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Вторият одобрен проект е на Читалище “Братство”, гр. Смядово, а партньор е Община Смядово. Той беше подготвен 

по обявената фаза 3 на процедура „Грижа в семейна среда - дейности „социален асистент" и „домашен помощник" по 

Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" - Приоритетно направление 5, Основна област на интервен-

ция 5.2 „Социални услуги за превенция на социалното изключване и преодоляване на неговите последици". 

 

 Процедурата беше обявена на 11.11.2009 г. от Агенцията за социално подпомагане по схема за предоставяне на без-

възмездна финансова помощ BG051PO001-5.2.07 "Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с 

различни видове увреждания и самотно живеещи хора - дейности „социален асистент" и „домашен помощник" - фаза 

3". 

 

Схемата е насочена към подобряване качеството на живот на хора с увреждания и самотно живеещи хора, на семейс-

твата, в които има деца с трайни увреждания, зависими от постоянни грижи, чрез предоставяне на услугите 

„социален асистент" и „домашен помощник". 

 

Крайният срок за представяне на проектните предложения бе 14 януари 2010 г. 

На 05.08.2010г. бяха обявени резултатите по процедурата. И двата проекта са социално значими. Ще помогнат за 

преодоляването на социалното изключване на рискови групи от населението и преодоляване на неговите последи-

ци. /с 

Заседание на Общински  

съвет Смядово 
 

    

На 18.08.2010г. ще се проведе  поредното 

заседание на Общински съвет Смядово. 

Сред разглежданите докладни ще бъдат: 

приемане на Отчет за изпълнение на ак-

товете №208 - №246 на Общински съвет 

Смядово; приемане на анализа на ситуа-

цията и оценка на потребностите от со-

циални услуги в община Смядово; ще се 

обсъждат изменения в Наредбата за оп-

ределянето и администрирането на мест-

ните такси и цени на услуги; по повод 

новите изменения на закона за управле-

ние на отпадъците, които регламентират 

реда за създаване на регионално сдруже-

ние ще се вземе решение относно участи-

ето на Община Смядово в регионалното 

сдружение; ще се определи представител 

на Община Смядово в Асоциация по В и 

К; ще се представи и отчета за касово 

изпълнение на бюджета на Община Смя-

дово за периода 01.01.2010-30.06.2010г. 

Одобрено е проектното предложение на Община Смядово по процедурата на Агенцията за социално подпомагане за 

директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по схема BG051PO001-5.2.06 Социални услуги за социал-

но включване.  

 

Целта на схемата е предоставяне на широкообхватни социални услуги, които да гарантират равен достъп до тях на 

лицата от целевите групи, да подобрят качеството на услугите и да доведат до устойчивост на системата за предоста-

вяне на социални услуги и ще се реализира по Компонент 2: Социални услуги за пълнолетни лица-Дневен център за 

стари хора в община Смядово.  

 

Крайният срок за представяне на проектните предложения беше 28 януари 2010 г. 

 

На 05.08.2010г. са обявени резултатите по процедура BG051РО001-5.2.06 „Социални услуги за социално включване” 

по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, област на интервенция 5.2: „Социални услуги за превен-

ция на социалното изключване и преодоляване на неговите последици”.  

 

Партньор на Община Смядово по изпълнението на този проект е Сдружение “Шанс за всички”. 

МТСП ще продължи проект 

„Обществени трапезарии” от  

октомври 

Подготвят становище за здравната 

реформа 
 

 

 

 

 

Исторически бележки 

 

Съобщения от Общинска адми-

нистрация Смядово 

 
 

 

 

 

 

Самодейните състави от 

община Смядово на събора  

в Копривщица с  

2 първи места 

 

 

Предоставяне на плодове и зеленчуци в учебните заведения 

 
Одобрено е заявлението на Община Смядово, с което тя кандидатства по схемата за предос-

тавяне на плодове и зеленчуци в учебните заведения - схема “Училищен плод”. Тя ще се 

прилага във всички учебни заведения на територията на община Смядово от 15 септември до 

31 май.. 

