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Незабравим ще остане мига в Тараклия, където участвахме в 
посрещането на българската бизнес-делегация, водена от 
нашият премиер Сергей Станишев. Трепва ти сърцето, когато си 
далеч от родината и срещнеш свои сънародници и още повече 
свои ръководители, дошли с една цел - да се срещнат и помогнат 
на българите, живеещи в Молдова.
За България потеглихме на 17.02.2008 г. от гр. Тараклия. Но 
преди  да   тръгнем,   кметът   на   града  ни  покани в читалище 
„Олимпи Панов”. Очакваше ни изненада. Хубави малки и по-
големи момичета ни изпратиха с изпълнения на български песни 
изпяти така, както малко българи биха ги изпяли. Запознахме се 
и с дейността на читалището, която се състои изключително в 
съхраняване на всичко българско – обичаи, песни, танци, пиеси 
и т.н. положихме венец пред барелефа на Олимпи Панов.
Много, много има за разказване от нашето турне, но разбира се 
не може в една статия да се отрази всичко, а и това което 
чувстваш с душата и сърцето си не може да бъде предадено с 
думи. Но това, в което се убедихме е, че силата на един народ – 
българския се корени в паметта на рода му, в съхраняването на 
неговата култура в опазването на чистотата на езика му, въпреки 
километрите, които ни делят, въпреки превратностите на 
времето въпреки икономическите трудности.

ЕДНА ОСЪЩЕСТВЕНА МЕЧТА
                                     Стоянка Кайкова

продължение от бр. 5

И накрая трябва да изкажем 
искрена благодарност на фирмите 
и частни лица, които се включиха 
кой с каквото може, за да се 
реализира това турне, защото и те 
знаеха, че там далеч от нас ни 
чакат българи – наши братя и че 
тяхната помощ няма да отиде за 
развлечения – просто така. 
Благодарим на Жечко Атанасов 
Кюркчиев, Йордан Чилингиров, 
Кооперация „ Голяма Камчия”- 
град Смядово, Клуб на 
пенсионера – с. Кълново, Бизнес 
център гр. Шумен, Васил 
Йорданов, Боян Севев, Димитър 
Петков, Йордан Христов, 
Пенсионерски клуб – гр. Смядово 
Благодарим и за личния труд на 
самодейците, които се включиха 
активно в засаждането на 
ореховата градина на Йордан 
Чилингиров, за да финансират 
турнето. Благодарим на 
Общинска администрация 
Смядово, в лицето на кмета д-р 
Севи Севев за голямата подкрепа 
морална и материална, затова че 

той придружи групата до Молдова. Затова, че той осъществи 
връзки с кметове и културни институции и няма да бъде далеч 
времето, когато и ние ще се радваме да посрещнем нашите 
сънародници на родна земя, да послушаме и погледаме техните 
песни и танци.
Благодарим на д-р Радомила Радева от гр. Шумен, която 
придружи групата и така мило и старателно се грижеше за 
нашето здраве.
И на края благодарим на всички граждани на гр. Смядово, които 
много живо се интересуваха от нашето турне и ни подкрепяха 
морално.

БАБА МАРТА ДОЙДЕ  В  
ОБЩИНА СМЯДОВО

ПРАЗНИК НА МАМА И БАБА

С празничен концерт беше отбелязан 
националния празник 3 март

НОВ КАБИНЕТ ПО ЧУЖДО ЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ БЕШЕ ОТКРИТ В 
СОУ “Св. Св. Кирил и Методий” гр. Смядово

Пред паметника “Шипка” в Кишинев

д-р Севи 
Севев и 

кмета на 
селището 

Валя Пержей
/сн. горе/

 “Аляно 
мушкато” на 

сцената в 
Пъркане

  В навечерието на Международния ден на жената 8 
март децата от самодейните състави към читалище 
“Братство”, гр. Смядово под ръководството на г-жа 
Ганка Богданова изненадаха своите близки с празничен 
концерт. По същия повод на 10 март малките дечица 
от 2 група с преподавателки Светла Кайкова и 
Веселинка Димова  от ЦДГ”Маргаритка”гр. Смядово 
изнесоха празнична програма във Възрожденски 
комплекс гр. Смядово.                                                   /с

Малките 
певци и 

танцьори 
от ЦДГ 

Маргаритка 
гр. 

Смядово

  Деца от детската градина 
в с. Риш, водени от своята 
директорка Мария Вичева 
на 29 февруари поздравиха 
всички служители от 
Общинска администрация 
Смядово по повод 1 март и 
настъпващата пролет.   /с 

М.Вичева освен мартеница поднесе и 
поздравителен адрес на д-р Севи Севев

Част от новото оборудване на кабинета

Д-р Севи Севев и г-жа Радостина Кунчева 
прерязаха лентата

    На 10 март 2008 г. от 14:00 
часа с тържествена литургия 
отслужена от отец Атанасий 
беше открит нов кабинет по 
чуждоезиково обучение в 
СОУ ”Св. Св. Кирил и 
Методий”, гр. Смядово.
   Присъстваха д-р Севи 
Севев - кмет на Община 
Смядово, Радостин Добрев - 
зам.кмет по образование и 
култура, Радостина Кунчева 
старши експерт по 
чуждоезиково обучение в 
РИО на МОН, гр. Шумен и 
др.
    Кабинетът е оборудван, 
благодарение на проект, 
изготвен от Стейси Олсън и 
Йовка Жечева. Проектът е на 
стойност 5 000 лв. 
     Безспорен е факта за 
необходимостта от такъв 
кабинет, разполагащ със 
съвременна компютърна 

