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             В този брой ще четете
 
- Указания на Изпълнителната агенция по 
лозата и виното                     повече на 3 страница

- Отоплителен сезон 2007/2008г.
                                                                           повече на 3 страница

- 5 юни -Световен ден  на околната среда                                              
повече на 4 страница

                                     

                                                       

   За учебната 2007/2008 година СОУ”Св.св.Кирил и Методий” гр.Смядово 
ще извърши прием по документи на ученици в ІХ клас, както следва:
   Профилирана паралелка, профил „Природоматематически” със  
засилено изучаване на информационни технологии, математика 
и биология;
   Срок на обучение – 4 години след основно образование;
   Балообразуващи предмети – оценката от средния успех от свидетел -
ството за основно образование и оценките от учебните предмети 
математика и биология от свидетелството за основно образование.
   Училището разполага с богата материална база:
   Просторни учебни помещения, обзаведени с ново, модерно оборудване
   2 компютърни кабинета;
   Библиотека с богат библиотечен фонд;
   Кабинет по химия, физика, биология, история и БЕЛ;
 Неограничен достъп до Интернет в компютърните кабинети и в 
училищната библиотека.
 През учебната 2007/2008 година училището ще предложи столово 
хранене за всички ученици, а за учениците от селата на територията на 
Община Смядово – безплатен транспорт.
СОУ гр.Смядово осигурява качествено образование, гарантиращо 
конкурентноспособност и реализация.
                                                                                              За информация:
                                                                                           тел. 20-90 и 22-94

ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В СОУ 
СМЯДОВО СЛЕД

 8 КЛАС

                               РУБРИКА “ВАШИТЕ ВЪПРОСИ”
 
 Уважаеми съграждани, в този брой на общински 
седмичник  “Смядово” стартира новата рубрика 
“Вашите въпроси”. Тук е мястото, където може да 
задавате въпросите си към нас, а отговорите ще 
получавате в следващия брой. Вашите въпроси 
подавайте в писмен вид на адрес:  
Смядово, пл. “Княз Борис І” №2, Община Смядово 
или на e-mail:obshtina_smiadovo@abv.bg

за рубрика  “Вашите въпроси”.

           През месец май тази година две улици в гр. Смядово: ул.”Бе- 
ласица” и ул. “Кирил и Методий” светнаха с нови натриеви 
осветителни тела. Уличното осветлиние беше проектирано през 2006 г 
за да се подобри осветеността в централната градска част. 
Новоизграденото улично осветление тип парково е по маршрута на 
учениците от СОУ Смядово до домовете им, край единствената в 
града Целодневна детска градина. Строително ремонтните работи се 
извършиха от “ЕЛЕКТРА - ШУМЕН”ООД гр. Шумен и възлизат на 16 
570,80 лв., финансирани  от Общинския бюджет за 2007г.
     В настоящия момент се извършват ремонтни работи по мрежите за 
улично осветление в населените места от общината. При ремонта ще 
се вложат над 200 броя крушки.
                                                                                                  Ю.Грешков

ПОДОБРЯВАНЕ НА УЛИЧНОТО 
ОСВЕТЛЕНИЕ В 

ОБЩИНАТА

ВАЖНО! ВАЖНО! ВАЖНО!!!
   В бюджета на Община Смядово за 2007г. са планирани 40 000 лв. за 
изкърпване на асфалтови настилки по уличната мрежа. Предвидени са 
основните улици в град Смядово - “Г.С.Раковски”, “Цар Калоян”, “Генерал 
Скобелев”, “Възрожденска”.
     Също така са осигурени целеви 42 000 лв. за ремонт на път “ІV-73013 
 /ІІ-73- с.Кълново/. 
   Очакваме Вашите мнения и предложения за неотложни ремонти по 
асфалтовата настилка на уличната мрежа.
      За контакти тел.28-08 - г-н Ю.Грешков.
                                                                                                                  Смядово

  От 1 до 30 юни здравноосигурените граждани могат да сменят личния си 
лекар, като се регистрират при друг общопрактикуващ лекар. За смяната 
не се изисква отписване от листата на досегашния личен лекар. Това, 
както  и включването на пациентите в листата на новоизбрания 
общопрактикуващ лекар, се извършва по служебен път от Районната 
здравноосигурителна каса.

