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ЗАПОЧВА НОВАТА УЧЕБНА  

ГОДИНА 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ  

ОБЩИНСКА  

АДМИНИСТРАЦИЯ  

СМЯДОВО 

ТРАДИЦИОННИЯ СМЯДОВСКИ  

ПАНАИР 

КАЛЕНДАР 

Скъпи учители и ученици! 
 

15  септември е денят 

на децата, родителите и 

преподавателите. 

 

На този ден навсякъде 

училищните дворове 

ще се изпълнят с радос-

тни и щастливи детски 

усмихнати лица. Така 

ще бъде и в учебните 

заведения в община 

Смядово. 

 

От всички най-вълнуващ е празникът за малките пър-

вокласници. С вълнения и притеснения ще прекрачат 

свещения праг на родното училище, за първи път ще 

чуят първия школски звънец. Не по-малко са притесне-

нията на техните родители за отговорностите, които 

поставя училището и животът. Изисквания, които пред-

полагат увереност в собствените сили, по- голяма самос-

тоятелност, устойчивост на вниманието, наблюдател-

ност и любознателност. 

 

Задача на училището днес е да подготвя за живота лич-

ност, която умее да общува, да търси и открива сама 

нужните знания, да се справя с проблеми в учебна, про-

фесионална и житейска ситуация. Вярвам че всички вие, 

учители и ученици, ще работите успешно в тази насока. 

 

На добър час, скъпи първокласници, малки и големи 

ученици, преподаватели! 

Д-Р СЕВИ СЕВЕВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА СМЯДОВО 

ЗАПОЧВА НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА 

 
Първият учебен ден  

 
        Той е съпроводен с много вълнения и емоции. Събират се всички пред 

училището, децата са различни, пораснали от лятото, празнично облечени, с 

цветя и добро настроение. Учителите се радват. Някои от тях се представят и 

говорят как ще премине учебната година. Други канят децата да споделят за 

отминалото лято. Ще има нови деца – поздравете ги с усмивка!  

 

 

Как започва новата учебна година в община Смядово? 
 

 

           СОУ „Св.Св. Кирил и Методий”, гр. Смядово ще отвори врати за 420 ученика. Сред тях са и децата от село Весели-

ново и село Александрово, поради закриване на основното училище във Веселиново. В ОУ, с. Риш ще има 43 ученика, а в 

ОУ в с. Янково – 67. Ще има столово хранене на учениците от СОУ в гр.  Смядово и ОУ в с. Янково, където през лятото е 

направен ремонт на стола и той ще бъде използван за хранене на децата. Храната ще бъде приготвяна в стола на СОУ гр. 

Смядово. Всички учебни стаи са освежени и почистени и очакват любознателните деца. В наличност са всички учебници 

и учебни тетрадки, които са безплатни за учениците от 1 до 7 клас. 

          По програмата за оптимизация на училищната мрежа ще бъде доставено ново компютърно и учебно оборудване в 

СОУ Смядово. Ще бъдат извършени ремонтни дейности също там и в Центъра за работа с деца, който със заповед на ми-

нистър на МОМН е закрит и се очаква той да поеме част от учениците. 

 

          ОДЗ”Маргаритка” Смядово започва учебната година с 142 деца, разпределени в 6 градински и 1 яслена група. 2 са 

подготвителните групи, в които има 44 деца.  

          В ЦДГ, с. Риш, посещаващите детското заведение са 18, ЦДГ, с.Янково – 34, ЦДГ, с.Веселиново – 18.  

          Набавени са всички необходими учебни пособия, осигурено е гориво за отоплителния сезон. Във връзка с поетапно-

то въвеждане на задължителната предучилищна подготовка за децата, навършили петгодишна възраст, всички деца по 

населените места от общината са обходени. В МОМН е изпратена заявка от кмета на общината, с която се изразява жела-

нието за включване на общината още от тази учебна година. До 30.09.2010г. трябва да се изпрати и решение на Общинс-

ки съвет Смядово.  

 

          Както всяка година със започването на септември започват приготовленията за първия учебен ден. Нещата стоят 

малко по-различно, когато родителите водят своето дете за първи път в училище. На територията на общината за първи 

път прага на родното училище ще прекрачат 61 първокласника. Малчуганът прекрачва за първи път прага на училищния 

двор, където го очакват много игри и забавления, за първи път вижда стаята, в която ще учи със своите другарчета толко-

ва години, а на малкия чин го чакат учебниците му за първи клас, с много забавни картинки. И вижда своята учителка, 

която ще го напътства и ще прекара 4 години с него, винаги готова да му протегне ръка. Това е толкова вълнуващо както 

за първолачетата, така и за родителите. Моментът, когато детето им прави първата крачка на самостоятелност и завързва 

нови приятелства, тръгва по пътя на просветата. 

