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        В този брой ще четете
    - Защита при пожари
                                                повече на 4 страница  

     - График за прием на 
първокласници в СОУ Смядово 
                                   повече на 2 страница             

                                                       

 Всяка година на 2 юни признателна България  се прекланя 
в дълбок поклон пред подвига на Ботев и героите, паднали 
за свободата на България.
 В тринадесетвековната история на Българския народ има 
много славни пътища, но пътят от Козлодуй до Околчица е 
един и е белязан с пламъка на Българския поетичен гений 
и безсмъртен пламък  и се нарича Христо Ботев. Пътят на 
Ботевата чета от Козлодуйския бряг до Врачанския балкан 
е огнена диря, изоставена от една изключителна личност и 
от четири храбреци, съзнателно обрекли се на 
саможертва в името на свободата. Поколенията ще бъдат 
вечно признателни на Ботев, заради неповторимата 
целувка на родната земя, заради ненадминатата поезия, 
заради безсмъртието.
  Затова всяка година от десетилетия насам на 2 юни 
всички свеждаме глави в дълбок поклон пред подвига на  
Ботев и геройте, паднали за свободата на родината.

   В  ИМЕТО НА БЪЛГАРИЯ!

 Поздравявам всички учители, ученици и родители с патронния празник на 
училището ни ОУ” Христо Ботев“ с. Янково. Нека тази светла дата ни вдъхновява 
да бъдем по - добри, по - мъдри и по - мотивирани, защото тя е от жива, по - жива 
във всяко българско сърце и носи белега 
на общочовешкото и вечното!
                                                                                                                

                                                                                                                 

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      Каролина Йовчева 
                                                                                                           Директор на ОУ” Христо Ботев” с. Янково

            

2 ЮНИ - ДЕН НА БОТЕВ И НА ЗАГИНАЛИТЕ 
ЗА НЕЗАВИСИМОСТТА  И СВОБОДАТА

              
с. Веселиново
1. Подоф. Даню Петров Бежанов
род. 1912г.
от 24 пехотен полк
убит на 07.03.1945г.

с. Желъд
1. Подоф. Тоню Стоянов Чернев
род. 1911г.
от 4 дивизия инж. Дружина
убит на 02.11.1944г.

с. Кълново
1. Канд. подоф. Жечко Дечев Иванов
род. 1922г.
от 7 пехотен полк
убит на 10.10.1944г.

с.Риш
1. Редник Доню Йорданов Донев
род. 1915г.
от 7 пехотен полк
убит на 10.10.1944г.

гр. Смядово
1. Фелтфебел Вичо Митев Баев
род. 1915г.
от 7 пехотен полк
убит на 01.11.1944г.

2. Подоф. Георги Христов Ванев
род. 1913г.
от 7 пехотен полк
убит на 01.11.1944г.

3. Подоф. Стоян Желев Бозов
род. 1917г.
от морски войски
убит на 26.03.1945г.

4. Подоф. Ради Иванов Вълчанов
род. 1914г.
от 23 пехотен полк 
убит на 29. 03.1945г.

5. Канд Александър Йорданов Михалев 
род. 1912г.
от 7 пехотен полк
убит на 08.10.1945г.

6. Подофицер Стоян Кръстев Радкев
род. 1912г.
от 16 див.бриз.друж.
убит на 04.11.1944г.

7. Канд.Подоф. Иван Пенев Татаров
род.1920г.
от 7 пехотен полк
убит на 04.11.1944г.

8.  Канд.Подоф. Тодор Пенев Татаров
род. 1923г.
убит на 19.03.1945г.
от 16 див.арт.полк

с. Черни връх
1. Редник Стоян СТоянов Демиров
род.1917г.
от 7 пехотен полк
убит на 16.11.1944г.

2. Подоф. Димитър Стойчев Панайотов
род.1914г.
от 7 пехотен полк
убит на 16.11.1944г.

с. Янково
1.Кан.Подоф. Станчо Станчев Иванов
род.1922г.
от 7 пехотен полк
убит на 31.10.1944г.

