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          Настоящият документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез 
Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа 
се носи от Агенция по заетостта чрез Главна 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. 

 Настоящата схема е за предоставяне възможност на младежи до 29-годишна 

възраст, завършили средно или висше образование (дипломирани)  да стажуват по специ-

алността си при работодател с цел повишаване конкурентноспособността на младежите 
на пазара на труда, което ще улесни прехода от образование към заетост. Ще спомогне за 

придобиване на ценен първи професионален опит, необходим за заемане на свободни 

работни места, заявени от работодатели: придобиване на професионален опит от младе-

жите по притежаваната от тях специалност и предотвратяване на тяхната деквалифика-

ция; съкращаване престоя на пазара на труда на лицата от целевата група, чрез включва-

нето им в стажуване; постигане на по-високи нива на заетост, доходи и социална интег-

рация на безработните младежи; постигане на комбинация от знания, умения, трудови 

навици и опит на младежите, съответстващи на изискванията на пазара на труда; обезпе-
чаване на квалифицирана работна сила на работодателите, съобразно специфичните им 

потребности; мотивиране на определените от работодателя наставници чрез допълните-

лен материален стимул, запазване на заетостта и утвърждаването на авторитета им на 

работното място; осигуряване на възможност за приемственост при усвояване на профе-

сионален опит и практически умения чрез наставничеството; възможност за наемане на 

младежите на постоянна работа след приключване на стажа, при проявен интерес от 

страна на работодателя; придобиване на трудов опит и стаж по специалността, като пред-

поставка за кандидатстване за работа при друг работодател; осигуряване възможност на 
младежите до 29 – годишна възраст за работа в България по придобитата от тях специал-

ност. 

        Проектът ще се реализира на територията на всички области и общини в Бъл-

гария. Продължителността му е 34 месеца, началото -  октомври 2010 г. Обща-

та стойност на проекта е 35 000 000 лева. 

        Средствата, предоставени за стажуване на представителите на целевата група, 

както и средствата, предоставени на наставниците, се считат за държавна 
помощ, съгласно Регламент 1998/2006 на Комисията, относно приложението 

на чл. 87 и 88 от Договора за ЕО за минималната помощ, ОВ L 379/28.12.2006! 

        Целевата група са безработни младежи до 29 г., регистрирани в дирекции 

“Бюро по труда” на територията на Република България, завършили средно 

или висше образование (дипломирани), без трудов стаж по специалността. 

        Очаква се 15 000 представители на целевата група да получат посреднически 

услуги, а  90 % от тези лица (13 500 души), да преминат успешно стаж по 

придобитата от тях специалност във висшето/средното училище, което ще 
улесни прехода от образование към заетост. Едновременно с това ще доведе 

до натрупване на ценен първи професионален опит,  необходим  за заемане  

на свободни работни места, заявени от работодатели 

 При реализацията на Проекта ще се спазват следните хоризонтални принципи 

на ОП “РЧР”: Равенство между половете и превенция на дискриминацията въз основа на 

пол, раса, етнически произход, религия или вярвания, увреждания, възраст или сексуална 

ориентация – задължителна интегрална част от всички политики и практики, финансира-
ни по линия на структурната помощ; партньорство – включване и овластяване на всички 

заинтересовани страни; добро управление на програми и проекти; устойчиво развитие. 

      В проекта могат да участват работодатели, които разкриват работни места във 

всички сфери на икономиката, с изключение на такива осъществяващи дей-

ности в сферата на селското, горското и рибното стопанство. Държавни и 

общински администрации и структури на съдебната система не могат да 

бъдат работодатели на лица, на които е осигурен стаж по настоящата 

операция! 
 Работодателите наемат по трудово правоотношение по КТ, одобрените от тях 

безработни младежи на разкритите работни места. От бюджета на Проекта се предоста-

вят на работодателя средства за осигуряване на заетост на всяко наето от него лице по 

Проекта, в размер на 300 лв. месечно за период от 6 месеца и нормативно предвидените 

месечни осигуровки. 

