 
СЪЗНАНИЕ ”  С. ВЕСЕЛИНОВО     

БЛАГОДАРИ

 ДЕН НА САМОУПРАВЛЕНИЕТО В СОУ СМЯДОВО  9 май 2007 г.

училището бяха поставени обявите за 
свободните места. Срокът за подаване на 
документите бе определен до 8 май 2007 г., 15 
часа. На 8 май се приемаха молбите на 
кандидатите, като след 15 часа се извърши 
изборът и бяха подготвени заповедите за 
назначаване. 9 май започна с официално 
представяне на новоизбрания директор и на 
останалия персонал. На всеки ученик , участник в 
деня на самоуправлението бе връчено „ 
Посвещение в учителската професия”. Учителите 
активно се включиха, като изпълнявайки ролята 
на ученици, демонстрираха готовност да се 
притекат и да окажат методическа помощ. Някои 
от тях, вживявайки се   в ролята на „ лоши 
ученици” се опитаха да провокират „учителите” 
към агресивно отношение, но опитите бяха 
напразни. Учениците бяха приели с ентусиазъм 
задачите си и се отнасяха отговорно към тяхното 
изпълнение Денят завърши с оперативно 
съвещание, на което се анализира протичането 
на самоуправлението.  
  Част от тях заявиха, че вече знаят коя ще е 
бъдещата им професия.

                                                                            М. Живкова


