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Среща на родовете в село Кълново 

 

Животът ги събра отново 

 

Календар 

Проведе се учебно занятие 

Важна информация за шофьорите 

Какво трябва да знаем за преброяване 2011? 

150 години Народно читалище „Братство 1860”  

град Смядово 
 

 През тази година Народно читалище „Братство 1860” гр. Смядово отбелязва своята 150-та го-

дишнина. Основано през далечната 1860г., вече век и половина то е духовно средище, което съхранява и 

предава културните ценности на местните жители. Фолклорните самодейни състави и библиотечния 

фонд, който непрекъснато се обновява и допълва са гордост за читалището. През своето съществуване 

само по време на Първата световна война читалището е преустановило своята дейност. Първата сграда 

на читалището е малка постройка в двора на черквата с две помещения – едното за училище, а второто - 

за читалище. Новата сграда започва да се строи през 1938г. с пари на смядовци и техния доброволен 

труд. Изграждането продължава 10 години. От тогава до днешни дни много хора са свързали живота си 

с дейността на културната институция, сред които оперната певица Александрина Милчева, пианистка-

та проф. Милена Моллова. Сега председател на читалищното настоятелство е Ангел Петров, а художес-

твен ръководител на самодейните състави е Ганка Богданова. Своя празник читалището ще отбележи с 

тържествен концерт на 19 ноември 2010г., в който участие ще вземат всички самодейци. /с 

1 ноември - Ден на българските будители 

 С поднасяне на цветя във Възрожденския комплекс в Смядово, където се намира старото килийно училище, учениците 

от СОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, гр. Смядово отбелязаха 1 ноември – Деня на будителите. Приветствие и послание за съх-

раняване на традицията и за вдъхновение от делото на българските будители към всички отправи директорката на СОУ Смядо-

во Марияна Живкова. По повод празничния ден са направени и презентации на ученици от СОУ Смядово за значението на дей-

ността на будителите в историята на България, чието представяне е било в петък /29.10.2010г./.  /с 

ПРИЕТА Е СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ НА ОБЛАСТНО НИВО В ОБЛАСТ ШУМЕН  

ЗА ПЕРИОДА 2011-2015Г. 

 Над 27 вида социални услуги да стартират през следващите пет години в шуменска област. Това предвижда Стратегията за развитие на социалните услуги на областно ниво, която беше утвърдена на засе-

дание на Областния съвет за развитие, ръководено от областния управител Димитър Александров и на която присъстваха Радостин Димитров - зам.-кмет по социални дейности в Община   Смядово и Василка Недял-

кова-секретар на Община Смядово. Стратегията е разработена като секторна политика към Областната стратегия за развитие и обхваща периода от 1 януари 2011 г. до 1 януари 2016 г. “Планирането е извършено 

след анализ на тенденциите в демографското и социално-икономическото развитие в област Шумен”, е подчертала  заместник-областният управител д-р Емилия Станчева, ръководител на Областния оперативен 

екип за изготвяне на стратегията. Четири са заложените стратегически цели в документа - превенция на социалното включване, деинституционализация и развитие на алтернативни социални услуги, развитие на 

човешките ресурси и развитие на междусекторно сътрудничество и междуобщински партньорства. “Целта е в края на периода да бъдат разкрити повече на брой социални услуги, от които могат да се възползват 

всички, които имат съответните потребности - деца, семейства, хора с увреждания, стари хора, групи от малцинствените етноси”, е обяснила  д-р Станчева. Според изготвената финансова рамка за реализацията на 

стратегията ще са необходими 50 349 000 лв., като 99% от средствата са държавно делегирани дейности.  Нова дейност, от която ще могат да се възползват и жителите на община Смядово е откриването на Цен-

тър за обществена подкрепа в град Велики Преслав, като такива центрове ще бъдат открити и в Шумен, Венец, Хитрино и Нови пазар. Основните дейности, които ще извършва Центъра са: превенция на изоставяне-

