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 В края на миналия месец в община Смядово се проведоха първите заседания на общинската преб-

роителна комисия, състояща се от пет члена: един  служител  на ТСБ  и четирима представители на об-

щинската администрация (вкл. и кметствата). На тях бе приет организационен план за дейността й, а ди-

ректорът на ТСБ  изнесе информация за предстоящите етапи при организирането на това мащабно изс-

ледване.  Единият от тях е свързан с набирането на кандидати за преброители и контрольори. Той 

стартира от - 10 ноември и ще продължи един месец – до 10 декември 2010 г. Документите  се подават 

в Информационния център, който е изграден към общината.  Всеки желаещ ще трябва да представи:  за-

явление до директора на ТСБ, автобиография по образец (CV - европейски формат), снимка –

паспортен формат, както и копие на документ за завършено образование (не по-ниско от средно).  

 На територията на нашата община, в Информационния център, са изложени информационни ма-

териали, подготвени от ТСБ - Шумен. Желателно е всеки кандидат да се запознае с тях предварително, 

за да се информира за: ангажиментите  на преброителите и контрольорите, изискванията към тях; необ-

ходимите за подаване документи и сайта на НСИ, от който следва да се изтеглят, извадки от закона, рег-

ламентиращ преброяването, които касаят задълженията на наетите лица.  

 Подборът на кандидатите ще се извърши от общинските преброителни комисии, съвместно с 

ТСБ, като определените  лица ще сключат граждански договор с директора на ТСБ.  Критериите, по кои-

то ще се отсяват кандидатите са определени от Централната избирателна комисия. Списъкът с всички 

одобрени кандидати ще бъде изложен в общинските информационни центрове не по-рано от 

10.01.2011 г. за цялата област Шумен.  

 Преброителите ще бъдат с „работно време” от 8.00 сутрин до 20.00 часа вечер, включително 

събота и неделя. Това е времето, през което те имат право да посещават хората от определения им 

преброителен участък, легитимирайки се с карта със снимка,  по образец. Традиционното преброяване 

с преброители ще стартира на 10.03.2011 г., като от 01.03. до 10.03. ще „тече” преброяването по Ин-

тернет. Електронното преброяване  създава удобство за ангажираните и мобилни хора, които ще 

имат възможност да се самопреброят в удобно за тях време. За времето от 10 до 24 март 2011 годи-

на всеки преброител ще трябва да преброи средно около 200-250 души и жилищата, в които те живе-

ят. Средното заплащане на ангажираните лица  ще бъде около 340 лв., но то е индивидуално и зависи 

от броя на преброените лица, жилища и сгради. Разценката за преброено лице е 1.40 лв., за сграда  0.30 

лв. и за жилище 0.30 лв. 

 Броят на преброителните участъци в отделните населени места (т.е. броят на назначените пребро-

ители) ще се определи от директора на ТСБ, на база живущите в отделните селища към 31.12.2009 г. /с 

 Особено ми е приятно като Кмет на Община Смядово да Ви поздравя с 

големия мюсюлмански празник “КУРБАН БАЙРЯМ”! 

 Вярата е основа на живота ни. Тя е благослов за мир, за достоен живот 

на всекиго, на неговото семейство и близки. 

 Вярата ни учи на добротворство, което да е наше житейско поведение, 

на добронамереност, търпение и следване на истината. Тя е най-здравата ни връзка. 

 Вярата ни дава стимули за работа, активност, стремеж към богоугодни 

дела. Тя ни подбужда да посрещаме трудностите с решителност, упоритост и катего-

ричност. 

 На Вас и на всички мюсюлмани от Община Смядово пожелавам живот и 

здраве! Да живеем в мир, разбирателство и взаимна подкрепа, окриляни от нашата 

вяра, в името и за благополучието на родните домове, на общината, на свидното ни 

отечество – Република България! 

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК! 

Д-р Севи Севев 

Кмет на Община Смядово 

УВАЖАЕМИ  

             СЪГРАЖДАНИ, 

 Приятно ми е да ви приветствам по повод 

празника на град Смядово. Той съвпада с  един от 

най-почитаните християнски празници - деня на 

християнското семейство.   

