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Учреди се Сдружение за управление на отпадъци 

 
Д-р Севи Севев-кмет на община Смядово присъства на работна среща на 23 юли т.г. в Областна управа гр. Шумен, на която 

бяха поканени и всички останали кметове на общини от областта, които ползват регионалното депо в Шумен, за да се изяснят 

процедурите за учредяване на Регионално сдружение за управление на отпадъци. Необходимостта от създаването на такова 

сдружение се налага от промени в Закона за управление на отпадъците, регламентиращи създаването на такива сдружения. 

Единствено учредяването на сдружение между общините в областта ще даде възможност за по-доброто управление на отпадъ-

ците и възможността за ползването на вече изграденото регионално депо в Шумен. Това е и единственият начин общините да 

получат финансиране на проекти в областта на управлението на отпадъците от европейските фондове и от държавния бюджет. 

Работната среща се превърна в учредително събрание за създаването на Регионално сдружение за управление на отпадъци. 

Срещата председателства зам. областния управител д-р Емилия Станчева. Седем общини, с изключение на Венец,откъдето е 

нямало представители, се присъединиха към инициативата за регистриране на Регионално сдружение за управление на отпадъ-

ци. Сдружението включва общините Шумен, Велики Преслав, Нови пазар, Смядово, Каспичан, Каолиново и Хитрино. Сега 

след учредяването на сдружението Регионалното депо ще се ползва само от членуващи в него общини. Останалите извън него 

общини ще имат служебно разпределение за извозване на отпадъци, което може да бъде и на 500 километра разстояние. Освен 

това законът предвижда както високи глоби, така и заплащане на вреди от пропуснати ползи за общините, които не желаят да 

се сдружават в управлението на отпадъци. 

Очаква се след изготвяне на необходимата документация на учреденото регионално сдружение, то да бъде регистрирано в Ми-

нистерството на околната среда и водите. Освен учредителният протокол, към нея трябва да бъдат приложени и решенията на 

общинските съвети за влизане в новото сдружение. /с 

Нови 14 работни 

места 
 

Стартира  разкриването на допълнителни 

14 работни места по Национална програ-

ма “От социални помощи към осигурява-

не на заетост” в община Смядово. Одоб-

рените лица ще бъдат назначени за срок 

от 3 месеца от 29.07.2010г. на 6-часова 

работна седмица. Вече са представени 

необходимите документи в ДБТ-гр.В 

Преслав. 

Лицата са разпределени в населените 

места от общината с изключение на села-

та Желъд и Черни връх. 

Предвижда се заетите по тази програма 

да извършват различни дейности, сред 

които:  премахване на нерегламентирани 

сметища, рекултивация на терена и ме-

роприятия за недопускане появата на 

нови; основно почистване на канали за 

отводняване; изсичане на пораснала 

тревна и  храстова растителност; почист-

ване на канавки при голям нанос от тиня 

и др. /с 

Бедствие в село Веселиново 
 

В резултат на интензивни валежи на 12.07.2010г. в село Веселиново е регистрирано бедствие по улиците “Шипка”, 

“Иван Вазов” и “Ивайло”. Информация за фактическото състояние на посочените места е изпратена в Министерство-

то на вътрешните работи и Област Шумен. 

На ул. “Шипка” е пострадала средната част на дванадесет метрова стара подпорна стена от каменна зидария изграде-

на по десния бряг на река Крещеница, предпазваща от ерозия крайбрежната улица. Тя  е срутена от придошлата по 

нея вода. Застрашена е целостта на уличното платно в участъка на срутената подпорна стена при последващи порой-

ни дъждове и преустановяване движението на МПС. Алтернативата е да се изгради нова подпорна стена по цялото 

протежение на старата.  