 

          Според договор 068/25.09.2010г., сключен между Община Смядово и доставчик ще започне доставката на плодове 

във всички учебни заведения на територията на общината. Предназначени са за всички 5 и 6 годишни деца в целодневни-

те детски градини и учениците от 1 до 4 клас. Разносът ще бъде по утвърден график, 2 пъти седмично - вторник и четвър-

тък и ще започне от 21.09.2010г. до 19.05.2011г.            

          Доставката ще включва следното: ябълки, грозде, моркови, банани, мандарини, портокали, череши и ще бъде съоб-

разено според сезона. Броят на обхванатите деца е: ОДЗ”Маргаритка”гр. Смядово - 68, ЦДГ ”Радост”, с. Янково - 18, ЦДГ 

”Детелина”, с.Веселиново - 3, ЦДГ ”Щастливо детство”, с. Риш - 13, СОУ гр. Смядово - 190, ОУ с. Янково - 44, ОУ с.Риш 

- 20. Общата стойност на проекта е 7308 лв. 

         Това стана възможно след като беше Одобрено е заявлението на Община Смядово, с което тя кандидатства по 

схемата за предоставяне на плодове и зеленчуци в учебните заведения - схема “Училищен плод”. Тя ще се прилага във 

всички учебни заведения на територията на община Смядово. 
   
        Прилагането на Схемата се финансира от Европейския фонд за гарантиране на земеделието и от държавния бю-

джет, под формата на национално 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 намалява-

не на дългосрочния риск за развитие на социално значими болести. Очаква се от помощта да се възползват 320 634 деца 

в цялата страна. Размерът на финансовата помощ за 2010/2011 учебна година на дете по схема „Училищен плод” е 

20,53 лева. /с 



Стр. 2 СМЯДОВО ТОВА ВИ ИНТЕРЕСУВА 

ЗАПОЧВА НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА 

СОУ “СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” ГР. СМЯДОВО 

ОДЗ “МАРГАРИТКА” ГР. СМЯДОВО 

ОУ “ВАСИЛ АПРИЛОВ” С. РИШ 

ЦДГ “ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО” С. РИШ 

ОУ В С. ЯНКОВО 

ЦДГ В С. ЯНКОВО 

Училищно звънче 

 
Любимо училищно звънче, 

ти отново ни каниш 

със свойто нежно гласче, 

да спрем игрите унесени в захлас, 

да се завърнем в час. 

И седнали на своите места, 

отворили тетрадки с бели листа, 

да посрещнем учителската си любима, 

с дневника в ръка, 

да чуем топлия и нежен глас, 

“Добре дошли деца отново в клас”. 

Бъдете живи, здрави, ученолюбиви и трудолюбиви, 

за да радвате татко и мама. 

А когато пораснете големи, 

да бъдете полезни на нашата държава. 

Пенка Колева 

гр. Смядово 

 



Стр. 3 
Брой 18(103) 

ОБЩИНА 

РЕШЕНИЕ № 264 

 

Общински съвет Смядово утвърждава  нова общинска автобусна линия  Александро-

во - Веселиново - СОУ „Св.св.Кирил и Методий”гр. Смядово със следното маршрутно разпи-

сание: 

 

МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ 

На автобусна линия: АЛЕКСАНДРОВО - ВЕСЕЛИНОВО – СОУ”Св.св. Кирил и 

Методий” гр. СМЯДОВО 

Изпълнява се от 15 септември до 30 юни само в делничните дни 

Обща дължина 16.8 км 

общо време за      средна техническа 

движение – 26 мин.      скорост – 43.7 км/ч 

 

общо време за      средна съобщителна 

пътуване – 27 мин.      скорост – 34.9 км/ч 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМЯДОВО: 

/ М.ЖЕЧЕВ/ 

Разсто-

яние 
Час/минути Маршрут Час/минути 

  Пристига Стои Тръгва   Пристига Стои Тръгва 

0 - - 07.00 АЛЕКСАНДРОВО 16.57 - - 

4.8 07.09 1 07.10 ВЕСЕЛИНОВО 16.47 1 16.48 

12 07.27 - - СМЯДОВО - - 16.30 

 

Европейска седмица на мобилността 

 

16 – 22 септември 2010 г. 