техника и други 
комуникационни средства, 
спомагащи за приобщава- 
нето на учениците към 
учебния процес. Тепърва 
предстои развитие и 
дообогатяване на материал- 
ната база в кабинета с 
помощта и на децата. Д-р 
Севи Севев положи началото 
като подари картина и 
часовник, който да отмерва 
времето прекарано в 
опознаване на културата на 
страните, чиито езици ще се 
изучават, а именно руски, 
немски и английски.  Г-жа 
Радостина Кунчева високо 
оцени това, че 
преподавателите от СОУ в 
град Смядово са уловили 
правилната посока на 
развитие - подготвяне и 
защитаване на проекти, 
допринасящи за качествен 

учебен процес. 
  Освен това учениците в 
СОУ ”Св. Св. Кирил и 
Методий” гр. Смядово ще 
имат възможност да се 

възползват и от направеното 
дарение от съграждани на 
Стейси Олсън: 5 бели дъски
1 тенис маса и 3 касетофона.
                                          /с

   На 3 март от 10 часа на пл.
Княз Борис І започна 
тържеството по случай 
Националният празник на 
страната ни 3 март. 
    Бяха поднесени венци на 
Мост паметник и на паметника 
на пл. Кназ Борис І от името на 
кмета на Община Смядово д-р 
Севи Севев, ветераните от 
войните в гр. Смядово, 

пенсионерски клуб в града.
        С тържествена реч, д-р 
Севи Севев, поздрави всички 
граждани, присъстващи на 
празника.  
   С много настроение 
заредиха присъстващите 
участниците  в концерта, а 
именно самодейци от 
читалище “Братство”,       
групата “Аляно мушкато”, 
наскоро завърнала се от 
Молдова и детската вокална 
група  “Маргаритка”.          /с
Герои, в борбата за свобода 
светлина и нови идеали що 
живота си доброволно отдали

ПОКЛОН
Поколения, сегашни
и бъдни, към всички вас 
обръщаме се не с молба, а с 
бащински приказ: 
сведени с уважение
и дълбок поклон
по техний път 
вървете 
без отклон!

     Ветераните от войните
Смядово

3 МАРТ

Днес е празник 3 март
всички българи празнуват.
3 март! 3 март!
И децата тук ликуват.

Той е ден на свободата
и е празник най-честит.
Тази наша свята дата прави 
всеки тук щастлив.

                    Нели Недялкова
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  Пътнотранспортните 
катастрофи са особена 
категория кризисни ситуации, 
които могат да причинят 
смъртта на много хора. За 
съжаление те са част от 
ежедневието ни и възможността 
човек да загине при катастрофа 
е много по-голяма, отколкото 
при природни бедствия.
Запомнете: Първите 5-6 минути 
са от решаващо значение за 
спасяване живота на 
пострадалите. Затова при 
автопроизшествие започнете 
със спасяването на хората! 
Известете органите на МДПБА, 
КАТ и "Спешна медицинска 
помощ" чрез мобилен телефон, 
спрете преминаващите коли и 
поискайте помощ.
 Опитайте се да оцените 
състоянието на пострадалите и 
степенувайте по важност 
действията си.
   Преди всичко установете дали 
има:

•нараняване с обилно 
кръвотечение; 
•наличие на самостоятелно 
дишане; 
•запазена сърдечна дейност; 
•счупени кости и признаци на 
други тежки увреждания. 
   Ако обстоятелствата налагат, 
пренесете пострадалия, 
поставен върху твърда 
подложка /дъска/ на безопасно 
място. Пазете гръбнака и 
избягвайте резките движения.
   Не допускайте при изнасяне на 
пострадалия от автомобила да 
бъде теглен за главата или 
крайниците, защото е възможно 
да му бъдат нанесени 
допълнителни и фатални за 
живота му травми. Ако поради 
опасност от пожар или по други 
съображения се налага да 
пренесете пострадалите на по-
голямо разстояние, направете 
го много внимателно.
   При липса на дишане 
осигурете свободен дихателен 

път чрез:
•Извиване на главата 
максимално назад /внимавайте 
за счупени шийни прешлени/. 
•Отворете устата чрез повдигане 
и изтласкване на долната 
челюст напред с пръстите на 
двете ръце, а с палците 
упражнете натиск върху брадата 
на пострадалия. 
•Огледайте устната кухина и при 
наличие на чужди тела или 
счупени зъби /протези и др./ 
почистете с пръст, увит с марля 
или с чиста кърпа. Ако дишането 
не се възстанови, започнете 
незабавно изкуствено дишане 
по метода "уста в уста" или с 
апарат за изкуствено дишане с 
честота 16 - 18 пъти в минута. 
При липса на сърдечна дейност:
•Установете наличие или липса 
на пулс чрез притискане на "
сънната" артерия по предно-
страничната част на шията. При 
липса на пулсации, започнете 
незабавно външно притискане 

