
СМЯДОВО 

     На 29.06 т.г. във Възрожденски комплекс Смядово се проведе заключителната конференция по про-

ект “Социален асистент и домашен помощник-грижа в семейна среда за независим и достоен живот за 

нуждаещите се в община Смядово”. Проекта се осъществи по Оперативна програма “Развитие на чо-

вешките ресурси” и се съфинансира от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. На съби-

тието присъстваха ръководителят на проекта 

Симеон Коматински, който презентира пос-

тигнатото при реализацията на проекта, 

Иван Кюркчиев, д-р Севи Севев-кмет на Об-

щина Смядово, Иванка Петрова-зам.кмет на 

Община Смядово, инж. Василка Недялкова-

секретар, Славка Нонева-гл.счетоводител, 

Антон Атанасов, Пламена Велева и Димитър 

Кирев от ДСП-В.Преслав, Йорданка Илиева 

и Росица Василева от ОП”Трудова заетост”-

В.Преслав, Ася Донкова-ДБТ-В.Преслав-

Смядово, кметове и кметски наместници от 

населените маста в общината, работещите 

по проекта социални асистенти и домашни 

помощници, потребители на социалната ус-

луга, други представители от Общинска ад-

министрация Смядово, граждани. В начало-

то на реализацията на проекта беше извършено обучение на Социалните асистенти и Домашни помощници. 

Двете социални услуги бяха предоставяни на потребителите в продължение на 11 месеца (август 2009 – юни 

2010 г.), в 8 селища на територията на Община Смядово - общинският център гр.Смядово, с.Риш, с.Веселиново, 

с.Александрово, с.Кълново, с.Янково, с.Бял бряг, с.Ново Янково. Като постигнати резултати могат да се посочат 

следните данни: бяха обслужени 16 потребители на услугата “Социален асистент”; 48 потребители на услугата 

“Домашен помощник”; 2 деца, потребители на услугата “Социален асистент” ползвали услугата “от, до и на 

училище”; назначени бяха 6 лица, предоставящи ус-

лугата “Социален асистент” и 17 лица, предоставящи 

услугата “Домашен помощник”; 75 лица желаещи да 

ползват услугите “Социален асистент” и “Домашен 

помощник” и след приключване на проекта. На кон-

ференцията за своята работа през изминалите 11 ме-

сеца разказаха домашни помощници и социални 

асистенти.  

       С благодарност към всички, които бяха ангажи-

рани с прякото изпълнение на дейностите и с надеж-

да за одобрение на бъдещи подобни социално анга-

жирани проекти се обърнаха д-р Севи Севев и г-жа 

Иванка Петрова.  

    С успешното приключване на този проект/най-

успешен в област Шумен сред подобни такива/

Община Смядово затвърждава авторитета си ка-

то надежден партньор в усвояването на средства 

от Структурните фондове на ЕС и доказва, че раз-

полага с безспорни възможности за управление на 

бъдещи проекти!  /с 

Издание на Общинска администрация Смядово 

Гр. Смядово,  пл. “Княз Борис І  “ № 2, Телефон: 05351/20-33, Факс: 05351/22-26 

E-mail: obshtina_smiadovo@abv.bg  www.smyadovo.bg 
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ОБЩИНА 

КОНФЕРЕНЦИЯ 

“ОБЩИНИ И ЖИЛИЩНА  

ПОЛИТИКА” 

 
   На 1 и 2 юли т.г. представители на Об-

щина Смядово, водени от кмета д-р Севи 

Севев ще вземат участие в конференция 

“Общини и жилищна политика”. Тя ще се 

проведе в град Силистра и се организира 

по проект “Проучване и прилагане на доб-

ри европейски практики за оптимизиране 

на жилищната политика на Община Си-

листра” по Договор BG 161PO001/4.2-

01/2008/015. Проектът се финансира от 

Европейския фонд за регионално развитие 

и държавния бюджет на Република Бълга-

рия. /с 

НОВО!!! 