 Смядово е с богато минало и традиции, 

простиращи се назад във времето. Развивайки веков-

ното наследство, общинското ръководство  използва 

всички предимства и възможности, които предоста-

вя европейското ни членство, за да реализираме ам-

бициозните си проекти и постигнем икономически, 

социален и културен просперитет за всички жители 

на града и община Смядово.  

 Изразявам признателност и уважение и към 

всички вас – днешните граждани на Смядово, които 

с труда се утвърждавате града като красив и съвре-

менен български град. 

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК! 

Д-Р СЕВИ СЕВЕВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА СМЯДОВО 

150 ГОДИНИ НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “БРАТСТВО 1860”  

ГРАД СМЯДОВО 
 

Продължение от  брой 22 

 В навечерието на празника на град Смядово - 21 ноември  - деня на християнското семейство, народното читалище в 

града ще чества своята 150 годишнина. Първото селско читалище в България и до днес е извор на духовността.  

Най-голям принос за това имат, тези които със своя труд, упоритост и воля за съхраняване на българщината  пренасят през 

годините оставеното ни от миналите поколения.  

 Настоящ председател на читалищното настоятелство е Ангел Петров, свързал живота си с читалищната самодейна и 

театрална дейност още като юноша. Дългогодишен художествен ръководител на самодейните състави е Ганка Богданова, 

чийто живот на сцената започва още на 6 годишна възраст, а като художествен ръководител е от 1979г. Първоначално в чита-

лището е имало битов оркестър от 12 човека, по-късно се събира и група за изворен фолклор. Преди 12 години се сформира 

хор за обработен фолклор, чийто състав непрекъснато се обновява с нови и млади хора. Детската група за изворен фолклор, 

създадена през 80-те години на миналия век в момента е група за обработен фолклор. От 3 години поради преобладаващия 

момчешки състав е обособена самостоятелна фокална група “Юнаците”. 

 Това което радва е, че има предаване през поколенията. Цели семейства са свързали живота си със самодейната дей-

ност. Такива са семействата на Пенка Христова, Донка Стойкова, Петьо Кайков и много други.  

 В момента има над 80 самодейци в различните състави. За много от тях любовта към народното творчество определя 

и бъдещото им развитие. Участието в местните състави е школа и ги подготвя отлично за по натаъшното им образование в 

музикални училища, институти и академии. 

 Въпреки тежката ситуация в страната, липсата на достатъчно средства, всички самодейци и ръководителите им ни 

радват с награди и признания от различни местни, регионални, национални участия.  

Информация от Общинска администрация 

Смядово 

Пъстрия живот на читалище “Братство 

1860” град Смядово 

 

Календар  



Стр. 2 СМЯДОВО ТОВА ВИ ИНТЕРЕСУВА 

ОТНОВО С НАГРАДИ ОТ НАЦИОНАЛНИЯ КОНКУРС “РОДОЛЮБИЕ” 

 
 За трета поредна година ученици от СОУ „Св.Св.Кирил и Методий”град Смядово получават награди в  Националния конкурс „Родолюбие”.  

 Тази година той е 18-ти по ред. Организатори на този изключителен родолюбив форум са: Националният клуб „Родолюбие”, Министерството на образованието и науката, 

Националния дворец на децата, Историческия факултет на СУ „Св. Св. Климент Охридски”, ТАНГРА ТанНакРа ОБЩОБЪЛГАРСКА ФОНДАЦИЯ, Синдиката на българските учите-

ли, Националния исторически музей, Националния военно-исторически музей, Националния етнографски институт към Българската академия на науките, в.”Учителско дело, в.”Аз 

Буки”. 