на сърцето, с честота 60-80 
притискания в минута. 
•Поставете дланта на едната си 
ръка върху долната трета на 
гръдната кост с пръсти, 
успоредни на ребрата на 
пострадалия и притискайте. 
Дланта на другата ръка 
поставете върху първата трета 
на гръдната кост за усилване на 
натиска. Притискането се 
извършва с изправени в лактите 
ръце. При всеки натиск гръдния 
кош на пострадалия трябва да 
хлътва 3-5 см. 
   При липса на дишане и на 
сърдечна дейност:
•Когато спасителите са двама, 
единият коленичи отстрани до 
главата на пострадалия и 
извършва изкуствено дишане по 
метода "уста в уста" или с 
апарат за изкуствено дишане с 
честота 16 - 18 пъти в минута /на 
5 притискания на сърцето - 1 
вдъхване/, а вторият спасител 
извършва външно притискане 

на сърцето, като на всеки пет 
притискания спира, за да се 
извърши вдъхване на въздух. 
•Когато спасителят е сам, 
извършва същите действия в 
следната последователност - на 
всеки 15 притискания на 
гръдната кост се правят по 2 
последователни вдъхвания. 
Кръвотечение
   При нараняване, съпроводено 
с обилно кръвотечение, 
незабавно трябва да се направи 
кръвоспиране:
•Притискаме с пръстите на 
ръката наранения кръвоносен 
съд към подлежащата кост. 
•Пристягаме крайника /над 
раната/ с гумена тръба /Есмарх/, 
турникет или триъгълна кърпа. 
На превръзката поставете лист 
с точният час на манипулацията
•Компресивна стерилна 
превръзка - с бинт или стерилен 
превързочен пакет се прави 
стегната превръзка на раната. 
•При нараняване и изгаряне се 

правят сухи стерилни превръзки 
на раната с помощта на бинт или 
триъгълни кърпи. 
 При навяхване, изкълчване, 
счупване не се допускат опити за 
наместване на увредения 
крайник. При увреждане на 
костно-ставния апарат 
крайникът се обездвижва с 
надувни /телени/ шини или с 
подръчни средства - дъски, 
чадъри и др. Основно изискване 
е да се обездвижат най-малко 
две съседни на увреждането 
стави.
  Във всички случаи, когато 
пострадалият е в състояние на 
безсъзнание, но има запазени 
дишане и сърдечна дейност, е 
необходимо да се постави в 
странично стабилно положение, 
за да се предотврати поглъщане 
на евентуално повърнати 
материали.
                         инф. от МДПБА

ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ                                                                   КАТАСТРОФИ

    Експертите на РИОСВ 
Шумен запознаха предста 
вители от фирми в 
Шуменска и Търговищка 
област с новата интег- 
рирана информационна 
система за отчитане на 
дейностите с отпадъци.    
Четири дружества 
участват в тестването на 
новата система и бяха 
обучени за работа с нея. 
   Тя се въвежда във 
връзка с изпълнение на 
ангажиментите на 
България по Директивите 
на Европейския съюз в 
областта на управление 
на отпадъците. Чрез нея 
ще се осигури отчитането 
и контрола на 
прилагането на действа- 
щата в страната законова 
рамка и изготвянето на 
докладите до Европей- 
ската комисия.

  Тази година 
въвеждането на данни е 
експериментало и ще се 
извършва от фирми, 
които са заявили желание 
за това. Предвижда се 
през 2010 година 
системата да  стане 
задължителна за всички 
дружества, които извър- 
шват дейности с 
отпадъци. По този начин 
годишните отчети ще се 
подават изцяло по 
електронен път. Систе- 
мата се поддържа от 
Изпълнителната агенция 
по околната среда. 
 За 2008 година 
остава в сила изискването 
годишните отчети по 
отпадъците да се подават 
на хартиен носител в 
РИОСВ Шумен и в 
общинските админи- 
страции до 31 март.    

Данните трябва да 
отразяват извършваната 
дейност, която може да 
бъде събиране, транспор- 
тиране, временно съхра- 
нение. Изисква се 
информация за количес 
твата и за извършеното 
оползотворяване или 
обезвреждане.
  Около 210 фирми в 
Шуменска и Търговищка 
област, на които РИОСВ 
Шумен е издала 
регистрационни докумен 
ти и разрешителни за 
дейности с отпадъци, 
внасят данните си. 
Законът предвижда 
имуществена санкция от 
1000 до 3000 лв. за 
липсата на отчетност.

                  от Прес 
центъра на РИОСВ гр. 

Шумен

Експертите на РИОСВ Шумен запознаха представители от 
местни фирми с новата интегрирана информационна 

система за отчитане на дейностите с отпадъци

На 04 март 2008 г. от 
13:30 часа в Заседа- 
телната зала на Община 
Смядово се проведе 
среща на експерти от 
РИОСВ гр. Шумен с 
представителите на мест 
ната власт в населените 
места от общината.
Срещата бе инициирана 
от РИОСВ, с цел пред- 
ставяне законодателство 
то по околна среда и 
произтичащите от него 
ангажименти на кметове 
и кметски наместници и 
нарастващите им право- 
мощия и отговорности.
Началник отдел “Контрол 
и опазване на околната 
среда” към РИОСВ гр. 
Шумен инж.Живка 
Атанасова, запозна 
кметовете с основните 
положения от Закона за 
опазване на околната 
среда.
По проблемите със 
замърсяванията с отпа- 
дъци инж.Кръстинка   Ра-
душева – началник 
сектор „Управление на 
отпадъците”, изложи 
препоръки за засилен 
контрол от страна на 
кметовете.
Представителите на 