В резултат на интензивният валеж по улиците ”Иван Вазов” и ”Ивайло”приижда поройна вода, която извлича нас-

тилката /на места до земната основа / на уличните платна.Площта на повредените настилки е около 1300 кв.м. Засег-

нати са два частни поземлени имота. Наводнени са приземните помещения на сградите, а в дворните места са образу-

вани  наноси от  кал, тиня и трошен камък. Трябва да се изградят отводнителни канавки по засегнатите улици и възс-

тановяване на разрушените улични платна. /с 

За промените в екологичното законода-

телство 

 

Ще се възобнови ли производството на 

смядовската луканка 

 

 

 

 

 

 

Промяна в получаването на енергийни-

те помощи 

 

Временен избор на личен лекар 

 

 

 

 

 

 

Децата от ОДЗ “Маргаритка” Смядово 

на екскурзия във Варна 

 

Календар 

ПАРТНЬОРСТВО И ОБМЕН НА ДОБРИ ПРАКТИКИ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ВЕИ  

В БЪЛГАРСКИТЕ ОБЩИНИ СМЯДОВО И КАСПИЧАН 

 
Шуменската търговско-промишлена палата в партньорство с общините Каспичан и Смядово осъществява проект „Партньорство и обмен на добри 
практики за въвеждане на ВЕИ в българските общини Смядово и Каспичан”. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна прог-

рама “Регионално развитие” 2007-2013г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. 

Бенефициенти по проекта са: целеви групи - структурите на местните власти – общини и кметства в населените места и крайни бенефициенти са 
жителите на Община Смядово и община Каспичан, ползващи общинските сгради.  

 

Във вторник /27.07.2010г./ във Възрожденски 
комплекс Смядово по посочения проект се 

проведе кръгла маса, на която се представи 

Програма за въвеждане на възобновяеми енер-
гийни източници по проекта в общинските 

сгради на Община Смядово. Присъстваха: 

Христо Дечев-председател на ШТПП, предста-
вител на фирма “Енергоснабдяване-2001”ООД 

Шумен, изготвила Програмата, ръководството 

на Общината, ръководители ползващи общинс-
ки сгради, общински съветници, граждани. 

Програмата съдържа резултатите от проучване-

то на състоянието на общинските сгради, оцен-
ка на целевите групи, алтернативни предложе-

ния, подробни технически решения, показатели 
за финансовата ефективност от прилагането на 

ВЕИ, разчети на необходимите средства. Из-

готвения документ ще даде възможност на 
Община Смядово да изготвя проектни предло-

жения, с които да кандидатства за финансиране 

за реализиране на икономически най-
ефективните и полезни технически решения, 

посочени в Програмата, създавайки най–добри, 

комфортни, безопасни условия на труд. /с 
 

http://grada.bg/29478/%d0%b8%d0%b7%d1%8f%d1%81%d0%bd%d1%8f%d0%b2%d0%b0%d1%82-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%86%d0%b5%d0%b4%d1%83%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d1%81%d1%8a%d0%b7%d0%b4%d0%b0%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%bd/


Стр. 2 СМЯДОВО 

Опазването на защитените видове – един от приоритетите в дейността на  

РИОСВ-Шумен 

 
Опазването на защитените видове е едно от основните направления в дейността на РИОСВ-Шумен. Екоинспекцията съдейства за спасяване и обезопасяване на рискови 

гнезда по електрическите стълбове, за оказване помощ на бедстващи птици и подпомагане на местните хора в съжителстването им с отделните видове от дивата флора и фауна. 

За последните шест месеца с помощта на експерти от РИОСВ – Шумен са спасени около 15 защитени птици от вида: обикновен мишелов, бухал, сова, щъркел, кукумявка и др. 

Само през месец юни са предприети действия за прибирането на 5 пострадали птици: 3 кукумявки,  горска ушата сова, горска улулица. Младите екземпляри са изпратени в спа-

сителния център за диви животни , град Стара Загора, където за тях ще се полагат грижи докато пораснат. След това ще бъдат пуснати в естествената им среда.   

Всички посочени видове са защитени от Закона за биологичното разнообразие. Съгласно разпоредбите на екологичното законодателство хората, които намерят защитен 

вид, трябва да уведомят най-близката Регионална инспекция по околна среда и води  или Държавно лесничейство. По преценка на регионалния орган и в зависимост от състояни-

ето на екземпляра, той се пуска на свобода в подходящ район; изпраща се за лечение или отглеждане в спасителен център, ветеринарна клиника или зоологическа градина. 