 
  От 1 до 30 юни 2010 г. във всички Областни дирекции на Държавен фонд „Земеделие” се приемаха заявления за одобрение на заявител по схема 
- „Училищен плод” на ЕС. Документите, които трябваше да съпътстват заявлението и описани в част ІІІ от него (документите по образец на Дър-

жавен фонд „Земеделие” са: График за доставка на пресни плодове и зеленчуци, Декларация за заявител учебно заведение, Декларация за заявител 

ЕТ/Юридически лица/Организация на производителите/Общини). 
        Прилагането на Схемата се финансира от Европейския фонд за гарантиране на земеделието и от държавния бюджет, под формата на нацио-

нално съфинансиране и държавна помощ. Общият размер на бюджета по схемата е 7 293 540,67 лева. 

        Схемата изцяло отговаря на политиката на Европейския съюз за подобряване на общественото здраве и намаляване на дългосрочния риск за 
развитие на социално значими болести. Очаква се от помощта да се възползват 320 634 деца. Размерът на финансовата помощ за 2010/2011 учебна 

година на дете по схема „Училищен плод” е 20,53 лева. 

        Кандидатите за участие в схема „Училищен плод” са обособени в три групи. В първата влизат учебни заведения. Във втората група са едно-
лични търговци и юридически лица, които са поели задължение към едно или повече учебни заведения за доставка на плодове и зеленчуци по 

схемата, одобрени организации на производители, признати съгласно чл. 43 от Закона за общите организации на пазарите за земеделски продукти 

на ЕС. Третата група обхваща общините и учебните заведения, които се намират на тяхната територия. 

        Схемата „Училищен плод” ще се прилага на територията на цялата страна от 15 септември до 31 май. 

Целевите групи, които тя ще обхваща са деца от ІІІ – та и подготвителна група на държавни, общински и частни детски градини и ученици от 
подготвителен клас до ІV – ти клас включително, на държавни, общински и частни училища. 

        Плодовете и зеленчуците, включени в Приложение №2 на НАРЕДБАТА, касаеща схема „Училищен плод” се предоставят по ГРАФИК в зави-

симост от тяхната сезонност. В графика задължително са включени минимум четири различни продукта от изброените плодове и зеленчуци: ябъл-
ки, круши, праскови, сливи, череши, грозде, банани, мандарини, портокали, грейпфрути, киви, домати, краставици, пипер и моркови.  

        Забранено е разпределянето в учебните заведения на генетично модифицирани плодове и зеленчуци. Съхранението, подготовката и предоста-

вянето на децата и учениците е в съответствие с изискванията на Закона за храните. Съпътстващите педагогически мерки, които могат да се при-
лагат са: посещения в земеделски стопанства, отглеждане от учащите се на плодове или зеленчуци, беседи, разпространение на брошури и плака-

ти, създаване на интернет страници и видеоклипове, организиране на празници игри, викторини, изложби и др. 

ОДОБРЕНИ СА 3 НОВИ ПРОЕКТИ В ОБЩИНА СМЯДОВО 



Стр. 2 СМЯДОВО 

150 лева еднократна помощ 
 

Правителството определи на 150 лв. размера на 

еднократната целева помощ за първокласниците 

в държавните или общински училища, с която се 

покриват част от разходите за тях в началото на 

учебната 2010/2011 г. 

Целевата помощ се отпуска по реда на Закона за 

семейните помощи за деца само на семейства, 

чиито деца са записани в първи клас в държавно 

или общинско училище за първи път и чиито 

средномесечен доход на член от семейството за 

предходните 12 месеца е по-нисък или равен на 

350 лв. /с 

ТОВА ВИ ИНТЕРЕСУВА 

МТСП ще продължи проект „Обществени трапезарии” от октомври 
 

МТСП ще продължи проект „Обществени трапезарии” от 1 октомври тази година. Проектът ще се реализира в продължение на седем месеца от октомври 2010 г. до април 2011 г. 