местната власт бяха 
запознати от Цветомира 
Денчева – младши екс- 
перт в отдел „Преван- 
тивна дейност” и с пре- 
вантивната дейност, свър 
зана с опазване на 
околната среда, а именно 
при всяко ново инвести- 
ционно намерение, инвес 
титорът е длъжен в най-
ранен етап от проекта да 
уведоми кмета на 

общината, кмета на 
населеното място и 
обществеността.
Срещата приключи с 
обсъждане на конкретни 
проблеми и трудности при 
управление на 
отпадъците и като цяло 
на околната среда, 
произтичащи от 
нарастващите европей- 
ски изисквания.
                   Д.Маринова 

РАБОТНА СРЕЩА 
С ЕКСПЕРТИ ОТ 

РИОСВ 
гр. ШУМЕН

Т Ъ Р Г
    На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 64, т. 2 и чл. 65, ал. 1 от Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, във връзка с Решение 
№326 по Протокол № 3/05.03.2007 г. на Общински съвет Смядово и Заповед № 
110/29.02.2008 г. на кмета на Община Смядово е насрочен търг с явно наддаване за 
отдаване под наем на земи от общинския и остатъчен поземлени фондове, както и на 
училищни земи, стопанисвани от общината на 19.03.2008 г./сряда/ от 14:00 часа в 
сградата на Община Смядово. Заплащането на достигнатата тръжна цена да се извърши 
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 19.03.2008 г. в касата на Община Смядово.
Краен срок за внасяне на молбите и необходимите документи - до 12:00 часа на 
19.03.2008 г. в Информационния център.
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:
1. Молба по образец.
2. Копие на документ за самоличност за физически лица.
3. Декларация за платени данъци и такси за предходната година.
4. Декларация, че не дължат към общината суми за наеми или лихви.
5. Документ за внесен депозит.
6. Копие на удостоверение за съдебна регистрация за юридическо лице и ЕТ.
7. Удостоверение за актуално състояние за юридическо лице и ЕТ.
8. Декларация, че фирмата не се намира в производство на обявяване в несъстоятелност
9. Декларация, че фирмата не се намира в производство на ликвидация.       /с

СЪОБЩЕНИЕ

   На основание Заповед № 377/27.02.2008г. на Председателя на Държавната 
агенция по горите и чл. 77, ал.1 от Закона за горите и чл. 144, т. 2 от КТ, както и 
за осигуряване пожарна безопасност, предотвратяването и гасенето на пожари 
в горския фонд се определя пожароопасния сезон в горите за времето от 
29.02.2008 г. до 31.10.2008 г.       Във    връзка   с  това Държавно лесничейство 
“Смядово”, гр. Смядово апелира за следното:
1. Да се спазват изисквания за противопожарна безопасност.
2. Съгласно чл. 69, ал. 1 от Закона за лова и опазване на дивеча: За защита на 
дивеча и неговите местообитания се забранява паленето на стърнища, 
крайпътни ивици, площи със суха растителност и растителността във 
високопланинските пасища.
3. Съгласно чл. 77, ал. 55 от Закона за горите: Забранява се опожаряването на 
гори, храсталаци и треви в горите, както и в земите от горския фонд и на 500м 
от неговите граници.
4. Съгласно чл. 121, ал. 9 от Правилника за прилагане Закона за горите: 
Собствениците на гори са длъжни да провеждат мероприятия по осигуряването 
на пожарна безопасност в горите и да участват в гасенето на горски пожари.
5. Съгласно чл. 77, ал. 3,4 и 5 от Закона за горите, чл. 121, ал. 9 и ал. 11, чл. 122, 
ал. 4 и ал. 7 и чл. 124 от Правилника за прилагане Закона за горите и Наредба 
№30/31.07.2003г.: Собствениците на гори и земи от горския фонд, лицата, 
извършващи ползвания от горите, както и собствениците на недвижими имоти 
намиращи се в горския фонд или непосредствена близост до него са длъжни да 
извършват противопожарни мероприятия около или в тях за своя сметка.
6. За своевременното откриване, овладяване и потушаване на пожарите в 
горите да се информира: служба ППУ на телефон 28-30; Община Смядово на 
телефон 21-63; ДЛ Смядово на телефон 22-27.
7. Държавно лесничейство гр. Смядово информира, че на нарушителите ще се 
търси най-строга отговорност.
                                                                                 Директор ДЛ: инж. П. Драгоев
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Р Е Ш Е Н И Е № 32
 
