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П О К А Н А

На основание  чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА  на 31.03.2008 г. от 9.30 часа в 
Конферентната зала на Община Смядово  ще се проведе заседание на 
Общински съвет Смядово при следния 

ДНЕВЕН РЕД:

1. Промяна в структурата на Общинска администрация – Смядово.
2. Участие на Община Смядово с проект по Оперативна програма   „Регионално 
развитие”.
3. Приоритетното изграждане на канализационната мрежа в  гр.Смядово и 
кандидатстване за финансиране на проекти от ПУДООС към МОСВ.
4. Определяне на такса за ползване на услугата ”Кабелно общинско радио”.
5.Предоставяне на мери и пасища – общинска публична собственост за 
ползване от земеделски стопани, притежаващи пасищни селскостопански 
животни и пчелни семейства.
6. Начин за ползване на дървесината от Общинския горски фонд в отделите 43 
”л” и 43 ”щ”.
7. Начин на използване на дървесината от Общинския горски фонд в отделите 
43 ”я”, 257 ”д”, 247 ”к”, 254 ”б”, 253 ”з”, 252 ”п”.
8. Прекратяване на собственост върху недвижим имот в кв.60А по плана на гр.
Смядово, общ.Смядово на основание чл. 36, ал.1, т.2 от ЗОС.
9. Продажба на общинско жилище на основание чл. 47, ал.1, т.3 от ЗОС и чл. 
22, ал.1, т.1 от Наредбата за реда за управление и разпореждане с общински 
жилищни имоти на наемател, настанен в него по административен ред.
10. Докладни и питания.

ОБЩО СЪБРАНИЕ 
НА 

НАЦИОНАЛНОТО СДРУЖЕНИЕ НА 
ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Кметът на община 
Смядово д-р Севи Севев и 
председателят на 
Общински съвет Смядово 
Михал Жечев, бяха 
делегати на провелото се 
на 21.03.2008 г. общо 
събрание на Национал- 
ното сдружение на 
общините в Република 
България. 
Дневният ред съдържаше 
избор на Управителен 
съвет и на Контролен 
съвет, отчет за бюджета 
на НСОРБ за 2007 г. и 
проектобюджет за 2008г., 
отчет за дейността на 
“НСОРБ-Актив” ЕООД 
през 2007 г., избор на 
председател на 
Управителния съвет и на 
председател на 
Контролния съвет. 
За председател на 
Управителния съвет беше 
избрана Дора Янкова -  
кмет на община Смолян, 
а за председател на 
Контролния съвет - 
Станислав Благоев - кмет 
на община Свищов.

Националното сдружение на 
общините в Република България 

отчете дейността си през 
2006-2007 г.

ПРИЯТЕЛСКО ПОСЕЩЕНИЕ
На 13 март на приятелско посещение със своето семейство в града ни пристигна 
кметът  на  молдовския град Тараклия Василий Гайдаржи,  където преди месец 
“Аляно Мушкато” беше на турне. Гостите бяха тържествено посрещнати от 
служители  на  Общинска  администрация,  граждани,  самодейци от читалище 
“Братство” и жените от пенсионерския клуб във Възрожденски комплекс. 
Детската вокална група “Маргаритка” поздрави всички присъстващи, след което 
гостите бяха разведени из комплекса, а отец Атанасий показа и църквата ни. 
Най-голямо впечатление у гостите предизвика подредената Етнографска 
изложба. Те показаха своето отношение към всичко българско - да радеят, 
тачат, съхраняват всичко онова, което носи духа на българщината.
След обиколката, в залата на Общинска администрация започнаха официалните 
разговори. Основна тема беше социалната политика, която се води в двете 
кметства. Василий Гайдаржи подробно изложи работата в социалната сфера в 
Тараклия. И там както и тук има много проблеми, които стоят за разрешаване, 
но с общите усилия на ръководствата в кметствата и населението те ще бъдат 
преодоляни.  Освен това кметът на Тараклия не скри и икономическите 
интереси, които имат в нашия североизточен регион, в различни селища, но те 
тепърва ще се изясняват и предстоят на обсъждане при следващи срещи.    /с