то, превенция на насилието и отпадане от училище, деинституционализация и реинтеграция на деца, обучение в умения за самостоятелен живот и социална интеграция на деца от институции, консултиране и подк-

репа на семейства в риск, консултиране и подкрепа на деца с противообществени прояви, подкрепа за професионално ориентиране на деца и младежи и др. Към центровете ще бъдат открити и приеми за деца. Нова 

дейност, планувана за осъществяване през 2011год. е откриването на Център за социална рехабилитация и интеграция в Смядово за възрастни хора с увреждания. Освен съществуващите две защитени жилища се 

очаква да бъдат открити още две за общо 16 лица. Дейността е планувана за 2012г. Домашния социален патронаж ще продължи своята дейност. Във всички общини от областта ще продължат да се предлагат услуги-

те „Личен асистент”, „Социален асистент” и „Домашен помощник”. Те се финансират по национални и оперативни програми, където средствата се отпускат след изготвяне и одобрение на проектно предложение. За 

стари хора със затруднения в самообслужването, с нужда от резидентна грижа през 2013г.е планувано откриването на Дом за стари хора в Смядово, където потребителите ще получават адекватно и съобразено с 

нуждите им медицинско и социално обслужване. /с 

В празничния ден 1 ноември 2010г. 



Стр. 2 СМЯДОВО ТОВА ВИ ИНТЕРЕСУВА 

 До 12.11.2010г. се приемат проектните предложения по националната програма „От социални 

помощи към осигуряване на заетост” за 2011г. Програмата цели да осигури заетост и социална интегра-

ция на безработни лица, обект на месечно социално подпомагане чрез разкриване на работни места в 

общополезни дейности на територията на предприятия без държавно и/или общинско участие; дейности, 

насочени към подобряване условията на труд и работна среда на територията на собственото им предп-

риятие в сгради и постройки, в които се осъществява трудовата дейност и се поддържа целогодишна 

постоянна заетост на работните места в предприятието. Тези дейности са допустими за работодатели, 

които осъществяват основна производствена дейност от промишленото производство и/или от произ-

водството на строителна продукция; дейности в основното промишлено производство и производство на 

строителна продукция, водещи до повишаване на умения, квалификация и конкурентоспособност на 

наетите лица на свободния пазар. По програмата могат да кандидатстват с проекти работодатели, които 

са: областна и общински администрации и общински предприятия, държавни предприятия и институ-

ции, извършващи общополезни дейности, юридически лица с нестопанска цел, предприятия без държав-

но и/или общинско участие. Допълнителна информация за програмата може да бъде получена на интер-

нет страницата на Агенцията по заетостта с адрес: www.az.government.bg или в Дирекция „Бюро по тру-

да” – Шумен. За 2011 година за област Шумен са предвидени 470 бройки. За община Смядово – 5. Про-

ектните дейности ще се изпълняват в периода януари-декември 2011година – 12 месеца, като наетите 

лица ще работят на 6-часов работен ден. /с 

НАБИРАТ СЕ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО  

НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА “ОТ СОЦИАЛНИ  

ПОМОЩИ КЪМ ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗАЕТОСТ” 

ВНИМАНИЕ             

                                                                             ВАЖНО 
 

 Полицейската Акция „Светлина", която стартира на 1 ноември, тази година ще бъде 

без предупредителен период. Санкции ще се налагат от първия ден. 