1.Приема уточнения 
годишен план на бюджета 
за 2007 г. по приходната и 
разходната част, по 
функции и дейности, както 
следва:
1.1. По прихода – 3 668 396 
лв./разпределени по параг- 
рафи, съгласно Пр.1/;
1.2. По разхода – 3 668 396
лв./разпределени по фун- 
кции, дейности и видове 
разходи, съгласно Пр. № 2/.
2.Приема отчет за изпъл- 
нение на бюджета за 2007 г., 
както следва:
2.1. По прихода – 3 442 266 
лв./   разпределени по пара-
графи, съгласно Пр. 1/;
2.2. По разхода – 3 442 266 
лв./разпределени по функ- 
ции, дейности и видове 
разходи, съгласно Пр. 2/.
3.Приема окончателния 
годишен план и отчет за 
изпълнението на извън- 
бюджетни сметки и 
фондове за 2007 г./съгл. Пр
3/.
4. Приема бюджета за 2008 
година както следва:
4.1.По прихода в размер на 
4 622 609 лв. /съгл. Пр. 1/;
4.1.1. По приходи за 
държавни дейности в 
размер на 2 236 399 лв. в т.ч
4.1.1.1. Обща субсидия за 
делегирани дейности в 
размер на 2 144 839 лв.;
4.1.1.2.Целева субсидия за 
капиталови разходи за 
финансиране на ДД в 
размер на 20 000 лв.
/съгласно Пр. 3/;
4.1.1.3. Преходен остатък от 
2007 г. в размер на 71 560 лв
4.1.2. Приходи за местни 
дейности в размер на 
2 386 210 лв. в т.ч.
4.1.2.1. Данъчни приходи в 
размер на 126 000 лв.;
4.1.2.2.Неданъчни при- 
ходи в размер на 438 000 лв
4.1.2.3.Обща изравнителна 
субсидия в размер на 
301 800 лв.;
4.1.2.4.Целева субсидия за 
капиталови разходи за 
местни дейности в размер 
на  1 149 300 лв./съгл. 
Приложение 3/;
4.1.2.5.Преходен остатък от 
2007 г в размер на 363 810 
лв.;
4.1.2.6.Средства за зимно 
поддържане и снегопо- 
чистване на общински 
пътища 7 300 лв.;
4.2.По разходите в размер 
на 4 622 609 лв. 
разпределени по функции 

групи, дейности и 
параграфи/съгл. Пр. 2/, в т.ч
4.2.1.За делегирани дър 
жавни дейности в размер на 
2 236 399 лв. от тях:
4.2.1.1.От държавни 
трансфери 2 164 839 лв
4.2.1.2.От преходен ос- 
татък от 2007 г. 71 560 лв.;
4.2.2.За местни дейности в 
размер на 2 386 210 лв.
5.Приема план – сметките 
на извънбюджетните фон- 
дове, съгласно /Пр. №4/.
6. Приема разчети за някои 
целеви разходи, както 
следва:
6.1. Членски внос за НСОРБ 
– 1 000 лв.;
6.2. Помощи по решение на 
общински съвет 6 000 лв.;
6.3. Помощи за погребения /
ковчег, надгробен знак, 
превоз/ - 200 лв.;
6.4. Издръжка на клубове на 
пенсионера и клуб на 
инвалида – 2 500 лв.;
7. Приема следните лимити 
за разходи: 
7.1. Социално-битови в 
размер на 3 % от 
начислените трудови 
възнаграждения;
7.2.Представителни разходи 
в размер на 6 000  лв
8. Приема списък на 
длъжностите, които имат 
право на транспортни 
разходи, както следва:
•Учители;
•Работещи в ДВПР с. Черни 
връх;
•Работещи в Общинска 
администрация;
•Работещи в Други 
дейности по здраве- 
опазването.
8.1. Упълномощава кмета на 
общината да утвърди 
поименен списък на лицата 
по т. 8 съгласно Наредбата 
за заплащане на превоз- 
ните разноски на 
работниците и служи- 
телите / изм. ДВ бр. от 1985 
г./ общините може да 
компенсират до 100 % от 
цените на абонаментните 
карти по жп транспорт и до 
90 % по автомобилния 
транспорт.
8.2. Общински съвет 
утвърждава изплащането на 
100 % транспортни разходи 
на учениците над 16 
годишна възраст в рамките 
на територията на 
Общината.
9. Задължава кмета да 
разпредели и утвърди 
одобрените средства по 
общинския бюджет по 
пълна бюджетна класи- 

фикация, по тримесечия и 
по месеци.
10. Възлага на кмета на 
общината : 
10.1. Да определи кон- 
кретните права и отго- 
ворности на второсте- 
пенния разпоредител с 
бюджетни кредити.
10.2. Да ограничава или 
спира финансиране на 
бюджетни организации и 
звена при нарушаване на 
бюджетната и финансова 
дисциплина и разписаните 
правила по актуализи- 
раната Система за 
финансово управление и 
контрол;
10.3.Да отразява служебно 
промените по общинския 
бюджет с размера на 
постъпилите и разходва- 
ните средства от дарения и 
спонсорства  и в съот- 
ветствие с волята на 
дарителя, донора.
11. При спазване на общия 
размер на бюджета 
предоставя следните право- 
мощия на кмета /чл. 27от 
ЗОБ/:
11.1. Да изменя размера на 
бюджетните кредити за 
различните видове разходи 
в обема на общинските 
разходи на една бюджетна 
дейност, без средствата за 
заплати, осигурителни внос 
ки и стипендии в частта за 
делегираните от държавата 
дейности;
11.2. Да прехвърля бю- 
джетни кредити за раз- 
лични видове разходи в 
една дейност или от една 
дейност в друга в границите 
на една бюджетна група, без 
да изменя общия й размер в 
частта за местните 
дейности;
11.3. Да кандидатства за 
средства по структурни и 
други фондове на ЕС, по 
национални програми и 
други източници за реали- 
зиране на годишните цели 
на общината за изпълне- 
ние на общинския план за 
развитие;
11.4. Да кандидатства за 
средства от централния 
бюджет и други източници 
за съфинансиране на общин 
ски програми и проекти;
11.5. Да разработва и 
възлага подготовката на 
общински програми и 
проекти за осигуряване на 
алтернативни източници на 
средства за реализиране на 
определените годишни цели 
на общината.

РЕШЕНИЕ №33
    Общински съвет – 
Смядово утвърждава 
числеността на персонала  и 
средните брутни работни 
заплати в бюджетните 
дейности за 2008 г.