 

Европейски ден без автомобили - 22 септември 

 

 

Информация за кампанията 

 

       В периода от 16 до 22 септември 2009 г. ще се проведат кам-

паниите Европейската седмица на мобилността и Европейският 

ден без автомобили на 22 септември, организирани от Европейс-

ката комисия. 

 

       Европейската седмица на мобилността се провежда с цел 

да се насърчат модели на поведение, които да са в съответствие с 

принципите на устойчивото развитие и по-специално: да са насо-

чени към намаляване на замърсяването на  градската среда от 

транспорта и подобряване на качеството на живот на европейс-

ките граждани. 

        Тази година Европейската седмица на мобилността е с воде-

ща тема: “Пътувай разумно, живей по-добре”. 

 

Инф. от РИОСВ Шумен 

О Б Я В А 

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.53, ал.2, т.3, чл.57, ал.6  от Закона за горите, чл.80, ал.2, т.3 и ал.8 от Правил-

ника за прилагане на Закона за горите, чл.103 и чл.106, ал.2, т.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане 
с общинско имущество във връзка с Решение № 257 по Протокол № 16 от 18.08.2010 година на Общински съвет – Смядово, 

ОБЩИНА СМ ЯДОВ О  

 открива процедура за провеждане на търг с явно наддаване за определяне на ползвател на маркирана дървесина на 
корен /сечище/ в обекти от ОГФ на територията на община Смядово, с начални цени и с размер на  гаранциите за участие и из-

пълнение, както следва: 

Забележка 1: При раз-

лика между прогнозно 

обявената и действи-

телно добитата дър-

весина, заплащането 

се извършва на база 

действително добито 

количество по катего-

рии дървесина, съглас-

но приемателен про-

токол и по достигна-

ти единични цени на 

търга. 

Забележка 2:  Дървеси-

ната на  ОБЕКТ № 3 и ОБЕКТ № 4   да се усвои по смисъла на чл.57, ал.6 от Закона за го-

рите от дърводобивни и дървопреработвателни предприятия, които са със седалище на 

управление на територията на община Смядово и осъществяват дейността си на съща-

та територия. 

 
 2. Цената на тръжните документи е посочена в т.1 от настоящата обява. Същите могат да се закупят от информацион-
ния център в сградата на Община Смядово всеки работен ден от 09.00 ч. до 15.00 ч. в периода от от 09.09.2010г. до 27.09.2010г. 

включително. 

 3. Определената гаранция за участие за обекта се внася в набирателната сметка на Община Смядово, обл.Шумен: 

IBAN: BG49STSA93003381001138; BIC код: STSABGSF при банка ДСК ЕАД, клон Смядово, всеки работен ден от 09.00 ч. до 
16.00 ч. в периода от 09.09.2010г. до 27.09.2010г. включително.  

 4. Оглед на обекта може да се извърши всеки работен ден от 09.00 ч. до 16.00 ч. в периода от  09.09.2010г. до 

27.09.2010г.  включително, в присъствието на служител от общината и след представяне на документ за закупена тръжна доку-
ментация. 

 5. Заявленията на кандидатите за участие в търга се подават в сградата на Община Смядово /информационния център/, 
гр.Смядово, пл.”Княз Борис І” № 2,  всеки работен ден от 09.00 ч. до 16.30 ч.  в периода от 09.09.2010г. до 27.09.2010г. включи-

телно. 

 6. Търгът ще се проведе на 28.09.2010 г. в сградата на Община Смядово, стая № 8 - заседателната зала, с начален час 

10.00 ч. 

7. Повторен търг ще се проведе на 08.10.2010г. в сградата на Община Смядово, стая № 8 - заседателната зала, с нача-
лен час 10.00 ч., при същия ред и условия. 

8. Участниците в процедурата могат да получат допълнителна информация по пакета документи на адреса на Община 
Смядово или на телефон: 05351/21-30, вътр.107, лице за контакти: Ирена Вълчева – гл. сп. “Стопански дейности”. 

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 Общинс-

ки съвет – Смядово, със заповед на кмета на община Смя-

дово е насрочен Публичен търг с явно наддаване за отдава-

не под наем на земи с начини на трайно ползване: ниви, 

изоставени ниви, посевни площи, лозя, ливади и овощни 

градини от общинския и остатъчен поземлени фондове, 

както и на училищни земи, стопанисвани от общината на 

30.09.2010 година /четвъртък/ от 14.00 часа в сградата на 

Община Смядово. 

 

Заплащането на достигнатата тръжна цена да се из-

върши 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 30.09.2010 го-

дина в касата на Община Смядово. 