информация от РИОСВ-Шумен 

 

ТОВА ВИ ИНТЕРЕСУВА 

РИОСВ-Шумен уведомява заинтересованите лица за промени в  

екологичното законодателство 
 

РИОСВ-Шумен уведомява заинтересованите лица за промени в екологичното законодателство от 01.06.2010г. Измененията касаят преди всичко Закона за управление на 

отпадъците и целят подобряване на административното обслужване.  

Съкратеният наполовина срок (14 дни) за утвърждаване или съгласуване на фирмена програма за управление на отпадъци е описан в  чл. 30, ал. 2 от Закона за управление 

на отпадъците. В двуседмичния срок Директорът на Регионалната инспекция по околна среда и води утвърждава, или връща за корекция проекта с мотивирано решение. 

В чл. 12 от същия закон е визирана промяна в разрешителните режими. Дейностите събиране и временно съхранение на отпадъци на мястото на образуването им, не 

изискват издаване на разрешение или регистрационен документ. За същите обаче трябва да има сключени договори с лица, които ги оползотворяват или обезвреждат. 

При подаване на заявление за разрешение за изгаряне на отпадъци, в срок до 15 дни от депозирането му екоинспекцията, съвместно с общините, оповестяват публично 

заявлението на достъпни за обществото места (съгласно чл. 41, ал. 3 от Закона за управление на отпадъците). 

Член 37 от разглеждания закон регламентира правото на компетентния орган (РИОСВ), да изисква от заявителя, в 15-дневен срок от подаване на заявление за издаване 

на разрешение за дейности с отпадъци, да отстрани нередности в документацията, или да представи допълнителна информация. 

Съществени са промените и в наказателните разпоредби на Закона за управление на отпадъците.  Текстовете им са описани от чл. 104 до чл. 116а. Санкциите са завише-

ни двойно, което цели по-малко нарушители и по-чиста околна среда.  

информация от РИОСВ-Шумен 

Microsoft с ключов договор в училищата 

 
Над 9,8 милиона лева за софтуерни лицензи през следващите три години в детските градини, 

образованието и науката 
 

Училищата, детските градини и научните институти у нас ще ползват и в следващите години Microsoft софтуер. Компанията, чрез своя екск-

лузивен партньор за образованието - Стемо, получи поръчка за поредно лицензиране на операционна система и офис пакет в институциите от 

сферата на образованието и науката. 

Решението на Министерството на образованието, младежта и науката (МОМН) за възложена поръчка бе публикувано по-рано този месец.  

Понастоящем операционната система и офис пакетът на Microsoft заемат над 95% от българския пазар, като този процент достига над 99% в 

системата на образованието и науката, и се ползват активно на повече от 200 000 работни места. 

В рамките на национално лицензионно споразумение, което от 2000 година периодично се сключва с оторизирания дистрибутор за системата 

на образованието на Microsoft, всички компютърни системи в бюджетни организации от сферата на образованието и науката са снабдени с 

този софтуер, както и всички учители, преподаватели и научни работници, т.е. между 100 и 120 000 души имат право официално да го полз-

ват на домашните си компютри. 

Това е основната операционна система, върху която лежат и повечето приложни програми, използвани в обучението. 

„Промяна на този софтуер би довела до практическо блокиране на цялата образователна система, както и невъзможност на преподавателите и научните работници да изпълняват 

основни свои задължения. Избор на производител, различен от Майкрософт, би попречил за реализацията на основни социални функции и би рефлектирал върху ежедневната 

дейност на над един милион души – учители, ученици, учени, студенти и преподаватели. Възлагането на обществената поръчка на друг изпълнител, различен от Майкрософт, би 

довело до нарушаване на авторски и други права на интелектуална собственост”, се казва още в мотивите. /инф. от  TechNews 

Започва проект за социално 

включване 
 

Министерството по труда и социалната политика започва проект за социално включ-

ване, който ще се финансира чрез заем от Световната банка. Чрез проекта ще се раз-

шири обхвата на услугите, свързани с грижи за деца и ще се подобри училищната 

готовност на децата от семейства с ниски доходи и децата с увреждания на възраст 

до 7 години. 

