
ИНФОРМАЦИОННАТА КАМПАНИЯ НА ОИЦ-ШУМЕН ЗА НОВИЯ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД Е ВЪВ 

ФИНАЛНА ФАЗА 

 

К 
ампанията на Областен информационен център (ОИЦ)- Шумен за представяне на новия програмен пе-
риод (2014-2020г.) е във финалната си фаза. На 12 юни т.г. от 11.00 ч. се проведе информационната сре-
ща в Конферентната зала на Община Смядово. До момента в седемте общини на областта, ОИЦ предс-

тави одобрените от правителството към 30 май проекти на оперативни програми (ОП) - „ Региони в растеж", „ 
Околна среда", „Транспорт", „Развитие на човешките ресурси", „Иновации и конкурентоспособност", „ Наука и 
образование за интелигентен растеж" и „Добро управление". Пред представители на общинската администра-
ция, неправителствените организации, читалищата и бизнеса, бяха представени приоритетите и основните дей-
ности за финансиране по всяка оперативна програма. Според утвърдените финансови рамки на програмите, ако 
те бъдат одобрени и от Европейската комисия (ЕК), в следващите седем години България трябва да получи евро-
пейско финансиране в размер малко над 7,2 млрд.евро от Структурните и Кохезионния фондове (СКФ) на Евро-
пейския съюз (ЕС). Най-много са средствата в ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура" - 1,9 млрд.евро, а 
най-малко в ОП „Добро управление" - 336 млн. евро. С връщането за корекциии на официално внесеното в ЕК 
през април, т.г. Споразумение за партньорство, ще се забави и изпращането на одобрените от правителството 
оперативни програми за разглеждане в Брюксел. По желание на местната общност в хода на информационните 
срещи бяха дискутирани и приоритетите, и мерките в новата Програма за развитие на селските райони, чийто 
предварителен вариант е публикуван в интернет - страницата на Министерството на земеделието и храните.   

 

 

Денят на Европа е посветен на мира и обединението в Европа. Има два отделни посочени дни на Европа: 5 

май за Съвета на Европа, и 9 май за Европейския съюз (ЕС). За Съвета на Европа денят е познат също ка-

то Деня на Шуман, възпоменавайки Декларацията на Шуман на френския министър Робер Шуман. 

Денят на Съвета на Европа отразява неговото основаване през 1949 година, докато Денят на Европейския 

съюз отпразнува деня, в който е било предложено създаването на предшественика на ЕС — Европейската общност за въглища 

и стомана — през 1950 г. Денят на Европа е един от европейските символи. Съветът на Европа е основан на 5 май 1949 година 

и по тази причина той избира този ден за свой празник.. През 1985 година,Европейските общности, които по-късно се превръ-

щат в Европейски съюз, възприемат европейските символи на Съвета на Европа, като знамето на Европа и Деня на Европа. 

Въпреки това, лидерите на Общността решават да празнуват своя Ден на Европа на 9 май в памет на Декларацията на Шу-

ман. Предложението на Шуман се счита за началото на това, което днес наричаме Европейски съюз. Символи на ЕС: ЕС може 

да се разпознае по няколко символа, като най-известният е кръгът от жълти звезди на син фон. Други символи  са европейския 

химн и девиз. Европейското знаме—12-те звезди в кръг символизират идеала за единство, солидарност и хармония сред наро-

дите в Европа.  Европейският химн—Мелодията, която се използва, за да символизира ЕС, е от Деветата симфония, компози-

рана през 1823 г. от Лудвиг Ван Бетовен. Девизът на ЕС е „Единство в многообразието‟. Той олицетворява начина, по който 

европейците се обединяват под формата на ЕС, за да работят за мир и просперитет и едновременно с това се обогатяват от 

многото различни култури, традиции и езици на континента. Днес декларацията „Шуман“ се счита за първата стъпка към 
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Май—Юни, 2014 Година VІІІ, Брой 10 

ма, представена от група за руски фолклор от град Шумен и деца от Основното 

училище в село Янково.  Денят на 67-ата годишнина от победата над фашистка 

Германия премина в приятна и сърдечна обстановка и На Деня на победата всич-

ки си пожелаха да забравят за лошото време, да се срещат често и когато плачат, 

да бъде само от щастие. Пожелаха си много успехи и нека всеки миг, всеки час  

Слънцето нежно в живота да свети! 