МТСП ще осигури средства за дейността на трапезариите през периода януари - април 2011 година от бюджета на министерството. Дейността на обществените трапезарии през 

месеците октомври, ноември и декември 2010 година ще се финансира чрез дарение на институт “Отворено общество” в размер на над 1 300 000. 

140-те обществени трапезарии ще бъдат разкрити в над 300 населени места. Те ще предоставят ежедневно безплатна топла храна на над 11 хиляди души, сред които бездомни и 

скитащи деца, самотни пенсионери и социално слаби семейства. 

 

Анализът на резултатите и постигнатия ефект от дейността на действащите през 2009 година обществени трапезарии, като проведените анкети с хората, получаващи топла храна, 

дават основание да се направи изводът, че от първостепенно значение е да се продължи тяхната дейност. По този начин ще се осигурят най-належащите потребности на голяма 

група хора, нуждаещи се от топла храна. 

 

За постигане на целите и успешното реализиране на дейностите по предоставяне на социалната услуга „обществени трапезарии” е създадена добра организация от страна на 

МТСП. Агенцията за социално подпомагане, чрез териториалните си структури осъществява текущ мониторинг на изпълнението на дейностите, като извършва проверки на про-

цеса на предоставяне на услугата. Звеното за управление на дейностите осъществява мониторинг на цялостната дейност и ежемесечно представя на Управителния съвет на фонд 

„Социално подпомагане” аналитични отчети за резултатите от предоставянето на услугата. /инф. от МТСП 

Подготвят становище за здравната реформа 

 
 

Екип от директори на здравни заведения и представители на общините от областта ще подготви становище във връзка с изготвянето на Областна здравна карта, което ще бъде 

изпратено до министъра на здравеопазването Анна-Мария Борисова, до председателя на здравната комисия в Народното събрание и до областния управител Димитър Александ-

ров.  

 

Това се реши на работно съвещание в Община Шумен, на което присъства кмета на Община Смядово д-р Севи Севев, както и други  кметове на общини от областта, управители 

на здравни заведения от област Шумен. 

 

За 16 август т.г. е насрочена нова работна среща, на която окончателно да бъде обсъден документа.  

 

В него ще се посочат претенциите на болничните заведения и аргументите относно тяхното преструктуриране. Като основно се  изразява мнението, че предлаганата реформа на 

лечебните заведения няма да доведе до подобряване на здравното обслужване. От предлаганите промени не става ясно как ще бъдат обезпечени дейностите и кой ще поеме функ-

циите на закритите отделения, кой и как ще приеме и ще стопанисва скъпоструващата апаратура.  

Кметове и ръководители на здравни заведения бяха категорични, че затварянето на част от отделенията в общинските  болници ще натовари МБАЛ-Шумен, която също има ог-

раничен капацитет. Нарушават се конституционните права на гражданите за достъп до здравна помощ, категорични са лекарите. Медицинските стандарти също са много завише-

ни. С намаленото държавно финансиране на болниците се изисква от общините да осигурят нормални здравни грижи за населението.  

 

Кметовете изразиха тревогата си, че освободените доктори и медицински персонал вероятно ще се преквалифицират, от което ще пострада още повече здравната система.  

Посочена бе настоящата липсата на квалифицирани специалисти по здравни грижи – медицински сестри, лаборанти, акушерки, поради което участниците в срещата подкрепиха 

идеята на шуменския кмет Красимир Костов за възстановяване на Медицинския колеж в Шумен. /с 

 

Къпането забранено!!! 
 

Припомняме, че е забранено къпането, 

гребането и плуването в необезопасени 

водоеми. Това важи и за язовирите, кои-

то са общинска собственост. Отговорни-

ците по райони трябва да осигурят пре-

дупредителни табели „Къпането забране-

но”, както и да проведат разяснителна 

работа по места. 

Сигнали за инциденти гражданите могат 

да подават на телефони 112 или 150 и по най-бързия начин да известят 

дежурния на 054/857 651 или 0882/885 758. 

