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ПРОЕКТ “НОВ ИЗБОР - РАЗВИТИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ” 

 
Основната цел на този проект, който ще се изпълнява на територията на община Смядово, е извърш-

ване на обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация на безработни 

лица, регистрирани в дирекции “Бюро по труда”, с цел тяхното последващо включване в заетост. Ка-

то основни дейности за изпълнение целите на проекта са набиране на заявки от работодатели за разк-

риване на работни места и наемане на работа на представители на целевата група след обучение по 

посочената от работодателите професия/специалност; набиране и определяне на безработни лица от 

целевата група; предоставяне на професионално обучение на одобрени от работодателите безработни 

лица от целевата група, чрез предоставяне на поименни ваучери за обучение за придобиване или по-

вишаване на професионалната квалификация от доставчици на услуги; осигуряване на заетост чрез 

успешно завършване на професионално обучение на лица от целевата група при работодатели, наели 

ги по трудово правоотношение на заявените работни места, съобразно придобитата професия/

специалност. В проекта могат да участват работодатели от реалния сектор, които разкриват работни 

места във всички сфери на икономиката, с изключение на такива осъществяващи дейности в сферата 

на селското, горското и рибно стопанство; работодатели - общини и структури на държавната адми-

нистрация, които заявяват работни места в сферата на осъществяваните от тях дейности с изключе-

ние на дейности по административно обслужване на населението, комунално -битови дейности, физи-

ческа охрана, физическо обгрижване на хора с увреждания, самотно живеещи болни хора и др. 

Представители на целевата група по Проекта са безработни лица, регистрирани в дирекции “Бюро по 

труда”, като приоритетно в проекта се включват: безработни лица, освободени от работа след 

01.11.2008г. Вследствие на преструктуриране на предприятието, закриване на предприятието, нама-

ляване обема на работа или закриване на част от производството; безработни лица над 50 -годишна 

възраст; безработни младежи до 29-годишна възраст; продължително безработни лица. Изискванията 

към безработните лица от целевата група за участие в Проекта са: 

ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007-2013 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА”РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ 

РЕСУРСИ” 

АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА 

BG051PO001-1.1.03 “РАЗВИТИЕ” 

Настоящият документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Евро-

пейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Агенция по заетостта чрез Глав-

на дирекция “Услуги по заетостта” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище 

на Европейския съюз и Договарящия орган. 

-да отговарят на изискуемото от Закона за професионално образование и обучение и Закона за насърчаване на заетостта; да отговарят на изисква-

нията за заемане на заявеното работно место; да не са включвани и/или да не участват в обучение по проекти и програми, финансирани от Опера-

тивна програма “Развитие на човешките ресурси”; да не притежават документ за завършено обучение за професионална квалификация ; да не са 

освободени от подалия заявката работодател или свързани с него предприятия по смисъла на Закона за малките и средни предприятия в период, 

не по-малък от 12 месеца от подаване на заявката. Безработните лица се насочват от ДБТ.  

 

В община Смядово ще бъдат наети 50 безработни лица от целевите групи. Те ще извършват някоя от следните дейности:  

Изпълнение на прости и рутинни задачи в строителството и поддържане на пътища, свързани с употребата на прости ръчни инструменти и много 

често значителни физически усилия - помощник пътен строител; 

Контролиране на действащото законодателство в областта на опазване на околната среда - техник еколог; 

Извършване на спасителни действия при бедствия, аварии и катастрофи, предприемане на превантивни и последващи действия - спасители при 

бедствия, аварии и катастрофи. 

По схемата, работещите ще бъдат разпределени по населени места както следва: Длъжност Работник поддръжка на пътища - гр. Смядово - 3, с. 

Риш-2, с. Веселиново - 2, с. Янково - 2, с. Бял бряг - 1, с. Ново Янково - 1, с. Черни връх - 1, с. Кълново - 1, с. Жълъд - 1, с. Александрово - 1 - об-

що 15 лица; Длъжност “Техник еколог” - Община Смядово - 4, Кметство с. Риш - 2, Кметство с. Янково - 2, Кметство с. Бял бряг - 1, Кметство с. 