 Със Специалната награда на историческия факултет на Софийския университет за разработка с изявен изследователски характер е награден реферата „Един живот достоен за 

уважение – Курти Неделчев Янчев-участник във Втората световна война от Смядово” на Десислава Йорданова 11 клас и с Втора награда във възрастова група 5-8 клас е наградена 

разработката „Сватбените обичаи в Смядово” на Розалия Радославова 6 клас. Награда за консултантската дейност е връчена и на техния ръководител Росица Георгиева – преподава-

тел по история в СОУ Смядово на специална церемония в Националния дворец на децата в София на 5.11.2010г.  

 Това още веднъж доказва трудолюбието и родолюбивия дух, който носят в себе си децата от нашия малък град. Голямата по обем изследователската работа обогатява знания-

та не само на авторите на рефератите, но те служат и за запознаване и популяризиране на обичаите и живота на видни жители на Смядовския край. Съдействие при подготовката на 

рефератите са оказали граждани, членове на Съюза на ветераните от войните в България в град Смядово, ръководството на СОУ Смядово, на които децата и тяхната ръководителка 

искрено благодарят. Трудът на наградените деца амбицира и други ученици да се включат в този конкурс със свои разработки, защото нашият край е богат на исторически и културни 

ценности и личности, с които всеки би трябвало да се гордее. 

 Постигнатите резултати са плод на сериозна педагогическа работа, далеч надхвърлила задължителното обучение.  

 Родолюбивата среща, каквато бе церемонията по връчването на наградите, е вълнуващ празник за участниците и форма на квалификация за техните учители. 

Част от снимковия материал, използван в рефератите 

150 ГОДИНИ НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “БРАТСТВО 1860” ГРАД СМЯДОВО 
Продължение от стр. 1 

 

Последното достижение е сертифицирането ПЪРВА КАТЕГОРИЯ на двата фолклорни ансамбъла “Бяла Неда” и Детско-юношеския ансамбъл , с което те са пълноправни членове на 

Международната организация за народно изкуство Общество за фолклор-българска секция, което ще им предостави възможност за международни изяви. Всичко това е постижение за 

малък град, като нашия и доказва, че има  и малки, и големи смядовци, чийто брой непрекъснато се увеличава, с ярко изразено желание и готовност да научат, да пресъздадат и преда-

дат завещаното ни от поколенията творчество, обичаи, култура.  

 БЪДЕТЕ ЖИВИ И ЗДРАВИ, МИЛИ ХОРА! ВСИЧКИ НИЕ ИЗКАЗВАМЕ СВОЕТО УВАЖЕНИЕ И ПРЕКЛОНЕНИЕ ПРЕД НЕУМОРНИЯ ВИ ТРУД.  

 



Стр. 3 
Брой 23(108) ОБЩИНА 

В А Ж Н О!!! 
 До 22 ноември 2010г. Продължава набирането на заявления от желаещите да 

ползват социалната услуга “Личен асистент”. Документи се подават, както от ли-

цата, нуждаещи се от грижи, така и от желаещи да работят като лични асистенти в 

Информационния център на община Смядово. 

Агенция за социално подпомагане 

Дирекция „Анализ, административно и информационно обслужване” 

Проект „Подкрепа за достоен живот” по Схема 

за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: 

BG 051PO001-5.2.09 „ Алтернативи”  

Екологичното състояние на язовир „Тича” е добро 
 

Екологичното състояние на язовир „Тича” е добро. Такава е предварителната констатация от теренната проверка, проведена в периода 10 – 12 ноември. Проверена е цялата те-

ритория и е установено фактологическото състояние на водоема. Инспектирани са начините на водоползване, заустването на отпадъчните води, замърсяването с отпадъци, спазване на 

условията в издадените разрешителни, законността на сградите, спазване забраните в санитарно-охранителните зони, платените такси и др. Основно обектите са съсредоточени в севе-

розападната част на язовира, тъй като южната част е изцяло заета от гори и стръмни брегове. Големи замърсявания не са констатирани. Наличие на локални сметища е отчетено за села-

та Ловец и Сушина, за ликвидирането на които са направени предписания до кметовете на населените места. Установено е и инцидентно изземване на ½ кубик баластра и пясък от фи-

зическо лице до с. Менгишево. В близост до язовир „Тича” големи сгради-масивно строителство не са открити. До този момент проверките не са препядствани от  собствениците на 

бази. Общ екологичен проблем за близките до язовира селища е липсата на канализационна система и пречиствателни съоръжения за отпадни води, което е предпоставка за замърсява-

не на подземните води.  