2. Подофицер Атанас Колев Стоев
род.1913г.
от 23 пехотен полк
убит на 29.03.1915г.

 СПИСЪК  НА ЗАГИНАЛИТЕ ВЪВ ВТОРАТА СВЕТОВНА ВОЙНА1944 - 1945 
ГОДИНА ОТ СМЯДОВСКА ОБЩИНА

Тоз, който падне в бой за свобода,
той не умира: него жалеят
земя и небе, звяр и природа
и певци песни за него пеят...

 
Денем му сянка пази орлица,
и вълк му кротко раната ближи;
над него сокол, юнашка птица,
и тя се за брат, за юнак грижи!

 
Настане вечер – месец изгрее,
звезди обсипят сводът небесен;
гора зашуми, вятър повее, –
Балканът пее хайдушка песен!

                                 из “Хаджи Димитър”
                                                   от Христо Ботев

                                          

ВЕЧНА СЛАВА НА 
ГЕРОИТЕ
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               НА  ВАШЕТО ВНИМАНИЕ

         На основание заповед № РД 06 – 354 / 27.09.2006 год. на 
началника на Регионален инспекторат по образованието 
гр.Шумен  Ви уведомяваме че Екипът за комплексно 
педагогическо оценяване към РИО ще проведе заседания за 
оценяване възможностите за обучение и развитие на деца и 
ученици със съмнения за отклонения в психо-физическото 
развитие и необходимост от специални образователни 
потребности   на 
 5 юни 2007 год. в сградата на Помощно училище“ В.Друмев “, 
гр.Шумен, ул.” Милан Борисов “ № 16.
 За справка : тел. 054 / 832 – 260
Необходими документи за явяване пред ЕКПО към РИО  Шумен 
1.Молба от родител / настойник;
2.Изследване на психичните процеси  и на личността на детето, 
проведено от психолог;
3.Медицински документ , издаден от ЛКК или ТЕЛК с 
приложени резултати от проведени медицински консултации в 
зависимост от увреждането или нарушението на детето / 
ученика;
4.Удостоверение за раждане;
5.Удостоверение за завършена подготвителна група или клас;
6.Психолого - педагогическа характеристика от детската 
градина или училището , откъдето идва детето или ученикът.
Децата / учениците / се явяват за комплексно оценяване по 
желание на родителя.
Придружават се от родител и представител на отдел “ Закрила 
на детето към дирекция “ Социално подпомагане “ на 
съответната община.
След извършване на комплексната оценка от ЕКПО към РИО – 
Шумен децата / учениците  се насочват за интегрирано 
обучение в общообразователно училище или за обучение в 
специално училище по желание на родителя.
                                                                 
                                                                                                                   В. Жечева                                                                                                                        

Детство мое, реално и вълшебно,
детство мое, така си ми потребно.
Все се мъча света да обърна,
яхнал пръчка, при теб да се върна.

Пак в юмручето ръждив петак да скрия,
пак със кучето да вдигна олелия,
пак с пипер да поръся филия
от хляба чер.

Детство мое, на ръст едноетажно,
детство мое, за мен така е важно
щом студено ми стане да мога
да си взема от детския огън.

Пак в юмручето ръждив петак да скрия,
пак със кучето да вдигна олелия,
всеки ден по една дяволия
да е от мен.

ЧЕСТИТ 1 ЮНИ - ДЕН НА 
ДЕТЕТО 

             СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО 
УЧИЛИЩЕ 

    ,,СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” 
ГР. СМЯДОВО

                           
 ЗАПОВЕД

  № 253/16.04.2007Г.
              На основание чл. 147 ал.1 т.1 и т.9 от ППЗНП и 
Решение на ПС / Протокол №8   от 16.04.2007г./ на СОУ 