Програма за развитие на селските райони:  

периоди за прием  

 
МЯРКА 121 - "Модернизиране на земеделските стопанст-

ва" 

1.1. Инвестиции, за които се отпуска финансова помощ по 

Европейския план за икономическо възстановяване (ЕПИВ): 

14.06.2010 г. - 15.08.2010 г.  

1.2. Следните инвестиции по гарантираните бюджети, опре-

делени в чл. 25, ал. 1, т. 1, 3 и 4 от Наредба № 8: 19.07.2010 г. 

- 15.08.2010 г. 

МЯРКА 123 - "Добавяне на стойност към земеделски и горс-

ки продукти" 

От 14.06.2010 г. до 18.07.2010 г. се приемат проекти за всич-

ки допустими сектори, определени в чл. 3, ал. 1 от Наредба № 

18, вкл. за инвестиции по Европейския план за икономическо 

възстановяване (ЕПИВ); 

От 19.07.2010 г. до 15.08.2010 г. се приемат проекти само за 

инвестиции, за които се отпуска финансова помощ по ЕПИВ: 

а) сгради и оборудване в сектор производство на енергия чрез 

преработка на първична и вторична биомаса от растителни и 

животински продукти; б) сгради и оборудване, свързани с 

пречистване на отпадните води от производството. 

МЯРКА 223 - "Първоначално залесяване на неземеделски 

земи" 

От 14.06.2010 г. до 15.08.2010 г. 

МЯРКА 311 - "Разнообразяване към неземеделски дейнос-

ти" 
1.1. От 14.06.2010 г. до 18.07.2010 г. се приемат заявления за 

подпомагане, включващи всички допустими инвестиции, 

определени в чл. 4 от Наредба № 30, вкл. за инвестиции по 

Европейския план за икономическо възстановяване (ЕПИВ); 

1.2. От 19.07.2010 г. до 15.08.2010 г. се приемат заявления за 

подпомагане само за инвестиции, за които се отпуска финан-

сова помощ по ЕПИВ; Инвестиции, за които се отпуска фи-

нансова помощ по ЕПИВ са инвестициите, свързани с произ-

водство и продажба на енергия от възобновяеми енергийни 

източници. 

МЯРКА 312 - "Подкрепа за създаване и развитие на мик-

ропредприятия" 
1.1. От 14.06.2010 г. до 18.07.2010 г. се приемат заявления за 

подпомагане, включващи всички допустими инвестиции, 

определени в чл. 4 от Наредба № 29, вкл. за инвестиции по 

Европейския план за икономическо възстановяване (ЕПИВ); 

1.2. От 19.07.2010 г. до 15.08.2010 г. се приемат заявления за 

подпомагане само за инвестиции, за които се отпуска финан-

сова помощ по ЕПИВ. Инвестиции, за които се отпуска фи-

нансова помощ по ЕПИВ са инвестициите, свързани с произ-

водство и продажба на енергия от възобновяеми енергийни 

източници. 

Приемът по МЕРКИ 313 - "Насърчаване на туристически-

те дейности" , 321 - "Основни услуги за населението и 

икономиката в селските райони" , както и 322 - 

"Обновяване и развитие на населените места" ще старти-

ра от 01.09.2010 г. 

МЯРКА 142 - "Създаване на организации на производите-

ли" 
ПРЕКРАТЯВА СЕ приемът на заявления за подпомагане, 

считано от 18.12.2010 г. 

СОЦИАЛНИТЕ ПОМОЩИ 

ЩЕ СЕ ПЛАЩАТ И НА  

РЪКА 

 
     С промени в правилника за прила-

гане на Закона за социалното подпо-

магане, приети от правителството и 

парламента, се възстановява възмож-

ността средствата, получавани от ли-

цата по този закон, да бъдат изплаща-

ни касово. Към момента действащите 

разпоредби поставяха в трудно поло-

жение хората от малките населени 

места, където липсват клонове на бан-

ки, банкомати, пос-терминали. Те 

трябваше да пътуват до по-големи 

градове, а това е свързано с допълни-

телни средства. Има промяна и в усло-

вията за получаване на тези средства. 