 

 Акция „Светлина" традиционно се провежда през първите 21 дни на ноември. Ще се 

извършва засилен контрол за техническата изправност на автомобилите - основно ще се сле-

ди за  гумите и дали водачите управ-

ляват автомобилите си с включени 

къси светлини. Санкцията за шофи-

ране без светлини е 20 лв., а за неиз-

правни гуми глобата е 50 лв., отне-

мат се и 5 контролни точки. Всички 

водачи трябва задължително да 

включват късите светлини на МПС-

та до 1 март следващата година. По-

лицаите сериозно ще следят за грай-

фера на гумите. Минималният поз-

волен размер на грайфера е 3 мм. /с 

 

 

ПРЕБРОЯВАНЕ 2011 
 Програмата за преброяването на населението и жилищния фонд в Република България през 2011 година 

бе приета на 23 юни 2010 г. на заседание на Министерския съвет. Програмата съдържа нормативната база, етапи-

те на преброяването, организацията и подготовката, общите принципи за провеждане, методологията, районира-

нето на населените места, разяснителни данни и начините за обработка на информацията. 

Основната задача на преброяването на населението е получаване на статистически данни общо за страната и по 

отделни административно-териториални деления за броя и състава на населението по пол, възраст, образование, 

икономическа активност и други демографски и етно-културни признаци, за размерите и характеристиките на сградния и жилищен фонд в зависи-

мост от конкретната социално-икономическа и демографска ситуация на страната. 

 Преброяванията на населението през последните десетилетия обикновено включват въпроси за наличния сграден, жилищен и вилен фонд, 

и за жилищните условия на населението. Тази информация е в основата на цялостната политика, провеждана от държавата в тази област през периода между две преброявания. 

ВАЖНО! 
Списък на документи, които следва да 

подадат кандидатите за преброители и 

контрольори до директора на ТСБ – 

Шумен, чрез общината 

1. Заявление по образец; 

2. Автобиография по образец 

(европейски формат); 

3. Копие от диплом за най-високата 

степен на завършено образование; 

4. Цветна снимка – паспортен формат, 

която се прикрепя към автобиография-

та с кламер. 

Документите по т. 1 и 2  се изтеглят от 

сайта на НСИ  www.nsi.bg .  

Общината няма задължение да осигу-

рява тези документи на кандидатите. 

Списъкът с одобрените за преброители 

и контрольори лица, вкл. и резервните, 

ще бъде изложен от ОПК в общината не 

по-рано от 10.01.2011 година. 

ИЗВАДКИ ОТ ЗАКОНА ЗА ПРЕБРОЯВАНЕ 

НА НАСЕЛЕНИЕТО И ЖИЛИЩНИЯ 

ФОНД ПРЕЗ 2011 ГОДИНА 

 

Чл. 29. Статистическата информация, полу-

чена от обработката на преброителните кар-

ти се  използва единствено за статистически 

цели. 

Чл. 30.Лицата, заети със събирането, контро-

ла, въвеждането и обработката на данните от 

преброяването, не могат да разгласяват или 

да предоставят индивидуални или обобщени 

данни, получени по време на преброяването. 

Чл.31.(2) Преброителите, контрольорите и 

придружителите подписват клетвени декла-

рации по време на инструктивните съвеща-

ния, при получаване на служебната карта... 

Чл.36. Преброител, контрольор или друго 

длъжностно лице, което не изпълни задълже-

нията си по този закон, се наказва със глоба 

от 250 до 500 лева. 

В Н И М А Н И Е ! 
Преди да решите да подадете 

документи за участие в Преб-

рояване 2011, като преброите-

ли или контрольори, задължи-

телно следва да прочетете из-

ложените материали, а имен-

но: 

1. Изисквания  към кандидати-

те за преброители и контро-

льори 

2. Задължения на преброителя 

и контрольора 

3. Извадка от Закона за преб-

рояването на населението и 

жилищния фонд в Р България 

през 2011 година 

В автобиографията по образец, 

в раздел „Допълнителна ин-

формация” отбележете изрич-

но дали, ако не сте определен 

за редовен преброител или 

контрольор, бихте желали да 

сте резервен такъв. 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ ЗА 

ПРЕБРОИТЕЛИ И КОНТРОЛЬОРИ 

 

1.Най- ниска степен на завършено образование 

– средно. 