 Работодателите назначават по условията на чл.119 от КТ, определени  от тях 

наставници. От бюджета на Проекта се предоставят на работодателя средства за възнаг-

раждение на всеки определен от него наставник, в размер на ½ от минималната работна 

заплата за страната за период от 6 месеца и нормативно предвидените месечни осигу-

ровки. Всеки наставник отговаря за минимум 1 и максимум 7 души от целевата група. 

 Изисквания към безработните лица от целевата група за участие в Про-

екта: Да са регистрирани в дирекции “Бюро по  труда”; Да са на възраст до 29 г.; Да са 

със завършено средно или висше образование /дипломирани/; Да са без трудов стаж по 

придобитата специалност. Безработните лица от целевата  група подават в дирекции 

“Бюро по  труда”  Заявление /по образец/ за участие в Проекта. 
 Работодателите подават в ДБТ следните документи: Заявка за разкриване 

на работно място /по образец/; Удостоверение за актуално състояние, в оригинал или 

нотариално заверено копие, издадено в рамките на 6 месеца преди датата на подаване на 

Заявката или копие на ЕИК (единен идентификационен код), съгласно чл. 23 от Закона за 

търговския регистър, или копие на документ за регистрация по БУЛСТАТ, заверено  

„Вярно с оригинала”; Удостоверение от съответната териториална дирекция на Нацио-

налната агенция за приходите за наличието или липсата на задължения, издадено в рам-

ките на 1 месец преди датата на подаване на Заявката; Удостоверения от съответния съд 
по регистрация на юридическото лице за обявяване в несъстоятелност и ликвидация /не 

се изисква за работодатели с ЕИК/; Свидетелство за съдимост на управителя и членовете 

на управителния орган; Декларация по Проекта /Образец 1/; Декларация за получени 

държавни помощи  /Образец 2/; Трудов договор на наставника по Проекта, с който се 

доказва, че наставника притежава минимум една година стаж по специалността, по която 

ще обучава наетото безработното лице. 

В резултат на кризата се наблюдава нарастване и в броя и дела на квалифици-

раните безработни младежи и безработните младежи със средно и висше образование. 
Като сериозна пречка пред интегрирането на младежите до 29 години на пазара на труда 

се очертава именно изискването на повечето работодатели за наличие дори на минимален 

опит по специалността. 

В края на проекта през 2013 г., 13 500 лица трябва да са преминали успешно 

стаж по придобитата от тях специалност с възможност за последваща заетост.  

За нашата община документи се подават в Дирекция Бюро по труда - Смядо-

во. За повече информация: адрес: гр. Смядово, ул. “Славянска” № 2а и на телефон 
05351/21-95. /с 

 

7 среща на местните власти 

 
 От  13 до 15 октомври т.г.,  в к.к. Албена се прове-
де Седмата годишна среща на местните власти, чийто органи-

затор е НСОРБ.  В нея участие взеха кметът на община Смя-
дово д-р Севи Севев, председателят на Общинския съвет 

Михал Жечев, секретаря на общината Василка Недялкова и 

Димитрина Маринова еколог на община Смядово.  
 Общински лидери, експерти и представители на 

централната власт  дискутираха  тенденциите в развитието на 

местното самоуправление в България в рамките на провежда-
ните форуми и дискусии през трите дена. Срещата е уникал-

но събитие,  на което представителите на местната власт имат 
възможност за придобиване на нови умения, за споделяне на 

идеи, за обсъждане на бъдещите общински реформи. В сре-

щата участваха президентът Георги Първанов, премиерът 
Бойко Борисов и министрите Томислав Дончев и Симеон 

Дянков. 
 През първия ден бяха представени разнообразни 

успешни общински практики в различни сфери на дейност – 

публична етика на местно ниво; актуални проблеми на коор-
динацията между общини и областни управители; техноло-

гии, материали  и оборудване за управление на води, отпадъ-

ци и енергийна ефективност; модерно местно управление, 
базирано на информационните технологии; Общината – при-

ятел на детето. 
  Вторият ден бе посветен на проблемите на общи-

ните в подготовката и управлението на европроекти. 