 

В разгара на лятото и горещините нека да бъдем внимателни и да не 

увеличаваме риска от нещастни случаи. /с  

Земеделските производители се надяват на компенсации за загубите от природни бедствия 

 
Поройните дъждове и градушки тази година похабиха голяма част от реколтата и бяха изпитание за земедел-

ските производители. През миналата година сушата засегна посевите и ДФ „Земеделие“ изплати компенса-

ции седем земеделски производители от областта. Тази година производителите отново разчитат на подобна 

помощ, но все още не е ясно дали ще има компенсации или не. Така или иначе  в момента се подават молби 

за съставяне на протоколи за унищожена продукция вследствие на наводнения и градушки. 

Това, което трябва да направят земеделските производители е да подадат молба в областната дирекция 

„Земеделие“ или в съответната земеделска служба с опис на нанесените щети от природата. След това дирек-

торът на областната дирекция „Земеделие“ със заповед сформира комисия, в която участват експерти от ди-

рекцията, от ДФ „Земеделие“ и от служба „Растителна защита“, която извършва проверка на място, конста-

тират се засегнатите декари с констативен протокол от извършената проверка. Този протокол служи като 

документ при проверките, които ще направят впоследствие експертите от техническия инспекторат във Вар-

на. Тези проверки целят да се докаже, че действително тази площ е била такава, каквато е заявена за подпо-

магане“. Практиката досега показва, че би могло да се очаква през март или април на следващата година с 

този констативен протокол фермерите да получат държавна помощ от ДФ „Земеделие“ за тази година, но 

към този момент не може да се говори за конкретна стойност на декар. На базата на тези протоколи, поразе-

ните декари и отпуснатите за тази цел средства от бюджета, ще стане ясно евентуално какво би могло да 

бъде изплатено на декар. По данни на областна дирекция „Земеделие“ към този момент са съставени общо 44 

протокола за унищожена продукция вследствие на наводнения, като подадените молби от земеделски стопа-

ни са общо 21, като числото най-вероятно ще нараства. Заради градушките през месец май са били подадени 

общо 49 молби за установяване на унищожена продукция, като съставените протоколи са били 54. Унищоже-

ните от градушките култури са пшеница, ечемик, царевица за зърно и маслодаен слънчоглед, разположени на 

обща площ 4950 дка. /с 

ТРАДИЦИОННИЯ СМЯДОВСКИ ПАНАИР ТАЗИ ГОДИНА 

ЩЕ БЪДЕ НА 29 АВГУСТ 
По повод наближаващия за всички жители и гости на град Смядово празник, нека се погри-

жим  за опазване на зелените площи на територията на община Смядово. Да спомогнем  за 

изграждането на екологични навици у младите хора. 

 
От 6 август т.г. започна да действа услугата преносимост на номерата на едно гише за мо-

билните номера, за страционарните и за така наречените негеографски номера, които за-

почват с префикс 800, 700 и 90. Това са републиканските услуги. 

Абонат, който желае да си смени оператора от 06.08.2010г. отива при предпочитания опера-

тор и без да се налага да има контакти с предишния си оператор си пренася номера. 

Условието е да е изчистил задълженията си към предишния си оператор. Като преимущест-

ва на новата система са - икономия на време, намалена бюрокрация и елиминиране на из-

кушението операторите да задържат абонатите с различни средства. 

Срокът за преносимост се намалява два пъти. Досега беше 10 дни за мобилните номера, сега 

става 7 дни, за фиксираните беше 15 дни, сега става пак 7 дни. Когато става дума за група 

номера смяната става за 10 дни, така че самият прозорец за преносимост, тоест техническо-

то време, когато няма да имама възможност да комуникирате с новия оператор е в рамките 

на 1 работен ден. 