Безработните имат право на такава 

помощ само ако са положили 14 дни 

общественополезен труд по 4 часа 

дневно. Това е една от антикризисните 

мерки на правителството. Досега се 

полагаше 5 дни общественополезен 

труд по 8 часа дневно. /с 

    на водностопански обект - язовир 
„Александрово”, с обща площ от 111,339 дка, м. 

Алашки рът, находящ се в землището на с. 

Александрово, общ. Смядово, с ЕКАТТЕ 00330, 
имот №000180, с АОС №51/20.04.1999г., изда-

ден от Кмета на Община Смядово. 

 Описание и обем на услугите и/или сто-
панските дейности, които концесионерът може 

да извършва чрез обекта на концесията: рибо-

развъждане, рибопроизводство и спортен 

риболов. 

 Размер на гаранцията за участие в проце-

дурата и условия за нейното предоставяне или 
плащане: 5000 лв.; условия за предоставяне или 

плащане: вноска по сметка на Община Смядово 

или банкова гаранция. 
         Срок на валидност на офертите: 90 кален-

дарни дни след датата на подаване на офертата 

         Място и срок за получаване на документа-
цията за участие в процедурата: Информацио-

нен център на Община Смядово до 16:00 часа на 

23 юли 2010г. 
         Цена и начин на плащане на документаци-

ята за участие в процедурата: 450 лв. в брой, в 

касата на общината. 
         Място и срок за получаване на офертите: 
Информационен център на Община Смядово, до 
16:30 часа на 26 юли 2010г.; 
          Място и дата на отваряне на оферти: засе-
дателна зала на Община Смядово, 10:30 часа на 
2 август 2010г.; 
          Документи за удостоверяване на обстоя-

телствата по чл. 16, Ал. 2 и 3 от Закона за конце-
сиите: документ от компетентен орган за липса 

на производство по обявяване в несъстоятел-

ност или ликвидация; 
          Приложими обстоятелства и документи за 

удостоверяване по чл. 16, Ал. 4 от Закона за 

концесиите: удостоверение за липса на задълже-
ния към държавата; 

           

   Критерии за подбор и документи за доказване 

на съответствието с тях: Пригодност за изпълне-

ние на професионална дейност:  

    Иизисквания и изискуеми документи: удосто-

верение за актуално състояние - предмет на 

дейност; икономическо и финансово състояние: 

изисквания и изискуеми документи: баланс, 

отчет за приходите и разходите от годишните 

счетоводни отчети за последните три години 

(2007, 2008 и 2009 г.); Технически възможности 

и/или професионална квалификация: изисквания 

и изискуеми документи: декларация за опит в 

извършването на дейността; 

   Критерии за оценка на икономически най-
изгодната оферта: К1 - цена на предложението, 
тежест 30%, точки по формула; К2 - инвести-
ции, тежест 40%, 10-100т.; КЗ - екологични 
мероприятия, тежест 10%, 10-100т.; К4 - социал-
ни ангажименти, тежест 10%, 10-50т.; К5 - на-
чин на плащане: - на вноски, тежест 4%, ЗОт., - 
авансово за цялата година, тежест 6%, 70т. 

Адрес: гр. Смядово, пл. „Княз Борис І” №2,  

тел.: 05351 21 30, факс: 05351 22 26 

Обявлението е публикувано в електронната 

страница на „Държавен вестник” на 21 юни 

2010г. 

Община Смядово 

обявява открита процедура за  

отдаване на концесия за услуга 

 Малките таланти от ДВГ ,,Маргаритка”гр.Смядово се завърнаха от творчески лагер в гр.Приморско. За 
девети пореден път от 07.06.2010-27.08.2010г. ,,ЕВРОГРЕЙД” ООД гр.София със съдействието на Об-

щина Приморско организира Международна лятна академия на изкуствата ,,Да пеем да се надпяваме, 

да свирим да се надсвирваме, да играем да се надиграваме” – Приморско-2010. Децата от 
ДВГ,,Маргаритка” гр.Смядово от 16.06.- 23.06.2010г. за четвърти пореден път бяха малки-

те ,,посланици” на нашия малък град Смядово в Международния младежки център в гр.Приморско. 