Ново Янково - 1, Кметство с. Кълново - 1, Кметство с. Жълъд - 1, Кметство с. Александрово - 1 общо 15 лица; Длъжност “Спасители при бедст-

вия, аварии и катастрофи” - гр. Смядово - 5, с. Риш-3, с. Веселиново - 3, с. Янково - 3, с. Бял бряг - 1, с. Ново Янково - 1, с. Черни връх - 1, с. Къл-

ново - 1, с. Жълъд - 1, с. Александрово - 1 - общо 20 лица. 

 

Петдесетте лица, одобрени да започнат работа ще бъдат назначени за срок от 12 месеца. /с 

Важна информация за 

нашата безопасност 

Информация от  

Общинска администра-

ция Смядово 

За шести път в град 

Шумен се проведе Кар-

навал на плодородието. 

С награда се върнаха  

Черните кукери от  

село Веселиново 



Стр. 2 СМЯДОВО ТОВА ВИ ИНТЕРЕСУВА 

ПРАКТИЧЕСКИ ПРЕПОРЪКИ 
 за предотвратяване на пътно-транспортни произшест-

вия с деца и юноши разпространи отдел “Пътна поли-

ция” към Главна дирекция “Охранителна полиция”  по 

повод започването на новата учебна година 
 

За да бъдете 

спокойни, кога-

то детето или 

децата ви оти-

ват или се връ-

щат от учили-

ще трябва да 

изберете НАЙ-

БЕЗОПАСНИЯ 

МАРШРУТ от 

дома до училище като обсъждате с ученика как да 

пресича, как  да се оглежда,  да не тича при пресича-

не.  Преминете по маршрута няколко пъти, за да се 

затвърди правилното наблюдение на движението и 

действията  - това е една от първите ПРЕПОРЪКИ 

КЪМ РОДИТЕЛИТЕ. Тренировките по маршрута 

трябва да завършат със своеобразен изпит как детето 

се справя самостоятелно, съответно от Пътна поли-

ция. Детето да използва СВЕТЛООТРАЗИТЕЛНА 

ЖИЛЕТКА, особено в тъмната част на денонощие-

то. Дните през есента и зимата са по-къси, рано се 

стъмнява, това е времето когато децата се прибират 

от училище.  Добре е ученическите раници, чантите, 

връхните дрехи, обувките също да имат СВЕТЛО-

ОТРАЗИТЕЛНИ ЕЛЕМЕНТИ. Проучете с кого и къ-

де играе вашето дете, когато вас ви няма, особено 

когато то кара велосипед във ваше отсъствие. 

 

КАРАЙТЕ ВНИМАТЕЛНО В НАСЕЛЕНИ МЕСТА, 

ПОКРАЙ ТРОТОАРИ, където играят деца. Отнемете 

газта, намалете скоростта и бъдете готови да спрете 

или да направите спасителна маневра – това е ПЪР-

ВАТА ПРЕПОРЪКА КЪМ ВОДАЧИТЕ.  Ако в насе-

лено място застигнете група деца, които вървят от-

дясно с гръб към вашата кола – намалете скоростта, 

препоръчват от пътна полиция. 

 

Не пресичайте тичешком, не пресичайте между пар-

кирани автомобили, не бързайте да излезете на плат-

ното веднага след като светофара светне зелено – са 

СЪВЕТИТЕ, КОИТО ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ОТПРА-

ВЯ КЪМ ДЕЦАТА И ЮНОШИТЕ. 

В Н И М А Н И Е !! ! 
 

 

С настъпването на есента, на  територията, обслужвана от РПУ – Велики Прес-

лав бяха регистрирани няколко типа измами. Жертвите се подбират предимно 

сред  хората от третата възраст, главно в селата, като измамниците разчитат на 

тяхната наивност, доброта и отзивчивост. 