От 1 юни можем да сменим личния си  
лекар
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  С тези думи започна тържеството в ЦДГ”Щастливо 
детство” с.Риш, посветено на изпращането на 
децата от подготвителната група на детската 
градина. 
  Кое учителско сърце не се вълнува при раздялата 
с децата на които си дал всичко най – прекрасно, 
което носиш в себе си – грижа, майчина ласка, 
знания.Винаги с умиление си спомняме как пред 
очите ни израстнаха малките разплакани 
палавници, в стройни, бодри, умни ученици – но 
днес с тях трябва да се разделим. Този момент на 
раздяла е еднакво скъп и вълнуващ за всички – за 
децата, учителите и родителите. Децата се 
разделят с учителката, която за тях е била най – 
близката, най – любимия човек. Учителката забравя 
тревогите по възпитанието и тъгува за своите деца 
които чуства като свои, дарила им частица от своето 
сърце
 И звъннаха бистрите детски гласчета. Огласиха 
детската градина, танцуваха, играха. В специални 
детски игри показаха своите знания в областта на 
математиката, българския език, природен и 
социален свят.

  Получиха своите първи удостоверения за завършена 
подготвителна група и папки с материали, изработени 
от тях в занималнята по изобразителна дейност и 
конструктивно – технически и битови дейности.
   Тъй както птичките порасват тук и литват в дълъг път 
на юг, така и нашите възпитаници на ЦДГ”Щастливо 
детство”с.Риш не ще бъдат веч при нас.  Но на Всички 
казваме във този час –напред, науката е с вас.
Учете много, без умора, че за далечните простори 
трябват много млади, умни хора!
                             
                             Където и да сме деца добри,
                             Помнете детските си дни
                             И спомняйте си учителката мила,
                             С много обич нявга Ви дарила!

                                      
                    На добър час!                                        
                                                                                  
                                                                                       Мария Вичева

                                            Директор ЦДГ”Щастливо детство”                                                                                                            
с.Риш община Смядово

           За раздяла час настъпи
                Учителко, последен звън звъни,
             раздялата на столчетата сяда,
             За сетен път ни всички погледни,
             вземи букет, от обич за награда!

„ Нищо и никой не може да бъде оправдан 
ако е предизвикал детска сълза”                       

                                                                      Достоевски. 
 

   
   Наистина няма нищо по – прекрасно от усмихнато 
и щастливо дете, защото какво е животът без 
обичта и надеждата в чистите детски очи.
„Вълшебният детски свят в стихове, песни и 
рисунки – под това мото отбелязаха своя празник 
децата от ОУ”Христо Ботев” в село Янково.
   Денят им бе изпъстрен с игри и песни, с рисунки 
на тема „Любим приказен герой” и драматизация на 
„Дядовата ръкавичка” и „Червената шапчица”. 
Читалищният  секретар Румяна Чепишева награди 
участниците и им пожела щастливо и безгрижно 
детство.
   Да запазим този свят! Нека децата ни винаги да 
носят със себе си вълшебната чантичка с мечтите 
си и те непременно ще се сбъднат.
                                                                                          К.Йовчева
                                                   директор на ОУ „Христо Ботев”

Национално състезание по оказване на първа помощ

   Празнично облечени, с букет цветя в ръка, придружени от развълнуваните си родители за да получават своите свидетелства влизат в класните стаи 
първокласниците от СОУ гр.Смядово.В 8.30 часа започна тържеството с І – а клас, а в 9.00 часа с І – б клас. Приветствие към първокласниците отправиха 
директора – М.Живкова и помощник  директора – Г.Йоргова. От 10.00 часа започна тържеството с учениците от ІІ – ІV клас. Те изнесоха концерт от весели детски 
песни. Празникът продължи с дискотека, на която децата показаха, че не само могат да учат, но и да танцуват.