9 май —Празнйк на победата й Ден на Европа 
 

Снимка/архив/ 

МАРГАРИТКА  

ОЗНАЧАВА ПОБЕДА!  
 

Н 
ай-малките таланти на 

ДВГ,,Маргаритка” гр. Смядово 

Гергана Живкова – 7год. и Крис-

тиян Стефанов – 6 год. се предс-

тавиха с песните ,,За кой ли път” и ,,Бу-бу” и 

грабнаха ПЪРВОТО МЯСТО в Националния 

конкурс за вокални групи „Хармония” гр. Ста-

ра Загора. Макар и малки, но много талантли-

ви те взривиха залата със своето вокални ка-

чества и артистични умения.  

Д 
енят на победата, 9 май, за 

нас и за всички руснаци е 

особен, свещен празник. С 

всяка година неговото значение става 

все по-голямо – човешките спомени, 

чувството на благодарност и неизкупи-

мият дълг се допълват с практическата 

задача – да не се допуска възраждане-

то на фашизма в Европа, а и като цяло 

в света.  И тази година Кметът на об-

щина Смядово поздрави руската общ-

ност в община Смядово. Те бяха позд-

равени с празнична музикална програ-
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С т р а н и ц а  2  
С М Я Д О В О  

Даниела Миронова—зам.-областен управител на област 

Шумен и Симеон Чернокожев бяха сред присъстващите на 

събитието 



ТО и бяха наградени с пла-
кет, диплом и парична наг-
рада! 

Н 
ационалният кон-
курс за вокални 
групи „Хармония” 

е единственият конкурс на 
територията на нашата 
страна за вокални ансамб-
ли - дуети, триа, квартети и 
по-големи формации, из-
пълняващи детска, забавна 
и популярна музика. Кон-
курсът се проведе под пат-
ронажа на Община Стара 
Загора, Народно читалище 
„Родина – 1860” и вокално 
студио „Усмивки” в Драма-
тичния театър „Гео Милев” 
гр. Стара Загора от 07.06-
08.06.2014г. Мисията на 
конкурса беше: Откриване 

и изява на талантливи из-
пълнители - деца.  

Н 
ад 500 изпълните-
ли на възраст от 
шест до деветна-

десет години от цялата 
страна мериха певческия 
си талант в три категории: 
вокални ансамбли – дует, 
трио; вокални групи и нова 
авторска забавна песен. 

ОТНОВО ДО-

КАЗАХМЕ - 

МАРГАРИТКА 

ОЗНАЧАВА 

ПОБЕДА! 
 

Д етска вокална гру-

па       ,,Маргаритка“ гр. 
Смядово с ръководители: 
Димитричка Димова и 
Стоян Шайков се завърна-
ха с ПЪРВА НАГРАДА от 
Националния конкурс за 
вокални групи „Хармония” 

гр. Стара Загора. На краси-
вата и грандиозна сцена 
малките „маргаритки“ 
заблестяха и впечатлиха 
публика и професионално 
жури със своите артистич-
ни умения и вокални ка-
чества. Под шума на бур-
ни аплодисменти, талант-
ливите деца от Ду-
ет ,,Маргаритка” заслуже-
но грабнаха ПЪРВО МЯС-