Стр. 3 
Брой 16(101) 

ОБЩИНА 

 

 

 
 

На 20 август се навършва годишнина 

от победата на българите край р. Ахе-

лой 

Българският владетел цар Симеон I 

взема лично участие в боевете и е  

начело на тежката конница, която на-

нася решителният удар. Изтласкана 

към морето, византийската войска е 

обкръжена, и по-голямата част е уни-

щожена, а Ахелойската битка става 

едно от най-тежките поражения за 

Византия. След нея българската дър-

жава добива пълно военнополитичес-

ко надмощие в Югоизточна Европа. За 

Симеон това е решаващото и най-

прочутото сражение, защото след 20 

август 917 г., той приема титлата “цар 

на българи и гърци”. По същия начин 

се титулова и Иван-Асен ІІ след битка-

та при с Клокотница на 9 март 1230 г. 

Тези титли запазили и приемниците 

им. 

Бременните не трябва 

да плащат за прегледи,  

изследвания и болнич-

ни листове 
В отговор на ваш въпрос: Право-

мерно ли се вземат такси от бре-

менните жени? 

 

При съмнения за бременност здрав-

ноосигурената пациентка отива при 

личния си лекар, който прави тест. 

Ако не може да устави бременност-

та, той я изпраща при акушер-

гинеколог. След като стане ясно, че 

жената е бременна, тя получава 

направление за АГ-специалист и по 

свой избор избира специалиста, 

който да я наблюдава по  програма 

„Майчино здравеопазване“. Устано-

вява се предполагаемият термин за 

раждане и по същата програма се 

провежда наблюдението със съот-

ветните изследвания. При нормално 

протичане на бременността веднъж 

месечно бременната се преглежда 

от гинеколога, като прави различен 

вид безплатни изследвания в кли-

нична лаборатория, с ехограф. Ако 

има проблеми с бременността, па-

циентката може да ходи при специ-

алиста и през ден, но не заплаща 

абсолютно нищо, независимо че 

прегледът е вторичен. Програмата е 

за два вида бременност – нормална 

и рискова. Ехографското изследва-

не е задължително за всяко триме-

сечие, а по преценка на гинеколога 

може да е всеки месец. 

Всички изследвания и прегледи 

са безплатни по време на цялата 

бременност, и до 42-я ден след 

раждането има наблюдение от АГ

-специалиста, което също е безп-

латно! А това наблюдение е за-

дължително. Издаването на бол-

ничния лист е в пакета на всеки 

един лекар и той е безплатен. Не се 

заплаща и прегледът за лекарско-

консултативната комисия (ЛКК). 

Гинекологът води обменна карта, с 

която бременната отива да роди в 

болницата. При всяко посещение 

при него тя трябва да получи екзем-

пляр от амбулаторния лист. Резул-

татите от лабораторните изследва-

ния остават в досието на пациентка-

та. Те се описват в картата за про-

филактика на бременността и в ам-

булаторния лист. Ако бременната 

желае, ще си направи копие за пъл-

ния си здравен статус“. 

Безплатните изследваниия в пакета 

за акушерство и гинекология 

включват 26 специализирани меди-

цински дейности. В същия пакет 

„Акушерство и гинекология“, пла-

тен от здравната каса, са диспансе-

ризацията, медицинската експерти-

за на работоспособността, докумен-

тите за ТЕЛК.  

За всеки неправомерно платен прег-

лед или изследване глобата е от 50 

до 100 лв.  

Всеки здравноосигурен има право 

на свободен избор на лечебно заве-

дение: АГ-специалист, медицински 

център, клинична лаборатория, бол-

ница. /инф. от РЗОК 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е 
 

На 18.08.2010 година от 08.30 часа  на площада пред старата сградата на общината, в 

гр.Смядово ще се проведе преглед на земеделската и горска техника за физически ли-

ца от служители на Регионалната служба на Контролно-техническа инспекция, 

гр.Шумен. 

 

На не явилите се собственици ще се търси наказателна отговорност съгласно Закона за 

регистрация и контрол на земеделската и горска техника. 

 

За юридическите лица прегледа ще се извърши на место. 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е 

 
 

“3С СОТ ШУМЕН”ООД разширява 

дейността си и предлага на своите 

клиенти преференциални условия за 

охрана на домове, офиси и магазини. 