1 юни в СОУ”Св.св. Кирил и Методий” – Смядово

На 2. VІ . 2007г. в Националния учебен център на Българския червен кръст в с.Долни 
Лозен се проведе ХХІV Национално състезание по оказване на първа помощ.
Участваха отборите от 23 области в България .Отборът на СОУ – Смядово беше 
представител на област Шумен. Състезателите трябваше да преминат през 12 пункта 
– 6 по първа помощ и 6 на БЧК.В пунктовете по оказване на първа помощ бяха 
пресъздадени различни ситуации – злополука с деца оставени сами в къщи, пожар- 
при който имаше 4 –ма пострадали с различни наранявания, катастрофи - с 3 – ма 
пострадали.В единия от пунктовете 4 - мата състезатели трябваше да оказват 
индивидуално помощ на пострадалите. Статистите – пострадали бяха гримирани и 
изпълняваха ролите си много добре и това прибавено към съответния декор – 
автомобили и димки предизвикаха стрес в участниците за момент.Пунктовете на БЧК 
се оказаха доста интересни и забавни и до известна степен потушаваха нарастващото 
напрежение. В състезанието по оказване на първа помощ отборът на СОУ – Смядово 
се класира на 11 – то място, а в класацията на БЧК  престижното 6 –то място.                   
                                                                                                                             Симона Маринова
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    С Ъ О Б Щ Е Н И Е 
         На основание Заповед 
№ 296/31.05.2007г. на Кмета на Община 
Смядово уведомяваме гражданите на 
общината, че е забранено брането на 
липов цвят от липовите дървета по улици, 
площади, зелени площи и от имоти - 
общинска собственост в населените места 
на Общината, смитането на липов прашец 
от тротоарните и улични платна  с цел 
търговия и безпричинно кастрене и 
увреждане на дърветата.
 При нарушаване на заповедта 
нарушителите ще бъдат санкционирани по 
реда на чл.8 от Наредба №1 за 
поддържане и опазване на обществения 
ред, чистотата и общинското имущество на 
територията на Община Смядово с глоба в 
размер на 50 лв.
                                                     Д. Маринова

           

НОВО: WWF и Mtel IMAX организират конкурс за 
ученически екопроекти 
Краен срок: 15 септември 2007 г. 

Международната природозащитна организация WWF, 
триизмерното кино Mtel IMAX и Министерството на 
околната среда и водите обявяват конкурс за ученици на 
тема „Да опазим природата на България”. Конкурсът 
включва теоретична част, в която учениците трябва да 
разработят доклад за състоянието на природата на 
конкретно място и да се аргументират защо са избрали 
точно него. Втората част е творческа, в която участниците 
трябва да изработят рекламен плакат. Той трябва да 
разяснява какъв е проблемът с опазването на природата 
на конкретното място и как всеки може да помогне за 
подобряването му. 
Ученическите работи ще се приемат до началото на новата 
учебна година - 15 септември 2007. Всеки участник ще 
получи грамота, а най-добрите десет проекта ще бъдат 
наградени с глобус „Флора и фауна”. Победителят ще бъде 
отличен с екскурзия за целия клас до един от природните 
паркове по избор: Врачански Балкан, Сините камъни (край 
Сливен) или Шуменското плато. 

НОВО: Конкурс за детска рисунка под мотото "Нарисувай 
ми медец от дъхави билки" за деца на възраст до 12 години 
Краен срок: 15 юни 2007 г. 
Конкурс за детска рисунка под мотото "Нарисувай ми 
медец от дъхави билки" организира Бул-Мед съвместно с 
българския детски портал Az-deteto.com. В конкурса могат 
да участват деца на възраст до 12 години с една или 
повече рисунки по темата. Срокът за изпращане на 
творбите е 15 юни 2007 г. на адрес: Бул Мед ул. 
Каймакчалан 29, 1505 София. 
Голямата награда е велосипед, а наградите за второ и 
трето място са MP3 плейъри. Всички участници ще получат 
буркан с мед. Петчленно жури, съставено от 
представители на Бул-Мед и Az-deteto.com, ще оцени 
рисунките и ще избере победителите. Резултатите ще 
бъдат обявени на 25 юни 2007 г. в Az-deteto.com.
                                                             