Д ецата от ДВГ 
«Маргаритка» взеха 

участие в категория – во-
кални ансамбли -дуети и 
категория - вокални фор-
мации. Въпреки огромна-
та конкуренция строгото и 
компетентно жури в със-
тав: председател доц. 
Алис Бобарян – поп и 
джаз пеене, вокален педа-
гог в Х FACTOR и Star Acad-
emy; Жанина Янкулова – 
оперно пеене и вокален 
педагог на вокално сту-
дио,,Усмивки”, автор на 
редица детски песни; Тео-
дор Койчинов – финалист 
в Мюзик Айдъл, даде сво-
ята справедлива оценка. В 
I – категория: дуети най-
малките таланти на 
ДВГ,,Маргаритка” гр. Смя-
дово Гергана Живкова – 
7год. и Кристиян Стефанов 
– 6 год. се представи със 
песните ,,За кой ли път” 
и ,,Бу-бу” и грабнаха ПЪР-
ВОТО МЯСТО. Макар и 
малки, но много талантли-
ви те взривиха залата със 
своето вокални качества и 
артистични умения. И 
след изпълнението и нес-
тихваха аплодисментите в 
препълнената зала на 
Драматичния театър на 
Стара Загора. При II – ра 
категория вокални форма-
ции II – ра възрастова, 
ДВГ,,Маргаритка” бе удос-
тоена с поощрителна наг-
рада и диплом за успешно 
представяне. Не може да 
не се чувстваме горди от 
нашите талантливи деца, 
сълзите на радост не спи-
раха, когато аплодисмен-
тите взривиха залата, а 
думите на водещия отек-
ваха: „Малко са аплодис-
ментите за гр. Смядово . . 
.”. Поставяме си високи, 
почти непостижими цели 
и неотлъчно ги следваме. 
Много е трудно понякога, 
непосилно е, но е страхот-
но като успееш и видиш, 
че всички усилия са си 
стрували, че трудът ни е 
възнаграден! Успехът ид-

С т р а н и ц а  3  Г о д и н а  V І І І ,  Б р о й  1 0 ,  м а й - ю н и ,  2 0 1 4 г .  

ва, когато се научиш да след-
ваш уверено стъпките на 
съдбата си, той запалва онзи 
огън, който ти носи радостта 
и щастието да се докажеш и 
да заявиш на всички, че тру-
да ти не е напразен. Успехът 
постигнат с цената на много 
труд е много по-скъп от този, 
който е дар от съдбата. 
Следваме принципите и иде-
алите си, няма да преклоним 
глава пред трудностите и 
докрай ще отстоявахме по-
зициите си! 

Д ВГ,,Маргаритка” благода-
ри за финансовата подк-

репа на Община Смядово и 
лично на Кмета на Общината 
г-жа Иванка Петрова и зам. 
кмета г-н Иван Кюркчиев и 
СОУ „Св.св. Кирил и Мето-
дий” с директор Марияна 
Йорданова, че отново пода-
доха ръка на талантливите 
деца на нашия град Смядо-
во, които бяха малките ни 
посланици в Стара Загора. 

В ие, всички имате безс-
порно огромен принос 

за нашите успехи, защото ни 
подкрепяте в инициативата 
ни за съхраняването и попу-
ляризирането на българската 
детска забавна и популярна 
песен! А ние отново доказах-
ме, че сме заслужили вашето 
доверие и достойно предста-
вихме нашия град!  

,,СЪРДЕЧНО БЛА-
ГОДАРИМ!“ 

 

 

Гергана Живкова и Кристиян Стефанов 

ДВГ “Маргаритка” на сцената  на конкурса 

ЧЕСТИТ ПРАЗ-

НИК НА ВСИЧ-

КИ УЧИТЕЛИ! 
 

Това беше обръщението към 

всеки новодошъл в празнич-

ния 11 май т.г. в Клуба на 

пенсионера—гр. Смядово.  

Празникът 24 май отмина, но са 

силни приятните мигове споде-

лени на този ден.  

Н 
а 11 май т.г. се 

проведе много 

мила среща на 

учителите пенсио-

нери от гр. Смядово. Разказва-

ха се спомени, пяха се песни. 

Благодарим на г-жа Петрова—

кмет на община Смядово и на 

Общинска администрация, 

които ни удостоиха с внима-

нието си.  

Пожелаваме на тях и на всич-

ки учители много здраве и 

спокойни старини. 

Нека има в очите повече ра-

дост! 

Бъдете щастливи! 