 

 Сделки по телефона 

Това не са най-често срещаните измами, но материалните щети при тях са значителни. На мобилния 

телефон на потърпевшия звъни човек, който му припомня отдавнашно познанство или общи познати и 

му предлага участие в сделка. Предмет на сделката са части и съоръжения за машини, за които реално 

има търсене на пазара  - игли за маслобойни, елеваторни водачи и т.н. Всичко е напълно уредено – не-

познатият е намерил продавач, който разполага със стоката и купувач, който да я изкупи на два пъти по

-висока цена. От потърпевшия се очаква само да участва с определена сума и да прибере цялата огром-

на печалба, като отдели за своя «телефонен посредник» 20% от нея. В продължение на няколко дни 

потърпевшият има възможност да общува - все по телефона -  с всички страни, които потвърждават 

готовността си да участват в сделката при тези условия. Обикновено срещата с доставчика се извършва 

извън града или в друго населено място, където потърпевшият закупува срещу няколко хиляди лева 

рула с нарязана стара транспортна лента или бракувани метални детайли. Купувачът, разбира се не 

може да бъде открит. 

При всички случаи, участието в сделка, договаряна само по телефона, без оферти, договори и финансо-

во-отчетни документи, но пък с обещания за огромни печалби носи висок риск за измама. Ако получи-

те подобно предложение, преди да сте вложили средства, консултирайте се с полицията, за да се увери-

те, че няма да бъдете въвлечени в престъпление.  

 

Подмяна на «фалшиви» банкноти 
Този вид измами също зачестиха напоследък. Извършват се в района на кредитни учреждения спрямо 

хора, току-що изтеглили голяма сума пари. На около 100 м от банката клиентът бива настигнат от чо-

век, облечен с дрехи съответстващи на представата за банков чиновник или охранител, и му съобщава, 

че в банката е постъпила партида фалшиви (или белязани от полицията) банкноти и изтеглената от не-

го сума е изплатена от тях. За по-голяма сигурност, подмяната им с редовни банкноти трябва да бъде 

извършена в изнесен офис на банката. Измамникът отвежда потърпевшия до обществена сграда с пове-

че входове и изходи (хотел, учреждение), оставя го да изчака във фоайе или чакалня и … не се връща 

повече. 

Полицията препоръчва на гражданите в подобен случай да изберат един от двата безопасни варианта:  

• Да кажат на чиновника, че ще отнесат парите за проверка в полицията и ако наистина се окажат фал-

шиви или белязани, ще се върнат да ги подменят.  

Да се върнат веднага на касата в банката с или без чиновника.  

 

«Социални услуги» 
 Част от измамниците подбират за жертви главно хора от третата възраст или хора живеещи в селата. 

Разчитат, че те са по-малко информирани за рисковете или че за тях е по-трудно да се свържат с поли-

цията. Напоследък зачестиха случаите, в които непознати мъже и жени се представят за социални ра-

ботници и представители на данъчните служби, предоставящи услуги по домовете. Те вземат авансово 

различни суми (обикновено около 50 лв.) за доставка на брикети, дърва, лекарства и др. социални услу-

ги или изпращат потърпевшия да донесе някъкъв документ и през това време извършват кражба от до-

ма. 

 

 Друг известен трик е, когато измамниците се представят за купувачи – на мед, на ракия, на 

селскостопанска продукция или животни. Понякога заплащат покупката с фалшиви банкноти. 

Друг път отвличат вниманието на домакина като искат да им обмени валута, развали едра 

банкнота, проверяват заедно дали е фалшива или просто имитират прилошаване и молят за 

чаша вода. Докато потърпевшият се занимава с един от «гостите», другият краде скътаните  в 

шкафа или под дюшека  пари. Полицията препоръчва на гражданите в подобни случаи да ис-

кат документи за самоличност и служебни документи на посетителите, и да не ги оставя сами 

в двора или в дома си дори за минута.Ако нещо в поведението на лицата им се стори съмни-

телно, да не се колебаят да позвънят на тел. 166. 
 