Продължава работата по проверка на документацията. Обект на предстоящи проверки са водоемите „Съединение” и „Ястребино”. /инф. от РИОСВ Шумен 

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДИРЕКЦИЯ “СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ” 

 

 Д”СП” Смядово информират, че са постъпили общо 608 молби от нуждаещи от помощ лица за отоплителен сезон 2010/2011 година. Документите се обработват от служите-

лите на дирекцията. Всички правоимащи лица, които са подали документи за отопление на дърва до 30 ноември 2010г. трябва да предоставят ваучерите си на фирма, снабдяваща с 

дърва за тяхната доставка. Останалите, които са подали молби за парична помощ припомняме, че първия транш вече е изплатен по банков път на лицата, а втория транш на привежда-

не на сумите ще бъде през месец януари 2011 год. 

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на 

инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии (ПМС 59/2003г. /ДВ, бр.25/) 

 

 

ОБЩИНА СМЯДОВО 

 

О Б Я В Я В А 

 
 На заинтересованите лица и обществеността на Община Смядово, че Общинска администрация Смядо-

во има следното инвестиционно намерение: „Корекция на р.Смядовска с укрепване на бреговете – І-ви етап от 

км 3+923 до км 4+038.35 и ІІ-ри етап от км 4+038.35 до км 4+170.44”. 

Инвестиционното предложение предвижда корегиране на участък от р. Смядовска, преми-

наваща през централната част на гр. Смядово от входа на съществуващ стоманобетонов мост на 

ул. „Черноризец Храбър” до изхода на мост-паметника. Общата дължина на предвидената ко-

рекция на речното корито  е  247,44 м. по ос корекция. 

С настоящото инвестиционно предложение се цели да се подобри проводимостта на река-

та и предпазване на бреговете от подмиване и разрушаване, като се укрепят с бетонова облицов-

ка.  
С проекта „Корекция на р.Смядовска с укрепване на бреговете – І-ви етап от км 3+923 до км 4+038.35 и 

ІІ-ри етап от км 4+038.35 до км 4+170.44” Общинска администрация Смядово възнамерява да кандидатства за 

финансиране по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г., Приоритетна ос 4: „Местно развитие и 

сътрудничество”, Oперация 4.1: „Дребномащабни местни инвестиции” Схема за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ:BG161PO001/4.1-04/2010 „Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводне-

ния в 178 малки общини”. 

 Инвестиционното предложение е заложено като мярка в Плана за управление на речния 

басейн, в Плана за развитие на община Смядово 2007-2013г.  и в Общинска програма за 

опазване на околната среда за периода 2006-2011г. 
С изпълнението на инвестиционното предложение не се засягат защитени територии по ЗЗТ и защитени зони по 

НАТУРА 2000 и не е необходимо изграждане на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура. При 

извършване на строително – ремонтните дейности природните ресурси, които ще се използват са: камъни и почва. 

Ще се генерират предимно земни маси, които ще се оползотворят в направата на земнонасипните диги. 

Писмени становища и мнения се приемат в: 

РИОСВ - Шумен, ул.”Съединение” №71, ет.4; тел.: 054 / 87 49 13 

Община Смядово, пл..”Княз Борис І” № 2 при Димитрина Маринова – гл. специалист „Еколог” тел. за контакт: 

05351 / 2130, вътр.107 

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 със заповед 

№483/16.11.2010 година на Кмета на община Смядово е насро-

чен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на 

земи с начини на трайно ползване: ниви, изоставени ниви, по-

севни площи, ливади и овощни градини от общинския и остатъ-

чен поземлени фондове, както и на училищни земи, стопанисва-

ни от общината на 29.11.2010 година /понеделник/ от 14.00 часа 

в сградата на Община Смядово. 