  Третия  ден се обсъждаха новите Закон за местните 
данъци и такси и Закон за местните финанси, проектът на 

Избирателен кодекс и бюджет 2011 в контекста на финансо-

вата децентрализация. 

  По време на срещата участниците във форума 

имаха възможност да посетят  търговското изложение 

„ОБЩИНСКО ЕКСПО”. /с 

ФА “Бяла Неда” и Детско юношески ансамбъл при 

НЧ “Братство 1860”, гр. Смядово получиха своите 

сертификати за категоризация 

Среща на набор 1945г. 

Детско творчество 

Календар  

Решения на Общински съвет Смядово 

Кратки новини 

Лични асистенти 

ДВГ “Маргаритка” отново се завърна с награ-

ди от поредното участие 

Агенция за социално подпомагане 

Дирекция „Анализ, административно и ин-

формационно обслужване” 

Проект „Подкрепа за достоен живот” по 
Схема 

за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ: 

BG 051PO001-5.2.09 „ Алтернативи”  

ДА СТЕ ЖИВИ И ЗДРАВИ! 

ЧЕСТИТО НА СЕМЕЙСТВО МИГЛЕНА И 

ЮЛИЯН ЙОРДАНОВИ, КОИТО ИМАТ ТРИ 

ДЕЧИЦА-ЗОИ, ЗЛАТИНА И ЖУЛИЯН! 

Ръководството на община Смядово и редак-

ционната колегия на инф.бюлетин”Смядово” 

желаят много здраве, късмет и  

семейно щастие! 

Нека децата растат здрави и щастливи! 

1. За ползватели на социалната услуга „Личен асистент” могат да 

кандидатстват хора с трайни увреждания, нуждаещи се от постоянна 

грижа/обслужване, в т.ч. деца с трайни увреждания, отговарящи на едно от 

следните изисквания: 

лица с 90 на сто и над 90 на сто трайно намалена работоспособност или вид и 

степен на увреждане, с определена чужда помощ; 

лица с 90 на сто и над 90 на сто  трайно намалена работоспособност или вид 

и степен на увреждане, без чужда помощ, както и  

лица с по-нисък процент на трайно увреждане - с установена невъзможност за 

самостоятелно обслужване към момента на оценка на потребностите; 

деца на възраст до 16 години с 50 на сто и над 50 на сто вид и степен на 

увреждане или деца на възраст от 16 до 18 години с 50 на сто и над 50 на сто 

степен на трайно намалена работоспособност, с определена чужда помощ или 

с установена невъзможност за самостоятелно обслужване към момента на 

оценка на потребностите. 

2. Включването на лица с трайни увреждания, които не могат да се 

самообслужват сами, в настоящия проект  се реализира на три етапа: 

 І-ви етап: Документи се подават от 08 до 22 ноември 2010 г;  

 Предоставяне на социалната услуга - 14 месеца, от 10.01.2011 г.; 

 ІІ-ри етап: Документи се подават от 10 до 24 януари 2011 г.;  

 Предоставяне на социалната услуга - 12 месеца, от 10.03.2011 г.; 

  ІІІ-ти етап: Документи се подават от 08 до 22 ноември 2011 г.;   

 Предоставяне на социалната услуга - 2 месеца, от 08.01.2012 

година. 

В първия етап право за подаване на документи за включване в програмата се 

дава и на отпаднали лица от услугата „Личен асистент” по Национална програма 

„Асистенти за хора с увреждания”. 

Във втория етап – право за подаване на документи за включване в програмата 

се дава и на лица, ползващи услугата «Личен асистент»  по Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси” – фаза Втора, към момента на подаване на 

документи по настоящия проект. 