Този престижен фестивал няма конкурсен характер, неговата цел е да сближи децата от различни дър-
жави, защото музиката е универсален език на който всички се разбират и сближават. Малки-

те ,,маргаритки” работиха в екип с деца от България и Русия. Беше сформирана двучасова програма, в 

която децата показваха, своето музикално и певческо изкуство. Заедно със своите приятели те изнесоха 
вълнуващи спектакли на откритата сцена в гр. Китен. Децата всеки ден бяха обградени от добри прия-

тели, в уютна обстановка от знаещи и можещи педагози и тяхната почивка на море беше забавна, инте-

ресна и полезна. Освен концертните програми за децата имаше организирани и развлечения: разходки в 

Приморско, занимания с професионален хореограф, детски дискотеки,спортен празник, Мини мис и 

Мини мистър и посещение на Аква парк-Приморско.В конкурса Мини Мис малките таланти от 

ДВГ,,Маргаритка” грабнаха и 2-те призови места, от 14 участници от България и Русия.В 1-вия тур те 

дефилираха като истински манекени, а във 2-рия всеки трябваше да покаже своя талант пред жури и 
публика. 

  Участието на ДВГ,,Маргаритка” беше огромна школа за тях - път към възвишеното изкуство МУЗИ-

КА! А диря в изкуството се оставя само с дългогодишна и последователна работа. Нямаше да грейнат 
м а л к и -

те ,,маргаритки” 

о т н о в о  в 
гр.Приморско ако 

не беше финансо-

вата подкрепа на 
родителите  на 

д е ц а т а  о т 

ДВГ,,Маргаритка” 
и подкрепата на 

Общинска Адми-

н и с т р а ц и я 
гр .Смядово и 

лично на Кмета на 

Общината д-р 
Севи Севев, които 

осигуриха превоза 

на децата до 
гр.Приморско. От 

сърце благодарим 

и лично но г-н 
Станислав Анге-

лов-зам.кмет по 

с т р о и т е л с т в о , 
който дари  100лв. за посещението в Аква парк-Приморско.Завърши един успешен творчески сезон за 

ДВГ,,Маргаритка”гр.Смядово-изпълнен с много награди и успешни представяния. Гордеем се с нашите 

възпитаници.Те са малките посланиците на Смядово и доказаха на всички, че с дарбата на Орфей  пеят, 
като сладкопойни чучулиги и печелят сърцата на жури и публика, където и да отидат. За таланта има 

много определения. Но какъвто и талант да имаш, не го ли развиваш, той залинява и умира. Не рядко 

яркия талант си навлича ненавистта на посредствените, известна е легендата за Моцарт  и Салиери.  

Международна лятна академия на изкуствата 

 ,,Да пеем да се надпяваме, да свирим да се надсвирваме, да играем 

да се  надиграваме”  Приморско – 2010г. 

Поначало всеки започва от нищо. Но едни си 

остават в нищото, а други се издигат до върхо-

вете.Всеки от нас има своя отъпкана пътека, 

по която върви. Децата от 

ДВГ,,Маргаритка”са още в началото й, но с 

упорита работа ние ще им помогнем   да наме-

рят не широкия, лесния път-а напротив тес-

ния, но верния път. Водени от естествения 

порив да обичаме и творим добро сме избрали 

стръмната пътека на творческия експеримент 

и доказваме, че животът може да се осмисли с 

песен,  облечена с добро и така ще промени 

света. Екипът ни е всеотдаен и със своите ав-

торски идеи вървим напред към единната цел: 

Да развием музикалните способности на свои-

те възпитаници и изградим емоционално-

отзивчиви личности ценители на музикалното 

изкуство. Това е смисълът на нашия труд. 