Краен срок за внасяне на молбите и необходимите 

документи – до 12.00 часа на 30.09.2010 година в Информа-

ционния център. 

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ: 

 

 1. Молба по образец. 

 2. Копие на документ за самоличност за физичес-

ки лица. 

 3. Декларация по образец за наличието или липса 

на задължения към Община Смядово. 

 4. Документ за внесен депозит. 

 5. Копие на удостоверение за съдебна регистра-

ция за юридическо лице и ЕТ. 

 6. Удостоверение за актуално състояние за юри-

дическо лице и ЕТ. 

 7. Декларация по образец, че фирмата не се на-

мира в производство на ликвидация и на обявяване в несъс-

тоятелност. 
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8 септември 

Малка Богородица  
    Денят, в който се е родила Св. Дева 

Мария, майка на Сина Божий Исус 

Христос - Спасителя на света, е един 

от 12-те най-големи християнски праз-

ници, известен в народната традиция 

като Рождество на Пресвета Богороди-

ца (Малка Богородица).  

   Това е един от трите големи Богоро-

дични празници на Православната цър-

ква, на 8 септември (21 септември ст. 

стил). Божията майка се почита като 

пазителка на християнското семейство 

и покровителка на родилката и детето. 

На много места се спазва традицията 

да се замесва и опича малка питка, 

намазана с мед за родилката, наречена 

"Богородична питка". 

 

13 септември 

Днес е денят на програмистта  
Празникът на програмистите се отбе-

лязва на 256-тия ден от годината... за-

щото 256 (256 = 28) е броят числа, кои-

то могат да се изразят с помощта на 

осембитов байт. През високосните го-

дини този празник се пада на 12 сеп-

тември, а през невисокосните - на 13 

септември.  

14 септември 

Кръстовден  
Православната църква отбелязва цър-

ковния празник - "Въздвижение на 

Светия кръст Господен", наричан от 

народа Кръстовден. Светата правос-

лавна църква извършва поклонение на 

кръста Господен четири пъти в година-

та - на третата неделя от Великия пост, 

наречена Кръстопоклонна, на Велики 

петък, на 1 август и на 14 септември. 

По древен обичай на този ден се прави 

водосвет и свещениците ръсят с кръст 

по домовете за благословение.  

17 септември 

Св. София, Вяра, Надежда и  

Любов  
Църквата почита паметта на Светите 

мъченици София, Вяра, Надежда и 

Любов - отдава се почит на добродете-

лите, които ни крепят - вярата, надеж-

дата, любовта и мъдростта.  

22 септември 

Ден на независимостта на  

България  
На 22 септември 1908 г. във Велико 

Търново с манифест княз Фердинанд 

обявява независимостта на България. С 

този акт на практика се отхвърлят пос-

ледните васални връзки с Османската 

империя. Княжество България става 

независима държава начело с короно-

вания цар Фердинанд. Високата порта, 

а след това и Великите сили признават 

официално българската независимост. 

Обявен за официален празник с реше-

ние на Народното събрание от 10 сеп-

тември 1998 г. Дълго време значимост-

та на това събитие от новата история 

не се оценява, но на тази дата през 

1908 г. България - една от най-старите 

в Европа, отново се появява на картата 

на Европа след петвековно османско 

владичество.  

Традиционния Смядовски панаир 

28-29 август 2010 година 

 
По традиция в последната седмица на месец август беше панаира в Смядово. За разлика от дру-

ги години нямаше много люлки и други атракции за децата, но не липсваха търговци, които 

предлагаха своите стоки. 

В петък 27 август т.г. концерт в Търговския център, самостоятелен концерт изнесоха Nick Nasty 

и Мария. Въпреки късния начален час публиката беше многобройна. Гости бяха малките 

“маргаритки”. 

А в събота 28 август т.г. на специално подготвената сцена на пл. “Княз Борис І” №2 се качиха 

певци и танцьори от самодейните групи към народно читалище “Братство 1860”, 

ДВГ”Маргаритка”, музикален квартет от Шумен. Поздрав към всички граждани и гости на гра-

да поднесе Станислав Ангелов-зам.кмет на Община Смядово. Кулминация на концерта бяха 

изпълненията на Тони Дачева-специален гост за празника. /с 

Танцьори от фор-

мация “ЖАР” 

Самодейци от НЧ”Братство 1860” 

Специалния гост Тони ДАЧЕВА 

Музикален квартет от град Шумен 

На самостоятелния  

концерт в Търговския  

център Смядово 