В третия етап, с времетраене за предоставяне на социалната услуга – два 

месеца, ще могат да кандидастват лица от целевата група, необхванати към 

момента. 

 

3. За лични асистенти по проекта могат да кандидатстват лица в 

трудоспособна възраст, отговарящи на едно от следните изисквания: 

 безработни лица;  

трудово заети лица:  наети или самонаети, които  могат да извършват 

допълнителен почасов труд; 

неактивни лица (студенти или придобили право на професионална пенсия за 

ранно пенсиониране - в трудоспособна възраст), които  могат да извършват 

допълнителен почасов труд. 

Поощрява се включването на трудоспособни лица, които са т.нар. външни за 

семейството, с цел възможност за по-активно участие в социално-икономическия 

живот на зависимите членове на семейство, в което се полагат грижи за лице с 

трайно увреждане. 

Кандидат за личен асистент може да бъде и член на семейството на кандидат-

потребителя (син/дъщеря, родител/попечител/настойник, съпруг/а, съжителстващо 

на семейни начала лице, друг член на домакинството), който е в трудоспособна 

възраст. 

За задоволяване на специфични потребности на хората с увреждания, би било 

добре да има кандидати за лични асистенти  - лица с помагащи професии, които  

могат да извършват почасов труд. 

Кандидати, които притежават знания и практически умения за предоставяне на 

услугата „Личен асистент” (преминали обучителни курсове и извършвали 

социалната услуга по други проекти и програми), не се ползват с предимство. Те 

кандидатстват на общо основание, като одобрените по настоящия проект няма да 

бъдат включвани в обучителните курсове. 

4. Процедурата за включване на лични асистенти се провежда в същите 

три етапа, както за кандидатите за ползване на социалната услуга: 

 І-ви етап: Документи се подават от 08 до 22 ноември 2010 г;  

 Предоставяне на социалната услуга - 14 месеца, от 10.01.2011 г.; 

 ІІ-ри етап: Документи се подават от 10 до 24 януари 2011 г.;  

 Предоставяне на социалната услуга - 12 месеца, от 10.03.2011 г.; 

  ІІІ-ти етап: Документи се подават от 08 до 22 ноември 2011 г.;   

 Предоставяне на социалната услуга - 2 месеца, от 08.01.2012 

година. 

Сроковете за приемане на заявленията  се оповестяват своевременно 

преди всеки от етапите на гражданите на съответната община (район): на видно 

място в сградата на администрацията, чрез местните средства за информация, чрез 

брошури, осигурени от екипа на национално ниво.   

 Всеки, който подава документи за личен асистент, следва да бъде 

информиран ясно и точно  за процедурата по оценката и класирането: явяване на 

интервю; при класиране за услугата – включването му в Банка лични асистенти в 

общината (района),  участие в обучение (ако не е преминал курс по сходни проекти 

и програми), участие в среща/и с одобрени потребители за избора им на личен 

асистент, сключване на договор (трудов или за услуга). 

Потенциалните кандидати трябва да бъдат информирани и за това, че 

настоящият проект дава възможност един личен асистент да може да работи с 1 

(един) или повече потребители на услугата, но в различно време и не повече от 

общо 160 часа на месец.  

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна 

програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, 

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз  

 

ЛИЧЕН АСИСТЕНТ 



Стр. 2 СМЯДОВО ТОВА ВИ ИНТЕРЕСУВА 

ДВГ “МАРГАРИТКА” С ПОРЕДЕН УСПЕХ 

 В периода 15 -17 октомври т.г. в гр. Пловдив се проведе Националния конкурс за детско-

юношеско творчество “С песен и обич творим добро”, в който взе участие и Детска вокална група 

“Маргаритка”. Организатори на конкурса са Детска вокална формация “Омайниче” и Военен клуб - 