Верни на себе си и призванието си, едва сме в 

началото на творческия си път, но изпълнени с 

ентусиазъм и вяра, че това което създаваме ще 

остане за поколенията. Весела ваканция на 

всички ,,маргаритки”, нека се заредят с много 

сили и енергия през лятната ваканция за новия 

творчески сезон, за да са готови за покоряване 

на нови върхове! Неизчерпаема е енергията на  

ДВГ,,Маргаритка”- душата на един извор, от 

който блика песни, танци, музика,  красота и 

чиста детска душевност. На всички Вас, които 

помогнахте на ДВГ,,Маргаритка”, 

гр.Приморско да остане незабравим спомен в 

детските сърца, от името на нас ръководители-

те и от името на децата искам да кажа: 

 

СЪРДЕЧНО БЛАГОДАРИМ! 

 
Димитричка    Димова 
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27 юни  

Годишнина от началото на Рус-

ко-турската освободителна вой-

на 

   На 27 юни 1877 г. (15 юни ст. ст.) 

руски войски, командвани от генерал 

Михаил Драгомиров, построяват мост 

през Дунав при Свищов и започват 

пресичането на реката. На 7 юли час-

ти от предния отряд влизат в Търново 

и на 14 юли преминават Балкана през 

Хаинбоаз. На 19 юли е установен кон-

трол над Шипченския проход, особе-

но важен за връзките между Северна 

и Южна България. Гурко завзема про-

хода, след като османските войски 

там се изтеглят, въпреки че са отблъс-

нали няколко атаки. Руско-турската 

война от 1877-1878 г. е война между 

Русия и Османската империя, и е де-

сета между двете империи в Киши-

нев, където руският император Алек-

сандър II подписва манифест. Воен-

ните действия завършват на 31 януа-

ри 1878г., когато в Одрин е подписан 

п р о т о к о л  з а  п р и е м а н е  н а 

"Предварителни основания на мира" 

между Русия и Турция. На 3 март 

1878г. в с. Йешилкьой (Сан Стефано), 

на 12 км от Цариград е подписан мир-

ният договор между Русия и Турция, 

известен като Санстефански мирен 

договор. 

 

29 юни  

Петровден  
   На този ден църквата чества памет-

та на двамата Христови апостоли - 

Петър и Павел - ревностни разпрост-

ранители на християнството, изтърпя-

ли много страдания и гонения и са 

наречени "първовърховни престолни-

ци и вселенски учители".  

1 юли 

Петата неделя след Петдесестни-

ца: Св. Безсребреници Козма и Да-

мян  

  Църковен празник влязъл в народ-

ния календар с името "Свети Врач" в 

памет на двамата братя Козма и Да-

мян, които се заели да изучават це-

лебните свойства на различните бил-

ки и се прочули като лечители.  

7 юли 

Света мъченица Неделя  
      Света мъченица Неделя е родена в 

Мала Азия. Още от детството се пос-

ветила на Бога и решила цял живот да 

пази целомъдрие.  

    Имен ден празнуват Нели, Недялко,  

Неделчо, Нешка и Делчо. 

 

 

9 юли 

Годишнина от рождението 

на Иван Вазов  
 

   На 9 юли (27 

юни ст.ст.) е ро-

ден на Иван Ва-

зов /1850-1921 

г./, български 

народен поет, 

писател, драма-

тург, публицист, 

културен и об-

ществен деец. 

Владимир Стоянов 

Заимов -  

велик и храбър войник, 

патриот и  

родолюбец 
Владимир Стоянов Заимов е 
роден на 08.12.1888г. в гр. 

Кюстендил. Син е на българс-

ки революционер и възрожденец Стоян Заимов, 
който е главен апостол през Априлското въста-

ние. От прогимназията той постъпва във Военно-

то училище, което завършва с отличен успех и 
през 1907 година, 19 годишен е произведен в 

първия офицерски чин подпоручик от артилерия-

та. Служи в различни части и гарнизони на бъл-
гарската армия. Като артилерист участва в три 

войни. През Балканската война поручик Заимов 

командва батарея при превземането на Одринс-
ката крепост. Неговата батарея се отличава в най

-добри попадения върху укрепени пунктове на 

прословутата Одринската крепост. В разгара на 
боя той е леко ранен. По-късно, през Междусъ-

юзническата война 1913 година капитан Заимов 

участва в жестокото сражение в Македония при 
Калиманци. На 16 юли той е тежко ранен и изп-

ратен на лечение. Това е тежко изпитание за 

младия офицер, не го съкрушава. Волята за жи-
вот и победата на българската армия са неговия 

героичен път. Неговият героизъм е завладял 

сърцата на участниците в боя. В Първата светов-
на война капитан Заимов командва батарея. При-

добил опит от двете войни умело се справя с 

командирското ръководство на водач на герои от 
предните битки и сражения на артилеристите. 