РЕШЕНИЕ № 34
 Общински съвет – Смядово 
приема Отчет за 
изпълнението на Общинска 
програма за опазване на 
околната среда и Общинска 
програма за управление на 
отпадъците през 2007 
година.

РЕШЕНИЕ № 35

Общински съвет – Смядово 
приема Наред ба за 
изграждане и опазване на 
зелената система на 
територията на община 
Смядово.

РЕШЕНИЕ № 36

Общински съвет – Смядово 
приема Наредба за принуди- 
телно изпълнение на 
заповеди за поправяне, 
заздравяване или премах- 
ване на строежи или части 
от тях на територията на 
Община Смядово по чл. 196, 
ал. 5 от Закона за устройство 
на територията.

РЕШЕНИЕ №37

Общински съвет – Смядово 
приема предложението за 
изясняване статуса и на 
следващото заседание да се 
разгледа докладната записка

РЕШЕНИЕ № 38

І. Общински съвет – 
Смядово създава Общест- 
вен съвет за контрол върху 
дейностите по социално 
подпомагане в състав от 7 
човека.
ІІ. Общински  съвет - 
Смядово определя след- 
ните представители за 
членове на Обществения 
съвет:
1. Иванка Петрова – зам.
кмет по икономически и 
стопански дейности на 
Община Смядово;
2. Цанка Петрова – кмет с.
Янково
3. Марин Железов–кмет с.
Веселиново
4. Пенка Христова–кмет с.
Риш
5. Стела Стоянова – кмет с.
Бял бряг

6.Стоянка Кайкова–пред- 
седател на Клуб на 
пенсионера - Смядово
7.Соня Стоева – пред- 
седател на Клуб  на хора с 
увреждания – Смядово.

ІІІ. Общински съвет – 
Смядово приема следните 
функции, права и задъл- 
жения, както и правомощия 
на Обществения съвет.:
Функции на Обществения 
съвет:
1.Съдейства за провеждане 
на политиката по 
социалното подпомагане в 
общината.
2. Обсъжда регионални 
стратегии, програми и 
проекти, свързани със 
социалното подпомагане.
3.Съдейства за коорди- 
ниране на дейността по 
предоставяне на социални 
услуги на физическите лица 
регистрирани по Търгов- 
ския закон и на 
юридическите лица.
4. Осъществява контрол 
върху качеството на 
социалните услуги в 
съответствие с утвър- 
дените критерии и 
стандарти.
5. Дава становища за 
откриване и закриване на 
специализирани инсти- 
туции на територията на 
общината.
Права и задължения на 
членовете на Обществения 
съвет:
1. Право да изискват и да 
получават информация от 
Дирекция ”Социално под- 
помагане” – Отдел ”Со- 
циална закрила” – Смядово 
за дейностите по 
социалното подпомагане;
2. Задължение да спазват 
нормативните изисквания за 
защита на информацията за 
подпомаганите лица и 
семейства, която им е 
станала известна при 
осъществяване на тяхната 
дейност.
Правомощия на 
Обществения съвет:
При установяване на 
пропуски и сигнали за 
нарушения при осъществя-
ване дейностите по 
социално подпомагане, 
Обществения съвет 
уведомява писмено Предсе- 
дателя на Общинския съвет 
– Смядово и инспектора към 
изпълнителния директор на 
Агенцията за социално 
подпомагане.

РЕШЕНИЕ №39

І.Общински съвет – 
Смядово създава Общин- 
ска комисия за обществен 
ред и сигурност в състав от 
9  члена.
ІІ. Общински съвет – 
Смядово определя след- 
ните представители за 
членове на Общинската 
комисия:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Радостин 
Димитров – заместник кмет 
по образование, здраве- 
опазване, социални дей- 
ности и култура на Община 
Смядово;
 СЕКРЕТАР: Живко Янков 
Желязков – общински 
съветник;
ЧЛЕНОВЕ:1.Гл. инспектор 
Венцислав Асенов – 
началник Полицейски 
участък Смядово;
2.Галя Накева – гл. експерт 
Закрила на детето в 
Дирекция ”Социално 
подпомагане – В. Преслав
3.Милко Йоргов – гл.
специалист Здраве- 
опазване, образование, 
социални дейности и 
култура в  Община Смядово 
и секретар на Местната 
комисия за борба с 
противообществе- ни 
прояви на малолетни и 
непълнолетни;
4. Пепа Севева Пенева – 
директор на Детски 
комплекс Смядово;
5.Махия Куру – предсе- 
дател на Постоянната 
комисия по Образование, 
култура, спорт, здраве- 
опазване и социални 
дейности към Общински 
съвет Смядово, общест- вен 
възпитател;
6.Калушка Иванова 
Ангелова – старши специ- 
алист в дейност „Чистота”;
7.Янка Йорданова – 
директор на Целодневна 
детска градина „Марга- 
ритка” Смядово.
ІІІ. Общински съвет 
Смядово приема  
Правилник за дейността на 
Общинската комисия за 
обществен ред и сигурност.

РЕШЕНИЕ №40

Общински съвет – Смядово 
отпуска еднократна 
финансова помощ в размер 
на 200 лв. на Зийнеб 
Алиосманова Селимова, 
живуща в с.Янково ул.”Ст.
Станчев” № 19, община 
Смядово.