гр. Смядово
                                        ОПРЕДЕЛЯМ
Реда и графика на дейностите за приемане на ученици в I 
клас на СОУ ,,Св. Св. Кирил и Методий” гр. Смядово за 
учебната 2007/2008г. както следва:
I.Ред за приемане на ученици в I клас:
1.Децата постъпват в 1 клас по молба на родителите или 
настойниците им.
2.В 1  клас постъпват деца на 7 години,навършени в 
съответната календарна година.                                                                                                                                  
Деца, навършили 6 години , могат да постъпят в I клас по 
преценка на родителите или настойниците им, ако 
физическото и умственото им развитие позволява това.
3. При подаване на заявленията за постъпване в I първи 
клас родителят представя акт за раждане на детето и 
оригинал на удостоверение за завършена подготвителна 
група.
4. В случай ,че детето не е посещавало подготвителна група, 
родителите декларират това обстоятелство.
II. График на дейностите :
1.Срок за подаване на заявления за записване в I клас- до 
30 май2007г.
2. Място за подаване на документите –канцеларията на 
училището.
3. Срок за записване на децата в I клас –от 30 май 2007г. до 
15 юни 2007г.
Копие от  настоящата заповед да се постави на 
информационното табло  на училището, за сведение и 
информираност на родителите.   
                                                      ДИРЕКТОР МАРИЯНА ЖИВКОВА

ПРОЕКТИ ПО НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ НА 
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО – 2007

С решение № 245 / 20.04.2007 год. Министерски съвет прие програми за развитие на средното образование 
за 2007 година.Училищата могат да кандидатстват с проекти които представят в Регионален инспекторат 
по образованието – гр.Шумен, където комисия ги разглежда и изпраща в Министерство на образованието 
за преценка за финансиране.
1. Национална програма“ Енергоефективно саниране на училищни сгради”.
Изискването е да има определена разгъната и полезна площ . Училищата кандидатстват за подмяна на 
дограма  и подмяна или изграждане на отоплителна инсталация.
-По тази програма проект е представен от СОУ “ Св.св.Кирил и Методий “ гр.Смядово за подмяна на котел 
и отоплителна инсталация, защото от собствени средства е финансирана смяната на дограмата .
2. Национална програма “ Оптимизация на училищната мрежа “. Отпускането на финансови средства се 
базира на изискването да бъдат закрити училища или маломерни паралелки.
  - Съгласно решение на Общински съвет в Община Смядово няма да бъдат закривани училища и 
маломерни паралелки и не може да представим проекти.
3.Национална програма “Модернизация на материалната база в училище“.Училищата, които 
кандидатстват за отпускане на финансови средства трябва да имат перспектива за развитие и по – голям  
брой ученици.
-От СОУ “Св.св.Кирил и Методий “ гр.Смядово със съдействието на общинска администрация, дирекция “
Специализирана Администрация” са изготвени два проекта:
-по модул“ Спорт в училище “- преасфалтиране на спортната площадка и изграждане на трап за дълъг скок  
-по модул  “Обновяване на учебно-техническо оборудване” – цялостна подмяна на учебните дъски .
4.Национална програма “ Училището – територия на учениците” .Проектите не трябва да надвишават 5000 
лв.Критерии за подбор са перспектива за развитие и по – голям  брой ученици До крайния срок -18.05.2007 
год. в Общинска администрация Смядово са приети два проекта:
 - Детски комплекс гр.Смядово представя проект за изграждане на спортен клуб “ Жизнерадост и красота”, 
целящ осигуряване на силова подготовка на трениращите борба, лека атлетика, тенис на маса и футбол 
чрез оборудване на фитнес зала .
 - СОУ “Св.св.Кирил и Методий “ гр.Смядово подготви проект за кръжок за ученици със специални 
образователни потребности “ И аз работя с компютър “, целящ осигуряване на компютърна техника за 
гарантиране качествена урочна дейност и равнопоставеност на тези ученици с връстниците им.
    В едномесечен срок от приемане на програмата училищата представят проектите си в съответния 
регионален инспекторат  по образование по образец, утвърден от МОН.
      В двуседмичен срок, комисия в РИО класира подадените проекти и ги предоставя в МОН за окончателно 
одобрение.
      В двуседмичен срок от постъпване на проектите в МОН, комисия  представя на министъра на 
образованието и науката за утвърждаване училищата, които ще бъдат включени в програмите за 2007 
година.
     Финансиране на дейностите се извършва от бюджета на Министерство на образованието и науката.