                                                                           Д. Маринова

   КОНКУРС ЗА УЧЕНИЦИ

ЗА ВАС, ЛОЗАРИ

  Дома за възрастни с психични разстройства 
е разположен в планинска месност на 2 км. 
от с.Черни връх. Специализираната 
институция е открита през 1954 г. 
Транспортните връзки се извършват със 
служебен транспорт, които обслужва изцяло 
нуждите на ДВПР. В дома са настанени 110 
жени, на които се предоставят следните 
социални услуги: почистване на спалните 
помещения, подпомагане при извършване 
на личния тоалет, хранене, пране, 
изкърпване и гладене на дрехи, фризьор, 
осигуряване на съдействие за получаване 
на здравни грижи, организиране на културни 
и спортни мероприятия, дейности по 
организация на свободното време, наличие 
на образователни програми и осигурена 
достъпна информация и осъществяване на 
трудотерапевтични дейности.
  Всяка домуваща е снабдена с дрехи, 
обувки бельо и с необходимите основни 
средства за поддържане на личната хигиен .     
Осигурено е подходящо оборудване и 
обзавеждане в спалните помещения, с 
телевизор или касетофон. 
  Дома често е посещаван от самодейните 
колективи на читалищата в с.Кълново и с.

Янково. Богатата развлекателна програма 
задоволява културните потребности на 
домуващите, организират се екскурзии до 
Смядово, Шумен с посещение на 
забележителности, сладкарници, изложби  и 
др.
 През последните две години в ДВПР бяха 
извършени редица ремонтни работи. 
Сменени са вратите и прозорците на 
спалните помещения и кабинетите с PVC и 
Алуминиева дограма. В момента се 
извършва основен ремонт в кухнята и 
подготвителните помещения, отговарящ на 
изискванията по системата НАССР.
 За домуващите в ДВПР се грижат 34 
служители, които изцяло са отдадени на 
работата си и всеотдайно се грижат за тях. До 
края на месец юни 2007 година персонала в 
дома ще се увеличи с още 20 щатни бройки – 
медицински сестри, социални работници, 
трудотерапевт, рехабилитатор, санитарки. По 
този начин обгрижването на домуващите ще 
отговаря на стандартите и критериите за 
предоставяне на този вид социални услуги.

                                                                       Ясен Краев

Европейски условия за домуващите в ДВПР - с. Черни връх

   Програмата за преструктуриране и конверсия на лозята 
е сравнително нова. Въведена е в Европейския съюз 
преди 8 години с предходната реформа през 1999 година 
От мерките по преструктуриране може да се възползва 
всеки производител на винено грозде, който има 
плододаващо лозе с изрядно досие в Изпълнителната 
агенция по лозата и виното, а именно:
1. Регистрирал е своето лозарско стопанство, съгласно 
чл.23а, ал.2 от Закона за виното и спиртните напитки. 
Това ще се удостоверява в индивидуалния План за 
преструктуриране и конверсия.
2. Подал е редовна годишна декларация за гроздова 
реколта, минимум за последната година – чл.22, ал.1 от 
Това ще се удостоверява в индивидуалния План за 
преструктуриране и конверсия.
3. Има издаден Акт за презасаждане и разполага с право 
на засаждане, получено след изкореняване на 
съществуващо лозе през кампания 2006/2007 година, 
предоставено от ИАЛВ в случаите на обновяване на 
сортовете или промяна местонахождението на лозята.
3.1. Минималната площ на лозарското стопанство е 1 
дка.
3.2. Минималният размер на лозарския имот в 
лозарското стопанство, който ще бъде преструктуриран 
е 1 дка.
 Всеки производител на винено грозде, който 
възнамерява да осъществява мярка по 
преструктуриране в своето лозарско стопанство през 
кампания 2007/2008 трябва да изготви една заявка или “
предварителен план за преструктуриране”, като заяви 
желаните от него мерки и прогнозна площ. 
Предварителните планове за преструктуриране и 
конверсия на винени площи лозя за кампания 2007/2008 
трябва да се подадат най-късно до 10 юни 2007 година в 
Централното управление на ИАЛВ – София или в 
съответното ТЗ на ИАЛВ. Заинтересованите лица могат 
да получат в сградата на Община Смядово /
информационния център/ Указания за попълване на 
план за преструктуриране и конверсия, Образец на 
предварителен план и план за преструктуриране и 
конверсия и Молба по образец до Изпълнителния 
директор на Изпълнителната агенция по лозата и виното            
За допълнителна информация  по програмата за 
преструктуриране и конверсия производителите могат 
да се обръщат към ИАЛВ – София: г-жа Евдокия 
Кръстева, главен секретар – 9708106, г-н Айдън Ахмедов 
главен директор – 9708101, г-жа Красимира Гълъбова, 
началник сектор – 9708113 и г-н Константин Драганов, 
главен експерт – 9708113. Запитвания могат да се 
задават и чрез електронната поща на Изпълнителната 
агенция по лозата и виното – sofia@eavw.com.
                                                                  Пламена Стоянова 