2.Професия, различна от: данъчен и финансов 

инспектор, полицай, военнослужещ, съдебен 

изпълнител и др. лица, които поради естеството 

на дейността си могат да предизвикат безпо-

койство сред анкетираните. 

3. Лица, без регистрирани криминални прояви 

4.Възможност за отсъствие от работа за два пос-

ледователни работни дни през м. януари 2011 г., 

за провеждане на обучение в общинския център. 

5.Предпочитат се: 

лица от съответното населено място, освен в 

случаите, когато няма подходяща канди-

датура; 

с опит в предишни преброявания, като той 

ще се зачита само в случаите, когато спе-

циалистите от ТСБ - Шумен са отбеляза-

ли през 2001 г., че лицето се е справило 

успешно със задълженията си. Този опит 

се отбелязва в автобиографията по обра-

зец, в полето „Допълнителна информа-

ция”. 

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КОНТРОЛЬОРИ-

ТЕ 

 

КОНТРОЛЬОРЪТ: 

1.присъства на обучение в общинския 

център, организирано от ТСБ -Шумен 

през м. януари 2011 г.; 

2.попълва клетвена декларация за опаз-

ване на статистическата тайна по обра-

зец; 

3.изучава детайлно предоставената му 

от ТСБ - Шумен инструкция за провеж-

дане на преброяването; 

4.ръководи, контролира и подпомага 

преброителите от своя район, като за-

дължително посещава по две – три до-

макинства с всеки преброител; 

5.отговаря за пълнотата на данните, 

вписани  в преброителните карти от 

преброителите в неговия район; 

 6.при организационни проблеми, поста-

вени му от преброителите или проблеми 

със самите  преброители от неговия кон-

тролен район се обръща към председа-

теля на общинската преброителна ко-

мисия; 

7.при методологически проблеми, поста-

вени му от преброителите и свързани с 

попълването на преброителните карти 

се обръща към отговорника от страна 

на ТСБ - Шумен, който е член на об-

щинската преброителна комисия; 

8.поддържа контакти със служба ГРАО 

в съответната община за уточняване 

ЕГН на преброявани лица, за които съ-

щите не са уточнени; 

9.легитимира се със служебна карта, 

издадена му от ТСБ – Шумен; 

10.спазва всички методологически ука-

зания, давани  от служителите на ТСБ - 

Шумен; 

11.периодично информира  председате-

ля и представителя на ТСБ – Шумен  в 

общинската преброителна комисия за 

хода на преброяването; 

12.приема преброителните материали от 

преброителите, като оглежда всяка по-

пълнена карта, проверява данните, раз-

несени в списъка и ги предава на члено-

вете на общинската комисия по график; 

 13.след приключване на преброяването 

събира от преброителите служебните им 

карти и ги предава на комисията; 

14, спазва всички указания на служите-

лите на ТСБ – Шумен и председателя на 

общинската преброителна комисия. 

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА  

ПРЕБРОИТЕЛИТЕ 
Преброителят: 

1.присъства на обучение в общинския 

център, организирано от ТСБ -Шумен 

през м. януари; 

2.попълва клетвена декларация за 

опазване на статистическата тайна по 

образец; 

3.изучава детайлно предоставената му 

от ТСБ - Шумен инструкция за про-

веждане на преброяването; 

4.преди старта на преброяването об-

хожда преброителния си участък и 

актуализира списъка със сгради и жи-

лища; 

5.извършва непосредствената работа 

по попълване на преброителните карти 

за сграда, жилище и население, чрез 

пряк контакт с населението от опреде-

ления му преброителен участък; 

6.в част от преброителните участъци  

попълва и карти за раждаемост и миг-

рация; 

7.посещава домакинствата неколкок-

ратно, от 8.00 до 20.00 часа, до получа-

ване на необходимата информация; 

8.легитимира се със служебна карта, 

издадена му от ТСБ - Шумен 

9.разяснява целите на Преброяване 

2011; 