Материалът написа: В. Маркова 

Делегация на НАПОС-РБ на по-

сещение в Световни и Евро-

пейските институции 
 

О т 29.05. до 09.06.2014 г. делегация на Националната 
асоциация на председателите на общински съвети в 

Република България (НАПОС – РБ), водена от Красимира Гер-
манова, председател на Управителния съвет на асоциация-
та  проведе пътуващ семинар за обмяна на опит в областта на 
местното самоуправление в страни от Европейския съ-
юз.  Покана за участие в семинара „Европейски практики в 
местното самоуправление“ получиха всички председатели на 
Общински съвети в страната, членове на НАПОС – РБ. В съста-
ва на 57-членната делегация бяха включени председатели на 
общински  съвети. Г-жа Маргарита Киранова, председател на 
Общински съвет Смядово и член на Управителния съвет на 
НАПОС-РБ, взе участие в пътуващия семинар. Програмата на 
семинара включваше 4 делови срещи в Женева (Швейцария), 
Страсбург (Франция), Брюксел (Белгия). 

Н 
а 03.06. в Женева делегацията бе посрещната от Пос-
ланик Иван Пиперков, Постоянен представител на 
Република България към Службата на ООН и другите 

международни организации в Женева, Конфедерация Швей-
цария. Република България е избрана за титулярен член на 
Административния съвет на Международната организация на 
труда (МОТ). Страната ни ще заема този престижен пост в пе-
риода 2014-2017 г., след като през 2011-2014 г. бе заместник-
член. Първата европейска институция, имаща отношение към 
регионите и местните власти,с чиято дейност се запозна бъл-
гарската делегация бе Конгреса на местните и регионални 
власти в Европа(КМРВЕ) в Страсбург. Там  делегацията се 
срещна  с генералния секретар на консултативния орган Анд-
реас Киефер. Освен информация за дейността, целите и зада-
чите, той разясни и основната роля на Конгреса, а именно  да 
синхронизира  решаването на проблемите в работата на мест-
ната власт  и да предлага решения за тяхното отстраняване.На 
срещата присъства и г-н Кай Мишаел Данкел -  командирован 
представител на Австрия в Алианса на градовете и регионите 
по въпросите за интеграция на ромите. След срещата българс-
ката делегация посети залата за заседания на Конгреса на 
местните и регионални власти в Съвета на Европа. 

В 
 Брюксел делегацията на НАПОС – РБ посети Европейс-
кия парламент (ЕП) и Комитета на регионите, където 
Светла Танева от отдел „Посещения и семинари” в 

Европарламента и Светозар Андреев  от Комисията по иконо-
мическа и социална политика в Комитета информираха бъл-
гарската делегация за  организацията и начина на работа, пра-
вомощията и функциите на тези европейски институции.   

Б 
юджетът на Европарламента се разпределя, като 6% 
от него е за администрацията, останалите се връщат 
при гражданите  на Евросъюза под формата на проек-

ти и програми. Европейският парламент е прозрачна институ-
ция  - бе подчертано по време на срещата. Всеки гражданин 
на Европа може да се информира за дейността на евродепу-
татите и изразходваните средства. Най- лесният начин е да 
посети уеб страницата на Европарламента. Там могат да се 
проследят какви теми се дебатират, какви решения са взети и 
каква дейност извършва всеки един от нашите представители 
в Европейския парламент.  

З 
а читателите на информационен бюлетин „Смядово“ г-
жа Киранова сподели: „Много идеи породи пътуващия 
семинар, много мнения се изказаха по време на сре-

щите, надяваме се да видим реализацията на добрите практи-
ки, както в нашата, така и в останалите български общини“. /с 
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9 май—Ден на победатаДен на победатаДен на победата 

Един празничен ден в снимки 

Много добро настроение и приятни емоции 

създадоха участниците в групата за руски 

фолклор от гр. Шумен 

Представителите на руската общност в Смядово бяха развълнувани 

от празничната обстановка и прекрасните музикални изпълнения 

Г-жа Иванка Петрова поздрави всички присъстващи на събитието. В празничния 

ден поздрав към руската общност в Смядово отправи и Даниела Миронова—зам.-

областен управител на Област Шумен. 