          ОТОПЛИТЕЛЕН СЕЗОН 
2007 – 2008 

  ВЪВ ВРЪЗКА С ПРИЕМАНЕ НА МОЛБИ-
ДЕКЛАРАЦИИ ЗА ТВЪРДО ГОРИВО ЗА 
ОТОПЛИТЕЛЕН СЕЗАН 2007-2008 год. 

ОТДЕЛ „СОЦИАЛНА ЗАКРИЛА”  ГР. 
СМЯДОВО

ОБЯВЯВА СЛЕДНИЯ ГРАФИК ЗА 
ПОСЕЩЕНИЯ

НА СОЦИАЛНИ РАБОТНИЦИ ЗА МЕСЕЦ 
ЮНИ 

15. 06. 2007 ГОД. :     с.  РИШ; с.  БЯЛ БРЯГ
18. 06. 2007 ГОД. :     с.  ВЕСЕЛИНОВО;                                     
                                    с.  НОВО ЯНКОВО;
19. 06. 2007 ГОД.:      с.  ЯНКОВО;
20. 06. 2007 ГОД.:      с.  АЛЕКСАНДРОВО;
21. 06. 2007 ГОД.:      с.  ЧЕРНИ ВРЪХ;
22. 06. 2007 ГОД.:      с.  КЪЛНОВО;   
                                    с.  ЖЪЛЪД     
                                     
МОЛБИ-ДЕКЛАРАЦИИ  ЗА ГР. СМЯДОВО СЕ 
ПРИЕМАТ ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН  ОТ  9.00  
до 12.30 и 13.00 до 17.30 часа.

                   
                                             Димитър Кирев 
           Началник отдел „Социална закрила” 
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ЛЮБОПИТНО

     Месец, наситен с много изяви

   След участията ни в с.Дъбовник, 
старопланинския събор”Балкан фолк 2007” и 
големия концерт, посветен на българската 
култура, поднесен от самодейните състави на 
читалището, предстоеше нов конкурс. На 27. 
05. 2007г. женският хор за обработен фолклор 
и трио „Съзвучие” премери сили с Музикалната 
академия гр.Пловдив, хора на Ансамбъл 
Ямбол, хорове от Нова Загора, Тутракан, 
Елхово и др. За наша голяма радост трио 
„Съзвучие” се нареди на трето място след 
Пловдив, получи диплом и парична награда, но 
по - голяма бе моралната. Още ненарадвали се 
на успеха, предстоеше друго участие - конкурс 
за изпълнители на добруджански песни 
„Калинка Вълчева” – гр.Тервел. Тук се  
представиха децата от школата по народно 
пеене : Анна Калоянова, Доника Йорданова, 
Виолета Ангелова, самодейките Ивелина 
Маринова и Дияна Ангелова. Всички те се 
представиха отлично, получиха грамоти и 
дипломи и най – вече аплодисментите на 
журито и публиката. Тервел е града, който ще 
запомним за цял живот най – малката ни 
участничка Иванета Стефанова, с изявата си 
получи награда връчена от председателя на 
журито Калинка Вълчева.

Отмина месец май, наситен с много изяви и 
участия, уморени но доволни сме всички. 
Упорито се трудиха читалищните самодейци, 
не жалиха труд и време, за да не прекъснат 
българските традиции, защото песните и 
танците на един народ са неговата неписана 
история, неговите човешки добродетели.
 Благодарност към Кмета, Зам.кмета и 
общинска администрация за финансирането 
на участията ни.