Проектът е насочен към деца и семейства от рискови групи. Услугите по него ще 

включват работа с родители. Ще се финансират дейности за формирането на умения 

за отглеждане на деца до 3-годишна възраст на родители и семейства. За децата от 3 

до 7 години услугите са насочени към интеграция в детските градини и подобряване 

на училищната готовност. Финансирането предвижда и обучение на доставчици на 

социални услуги и персонал в детски градини. 

Бенефициенти по проекта са общините. Ще бъдат включени всички общини, които 

са и областни центрове, както и минимум по още една община от всички 27 области. 

Основни критерии за избора на бенефициенти са относителният дял на подпомагани-

те чрез месечни социални и семейни помощи деца в общината, многодетни семейст-

ва и самотни родители със социални помощи, деца с увреждания, в детски градини, в 

предучилищна възраст и деца с начално образование. /с 

Ще се възобнови ли производството на  

Смядовската луканка 
 

Среща по инициатива на Асоциацията за развъждане на източно-балканската свиня се проведе в 

Земеделски институт - Шумен. На мероприятието присъства и кмета на община Смядово д-р Севи 

Севев. Целта е да се възроди масовото отглеждане на това животно и производството на бутикови 

местни продукти, които да се изнасят в чужбина. Месото на тaзи порода се използва за традицион-

ното производство на деликатесната "Смядовска луканка". Цонка Пеева - директор на Земеделски 

институт - Шумен, е посочила, че интерес към подобна продукция има от Италия, Франция, Испа-

ния и други страни. На срещата е присъствал и бившият президент на страната д-р Жельо Желев, 

който от години е запознат с проблема. На срещата е обсъдена идеята да се организира междуна-

родна научна конференция за района на Балканите по проблемите на източнобалканската свиня.  

Д-р Севев сподели, че тези животни се отглеждат екологично и добиват килограми и възраст на две 

години. Проблемът с пазарното му търсене е, че рандеманът му е нисък.  Идеята е да се направи 

малък цех за бутиково производство с луксозна опаковка. В общината, по последни данни, се отг-

леждат 3860 прасета. Всяко стадо получава разрешение от Общинска администрация или Горското 

стопанство за отглеждане на паша в определен район. Липсата на пазар, обаче, затруднява хората, а 

с това се изхранват 36 домакинства в Смядово. /с 



Стр. 3 
Брой 15(100) 

ОБЩИНА 

Как да получим медицинска помощ, когато не сме на постоянния си адрес 

 
Лицата, пребиваващи в друго населено място за период от един до пет месеца, трябва да направят временен избор на общопрактикуващ лекар (ОПЛ) в 

населеното място, което е различно от постоянния им адрес. Това става с попълване на регистрационна форма за временен избор на ОПЛ. Формулярът 

се попълва от избрания лекар, който ще обслужва лицето по време на пребиваването му на новото място. 

При този временен избор гражданите продължават да се ползват с всичките си права по реда на Закона за здравното осигуряване и на Националния рам-

ков договор. Лекарствените средства, които хроничноболните ползват за домашно лечение, се предписват от общопрактикуващия лекар, който времен-

но следи състоянието им, а рецептите се изпълняват в аптеки, сключили договор с РЗОК в района, в който е упражнен временният избор. При изтичане 

на срока на временния избор пациентът автоматично се връща в списъка на постоянния си личен лекар. 