                                                                                                                                                                                    

В. Жечева
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През последните години горските пожари нанесоха огромни 
материални щети и се превърнаха в сериозно бедствие за нашата 
страна. Пожарът, възникнал в гора, можем да установим по 
наличието на пламъци, дим, падащи сажди, по необичайната 
миризма, както и по поведението на животните. Гасенето на 
горските пожари се организира и провежда със силите на 
Националната служба "Пожарна безопасност и защита на 
населението", Министерството на държавната политика при 
бедствия и аварии, Министерството на земеделието и горите, "
Гражданска защита", военни поделения и гасачески групи от 
общините и кметствата.
Действията ни при горски пожар трябва да са следните:
• Определете посоката на вятъра и напуснете района, който 
ще попадне в обсега на пожара. 
• Съобщете за пожара в най-близкото населено място или 
горски дом. 
• Ако сте блокирани от огъня, потърсете естествени 
препятствия - просеки, пътища, поляни, сечища или други голи 
места. Използвайте водата, ако има наблизо река - намокрете 
дрехите и тялото си или се потопете в нея. 
• Откритите части на тялото се покриват. Пред устата и носа 
си поставете намокрена кърпа или плат. Придвижвайте се 
приведени. 
• Ако горящата площ е малка, опитайте се сами да изгасите 
пожара, като използвате връхна дреха или сноп от набързо 
начупени клони, с които удряйте пламъците. Ограничете пожара, 
като съберете сухите клони и листа по пътя на разпространение 
на горенето. Дрехите не се свалят - те поемат част от топлината. 
• При действията си изхождайте от обстоятелството, че 
пожарът се разпространява по-бързо по посока на вятъра и по 
склон - от ниските части към върха. 
• Оказвайте помощ и съдействие на гасаческите екипи при 
локализиране на пожарите и за евакуиране на хората и животните 
от района на пожара.
Как трябва да действаме при пожар в сграда?
При пожар незабавно позвънете на тел. 160 или 28-30.
Локален пожар в сграда може да се гаси с вода.
С вода не се гасят: електроуреди, инсталации под напрежение, 
бензин и нафта.
• При пожар в сграда изключете газта, електричеството, 
затворете вратите и прозорците. Напуснете сградата, като 
използвате стълбището, стабилни външни стълби, балкони и др. 
Не използвайте асансьорите. 
• Съобщете на съседите за възникналия пожар. 
• За напускане на сградата през балкони използвайте въжета
, ако нямате направете от чаршафи, одеяла и завеси. 
• При преминаване през задимено пространство поставете 
мокра кърпа на устата и носа, намокрете дрехите си, покрийте 
откритите части на тялото си с мокри кърпи. Ако се запали част от 
облеклото ви, съблечете бързо горящата дреха, ако това е 
невъзможно загасете чрез обвиване с друга дреха или одеяло. 
• Ако е невъзможно да излезете от сградата, най-добре е да 
влезете в банята. Уплътнете вратата с мокри кърпи или дрехи и 
пуснете душа. Обливайте се с вода, за да не се прегрее 
организмът. Опитайте се да сигнализирате за своето 
местонахождение. 
• Особено опасени при горене на пластмаси са токсичните 
газове. При тях се отделят фосген, циановодород, въглероден 
оксид и други съединения със силен токсичен ефект. След 
пребиваване в района на пожара трябва да преминете през 
медицински преглед. 
• При отравяне с въглероден оксид (СО) пострадалите се 
изнасят на чист въздух, разхлабват се дрехите им и се оставят в 
покой. При рязко спадане на кръвното налягане се прави 
изкуствено дишане "уста в уста". На пострадалите се дава топло 
мляко, минерална вода, разтвор на сода бикарбонат и се 
транспортират до болнично заведение.