10.информира лицата, че индивидуал-

ните им данни ще се ползват единстве-

но за статистически цели; 

11.проявява тактичност при контакта с 

населението, което е предпоставка за 

получаване на точни отговори; 

12.спазва всички методологически 

указания, давани им от служителите на 

ТСБ - Шумен; 

13.редовано информират контрольора 

за протичане на преброяването; 

14.след попълване на преброителните 

карти разнася данните в списък по об-

разец; 

15.предава преброителните материали 

и списъка на контрольора в уточнен 

предварително ден и час. 

http://www.az.government.bg
http://www.nsi.bg/
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КАКВО ДА ПРАВИМ ПРИ  

ЗЕМЕТРЕСЕНИЕ 
 

 

Земетресението е природно бедствие, което не може да бъде предсказано. Неговата продължителност не е 

голяма, но последствията са тежки. На територията на нашата страна най-опасните сеизмични зони са 

Кресненската, Пловдивската, Софийската, Горнооряховската и Шабленската. Земетресенията са природ-

ни бедствия, които не могат да бъдат предотвратени. За недопускането на човешки жертви и тежки мате-

риални загуби, държавните органи предприемат мерки, свързани с антисеизмичното строителство, спаз-

ване на строителните норми и създаване на готовност за адекватно реагиране за ликвидиране на последи-

ците. Не трябва обаче да забравяме, че правилното поведение на всеки от нас може да бъде животоспася-

ващо. 

 

Какво трябва да правим при земетресение? 

 

При сеизмично спокоен период: 

В къщи трябва да имате, поставени на удобно място фенерче, транзистор, чантичка за документи 

и особено ценни вещи, аптечка с необходимите ви лекарства, свирка, по една топла дреха за 

всеки, резерв от храна и вода. 

Закрепете здраво мебелите вкъщи и не поставяйте тежки, лесно падащи предмети на високи 

места. 

Съхранявайте пожароопасните вещества и отрови в плътно затворени съдове. 

Оставете свободен входа на жилището и не го задръствайте с предмети. 

Помислете и определете в жилището си най-безопасното място. Имайте предвид, че при земетре-

сение най-опасни са балконите, външните стени, стълбищата и асансьорите. 

Подгответе план за поведението на всеки член от вашето семейство. 

Определете лице за връзка между членовете на семейството, което е извън вашия регион. 

 

При усещане на първия трус: 

Не трябва да напускате жилището, училището и изобщо сградата, в която се намирате, освен ако 

бихте могли да излезете на открито за около 10 секунди. 

Заемете най-безопасното място в сградата – под рамката на вратата, близо до вътрешна стена, 

колона, под стабилна маса или легло. 

След първите вибрации люлеенето ще се засилва, запазете самообладание и не хуквайте към 

асансьорите и стълбите. 

Ако сте на улицата застанете далеч от сгради и далекопроводи. 

Ако труса Ви завари зад волана, спрете на открито, безопасно място и изчакайте. 

В обществения транспорт е по-добре да изчакате края на труса в превозното средство. 

 

След преминаването на първия трус: 

Изключете електричеството, газта и водата. 

Вземете подготвения багаж и бързо напуснете сградата. 

Слезте по стълбите, не ползвайте асансьор. 

Осигурете предимство за майките с деца и за възрастните хора. 

След като излезете от сградата, отдалечете се на открито място, най-малко на разстояние равно 

на височината на най-близката постройка. 

Не заставайте под далекопроводи, електрически, трамвайни и тролейбусни мрежи. 

Окажете първа помощ, ако около вас има пострадали. 

Обозначете местата, на които има затрупани хора. Помогнете ако това е възможно. 

Следете информациите, които ще се излъчват по Българското национално радио и по местните 

радиостанции. Изпълнявайте инструкциите на Гражданска защита и спазвайте обществения ред. 

 

След земетресението: 

Изчакайте излъчването на информация за затихване на земните трусове и за отминалата опас-

ност. 