Когато гражданинът пребивава в друго населено място за срок до един месец и се налага да получи медицинска помощ, може да се обърне към всеки 

общопрактикуващ лекар за съдействие. В такива случаи НЗОК заплаща на общопрактикуващите лекари за инцидентно оказана медицинска помощ на 

пациенти, които не фигурират в пациентските им листи. За да не заплащат гражданите нищо друго, освен потребителска такса, е необходимо да предс-

тавят здравноосигурителната си книжка.  Здравноосигурените, на които е поискано да заплатят за оказаната им медицинска помощ при инцидентно по-

сещение, задължително трябва да изискат от лекаря финансов документ за платените суми. Ако смятат, че са нарушени правата им като пациенти, те 

могат да подават жалби до РЗОК, като в случаите на съмнение за неправомерно взети суми следва да приложат копие от финансовия документ, издаден 

от лечебното заведение. /инф. от НЗОК 

 

 

 

Промяна при получаването на енергийните целеви помощи 

 
От 1 август 2010г. се променя начинът, по който социалнослабите семейства ще получават енергийни помощи през следващия отоплителен сезон. Па-

рите за безплатните дърва ще се дават на правоимащите или на търговеца на твърдо гориво.  

Молбите-декларации за отпускане на целеви помощи за отопление се подават в дирекциите „Социално подпомагане“ по местоживеене, като задължи-

телно се отбелязва какъв вид е желаното гориво – топлоенергия, електроенергия, твърдо гориво или природен газ. 

Ако някой желае да се отоплява с ток, той трябва да приложи към документа и последната платена фактура на електроразпределителното дружество. 

Краен срок за подаване на молбите е 31 октомври 2010 г. В 20-дневен срок от подаване на молбата социален работник извършва анкета в дома на се-

мейството, след което в 7-дневен срок шефът на социалната служба издава заповед за отпускане или отказ на помощта. 

Право на енергийни помощи, както и досега, имат социалнослаби граждани и семейства, чийто средномесечен доход за предходните 6 месеца преди ме-

сеца на подаване на молбата-декларация е по-нисък от диференцирания минимален доход за отопление и отговарят на условията на чл. 10 и 11 от Пра-

вилника за прилагане на Закона за социално подпомагане. 

Ако гражданите са предпочели да се топлят с електроенергия помощта се дава в пари на правоимащото лице или семейство. Когато е заявено желание 

за получаване на твърдо гориво, помощта също се предоставя в пари на социалнослабите хора или на търговец на твърдо гориво, който е осъществил 

доставката, при изрично отразено в молба-декларацията желание от страна на правоимащия. Във втория случай разплащането ще се осъществява дирек-

тно между дирекциите „Социално подпомагане“ и търговците. Лицата или семействата, заявили, че желаят да получат целевата помощ чрез превод на 

сумата на търговец на твърдо гориво, предоставят заповедта за отпускане на помощта на избран от тях търговец на твърдо гориво в срок не по-късно от 

20 ноември 2010 г., а търговецът трябва да достави твърдото гориво до 30 ноември 2010 г., като издава фактура на името на правоимащото лице, което я 

подписва при получаване на твърдото гориво. Във фактурата задължително се вписва и номерът на заповедта на директора на дирекция „Социално под-

помагане“ за отпускане на помощта. На правоимащото лице се предоставя оригиналът на фактурата. Предвидена е възможност в случаите, когато снаб-

дяването с безплатни дърва или въглища чрез доставчик е затруднено и не може да бъде извършено, със заповед на директора на дирекция „Социално 

подпомагане“ помощта да се предостави на правоимащите лица и семейства в пари. 

 

Целевите помощи за отопление се отпускат за период от 5 месеца – от 1 ноември 2010 г. 

до 31 март 2011 г.  

Енергийната помощ за електроенергия, твърдо гориво се изплаща по следния график: 

За месеците ноември и декември:  

до 30 ноември 2010 г. – за отпуснатите целеви помощи за отопление през месеците август и 

септември;  

до 31 декември – за отпуснатите целеви помощи за отопление през месеците  октомври и 

ноември.  

до 31 януари 2011 г. - за месеците януари, февруари и март. 