  

От 01.06.2010г. тя извършва охрана на 

обекти със СОТ на територията на 

община Смядово. Охраната се извър-

шва от автопатрулен екип в гр. Смядо-

во, който посещава обекта в рамките 

на договореното време. 

 

За контакти: телефон: 054/801-106 и 

0885 199 098 
или на място в офиса на фирмата в гр. 

Шумен, ул. “Добри Войников”№14 

В гр. Смядово-телефон: 0885 30 40 47 

Т Ъ Р Г  

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.67, т.2 и чл.68, ал.1 от Наредбата за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и във връзка с Реше-

ние № 326 по Протокол № 3/05.03.2007 година на Общински съвет – Смядово, със за-

повед на Кмета на община Смядово е 

Н А С Р О Ч Е Н: 

 

 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земи с начини на 

трайно ползване: ниви, изоставени ниви, посевни площи, лозя, ливади и овощни гра-

дини от общинския и остатъчен поземлени фондове, както и на училищни земи, стопа-

нисвани от общината на 24.08.2010 година /вторник/ от 14.00 часа в сградата на Общи-

на Смядово. 

 

Заплащането на достигнатата тръжна цена да се извърши в брой или по банков 

път. 

Краен срок за внасяне на депозита в размер на 10% от началната тръжна цена – 

до 12.00 часа на 24.08.2010 година в касата на Община Смядово. 

Краен срок за внасяне на молбите и необходимите документи – до 12.00 часа 

на 24.08.2010 година в Информационния център. 

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ: 

 

 1. Молба по образец. 

 2. Копие на документ за самоличност за физически лица. 

 3. Декларация по образец за наличието или липса на задължения към Общи-

на Смядово. 

 4. Документ за внесен депозит. 

 5. Копие на удостоверение за съдебна регистрация за юридическо лице и 

ЕТ. 

 6. Удостоверение за актуално състояние за юридическо лице и ЕТ. 

 7. Декларация по образец, че фирмата не се намира в производство на лик-

видация и на обявяване в несъстоятелност. 

ПОЖАР В СЕЛО ЧЕРНИ ВРЪХ 

 
 

Пожар изпепели овчарник в село Черни връх. Фермата 

е собственост на варненска фирма. В потушаването на 

огъня е участвал представител на фирмата, който жи-

вее в съседно село. Оцелелите животни са били изве-

дени.  

Изгорели са 400 квадратна метра покривна конструк-

ция и 300 бали с люцерна. Шест агнета са изгорели. 

 

Два екипа огнеборци с два противопожарни автомоби-

ла от участъка в Смядово и от управление “Пожарна 

безопасност и спасяване “ Велики Преслав са били 

изпратени на мястото на пожара. Гасили са почти 

шест часа, хвърлили са тонове вода. Действията им са 

помогнали пожарът да бъде локализиран  и разпрост-

ранението му да бъде спряно. Спасени са били и 30 

животни. Причините за възникването на пожара се 

изясняват. 

 

 Пазачът първи видял пожара. Голяма част от овцете  

и  кравите били на паша,  затова са оцелели. В овчар-

ника са били само малки агнета. Пожарът е тръгнал от 

покрива. На втория етаж бил сеновалът, а отдолу ов-

чарниците. /с 

Проверка на 192 обекта през месец юли от експерти на РИОСВ-Шумен  
Информация от РИОСВ Шумен 

През периода 01.07.2010г.- 31.07.2010г. от експертите на РИОСВ-Шумен са извършени 

проверки на 192 обекти и са издадени 91 предписания за отстраняване на констатирани 

нарушения.  От тях 47 са изпълнени. Общият брой на наложените санкции е 4 броя, като 

две от тях са намалени след  отстраняване на допуснатите нередности. Постъпилата 

сума е 2 780,27 лева.  

Акцент в работата на екоинспекцията е извършения съвместен контрол на обектите по 

няколко направления. Това поставя на едно по-високо професионално ниво провеждане-

то на контролната дейност. 