Можете да влезете в жилището си само след основен оглед на сградата и проверка, направена от 

компетентните органи. 

Не претоварвайте телефонните линии с ненужни телефонни разговори, кратко съобщете на близ-

ките си, че сте живи и здрави. 

Спазвайте висока лична хигиена и не пийте вода от непроверени източници. След земетресение 

има опасност от възникване на епидемии. 

По време на бедствия нараства престъпността, бъдете внимателни, пазете имуществото си и 

сигнализирайте при констатиране на нередности. 

УЧЕБНО ЗАНЯТИЕ 
 

На 22.10.2010г. се проведе учебно занятие по общинския план за защита на населението 

при бедствия, аварии и катастрофи.  

Целта на занятието беше да се проверят практическите умения за провеждането на ава-

рийно-спасителни защитни и ликвидационни дейности при земетресение, взаимодействието 

и координацията на членовете на щаба за СНАВР за действия при възникване на бедствено 

положение - земетресение.  

Учението, в което взеха участие пред-

ставители на всички институции на тери-

торията на община Смядово, се проведе в 

две части – щабна и практическа, която се 

проведе в СОУ”Св.Св. Кирил и Методий”, 

гр. Смядово. Там при симулиране на реал-

на обстановка - възникване на земетресе-

ние, се установи готовността за прилагане 

на адекватни мерки и действия в кризисна 

ситуация. Екипи на ОУ”Гражданска защи-

та”, ОЗПБС и ЦСМП отработиха: извърш-

ване на радиационно и химическо разузнаване и разкриване на проходи; изваждане на пост-

радали от разрушени сгра-

ди; гасене на пожар; оказва-

не на спешна медицинска 

помощ на пострадали и 

подготовка за транспорти-

ране.  

След приключване на заня-

тието беше направен анализ 

на извършените действия и 

постигнатите резултати./с 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СМЕТОИЗВОЗВАНЕ 

 
 На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА и чл.63, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси със Заповед №450/29.10.2010г. на Кмета на 

община Смядово са определени границите на районите, видът на предлаганата услуга и честотата на сметоизвозване на твърди битови отпадъ-

ци през 2011г., както следва: 

Района, в който се предлагат услугите организирано сметосъбиране и сметоизвозване на битовите отпадъци, поддържане на чистотата 

на териториите за обществено ползване и обезвреждане на отпадъците, включва всички населени места в общината, съгласно действащите ка-

дастрални планове, както следва: гр.Смядово, с.Кълново, с.Риш, с.Веселиново, с.Янково, с.Желъд, с.Ново Янково, с. Черни връх, с.Бял бряг и с. 

Александрово. 

В района на организирано сметосъбиране и сметоизвозване в гр. Смядово се включват следните обекти: Производствените площадки 

на „Мега груп” АД гр. Варна и „Максам България” АД гр. Габрово, обособени в бившия ХЗ-Смядово и Бензиностанция 2308 – собственост на 

„Петрол” АД гр. София.  Същите да се считат като граници на района за организирано сметосъбиране и сметоизвозване в гр. Смядово. 

Района на организирано сметосъбиране и сметоизвозване в общината се разделя на следните подрайони: 

I подрайон – гр. Смядово:  

II подрайон – с. Веселиново, с. Риш и с.Александрово; 

III подрайон –с. Кълново, с. Янково, с. Бял бряг, с. Ново Янково, с. Жълъд и с. Черни връх. 

Предлаганите услуги в района по т.1, са както следва: 

                    - събиране, извозване и обезвреждане на отпадъците на Регионално депо за неопасни отпадъци в кв. Дивдядово, гр. Шумен; 

 - закриване и мониторинг на общинското депо за ТБО и нерегламентираните сметища в общината; 

        - поддържане чистотата на териториите за обществено ползване в населените места. 