                                          Худ. р–л  Г.Богданова

5 ЮНИ - СВЕТОВЕН ДЕН НА ОКОЛНАТА СРЕДА  
 

   Днес е световният ден за опазване на околната среда. 
Нека го използваме като повод да се замислим за 
няколко неща: 
 Живот....
  Човекът е силно зависим от природата, такава каквато 
я познаваме. Драстичните промени в околната среда ще 
повлияят именно на хората. Наблюдава се постоянното 
намаляване на чистите източници за питейна вода, на 
горите, на кътчетата с естествен вид. В същото време 
градовете стават все по-мръсни, карат се все повече 
автомобили, изхвърлят се все повече боклуци. Сега е 
момента да се замислим за бъдещето - не нашето, а това 
на децата и внуците ни. Дали искаме те да живеят в 
бетонени гета, да имат всички възможни алергии, да 
страдат от ракови заболявания, да пият преварена вода 
и да ходят по улиците с кислородни маски? Дали искаме 
да са въвлечени в ужасни войни за вода и храна? Сега е 
моментът всеки от нас да се замисли какво ТОЙ, 
обикновения човек може да направи Може би да караме 
колите си по-малко? Може би да отказваме найлоновите 
пликчета в супер маркетите? Може би да изхвърляме 
боклуците си разделно (където това е възможно)? И 
може би най-важното - да говорим на хората около нас, 
да се опитваме да ги накараме да се замислят. Сигурно 
ви се струва, че от това няма много смисъл? Но все пак 
нека се замислим - най-големите замърсявания не са от 
заводите, а от битовите отпадъци и автомобилите. Това 
значи, че всеки един от нас е съпричастен към тях. И 
колкото повече се замисляме, толкова повече реални 
действия можем да предприемем. Може би следващия 
път ще си купим не кола със 150 конски сили, а нещо по-
икономично? Може би следващия път ще приберем 
отпадъците на плажа на язовира? Може би следващия 
път няма да плъзнем с кантовете по кората на 
полегналото младо дръвче и все пак ще му дадем шанс 
да стане голямо дърво? 
   Световният ден на околната среда се отбелязва в цял 
свят от 1973 г. по решение на Конференцията на ООН по 

проблемите на околната среда, проведена в Стокхолм, 
Швеция, през 1972 г. На този форум е приета 
Декларация за околната среда – първият международен 
договор за принципите за екологична защита на Земята.  
Провежда се под егидата на програмата на ООН за 
околната среда. Ежегодно на този ден се присъжда 
основната награда на ООН в областта на околната среда 
и развитието – «Глобал-500» на държавни, политически 
и обществени дейци, допринесли с дейността си за 
опазване на околната среда. 
   В България: По традиция Министерството на околната 
среда и водите и неговите структури организират големи 
национални кампании по повод 5 юни, в които участват 
много училища, неправителствени организации, общини 
др. Тази година акцентите на Националната кампания са 
фокусирани върху създаването на празничност  чрез 
организиране на концерти, хепънинги, излети на открит, 
а също и върху повишаване на интелектуалното ниво 
чрез провеждане на беседи, дискусии, кръгли маси и т.н.
За опазване на околната среда неправителствените 
организации предуждават: Горенето на отпадъци и 
стърнища отделя диоксини и фураниПод мотото "Не 
струва нищо, но коства много!" на 1 юни започна 
национална информационна кампания за вредното им 
въздействие. За риска от замърсяване на въздуха с 
диоксини и фурани, които се отделят при горенето на 
сметища, автомобилни гуми и стърнища, алармираха 
експертите на Програмата за малки проекти на 
Глобалния екологичен фонд (ПМП на ГЕФ) в България. 
                                                                             Д. Маринова

 ХЕПЪНИНГ
  На първи юни вратите на Детски комплекс Смядово 
бяха широко отворени. В двора на комплекса се 
проведе Хепънинг под надслов „ Аз помагам на света да 
стане по-добър”. Участие взеха деца и ученици,  
посещаващи организационните форми на комплекса, 
както и дошли за самия празник. Целта бе да се изяви 
потенциала на всяко едно дете чрез групова работа, да 
експериментират с техники и материали,  да се 
освободят и изразят своите чувства, мисли и желания 
със средствата на изобразителното изкуство. 

Беше им предоставена възможност да участват в една  
нетрадиционна, синтетична форма на творчество.
  На фона на приятна музика участниците сътвориха 
голямо общо пано, което отразява виждането на всяко 
едно от децата за света в който живеят и които искат да 
направят по-добър.
 От 01.07.2007г. ще започна да функционира клуб
”Любознайко” за децата завършили ЦДГ с ръководители 
Стойчева и Кайкова. 
Повече информация четете в следващия брой.              П.Пенева