ЗАЩИТА ПРИ ПОЖАРИ
ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ ОТБОРА НА СОУ 

ГР. СМЯДОВО - 
РЕПУБЛИКАНСКИ  ПЪРВЕНЕЦ В 

СЪСТЕЗАНИЕТО ПО ЗАЩИТА ПРИ 
БЕДСТВИЯ, АВАРИИ И КАТАСТРОФИ

БУРГАС 2007Г.

 ИНФОРМАЦИЯ ОТ УЧАСТЪК 
ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА 

НА НАСЕЛЕНИЕТО - ОБЩИНА 
СМЯДОВО

 
  От началото на годината до момента службата е участвала в 
ликвидирането на 30 произшествия, като по голямата част от 
тях са гасене на сухи треви, храсти и отпадъци в близост до 
горски насъждение и масиви. Предвид настъпилото зосушаване и 
започването на пожароопасния сезон да се избягва паленето на 
огън в близост до горски масиви, площи засяти с есенни култури 
и да не се остовя огън без наблюдение. Забранено е паленето на 
сухи треви, храсти, стърнища и крайпътни ивици и слогове.
 За нарушителите наказанието е глоба в размар до 1000лв. 

     

АПЕЛ: ИЗПОЛЗВАЙТЕ ТЕЛЕФОН 160 ИЛИ 
28-30 САМО ПРИ НЕОБХОДИМОСТ!

                                                                                 ГЛ. ИНСПЕКТОР  ЖИВКО ДОНКОВ
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ЛЮБОПИТНО

                      ПЕТЕЛЪТ  КУКУРИГА

                    Петелът в двора кукурига
                    и баба от сън вдига.
                    С пиленцата той играе
                    и сред кокошките се мае.

                   От лисиците се крие
                   и все търси да се бие.
                   После буди мама,татко,
                   дядо,кака,даже батко.

                   Има той опашка пъстра,
                   има и перушина гъста.
                   Червен гребен той си има
                   и с него се гордее,като трима.
                   
                        

                                     В ЗООКЪТА
             
                     Днес ходих в зоокът.
                     Там видях черен пъдпъдък.

                     После отидох при мечката кафява,
                     а след това при бялата крава.
                      
                     Видях лъв кръвожаден,
                     видях и тигър гладен.

                     Съзрях катеричка рунтавелка,
                     видях и мъничката белка.

                    Също видях тибетски як,
                    Видях и щъркел дългокрак.
                                                                           Симеон Ганчев

                                  ОБЯВА

 “Булмат” ЕООД - клон Смядово, обявява две 
свободни работни места за мъже с средно 
образовение. Предимство имат завършилите 
химически паралелки. Срок за подаване на 
документи - до 10 юни 2007г. на место.
  За допълнителна информация - тел: 22-60  
Галя Гугушева

ВНИМАНИЕ

 ПРИ НЕОБХОДИМОСТ НА ТЕЛ: 21-63 МОЖЕТЕ ДА 
ОТПРАВЯТЕ СВОЙТЕ СИГНАЛИ ЗА ВЪЗНИКНАЛИ 
БЕДСТВЕНИ СИТУАЦИЙ - НАВОДНЕНИЯ, ПОЖАРИ, А СЪЩО 
ТАКА ПРИ ЛИПСА НА ВОДА В ГРАДСКАТА МРЕЖА БЕЗ 
РЕГЛАМЕНТИРАН ГРАФИК НА РЕЖИМ.