Минимална честота на сметосъбиране и сметоизвозване на битовите отпадъци в определените в т.1 подрайони е както следва: 

За I подрайон – гр. Смядово - три пъти месечно;  

 За подрайони ІІ, ІІІ, VІ и V, включващи останалите населени места – - минимум 18 пъти годишно /веднъж месечно м. януари, февруа-

ри, март, октомври, ноември, декември и един път на 14 дни през месеците април, май, юни, юли, август, септември/. 

За конкретните дати за събиране и транспортиране на битовите отпадъци ще се изготви планов график за 2011г., като екземпляр от 

графика ще се представи на „Екомакс” ООД гр. Шумен за сведение и изпълнение. /Д. Маринова 

 

Преустановяване на огледите 

 
 

  На основание чл.44, ал.2 от Закона за мест-

ното самоуправление и местната администрация и 

във връзка с настъпването на зимния период и прек-

ратената активна вегетация на дървесните видове 

със заповед на Кмета на община Смядово се преус-

тановяват огледите и свързаните с тях становища и 

разрешения за извеждане на сечи на територията на 

Община Смядово за периода от 15.11.2010г. до 

31.03.2011г.  

 

Изключение са единствено случаите, при 

които е наложително предприемането на действия, 

касаещи осигуряване безопасността при аварийни 

ситуации. 

 
Контрол по изпълнението на настоящата 

заповед е възложен на: 

За гр.Смядово: Димитрина Маринова – гла-

вен спец. “Еколог” при Община Смядово 

За населените места в Общината: Кметове и 

кметски наместници. 
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6 ноември 
Международен ден на околната среда  

 

 

 Международен ден за предотвра-

тяване на експлоатацията на околната сре-

да по време на война и въоръжени конф-

ликти.  

 Обявен през 2001 г. с резолюция 

56/4 на Общото събрание на ООН от 5 

ноември 2001 г. с мотива, че въоръжените 

конфликти нанасят поражения на околната 

среда и оказват влияние върху състоянието 

на екосистемите и природните ресурси 

години след тяхното прекратяване. 

 

 

 

8 ноември 
Архангеловден  

 

 

 Денят на Свети Архангел Михаил 

- Архистратег (военачалник) на цялото 

небесно войнство от ангели и архангели, е 

вторият по значимост след Димитровден 

есенен празник на Българската православ-

на църква. Архангелската закрила е необ-

ходима на вярващите в духовно-

нравствения им живот и в борбата с изку-

шенията.  

 Според православната църква Св. 

Михаил е един от седемте първенстващи 

ангели, стоящи винаги пред престола на 

Господ. Светецът символизира тържество-

то на доброто, светлината и справедли-

востта. В църковната иконография е изоб-

разен с копие в ръка, тъпчещ с краката си 

дявола. В българската народна традиция 

Архангеловден се свързва с почитта към 

мъртвите и душата на човека. На Св. Ар-

хангел Михаил се е паднала задачата да 

отделя душата на човека от тялото, затова 

в съботата преди празника се прави Архан-

гелова задушница, една от трите големи 

задушници през годината. 

 В много райони на страната на 

този ден се коли курбан за светеца и се 

правят обредни хлябове, чиято пластика 

напомня тази на хлябовете, приготвяни за 

погребение или помен. Най-възрастният в 

дома чупи обредния хляб, полива го с вино 

и благославя: "Св. Архангеле, Св. Никола 

и вси светци, помагайте ни, почитаме Ви и 

сечем колач, да се роди ръж до тавана!" 

 

 

14 ноември 
Коледни Заговезни: последен ден, когато 

се яде месо 

  

 Последен ден в който, може да се 

яде месо, след Коледните Заговезни започ-

ват 40-дневните коледни пости, които 

свършват на 24 декември (Бъдни вечер). 

Постът се нарича още Малка четиридесет-

ница за  разлика от Голямата 

(Великденския пост). Преди Коледа вярва-

щите постят, за да се подготвят да посрещ-

нат материализираното Божие слово - сина 

Исус Христос. 