Пловдив с подкрепата на Община Пловдив. Той включва три категории: конкурс за вокални формации; 

конкурс за индивидуални изпълнители; конкурс за музикално-сценично творчество. Участниците са 

оценявани от компетентно жури с председател: доц. Стефка Оникян-преподавател в НМА и НБУ и чле-

нове:  Мая Райкова-продуцент в БНР, Юлиян Слабаков-композитор, Васил Караманлиев-ръководител 

на театрално студио, Таня Орманова-директор на конкурса и ръководител на ДВФ “Омайниче”. В кон-

курсната програма участниците изпълняват две песни, едната от които е задължителна от репертоара на 

ДВФ”Омайниче”. 

 С какво този конкурс беше по-различен от останалите? С това, че малките “маргаритки” са по-

раснали от миналогодишното си участие в конкурса, научили са нови още по-хубави песни, придобили 

са по-голямо самочувствие. 

 С какво този конкурс приличаше на другите? С това, че за пореден път и ръководители, и из-

пълнители доказаха своя талант, воля и трудолюбие, любов към музиката. Пътя, по който върви групата  

от създаването си е пътя на чистата и искрена любов към музиката, към творчеството. Подкрепяни от 

своите ръководители и родители децата развиват своя  талант. 

 И резултатите са налице. Те сами говорят за признанието, което получават от оценяващите ги и 

от публиката. 

 

 ВТОРА НАГРАДА В КОНКУРСА ЗА ВОКАЛНА ФОРМАЦИЯ 

 ВТОРА НАГРАДА В КОНКУРСА ЗА ИНДИВИДУАЛНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ НА ЕКАТЕРИНА ПЕТКОВА 

 НАГРАДА  ЗА УСПЕШНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА РЪКОВОДИТЕЛИТЕ НА ГРУПАТА-ДИМИТРИЧКА ДИМОВА И СТОЯН ШАЙКОВ 

 НАГРАДА НА ДЕТСКОТО ЖУРИ ЗА НАЙ-ДОБРО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЕСЕН НА ДВФ”ОМАЙНИЧЕ” ЗА ДВГ”МАРГАРИТКА” 

 НАГРАДА НА ДЕТСКОТО ЖУРИ ЗА НАЙ-ДОБРО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЕСЕН НА ДВФ”ОМАЙНИЧЕ” ЗА ЕКАТЕРИНА ПЕТКОВА 

 

Освен предметните награди - грамоти, журито връчи и парични премии. Конкурсните изпълнения, церемонията по награждаването ще бъдат излъчени по Нова Българска телеви-

зия. 

Постигнатите успехи още веднъж доказват професионализма на Димитричка Димова и Стоян Шайков и безспорния талант  на малките изпълнители. 

С вяра в собствените сили и хъс за победа всички те гледат към бъдещите участия готови да 

завоюват  нови  върхове. /с 

 

Лауреатите на конкурса “С песен и обич творим добро” бяха посрещна-

ти и поздравени от  д-р Севи Севев - кмет на община Смядово 

Малката Катя е щастлива от полученото 

признание 

Връчване на наградите 



Стр. 3 
Брой 21(106) ОБЩИНА 

РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СМЯДОВО ОТ ПРОВЕДЕНОТО ЗАСЕДАНИЕ 

НА 6 ОКТОМВРИ 2010 Г. 

РЕШЕНИЕ № 265 

 Общински съвет Смядово приема Програма за въвеждане на възобновяеми енергийни източници в об-

щинските сгради на Община Смядово. 

 

РЕШЕНИЕ №266 

Приема включването на община Смядово в проекта за въвеждане на задължителна предучилищна под-

готовка на деца навършили петгодишна възраст за учебната 2010/2011 година. 

 

РЕШЕНИЕ №267 

Общински съвет – Смядово определя проекта за ремонт на НЧ”Просвета – 1928” с.Риш като приорите-

тен и дейностите на проекта отговарят на приоритетите на Общинския план за развитие на община Смядово 

2009 – 2013 г. 