Заплащането на достигнатата тръжна цена да се извър-

ши 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 29.11.2010 година в 

касата на Община Смядово. 

Краен срок за внасяне на молбите и необходимите до-

кументи – до 12.00 часа на 29.11.2010 година в Информацион-

ния център. 

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ: 

 

 1. Молба по образец. 

 2. Копие на документ за самоличност за физически 

лица. 

 3. Декларация по образец за наличието или липса на 

задължения към Община Смядово. 

 4. Документ за внесен депозит. 

 5. Копие на удостоверение за съдебна регистрация 

за юридическо лице и ЕТ. 

 6. Удостоверение за актуално състояние за юриди-

ческо лице и ЕТ. 

 7. Декларация по образец, че фирмата не се намира в 

производство на ликвидация и на обявяване в несъстоятелност. 

 

 

Пламена Стоянова 
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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 

 

 

 

 

 

 

19 Ноември 2010 

Празник на сухопътните войски на бъл-

гарската армия 

 Сухопътните войски са най-

многочисленият вид въоръжени сили на 

Българската армия. Предисторията им за-

почва през лятото на 1877 г. в Кишинев, 

където се формира българското опълчение 

в състава на руската армия за участие в Рус-

ко-турската война. След войната опълчени-

ето се дислоцира на територията на страна-

та и се трансформира в Българска земска 

войска. Армията е изцяло сухопътна до ав-

густ 1879 г., когато се поставят основите на 

военния флот. 

 В хода на Сръбско-българската 

война (ноември 1885 г.) сухопътни войски 

окончателно оформят съвременния си образ 

на самостоятелен вид въоръжена сила. По-

бедата при Сливница на 19 ноември 1885 г. 

е утвърждаващият момент за създаването 

на войските. Затова с Решение 477 на Ми-

нистерския съвет от 16 ноември 1992 г. де-

нят, в който се отбелязва блестящата побе-

да на младата българска войска се избира и 

за празник на сухопътните войски на бъл-

гарската армия. 

 

21 Ноември 2010 

Световен ден на поздравите  

 Честван за пръв път през 1973 г. по 

инициатива на двама братя от щата Небрас-

ка - Майкъл и Брайън Маккормик, като ре-

акция срещу засилване на международното 

напрежение. Поводът за обявяването му е 

четвъртата арабско-израелска война (6 ок-

томври - 11 ноември 1973 г.). 

 Празникът има и официален сайт: 

www.worldhelloday.org 

 

21 Ноември 2010 

Въведение Богородично: Ден на христи-

янското семейство  

 Празнува се като ден на християнс-

кото семейство и християнската младеж - 

Въведение Богородично е един от големите 

вселенски празници, който в църковните 

песнопения се назовава "предвестник на 

Божието благоволение към хората". Според 

Светото писание на този ден тригодишната 

Мария е заведена от родителите си в Иеру-

салимския храм и отдадена в служение Бо-

гу.  

24 Ноември 2010 

Църквата почита паметта на Света Ека-

терина  

 Света Екатерина е покровителка на 

майките и е живяла по време на царуването 

на император Максимиан (ІV в.) в град 

Александрия.  

25 Ноември 2010 

Ден на св. Климент Охридски  

 На този ден Българската православ-

на църква отдава почит на Свети Климент, 

архиепископ Охридски, първоучител на 

българския народ. Денят е и патронен праз-

ник на Софийския университет. 

30 Ноември 2010 

Андреевден  

 Свети апостол Андрей Първозвани 

(Андреевден). Нарича се първозван, понеже 

пръв от апостолите е повикан да тръгне 

след Христа. Андреевден е пряко свързан в 

народния календар с представите за преход 

от есента към зимата.  

ОБЯВА 

Продава се къща в центъра на гр. Смя-

дово, ул. Дебър 17, до Ловна механа. 

Телефон за връзка: 052 637 638 Василева 

150 ГОДИНИ НАРОДНО  ЧИТАЛИЩЕ “БРАТСТВО 1860” ГРАД СМЯДОВО 
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