Следващото от изобретателните измамници са обажданията по телефона за катастрофи-

рали и пострадали ваши близки и роднини и искане на големи парични суми за освобождава-

нето им от отговорност. Получите ли такова обаждане трябва да знаете, че това е измама. В 

случай, че сте получили такова обаждане първото, което трябва да направите е да се обадите 

на ващите близки , зада се уверите, че те са добре. В никакъв случай не се съгласявайте да 

правите парични разплащания, защото това е сигуен белег, че ще бъдете измамени. 

Трябва да се знае, че извършителите на измами са много добри актьори и разполагат с богат 

репертоар от техники за заблуда, демонстрират състоятелност, възможности и влиятелни поз-

нанства, умело имитират съчувствие, добронамереност и желание да помогнат. Те са изклю-

чително ловки и изобретателни при извършване на престъпленията, а ние им помагаме с на-

шата наивност и желание за лесна печалба. 

 

Ако въпреки предпазните мерки станете жертва на измама 

или бъдете посетен от лица, предлагащи услуги по описани-

те схеми незабавно се обадете на тел. 166. Спешният телефон 

на полицията се избира безплатно от всички телефони. 

СЪОБЩЕНИЕ 

 

ВСИЧКИ ЛИЦА СЪС СКЛЮЧЕНИ 

ДОГОВОРИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЗЕ-

МЕДЕЛСКИ ЗЕМИ, ОБЩИНСКА 

СОБСТВЕНОСТ СЛЕДВА ДА ЗАП-

ЛАТЯТ ДЪЛЖИМИТЕ СУМИ ЗА 

СТОПАНСКАТА 2010/2011 ГОДИНА 

В ИНФОРМАЦИОННИЯ ЦЕНТЪР 

НА ОБЩИНА  

СМЯДОВО. 
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ОБЩИНА 

Целеви помощи за 

отопление за сезон 

2010/2011 

 
В Дирекциите за социално подпо-

магане започва приемането на 

молби-декларации за отпускане на 

целеви помощи за отопление за 

сезон 2010/2011, което ще продъл-

жи до 31 октомври. 

Те се подават съгласно Наредба 

РД-07-5 от 16 май 2008 г. за усло-

вията и реда за отпускане на целе-

ва помощ за отопление. Отделните 

хора и семействата трябва да дек-

ларират и вида на ползваното от 

тях отопление. Целевата помощ за 

електроенергия, твърдо гориво 

или природен газ се отпуска за 

период от 5 месеца. 

Изплащането се извършва на три 

пъти: до 30 ноември на текущата 

година - за отпуснатите целеви 

помощи за отопление през месеци-

те август и септември, до 31 де-

кември на текущата година - за 

отпуснатите целеви помощи за 

отопление през месец октомври и 

ноември и до 31 януари на следва-

щата година - за месеците януари, 

февруари и март. /с 

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ 

СЪВЕТ СМЯДОВО 

 

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от 

ЗМСМА, чл.19 от Правилника за 

устройство и дейността на Общин-

ски съвет ще се проведе поредното 

заседание на Общински съвет 

Смядово на 06.10.2010г. от 15:30 

часа в Конферентната зала на Об-

щина Смядово при следния  

дневен ред: 
1. Приемане на Програма за 

въвеждане на възобновяеми 

енергийни източници в об-

щинските сгради на Общи-

на Смядово. 

2. Готовността на община 

Смядово да се включи в 

постоянното въвеждане на 

задължителната предучи-

лищна подготовка за деца, 

навършили петгодишна 

възраст за учебната 

2010/2011г. 

3. Определяне на проект за 

ремонт на НЧ”Просвета-

1928”, с. Риш като приори-

тетен и отговарящ на прио-

ритетите на Общински план 

за развитие на Община 

Смядово 2009-2013г. 

4. Прекратяване на процедура 

за предоставяне на конце-

сия за воден обект-язовир 

“Александрово”, община 

Смядово. 

5. Докладни и питания.  