Бойната дейност на капитан Заимов преминава 

на Добруджанския фронт. През 1916 година 
взема участие в легендарната Тутраканска опера-

ция, където той отново е ранен още по-тежко. 

Войната свършва. Вън от окопите генерал Заи-

мов не престава да се бори против несправедли-

востта на решението на световната дипломация. 

Заимов от висшата класа с възможността да 
живее по царски при царския режим, открива 

своя истински път. Той става заклет враг на Ко-

бургите. Целта му е да се обедини българското 
офицерство да спаси България от предстоящи 

катастрофи. Той се свързва с действащи и запас-

ни офицери, войници и бойни другари да не се 
сгъстява застрашително облакът на приближава-

щата световна буря. Влиза във Военния съюз и 
участва в преврата на 19 май 1934 година. Разо-

чарован е от правителството на „Звено”, но горе-

що приветства възобновяването на дипломати-
ческите отношения със Съветския съюз. След 

разтуряне на военния съюз дават под съд 27 

членове на съюза. Искани са три смъртни присъ-
ди – Дамян Велчев, К. Станчев и Владимир Заи-

мов. По недоказаност на престъпна дейност с 

присъда от 29.02.1936 г. е оправдан. През февру-
ари 1941 г. Заимов предупреждава съветското 

командване за решението на българското прави-

телство да пусне германските войски да преми-
нат през България. Съобщава също така че немс-

ките войски ще навлязат в пределите на Русия 

без обявяване на война на 21.06.1941г. След 
оправдаването по делото на Военния съюз, той 

скъсва генералските си пагони и се отрича от 

военната клетва за верност към един цар, когото 
ненавижда. Правителството се опитва да го 

привлече към себе си като министър на войната 

да способства готовността на Борис ІІІ да изпъл-
ни обещанието 100 хилядна армия на Източния 

фронт. Повече от 8 години посвещава на делото 

на мира и спирането на настъпващата стихия на 
войната и фашизма. И бива следен...На 23 март 

1942 година е задържан и омотан в примката на 

Гестапо, от където никой не се е спасил. Заедно с 
него са задържани още 40 души. Синът му пору-

чик Стоян Заимов на служба в 5-ти дивизионен 

артилерийски полк Шумен е уволнен. Дъщеря му 
Клавдия е изключена от немската гимназия. След 

арестуването го подлагат на адски мъчения. При 

разпитите физически изтощен и осакатен отгово-
рът е един: „сам съм...” и не се стига до разкрива-

не действията на други лица. Обвиняват го, че се 

бори против велика германия, която с победите 
си прави велика и България. На 01.06.1942г. е 

прочетена присъдата-смърт чрез разстрел. Съща-

та е изпълнена не според закона, а 9 часа след 
прочитането, без да му се даде възможност за 

последна дума, за помилване и сбогуване с близ-

ките. Същия ден Радио Москва съобщава и при-
канва: „ Българи, паднете на колене. Тази вечер 

беше разстрелян великия син на България и ця-

лото славянство генералът от артилерията Вла-
димир Заимов.” Със заповед на главното команд-

ване на съветската армия в негова чест и траур 

стрелбата спира за 10 минути по целия източен 
фронт.  

  Сега, години след  събитията, се появяват съоб-

щения и материали герой или предател е ген. 

Заимов. Но българския народ спонтанно е казал 

своето мнение преди 65 години. Генерал Заимов 

си остава велик и храбър войник, патриот и родо-

любец. 

ОБЯВА 
Продавам двустаен 

апартамент в град  

Смядово.  