 

РЕШЕНИЕ № 268 
1.Общински съвет Смядово подкрепя намерението на Сдружение Народно читалище „Васил Левски-

1902” с.Янково. 

2.Общински съвет Смядово потвърждава, че дейностите по проекта отговарят на приоритетите на Пла-

на за развитие 2007-2013 г на община Смядово. 

 

РЕШЕНИЕ № 269 

 1.Общински съвет Смядово подкрепя намерението на Сдружение Народно читалище „Съзнание-1927” 

с.Веселиново 

 2.Общински съвет Смядово потвърждава, че дейностите по проекта отговарят на приоритетите на Пла-

на за развитие 2007-2013 г на община Смядово. 

 

РЕШЕНИЕ № 270 

1.Дава съгласие община Смядово да кандидатства за безвъзмездна финансова помощ по настоящата 

схема с проект „Подмяна на водопровод от ОК.68 до ОК.195 в с.Веселиново и водопровод от ОС.106 до ОК.90 

с.Кълново, община Смядово.” 

2.Потвърждава, че дейностите по проекта отговарят на приоритетите на Плана за развитие 2007-2013 

г.на община Смядово. 

3.Упълномощава кмета на общината да извърши всички необходими действия по изготвянето и внася-

нето на проекта, съгласно изискванията на Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райо-

ни 2007-2010г. 

 

РЕШЕНИЕ № 271 

1.Дава съгласие общината да кандидатства за безвъзмездна финансова помощ по настоящата схема с 

проект „Корекция на река Смядовска укрепване на бреговете-І етап от км. 3+923 до км. 4+038.35 и ІІ етап от 

км. 4+038-35 до км.4+170.44”. 

2.Декларира, че предназначението на обектите на интервенция по предложения проект, няма да бъде 

променяно за период не по-малък от 5 години след приключване на дейностите по проекта. 

3.Потвърждава, че дейностите по проекта отговарят на приоритетите на Плана за развитие 2007-2013 г. 

на община Смядово. 

4.Дава съгласие община Смядово да съфинансира реализацията на проекта с минимум 5% от  общата 

стойност. 

5.Упълномощава кмета на общината да извърши всички необходими действия по изготвянето и внася-

нето на проекта, съгласно изискванията на Управляващия орган на ОПРР. 

 

РЕШЕНИЕ № 272 
1.Дава съгласие за изработване на Лесоустройствен проект за период от 2011-2021 година на гори от 

горския и поземлен фонд, собственост на община Смядово. 

2.Упълномощава кмета на община Смядово да предприеме необходимите действия по възлагане на из-

работването на Лесоустройствения проект на горите от горския и поземлен фонд, собственост на община 

Смядово. 

 

РЕШЕНИЕ № 273 

На основание чл. 21, ал.1, т.8, съгласно чл. 27, ал.5 от ЗМСМА, чл.35, ал.5 във връзка с чл. 34, 

ал.4,изр.1, предл.3 от ЗОС  отменя т.2.1 от Решение № 204 по протокол № 8 от 15.10.2005 година на Общинс-

ки съвет Смядово. 

 

РЕШЕНИЕ №  274 

 Общински съвет – Смядово отпуска финансова помощ в размер на 200.00 лв. на лицето Румен Мари-

нов Стоянов, живущ на ул.”Любен Каравелов” № 34 гр.Смядово, общ Смядово, обл.Шумен. 

 

Председател на Общински съвет  Смядово  

Михал Жечев 

 Утвърдени са 21 работни 

места за сформиране на 

аварийни групи в Община 

Смядово. Работещите по тази 

програма ще извършват 

дейности на територията на 

цялата община свързани с 

преодоляване на последиците от 

неблагоприятните зимни 

климатични условия. 