О Б Щ Е С Т В Е Н А   Т Р А П Е З А Р И Я  

 
Стартира отново проект „Обществени трапезарии” от  1 октомври 

2010 г., в цялата страна. Министърът на труда и социалната поли-

тика Тотю Младенов заедно с изпълнителния директор на институт 

„Отворено общество” Георги Стойчев и заместник-министър Ва-

лентина Симеонова дадоха старта на проекта в обществена трапеза-

рия в София. Хората, които ще получават топла храна за обяд са 

близо 10 000. В страната от 01.10.2010г.  ще работят 135 обществе-

ни трапезарии, една от които е и тази в община Смядово. Определе-

ни са 50-те ползватели, които до 31.12.2010г. ще получават безпла-

тен обяд-супа, основно ястие и хляб. Проектът ще обхване и перио-

да до края на април 2011 година и от октомври до декември 2011 

г.и цели да осигури помощ и подкрепа за най-уязвимите хора. Дей-

ностите се организират от Министерство на труда и социалната 

политика, фонд «Социално подпомагане» и Агенция за социално 

подпомагане. Проектът се реализира, благодарение на институт 

„Отворено общество” и Националния осигурителен институт, кои-

то безвъзмездно предоставят финансови средства. /с 
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12 октомври 

Ден на Българската Академия на Науките  

Годишнина от създаването на Българско кни-

жовно дружество (БКД) от Общо събрание, 

проведено на 12 октомври 1869 г. (26 до 30 

септември ст. ст.) в гр. Браила, Румъния. Приет 

е първият Устав на БКД, с тайно гласуване е 

избрано първото ръководство, което се състои 

от Настоятелство и действителни членове. За 

председател на Настоятелството е избран Ни-

колай Ценов. Всички присъстващи на Учреди-

телното събрание полагат клетва. С решение на 

Общото събрание от ноември 1878 г. седали-

щето на дружеството е преместено в София. 

На 6 март 1911 г. БКД се преименува в Българ-

ска академия на науките. С решение на Общото 

събрание от 29 юни 1984 г. за Ден на БАН е 

определен 12 октомври - денят на създаването 

на Българското книжовно дружество в Браила. 

 

13 октомври 

Европейски ден за пътна безопасност  

Чества се за първи път на 27 април 2007 г. по 

инициатива на Европейската комисия. Провеж-

да се в рамките на първата Световна седмица 

за пътна безопасност (23 -29 април 2007), обя-

вена от ООН и Световната здравна организа-

ция. 

 

14 октомври 

Петковден - начало на зимата  

Празникът в чест на Св. Параскева (Параскева 

на гръцки означава "петък" оттук и българския 

варинант - Петка)- Света Петка Търновска - 

Петковден, се смята за завършек на есента, а с 

това и на активния стопански цикъл. На този 

ден обикновено става заплождането на домаш-

ните животни, известно още като овча сватба 

или мърлене. В християнската митология Све-

та Петка се почита като покровителка на жени-

те и техните домашни дейности - предене, тъ-

кане, кроене, шиене. В района на Тракия около 

Петковден са известни специални жертвопри-

ношения на черни кокошки, наричани Кокоша 

черква, Господева черква, Божи дух и др. 

Преподобна Петка, наречена още Българска, е 

родена в град Епиват на Мраморно море през 

11 век. Води благочестив живот, а след смъртта 

й нейните мощи , които притежават целителна 

сила, се превръщат в символ на борбата за съх-

раняване на християнската култура от ислямс-

ката асимилация. Цар Иван Асен II ги пренася 

в Търново, където се пазят до превземането му 

от турците. След дълги странствания мощите 

намират покой в румънския град Яш, където се 

намират и досега. 

Именници са Петка, Параскева, Парашкева, 

Петко, Петкана, Пенка, Паро, Парун. 

 

19 октомври 

Почита се Йоан Рилски Чудотворец  

Преподобният Йоан Рилски Чудотворец е най -

великият български светец, в чието лице наро-

дът ни вижда покровител и застъпник пред 

Бога. Роден е около 876 г. в село Скрино, Дуп-

нишко. Умира на 18 август 946 г. на 70 -

годишна възраст.  