За контакт: 

0896801603 

В рубриката за местни творци ви 

представяме: 

Илия Колев Илиев 

от село Янково 

Лицемерен свят 
 
О, лицемерен свят 

толкова години страдах,  

а те имах като брат.  
Нима за мене нещо направи  

да бъда по-рахат. 

Себе си оправи, а аз  
ставах все по-зле. 

Нима толкова беше трудно  

да получа някакъв късмет,  
а ти лицемерно се правеше все на зает. 

Живота е лошо нещо,  

когато не си щастлив 
Напиваш се и си мислиш,  

че някой ти е крив. 

Среднощ е. Главата ми бучи. 
Искам да имам всичко,  

а късмета ми мълчи. 

Защо така живота си го подредих,  
все отчаян и станах много мързелив.  

Ами защо, просто в България се родих. 

 
О, живот мой загубен.  

За това ли съм мечтал - 
цял ден да не спирам,  

сякаш съм парцал. 

А цял живот тайно си  
мечтаех да бъда генерал! 

 

Недей да ровиш  
във късмета, 

Защото много ще боли. 

Моли се тайно  
и той над теб ще се смили. 

Съдбата не е случайност, 

А направена кат филм. 
Живота ти го дава, но в определен режим. 

Когато започнеш да се разболяваш  

и живота ти тежи  
и твоето съдбовно филмче  

започва да го боли. 

 

 

Божествен миг 

 
О, божествен миг, 
Дай ми това, което искам.  

Цял живот душата си да не потискам.  

Омръзна ми все на същото стъпало,  
искам на върха да бъда огледало.  

Кога мечтата ми ще се сбъдне,  

да бъда щастлив и никога  
да не ми омръзне.  

Сега много се наказвам  

мръква, съмва и не мога  
да се доказвам.  

Искам да бъда гениален.  

Искам да бъда светило,  
а не на душата си лепило! 

Национален литературен конкурс за раз-

каз"Яна Язова" Лом 2010 за  

автори от 14 до 35-годишна възраст  
Краен срок: 15 октомври 2010 г.  

Конкурсът е анонимен. 
Всеки автор може да представи до три литературни твор-

би в три екземпляра. 

Размер на творбата не трябва да надвишава пет машино-
писни страници. 

Материалите да се изпращат в плик на адрес: 

3600 гр. Лом, ул. Славянска №1, Румяна Кръстева - биб-
лиотекар в НЧ”Постоянство”. 

За въпроси, свързани с конкурса, може да пишете на 

следния Email адрес:  
biblioteka_lom@abv.bg и на тел.: 0971/66 471 

АНСАМБЪЛ “БЯЛА НЕДА” И  

ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЯ ФОЛКЛОРЕН АН-

САМБЪЛ ПРИ НЧ”БРАТСТВО-1860” 

ГРАД СМЯДОВО 

 С ПРИСЪДЕНА І КАТЕГОРИЯ 

 

    На фестивали и събори през 2009/2010г. Об-

ществото за фолклор, българска секция при меж-

дународната фолклорна организация(IOF), неза-

висимо от раздадените награди, извърши кате-

горизация на народните хорове, певчески, тан-

цови, маскарадни групи и ансамбли за изворен 

фолклор. Детско-юношеския фолклорен ансам-

бъл и фолклорния ансамбъл за изворен фолклор 

“Бяла Неда” при НЧ”Братство-1860” с гл.худ. 

ръководител Ганка Богданова имат присъдена І 

категория. Всички състави получили І категория, 

през 2011г. ще се състезават за званието 

“ПРЕДСТАВИТЕЛНА” група. ЧЕСТИТО! 

 

А ето и наградите на ансамбъла, получени при 

участието му в 1-ви Национален фестивал за 

автентичен фолклор Лозен-2010. 

ОБЯВА 

Продавам хладилник”МРАЗ”. 

За справка: 0897861506 

В ПЪРВИ КЛАС 

 

   В петък/2 юли/ от  17:30 часа 

във Възрожденски комплекс 

Смядово ще се състои тържест-

веното изпращане на подготви-

телнвата  гр упа  о т  ОДЗ 

“Маргаритка”, Смядово в 1 клас. 

  