 

Електроразпределителните дружества ще изпращат информация на социалните служби по подадени списъци с имената на хората, отопляващи се с елек-

троенергия, за наличие на неразплатени в срок задължения и предприети действия по прекъсване на електрозахранването за всеки един от месеците през 

отоплителния сезон. Лицата и семействата, които не използват целево помощта или я получат недобросъвестно, ще бъдат лишени от този вид помощ и 

през следващия отоплителен сезон, както и ще трябва да възстановят получените суми със законната лихва. Размерът на помощта ще бъде определен 

със заповед на министъра на труда и социалната политика. 

 

http://grada.bg/29180/%d0%bf%d0%be-%d0%bd%d0%be%d0%b2-%d0%bd%d0%b0%d1%87%d0%b8%d0%bd-%d1%89%d0%b5-%d1%81%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%83%d1%87%d0%b0%d0%b2%d0%b0%d1%82-%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d1%80%d0%b3%d0%b8%d0%b9%d0%bd%d0%b8/
http://grada.bg/29180/%D0%BF%D0%BE-%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BD-%D1%89%D0%B5-%D1%81%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82-%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D0%B8/
http://grada.bg/29180/%D0%BF%D0%BE-%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BD-%D1%89%D0%B5-%D1%81%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82-%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D0%B8/
http://grada.bg/29180/%D0%BF%D0%BE-%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BD-%D1%89%D0%B5-%D1%81%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82-%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D0%B8/
http://grada.bg/29180/%D0%BF%D0%BE-%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BD-%D1%89%D0%B5-%D1%81%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82-%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D0%B8/
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31 юли 

Богородични Заговезни  

От този ден започват Богородичните 

пости, които продължават две седми-

ци и свършват с големия християнски 

празник Успение на Пресвета Богоро-

дица на 15 август. На този ден се пра-

ви трапеза с обредна "заговезнишка 

пита", която се чупи, а не се реже. 

Ястията са блажни. В някои селища 

следващите три дни гладуват, за да се 

пречистят тялом и духом.  

Заговезни са църковни празници, от-

белязвани в деня преди началото на 

период на пости. В годината има 

Месни заговезни и Сирни заговезни - 

преди започване и в началото на Ве-

ликите (Великденски) пости, Петро-

ви заговезни - преди започване на 

Петровите пости, Богородични заго-

везни - преди започване на Богородич-

ните пости и Коледни заговезни - 

преди започване на Коледните пости. 

 

2 август 

Годишнина от Илинденско-

Преображенското въстание  

Въстанието избухва на 20 юли (2 ав-

густ по стар стил) в Битолски револю-

ционен окръг и на 6 август (19 ст. ст.) 

в Одринско. В българската история, 

това е въстанието за освобождение на 

Македония и Одринска Тракия, оста-

нали след Освобождението на Бълга-

рия съгласно Берлинския договор 

(1878 г.) в пределите на Османската 

империя. По своя характер и цели, то 

е продължение на българската нацио-

налнодемократична революция от 

време на Възраждането.  

 

6 август 

На Преображение Господне се бере 

първото грозде  

Преображение Господне се чества от 

първите векове на християнството. На 

този ден според Светото писание Ии-

сус Христос укрепява вярата на уче-

ниците си в своя божествен произход, 

като се преобразява пред очите им.  

 

15 август 

Голяма Богородица  

Успение (заспиване) на Пресвета Бо-

городица е един от 12-те велики хрис-

тиянски празници, чествани и от пра-

вославни, и от католици. Според Све-

тото писание това е денят, в който 

Божията майка на 64-годишна възраст 

напуска земния живот и отива при 

сина си. Нейната смърт била тъй лека 

и блажена, че приличала на заспива-

не. Оттук и думата "успение" - заспи-

ване. 

Според народната традиция празни-

кът се нарича Голяма Богородица за 

разлика от Малката Богородица, кога-

то се чества рожденият ден на Хрис-

товата майка. След тържествена ли-

тургия в църквата се освещават об-

редни хлябове, които жените след 

това раздават за здраве и за умрелите. 