САМОДЕЙКИТЕ ОТ НЧ” ВАСИЛ ЛЕВСКИ” С. ЯНКОВО НА ПЪРВО 
МЯСТО В НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС

БЪЛГАРСКАТА АЙКИДО 
ФЕДЕРАЦИЯ ПРОВЕДЕ ИЗПИТ В 

СМЯДОВО 
 На 26 май 2007г. за втори пореден път в гр. Смядово се 
проведе изпит за кю - степен, заложен в годишния календар на 
Българската айкидо федерация. От Смядовския клуб под 
ръководството на Валери Василев за VI кю /бял колан/ се явиха 
трима състезатели; за V кю /жълт колан/ и ІV кю оранжев колан
- по един състезател, а за ІІІ кю /зелен колан/ трима 
състезатели. Техническата комисия от четирима съдии /черен 
колан/ оцени 12 участника. Ивайло Петров от айкидо клуба в 
район Триадица, София, при връчването на дипломите 
отбеляза, че в Смядово е усетил истинско взаимодействие 
между общинско ръководство и спортисти; предложени 
перфектни условия от страна на кмета - г-жа Маргарита 
Киранова - за желаещите да се занимават с този вид спорт. 
 “В много малко общини се обръща толкова голямо внимание 
на спортистите и трябва да се радвате и използвате грижите на 
кмета за Вас”- подчерта Ив. Петров.

 В демонстрациите от 15ч. умения показаха айкидо 
спортисти от Русе, Варна, София и Бургас.
Поздравяваме всички айкидо спортисти, завоювали 
следваща кю степен в спортната си кариера - Виктория 
Стоянова, Ивайло Стилиянов, Владислав Стефанов, 
Найден Бориславов, Павел и Иван Баеви, Руслан Косев, 
Иван Стоянов.

                                   ОБЯВА
 Айкидо клуб Смядово набира нови членове. 
Желаещите да се занимават с този красив 
спорт могат да посетят тренировките на 
отбора - всеки понеделник и четвъртък от 
19,00ч. в сградата на Детски комплекс - 
Смядово.
                                                       Иван Стоянов

ТАМ, ОТ КЪДЕТО СМЕ 
ЗАПОЧНАЛИ

 Явно времето не е променило нищо друго освен 
външния вид на 22 та съученици от випуск 1962 г  
На 26 май тази година те си обявиха среща в 
сградата на Възрожденски комплекс - Смядово, 
там, където е започнало тяхното обучение в 
далечната 1957г. Организатора на срещата - 
Руси Русев - сподели, че са очаровани от 
промените в сградата на бившето си училище. 

V Национален конкурс за изпълнители на 
тракийски народни песни “ С песните на Стайка 
Гьокова” гр.Карнобат,27 .05.2007 год.
   Неделния ден донесе много вълнения на 
самодейките от читалищата в Янково, Риш, 
Веселиново, Кълново и гр.Смядово с участието 
им в конкурса “ С песните на Стайка Гьокова” в 
гр.Карнобат.

Стоян на Станка думаше
Станке ле, мори хубава
стани ми, Станке събери

дрехите чифтишаните
дето из гора ша ходя

из Карнобатска кория…
С тази песен певческата група за автентичен 
фолклор при читалище “ Васил Левски “с.
Янково получи първа награда , доказателство 
за таланта и себеотдайността на певиците. Ето  
думите на Румяна Петрова, Читалищен секретар 
с. Янково
  Благодаря Ви, самодейки! Вие отново 
прославихте Янково и Община Смядово. За 
своя труд групата бе наградена с диплом и 
парична награда. Българското читалище е 
живо и съхранява своите традиции. 
Пожелавам на групата още много награди. 
Продължавайте да съхранявате и 
поддържате живо огънчето на народната 
традиция, разнасяйте славата на Община 
Смядово. Благодаря на всички за 
подкрепата която ни оказахте! 
                       Честита награда!
     Втора награда извоюва певческата група за 
автентичен фолклор при читалище “ Просвета 
1928”с.Риш с ръководител Мария Ангелова. Тя 
сподели: 

  Удолетворени сме, радостни сме. 
Благодаря Ви мили жени. 

ПОЖЕЛАВАМ ВИ, МНОГО ЗДРАВЕ КЪСМЕТ 
И МНОГО ТВОРЧЕСКИ УСПЕХИ!

                                                            В. Жечева

    СЪОБЩЕНИЕ

  На 07,06,2007г. /четвъртък/ от 08.30ч 
в стопанския двор на кооперация 
“Голяма Камчия” гр. Смядово, ще се 
проведе преглед на земеделската и 
горска техника само от града. 
Информация за прегледите по 
населени места  собствениците на 
техника ще получат от кметовете и 
кметските наместници на селата.