Приживе избира трудния път на отшелничест-

вото. Дните му минават в пост и молитва за 

благополучието на своя народ. Около него се 

събират последователи, които образуват първо-

то монашеско братство. Преди да напусне този 

свят, Свети Йоан написва завет към своите 

ученици и към целия народ, който и днес звучи 

поучително: "Ако ли се намери някой измежду 

вас, който сее плевели, раздори и други съблаз-

ни, такъв веднага го отстранете от вашето съб-

рание, за да не обърне това в разяждаща живе-

ница и да не се разпространи злото между доб-

рите". 

След неговата смърт учениците на Св. Йоан 

Рилски пренасят с почести тленните му остан-

ки от Рилската обител в древния Средец. През 

1183 г. мощите са пренесени в Унгария, но 

скоро след това отново са върнати в Средец. 

През 1195 г. цар Асен I тържествено пренася 

мощите на Свети Йоан в Търново, където оста-

ват почти три столетия. През 1469 г. реликвата 

е върната в Рилския манастир. 

 

            Приемни дни: 

 

 
Д-р Севи СЕВЕВ-кмет 

 Всяка СРЯДА-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 

 

 

 

 

 

 

ЧЕРНИТЕ КУКЕРИ С НАГРАДА ОТ ШЕСТИЯ КАРНАВАЛ  

НА ПЛОДОРОДИЕТО - ШУМЕН 2010 

 
Шестият Карнавал на плодородието „Шумен – 2010″ се проведе от 1 до 3 октомври т.г. 

Той беше открит от кмета на община Шумен Красимир Костов. Млади циркови артисти от София, гълтачи на 

огън, духови оркестри са само част от многобройните участници в тазгодишния фестивал - възпитаници на дет-

ските градини, училищата, институтите за извънучебни занимания с децата, представители на нестопански орга-

низации, читалища и пенсионерски сдружения. 

 

Зададената от организаторите тема беше„Плодородие“ и участниците я интерпретираха по различен начин. Част 

от тях бяха и представителите на читалищата в гр. Смядово и с. Веселиново – група „Юнаците” и Черните куке-

ри. Журито бе в състав: председател актьорът Стефан Сотиров – почетен гражданин на Шумен, Слави Бонев – 

режисьор на Карнавала на хумора и сатирата в Габрово, Ути Бъчваров – шоумен, Мария Георгиева – експерт в 

Регионалния исторически музей, и Здравка Стоянова – началник на отдел „Култура“ в община Шумен. Награди-

те бяха обявени в края на карнавала: Ансамбъл за народни  песни и танци „Шумен" спечели наградата на кмета 

на общината; Специална награда на „Ники БТ" отиде при Народно читалище „Добри Люцканов" с. Васил Дру-

мев. С участие на група  във Фестивала на цветята в  Дебрецен, Унгария през 2011 г. бяха наградени НЧ „Б. Пе-

нев" и ІІ основно училище „Д-р Петър Берон". 

НЧ „Просвета" с. Илия Блъсков, НЧ „Отец Паисий" с. Градище и група „Черните кукери" НЧ 

„Съзнание" с. Веселиново, община Смядово  спечелиха  участие във фестивала на маскарадните игри в 

Перник 2011 г. 

С участие в Карнавала  на хумора и сатирата в Габрово  през 2011 г. бяха наградени НЧ „Развитие" с. Салмано-

во, НЧ „Асен Златаров" кв. Дивдядово  и Руски клуб „Славяни 2000" - Шумен. 

НЧ  „Христо Ботев" с. Мараш и НЧ „Васил 

Друмев" с. Драгоево получиха като награда 

участие във фолклорен събор „Капитан Дядо 

Никола"  в Трявна. 

Участие през 2011 г. в Национален детски фес-

тивал в  Несебър спечелиха Детско юношески 

театър „Бис" при ОДК и СОУ „С. Доброплод-

ни" - Шумен, а в празника на киселото мляко - 

Разград ще се включат сборна карнавална гру-

па от НЧ „Тодор Петков" - Шумен и НЧ 

„Просвета" с. Ивански. 

Детски занимателни игри като награди получа-

ват всички детски градини и Детска ясла № 6, 

участвали в Карнавала на плодородието Шу-

мен 2010. /с 