 В Дирекция „Социално 

подпомагане”В.Преслав-Смядово са 

обработени 58 броя молби на 

социално слаби семейства, желаещи 

да се възползват от възможността за 

подпомагане със 150 лева в началото 

на новата учебна 2010/2011 година. 

Еднократната помощ се превежда по 

банков път и е предназначена за 

закупуване на облекло, учебни 

пособия и материали за учениците.   

Подписан е договорът между 

Община Смядово и 

Министерството на труда и 

социалната политика за 

финансиране на проекта за 

подпомагане на възрастните 

хора в Община Смядово-

откриване на Дневен център 

за стари хора в гр. Смядово. 

По този проект ще бъде 

направен ремонт на сградата 

на Клуба на пенсионера в 

град Смядово, ще бъде 

осигурен обяд на 50 крайно 

нуждаещи се пенсионери, 

както и медицинско 

обслужване. Очаква се 

проекта да стартира през 

месец ноември. 

 В  н а ч а л о т о  н а 

с т о п а н с к а т а  г о д и н а  с а 

проведени 2 търга за отдаване 

на земи под наем от общинския 

поземлен фонд. В резултат са 

наети 250дка. обработваеми 

площи. Предстои сключване на 

договорите със спечелилите 

участници в търговете. 
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Ден на народните будители  

 

 Посветен на делото на книжовни-

ците, просветителите, борците за нацио-

нално освобождение съхранили духовните 

ценности и морал на българската нация 

през вековете. Сред тях са имената на: 

Йоасаф Бдински, Григорий Цамблак, Конс-

тантин Костенечки, Владислав Грама-

тик, поп Пейо, Матей Граматик, св. Иван 

Рилски, Неофит Бозвели, братята Дими-

тър и Константин Миладинови, Георги 

Стойков Раковски, Васил Левски, Христо 

Ботев, Иван Вазов, Стефан Караджа, 

Хаджи Димитър, Любен Каравелов, Добри 

Чинтулов и още стотици радетели за на-

родна свяст и българско самосъзнание.  
 За първи път Денят на народните 

будители се чества през 1909 г. в Пловдив. От 

1 ноември 1923 г. с указ на цар Борис Трети е 

обявен за общонационален празник в памет на 

заслужилите българи. През 1945 г. е забранен. 

Честването му се възстановява със Закона за 

допълнение на Кодекса на труда, приет от 36-

ото Народно събрание на 28 октомври 1992 г., 

когато е обявен официално за Ден на народни-

те будители и неприсъствен ден за всички 

учебни заведения в страната. 

 Паисий Хилендарски - прекарва 

живота си в Атонския манастир. Осъзнава 

тежкото положение на своя народ и насоч-

ва своите сили към пробуждане и осъзна-

ване на сънародниците му да не се отказ-

ват от българския език и народност. Сочи 

пътищата за национално възраждане и ос-

вобождение от чуждо робство - гръцко 

духовно подтисничество и турски полити-

чески гнет. Отбелязва блестящите военни 

победи на българските владетели срещу 

противници като Византия. В своята исто-

рия Паисий дава могъщ сигнал, с който 

пробужда съзнанието на народа, който да 

се освободи от страха към окупаторите на 

българските земи.  

 Последовател на делото на Паи-

сий се оказва Стойко Владиславов. Среща-

та му с Паисий в Котел през 1865г. се оказ-

ва съдбоносна за неговата бъдеща дейност. 

Прави първият препис на Паисиевата исто-

рия.  Гонен от гърци и турци, той с пълно 

себеотрицание просвещава българските 

деца. Своята автобиография озаглавява 

“Житие и страдание грешнаго Софрония”. 

  Не бива да се отминава и името на 

българския учен д-р Петър Берон. В своята 

книга “Рибен буквар” излага свой проект 

за преустройството на българската просве-

та. Определено се обявява против старата 

килийна система на обучение и предлага 

нова модерна методика по подобие на дру-

ги напреднали  страни - взаимоучителен 

метод. Той също е и голям дарител. В края 

на живота си, извън България, д-р Петър 

Берон завещава всичките си имоти и сред-

ства за развитието на учебното дело в Бъл-

гария. 