 Не трябва да се ядат храни от 

животински произход – месо, мляко, сире-

не, яйца, кашкавал. Олио и вино може да 

употребява без сряда и петък. На Никул-

ден - 6 декември, се разрешава риба и ви-

но.  

 Венчавките са забранени от 14 

ноември /началото на коледните пости/ до 

Въведение Богородично /21 ноември/ и от 

Игнажден /20 декември/ до Богоявление, 

Йордановден /6 януари/. 

 

            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 

 

 

 

 

 

 

ЖИВОТЪТ ГИ СЪБРА ОТНОВО 
 

      Макар и преминали 75-годишна възраст, духът не беше напуснал родените през 1934 и 1935 г. 

      Преди няколко дни към мене бе отправена молба да помогна да издирим и поканим на другарска среща родените през 

тези години. По наша молба от община Смядово ни изготвиха списък с имената на всички тях –около 100 човека – хора, 

чийто съдби са тръгнали от село Веселиново и 

всички за първи път усетили трепета от 

първия учебен ден в сърцата си прекрачвайки 

училищния праг на местното училище „Св.Св. 

Кирил и Методий”. После съдбата ги е разпра-

тила по различните краища на страната: Со-

фия, Варна, Пловдив, Шумен, Търговище и 

къде ли не още. 

       На 27 октомври т.г.  всички, които имаха 

възможност отново се събраха в родното Весе-

линово, за да се върнат назад във времето със 

спомените си от детството, ученическите годи-

ни и всичко незабравимо, което ги свързва с 

родното място. Годините личаха в побелелите 

им коси, в появилите се тук там бръчки, но те 

не скланяха глави, а гледаха напред в бъдеще-

то и си обещаха да се срещат за напред всяка 

година по това време. 

       На срещата присъства и първия демокра-

тично избран президент на България ЖЕЛЮ 

ЖЕЛЕВ, роден в село Веселиново през 1935 г. 

Той не пропусна нито един от присъстващите, 

поговори с всеки от тях, почерпи с хубаво вино 

и подари на всеки един своята автобиографич-

на книга „Въпреки всичко” с послание и автограф. 

        За съжаление много от родените през 1934 и 1935 г. отдавна вече не са сред живите. Всички  уважихме паметта им със 

ставане на крака и едноминутно мълчание. 

        Няколкото часа прекарани заедно отминаха неусетно, но те ще останат незабравими за тези хора с дълъг житейски 

път. 

        Пожелавам им дълъг живот, здраве и още много такива мигове, които да прекарват заедно. 

 

 

                                                                                 Мария Трифонова 

Среща на родовете 

 
 На 29.10.2010г. в село Кълново се проведе среща 

на родовете, на която бе представена книгата „Кълново 

през вековете” от нейните автори Тодор Иванов и Димо 

Савов. Гости на тържеството бяха д-р Севи Севев – кмет 

на община Смядово и секретаря на община Смядово Ва-

силка Недялкова.  

 Тържеството се осъществи със съдействието на  

д-р Стефан Иванчев, Стойка Йорданова и Труфка Русева. 

 Поздрав към всички присъстващи отправиха д-р 

Севи Севев, певческата група към Клуба на пенсионера 

град Смядово и групата за автентичен фолклор от село 

Кълново, която изпълни любимата си песен „Кълново ти 

си рай за нас”. 

 Много разисквания, дебати, критични мнения и 

спомени за интересни случки от живота в село Кълново, 

разказани от Герчо Радев, Мария Димчева, Жечка Анге-

лова предизвика тази среща. 

 Стоянка Пинтева, секретар на читалището в село 

Кълново поздрави всички и пожела на авторите на 

„Кълново през вековете” здраве и сили да продължат из-

дирвателската си дейност, за да бъде допълнена и про-

дължена написаната от тях книга. 

 Тържеството завърши с пожелания за нова среща 

през идната година. /с 