Вярващите търсят покровителството 

на Света Богородица в житейските 

проблеми. В този ден празнуват всич-

ки, които носят благословеното име 

Мария.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приемни дни: 

 

Д-р Севи СЕВЕВ-кмет 

Всяка СРЯДА-от 10 до12 часа 

 

Иванка ПЕТРОВА-зам.кмет 

Всеки ПЕТЪК-от 10 до12 часа 

 

Станислав АНГЕЛОВ-зам.кмет 

Всеки ВТОРНИК-от 10 до12 часа 

 

Радостин ДИМИТРОВ-зам.кмет 

Всеки ЧЕТВЪРТЪК - от 10  до 12 часа 

НА ЕКСКУРЗИЯ ВЪВ ВАРНА 

На 06.07.2010г. за децата от ОДЗ "Маргаритка"гр.Смядово бе 

организирана екскурзия до гр.Варна. Много радостни емоции 

изживяха децата през този ден. Те посетиха Делфинариума и 

видяха шоуто на делфините, разгледаха зоологическата гради-

на, разходиха се из морската градина. Уморени, но щастливи от 

чудесно прекарания ден те се завърнаха у дома. /с 

Обявен е конкурс за 

кратка проза - 2010  
Краен срок: 31 юли 2010 г.  
За осма поредна година онлайн списа-

нията eRunsMagazine и LiterNet обявя-

ват конкурс за Кратка проза. 

Приемат се до три непубликувани 

кратки прози в обем до 1800 знака, 

изпратени по имейл. Няма изисквания 

за тема или за употреба на ключова 

дума.  

Конкурсът е анонимен. Текстовете (във 

формат: *.doc / *.txt / *.rtf) да бъдат 

прикрепени към писмото в отделен 

файл, несъдържащ информация за ав-

тора. В имейла впишете трите имена на 

автора и имейл за обратна връзка. Не 

се допуска участие с псевдоним. 

Изпращайте текстовете на адрес: 

konkurs@liternet.bg. 

Седми национален 

конкурс за поезия, 

гр. Кула  
Краен срок: 31 юли 2010 г.  
Община Кула и Народно читалище 

"Просвета - 1882" - гр. Кула организи-

рат Седми национален конкурс за пое-

зия. В конкурса могат да участват пое-

ти от цялата страна с най-много три 

непубликувани стихотворения. 

Творбите, напечатани в три екземпля-

ра, поставени в голям плик и съпрово-

дени от малък, запечатан плик с име-

ната, адреса и телефон на автора, да се 

изпращат най-късно до 31 юли 2010 г. 

на адрес: 

3800, гр. Кула, 

ул. "Възраждане" № 21 

Народно читалище "Просвета - 1882", 

с надпис "За конкурса". 

В малкия плик по възможност да има 

актуална снимка и кратки данни за 

автора, които ще се използват от орга-

низаторите за издаване на поетичен 

сборник. 

На 29 юли е годишнина от смъртта на Рай-

на Княгиня  

 

На 29 юли 1917 година 

умира Райна Княгиня 

българска учителка, 

участничка в нацио-

налноосвободителното 

движение и в Априлс-

кото въстание (1876). 

Истинското й име е 

Райна Попгеоргиева 

Футекова (по мъж 

Дипчева, 1856 - 1917) - 

родена е на 6 януари 1856 г. в Панагюрище. 

Учи в родния си град и в девическото учили-

ще в Стара Загора при А. Тошева. През 1874 

г. става учителка в Панагюрище. Една от 

основателките на женското дружество 

"Китка" в родния си град.  

 

По време на Априлското въстание 1876 г. 

носи извезаното от нея и тържествено освете-

но от поп Груйо знаме на шествието в Пана-

гюрище (поради което е наречена "Княгиня"). 

При потушаване на въстанието е арестувана и 

изпратена в Пловдивския затвор. Освободена 

е след намесата на европейски консули в 

Пловдив. През август 1876 г. заминава да учи 

в Русия през Цариград с паспорт под чуждо 

име. Завръща се в България през 1879 г. и 

става директор на девическия пансион в Тър-

ново. През 1882 г. е назначена за акушерка в 

Панагюрище, по-късно - в София. Автор е на 

книгата "Райна княгиня (Автобиография)", 

издадена през 1935 г. (посм.). 