 Много още са народните будите-

ли, които са дали скъпа дан за просвеще-

нието и революционното дело на българс-

кия народ. Тяхната дейност е пословична и 

никой не може да ги изтръгне от сърцата и 

душите на българския народ, тяхното бла-

городно водачество, което трябва да прие-

маме като бащинска плащеница. Те не са-

мо радуват за свобода, но и вземат активно 

участие в борбата  за нейното постигане. 

Тяхната откровена мисъл за това което е 

било, което е  и което трябва да стане за в 

бъдеще в  нашата история не е преходна. 

Тя осветява пътя към реализиране на на-

шите мечти за възход, за цялостно разви-

тие като нация, съградила непоклатимите 

основи на човешката мъдрост и прогрес, 

спокойствие и свобода. / М. Филипов 

 

            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 

 

 

 

 

 

 

Представяме ви: Петя Янкова   

 ІV”а” клас,  

СОУ „Св. Св. Кирил и  

Методий”  

гр. Смядово 

 

Белите козички 

 
Край едно поле живяло едно козле. 

Когато пораснало то станало козица. 

С дълга бяла брадица. 

Всеки ден то пасло тревица, 

и един ден намерило си хубавица. 

Родили си козленца. 

Три малки детенца. 

Те пораснали щастливи 

и станали красиви. 

Но един вълк се показал 

изял ги всичките и казал: 

-Угощение аз имах сладко- 

чуйте и какво стана след малко. 

Дошъл ловецът и застрелял крадеца. 

Така козлетата спасили. 

Извадили ги от корема.  

И всички станали красиви. 

Моето семейство 

 
Когато сутрин стана 

на мама и на татко аз разчитам. 

Истории да ми разказват  

много аз обичам. 

 

Харесва ми прегръдката на мама 

тя е толкова голяма. 

Харесва ми гласът на татко 

това е толкова сладко. 

 

Истории ми разказват те  

и ми харесват всичките. 

Обичта ми идва от сърцето 

обичам ги до края на небето. 

 

Но освен мама, 

но освен татко 

в моето сърце  

появява се и батко. 

 

Караме се, но е за кратко. 

С домашните ми помага той. 

Обичам го! 

И с целувка по бузка ще го докажа. 

Честит юбилей, набор 45 от  

гр. Смядово 

 
 На 25 септември 2010г. 65 - годишните от 

град Смядово празнуваха своя юбилей.  

 Много веселие, песни се пяха, хора и ръче-

ници играха, разказваха се спомени мили, сякаш 

вчера са били.  

 Времето много бързо неусетно мина и се 

разделихме с надежда всеки от нас да присъства на 

70-тия годишен юбилей.  

 Дано Бог да благослови всички и да помог-

не да осъществим нашата мечта. 

Върбинка Маркова 

ФОЛКЛОРЕН АНСАМБЪЛ 

“БЯЛА НЕДА” И ДЕТСКО-

ЮНОШЕСКИЯ ФОЛКЛОРЕН 

АНСАМБЪЛ ПРИ 

НЧ”БРАТСТВО 1860”  

ПОЛУЧИХА СЕРТИФИКАТИ-

ТЕ ЗА КАТЕГОРИЗАЦИЯ  

 

 

 В навечерието на отбе-

лязването на 150-тата годишнина 

на НЧ”Братство 1860”, гр. Смядо-

во следващия месец, двата фолк-

лорни ансамбъла “Бяла Неда” и 

Детско-юношеския ансамбъл по-

лучиха сертификатите за катего-

ризация ПЪРВА КАТЕГОРИЯ, с 

което те са пълноправни членове 

на Международната организация 

за народно изкуство Общество за 

фолклор-българска секция. 