   Изминаха само три месеца от изборите за местно самоуправление. Това е твърде малко време, за да се 
очакват тотални промени в социално-икономическото положение в Смядовската селищна система. Но както 
казва народа:”Денят се познава от сутринта!”. Още първите действия на новоизбрания Общински съвет, 
кмета д-р Севи Севев, неговите заместници, общинската администрация и кметовете на населените места са 
насочени към най-важните и нерешени проблеми на жителите на общината.
Изминатото кратко време беше необходимо за организационно и структурно изграждане на Общинския 
съвет и Общинската администрация: оценка на истинското положение в региона, разработване на единна 
коалиционна програма за управление, избор на постоянни комисии към съвета, формиране на екипи от 
специалисти за разработване на проекти и пр. Мандатът започна в края на календарната година при 
ограничен остатък от общински бюджет, последиците от сушата и настъпващата зима. Независимо от това, 
новият управленски екип стартира успешно. Това важи и за с. Веселиново.   Новоизбраният кмет на селото, 
г-н Марин Железов, още от първите дни на встъпването си в длъжност полага усилия и инициативност в 
решаването на натрупаните от години проблеми. С помощта на Общинска администрация и лични контакти 
с фирми, той успя да осигури средства и лично да организира смяната на потрошените от години стъкла на 
кметството, почистването на градинките около здравната служба, училищния двор,пред и около кметството. 
За първи път от началото на „прехода” се осигуриха средства и се организира използването на снегорин за 

почистването на улиците на махалите; подобряване на уличното осветление. Подобри се организацията и 
контрола на работещите по програмата „ОСПТЗ”, които при обилния сняг бяха използвани за проправяне на 
пътеки до стари и немощни жители и до гробищния парк. Използва се всеки благоприятен ден за почистване 
коритата на реките, ликвидиране последствията от снежните бури-изкоренени и пречупени дървета по 
улиците и селския парк, зариване и почистване на нерегламентираните сметища. В най-тежките зимни дни, 
благодарение на инициативата, активността и чувството на обществена отговорност от страна на нашите 
бизнесмени Краси, Весо, председателя на селската кооперация Деян, Николинка и Асен, населението на 
селото получаваше ежедневно необходимите хранителни и промишлени стоки.
Видима е помощта от страна на кмета по ремонта и почистването на салона на местното читалище, което 
заслужава нещо повече. Групата „Черните кукери” под ръководството на секретаря на читалището г-жа 
Трифонова вече излезе извън рамките на областта, беше представена по БНТ, установи контакти със световно 
известни телевизии. Това са само някои от видимите успехи от старта на новото общинско и местно 
ръководство. И това не е малко!Всички знаем, че има още много нерешени проблеми в района. Но 
сполучливия, успешния старт дава гаранции за успешното им решаване, при активното участие на всички 
коалиционни партньори и със съдействието на всички жители на Смядовска община. На добър път!
                                                                                                                      

  Георги Митев, село ВеселиновоУСПЕШЕН СТАРТ НА КМЕТСКИЯ МАНДАТ
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ЦИТАТ НА ДЕНЯ:

Има три неща, които възрастните 
могат да научат от децата: да бъдат 
радостни без повод, винаги да са 
заети с нещо и да се стремят с всички 
сили към това, което желаят.  
                                         Паулу Коелю

15 март 
Международeн ден на 

потребителите 

    За първи път празникът е отбелязан на 15 март 
1983 г. и оттогава става важна дата за 
потребителските организации в цял свят. Две години 
по-късно, на 9 април 1985 година, общото събрание 
на Организацията на обединените нации одобрява 
идеята той да стане Световен ден за защита на 
потребителите. Повод за честването и за 
определянето на тази дата като Световен ден на 
потребителите е речта на американския президент 
Джон Ф. Кенеди, който на 15 март 1963 г. обявява 
пред сената идеята за Закон за защита на 
потребителите.
    Кенеди посочва "четирите основни права на 
потребителя": правото на безопасност; правото 
на информация; правото на избор; правото да 
бъдеш чут. Впоследствие, са добавени още 
четири: правото да бъдат задоволени основните 
потребности; правото на обезщетение; правото 
на образование; правото на здравословна околна 
среда. Именно тези осем права са залегнали в 
Правилата за защита на потребителите, приети от 
ООН.

Християните празнуват 
Благовещение 

        Християнската църква празнува на 25 март 
Благата вест, която Архангел Михаил съобщава 
на Дева Мария, че ще стане майка на Божия син 
- Спасителя на света. Благата вест дава и името 
на празника - Благовещение. Смята се, че на 
Благовец трябва за пръв път да се хапне нещо 
зелено - коприва, киселец или лапад, за да 
потече в тялото на човека нова кръв.
 Във фолклорния празник “благата вест” е, че 
вече е дошла пролетта. По мястото си в 
календара Благовец стои най-близко до 
пролетното равноденствие и българите го 
свързват с пролетта. 
   Народното поверие гласи, че на този ден 
долита кукувицата, за да извести, че зимата си 
е отишла и настъпва лятото; мечката се 
събужда от зимния си сън; змиите и гущерите 
излизат от леговищата си; невидимите 
самодиви – господарки на горите, поляните и 
изворите, се завръщат във владенията си. На 
Благовец се спазват редица забрани с 
предпазващо значение. Момите и младите 
булки не излизат рано за вода, за да не срещнат 
самодивите. Всички вярват, че от техния поглед 
младите могат да погрознеят, да се разболеят 
или да умрат. През целия ден жените не 
докосват игли, куки и конци, за да избегнат 
ухапвания от змии през лятото. В ранното утро 
ритуално се прогонват от дома дивите твари. 
Жените обикалят къщата, дрънкат с машата 
или огрибката по тенекия и наричат: “Бягайте 
змии, гущери, бълхи и жаби, че Дядо Благовец 
идва с железния топуз!” После те запалват 
събраната от пометения дом смет и всички 
прескачат огъня по три пъти срещу змийско 
ухапване.
  На тържествената трапеза за пръв път се 
поднасят пресни зелени растения – лапад, 
коприва или киселец, за да потече в тялото на 
човека “нова кръв”. Поднася се риба (печена 
или варена), пити и лучник.