Вследствие идентифицирането на два нови обекти за издаване на комплексни разреши-

телни и  дадените  предписания с превантивен характер, се прецизира влиянието на 

обектите върху околната среда. Следи се състоянието на отпадъчните води и пречиства-

телните съоръжения. В резултат е прекратено  замърсяването на р. Черни лом от отпа-

дъчните води на гр. Попово - Канализационна мрежа Попово, както и на река Мадарска, 

след прекратяване заустването на производствените отпадъчни  води във водоприемни-

ка от дейността на “Хан Омуртаг” АД, гр. Шумен. Продължава контрола по  прилагане 

наредбите за масово разпространените отпадъци. В района на инспекцията са почистени 

и ликвидирани 21 броя незаконни сметища, с обща площ от 26,5 дка. 

В резултат на засилените проверки са съставени 11 броя актове и са издадени 10 наказа-

телни постановления. Осем от тях са по Актове за установени административни нару-

шения и възлизат на обща стойност 10 750 лева, а две – за налагане на текущи месечни 

санкции по реда на чл. 69 от Закона за опазване на околната среда, на обща стойност 122 

лева. Постъпилите сигнали са 11. Преобладават тези за нерегламентирани сметища, 

образувани от животински торови отпадъци. За отстраняване на нарушенията са издаде-

ни 2 предписания и са съставени 2 акта. 

При проверка по сигнал са констатирани нарушения на законодателството в областта на 

отпадъците. Административните нарушения са осъществени на производствената пло-

щадка на шивашки цех. Наложена е имуществена санкция от директора на РИОСВ – 

Шумен в размер на 2000 лв. 
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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 

ФОЛКЛОРНОТО СЪБИТИЕ НА ГОДИНАТА 

КОПРИВЩИЦА 6-8 АВГУСТ 2010 ГОДИНА 
 

Копривщица отвори широко вратите си за гостите и изпълнителите на Десетия национа-

лен събор на народното творчество. Чуден празник на българския изворен фолклор, кой-

то се провежда през 5 години. Първият е бил през 1965г. На него се представя фолклор-

ното богатство на България. От 6 до 8 август можеше да се види всичко наследено от 

дедите ни – песни, танци, обичаи, предания, носии… Една пъстра панорама на българс-

кия творчески дух. 

 На разположените седем естради в местността “Войводенец” през трите дни на събора 

са преминали повече от 15 000 участници от всички фолклорни области на страната ни. 

Според статистиката, гостите на възрожденския град са надхвърлили цифрата 250 000 

души. Тези цифри говорят за мащаба на фолклорното събитие на годината. 

Сред тях бяха и самодейните състави към читалищата от Община Смядово, водени от 

кмета на Общината д-р Севи Севев. 

Над 40 специалисти от БАН са журирали по естрадите на събора. Сред тях - изтъкнатите 

фолклористи Манол Тодоров, Михаил Букурещлиев, Анна Илиева, Елена Кутева, компо-

зиторът Петър Льондев и др. Заснети са материали и са подготвени доклади, които ще 

попълнят националните ни фолклорни архиви, а два звукозаписни екипа на Национално-

то радио са документирали всичко значимо. По време на събора са станали известни 

номинациите във втория тур от националната програма “Живи човешки съкровища”.  

За пореден път нашите състави са се представили на високо ниво. С 1 място в категории-

те, в които са участвали са отличени съставите на читалищата в Смядово и Веселиново. 

На официална церемония  в Област Шумен ще бъдат връчени грамотите и наградите на 

участниците в събора от цялата област. /с 

ОБЯВА 

 

ПРОДАВА СЕ ПЕЖО 405 

ДИЗЕЛ КОМБИ В ДОБРО 

СЪСТОЯНИЕ. ИЗГОДНО. 

ТЕЛЕФОН ЗА ВРЪЗКА: 

0886051852 

На сцената на 

събора в 

Копривщица 

2010г. 