           Ако се интересуваш от екология и спорт, владееш английски и си на възраст между 15-17 години, 
премери сили в конкурс за есе, който може да те отведе във Великобритания.
              Екологично сдружение „За Земята” и Народно Читалище „Бъдеще сега” те канят да се включиш в 
един приключенски и много международен проект, който свързва спорта и грижата за природата, и ще 
завърши с пътуване на победителите до Великобритания в края на месец март 2008 година.
            Всичко, което трябва да направиш, е да напишеш вдъхновяващо есе за националния младежки 
конкурс "Ръка за ръка с природата" на една от две теми
- "Човек vs Природа. Каква е цената на победата?" 
- "Моята концепция за екологичен проект, който ще промени хората и света около мен” 
Изпрати есето си (до 2000 думи и на български език) и попълни формуляр за кандидатстване (на английски 
език), който можеш да изтеглиш от сайта на конкурса, на youthadventures@gmail.com

Кажи го в есе

ФЕСТИВАЛ НА МАСКАРАДНИТЕ 
ИГРИ СТАРА ЗАГОРА

                                                                  М.Трифонова

     За девета поредна година Стара Загора е 
домакин на Фестивала на маскарадните игри, който 
се проведе на 01.03.2008 г.
      Над 600 участници от цялата страна дефилираха 
през града като представяха разнообразие от маски 
и костюми. В конкурсната програма се състезаваха 
около 25 групи от цялата страна. 
     Организатор на празника е председателя на 
"Обществото по фолклор" Крум Георгиев.
     Черните кукери от с. Веселиново за първи път 
участват в този фестивал. Този път наградата е 
ПЪРВА. Освен това на състава е присъдена  
ПЪРВА  категория за маскараден състав от 
Международната фолклорна организация - IOF. 
     Завърнахме се с изключително добри 
впечатления от фестивала - отлична организация, 
топло отношение от хората по време на дефилето. 
Всички искаха да се докоснат до кукерите за здраве 
и късмет. Продавачите на мартеници идваха и им 
връзваха мартенички на вратовете.
    Участниците във фестивала - кукери, джамалари, 
васильовци, страци и други персонажи от 
българския фолклор по традиция гонеха злото, 
студа и призоваваха към новото начало.
                                                                                                                                             

22 март - Световен ден 
на водата

          Инициативата за празнуване на Световния ден 
на водата се поражда през 1992 г. на 
Конференцията на Обединените нации „Екология и 
развитие”, проведена в Рио де Женейро. 
Генералната асамблея на Обединените нации 
определя 22 март да се чества като Световен ден 
на водата.  Денят се отбелязва официално от 1993 
г., като ежегодно се организират прояви в цял свят, 
посветени на водата.
           Световният ден на водата - 22 март през 2008 
г. е посветен на решаването на въпросите, 
свързани с осигуряване на канализационни 
системи за населените места и селищните 
образования. Хората по света се насърчават да 
отбележат деня като фокусират вниманието си към 
световните предизвикателства за осигуряване на 
събирането, отвеждането, пречистването и 
заустването на отпадъчните води. Целта е да се 
повиши общественото съзнание и култура, за да се 
ускори изпълнението на една от целите на 
развитието за този век – да се намали наполовина 
до 2015 г. броят на хората на планетата без достъп 
до канализационна система. В тази връзка 2008 г. е 
обявена за Международна година за решаване на 
въпросите свързани с осигуряване на 
канализационни системи, с цел повишаване на 
качеството на живот на хората. 
 Често Земята е наричана синята планета, 
заради изобилието на вода, но знайте, че едва 0,6% 
от общото количество е годна за пиене, останалата 
по-голямата част от водата се съдържа в солените 
морета и океани.
 Най-сериозното отрицателно въздействие 
върху качеството на повърхностните води се дължи 
на отвеждането (заустването) на битови отпадни 
води в реките, изхвърлянето на битови отпадъци и 
животински тор около водните течения и 
изхвърляне на опасни вещества във водите. 
Прекомерното използване на изкуствени торове, 
хербециди, инсектициди и др. в земеделието 
влошават качеството на подпочвените води и 
реките със съдържащите се я тях нитрати и 
фосфати.
 Уважаеми съграждани, нека опазваме 
водите от замърсяване и използваме водните 
ресурси по най-рационалния начин. Тъй като 
всички ние използваме водата, отговорността е на 
всеки един от нас.
   Неразумното използване на водата и 
нарастващото замърсяване на източниците на 
питейна вода могат да доведат човечеството до 
катастрофа.

ОПАЗВАЙТЕ ВОДИТЕ ЧИСТИ!

Краен срок: 10 март 2008 г. 

 Димитрина Маринова

Черните кукери в Стара Загора /сн.1, сн. 2, сн. 3/
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