д-р Севи Севев 
и 
Василий 
Гайдаржи 
във 
Възрожденския 
комплекс

В четвъртък - 21 март, с 
програмата, която представиха по 
време на турнето си в Паркане 
Валя Пержей и Тараклия, жените 
от “Аляно мушкато” поздравиха 
своите спонсори във 
Възрожденски комплекс Смядово. 
Беше направена и презентация с 
кадри от пътуването и концертите, 
по време на която д-р Севев 
изложи основните моменти  и 
идеята за бъдещо сътрудничество 
с  град Тараклия.

ОБЛАСТНА ЕПИЗООТИЧНА 
КОМИСИЯ

Нерегистрирани и немаркирани стада от 
източнобалканска порода свине, движението на 
животни в региона и мерките, които трябва да се 
вземат срещу нарушителите бяха част от дневния 
ред на извънредно заседание на Областната 
епизоотична комисия, провело се на 21 март в 
град Шумен. На заседанието присъстваха 
представители на дирекции към НВМС д-р Пенчо 
Каменов и д-р Георги Чобанов. От Общинска 
администрация там присъства Станислав Ангелов 
- зам.кмет. 
Директорът на РВМС д-р Христо Христов направи 
отчет за дейността до месец март,2008 г.
Едно от решението на комисията е да се засили 
контролът върху транспортирането на живи 
животни. При нарушения да се уведомяват 
ветеринарните лекари от РВМС по общини за 
съставяне на актове по ЗВД. Друго от 
решенията е в кланиците и събирателните 
центрове да не се приемат животни с 
нередовни документи и без 
идентификационни марки. Те да се поставят 
под възбрана до доказване на произход и 
здравословно състояние. Освен това, във 
връзка с употребата на 
ветеринарномедицински препарати ще се 
извършват проверки на аптеки, складове и 
животновъдни обекти за спазване на 
ветеринарното законодателство.
                                                            /с
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ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ                                                               Защита при пожари

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

През последните години 
горските пожари нанесоха 
огромни материални щети и 
се превърнаха в сериозно 
бедствие за нашата страна. 
Пожарът, възникнал в гора, 
можем да установим по 
наличието на пламъци, дим, 
падащи сажди, по необи- 
чайната миризма, както и по 
поведението на животните. 
Гасенето на горските пожари 
се организира и провежда 
със силите на Националната 
служба "Пожарна и аварийна 
безопасност", Министер- 
ството на държваната 
политика при бедствия и 
аварии, Министерството на 
земеделието и горите, "Граж- 
данска защита", военни 
поделения и гасачески групи 
от общините и кметствата.

Действията ни при горски 
пожар трябва да са следните
Определете посоката на 
вятъра и напуснете района, 
който ще попадне в обсега на 
пожара. Съобщете за пожара 
в най-близкото населено 
място или горски дом. 
Ако сте блокирани от огъня, 
потърсете естествени пре- 
пятствия - просеки, пътища, 
поляни, сечища или други 
голи места. Използвайте 
водата, ако има наблизо река 
- намокрете дрехите и тялото 
си или се потопете в нея. 
Откритите части на тялото се 
покриват. Пред устата и носа 
си поставете намокрена 
кърпа или плат. Придвиж- 
вайте се приведени. 
Ако горящата площ е малка, 
опитайте се сами да изгасите 

пожара, като използвате 
връхна дреха или сноп от 
набързо начупени клони, с 
които удряйте пламъците. 
Ограничете пожара, като 
съберете сухите клони и 
листа по пътя на разпрос- 
транение на горенето. Дре- 
хите не се свалят - те поемат 
част от топлината. При 
действията си изхождайте от 
обстоятелството, че пожарът 
се разпространява по-бързо 
по посока на вятъра и по 
склон - от ниските части към 
върха. Оказвайте помощ и 
съдействие на гасаческите 
екипи при локализиране на 
пожарите и за евакуиране на 
хората и животните от 
района на пожара.
Как трябва да действаме при 
пожар в сграда?

При пожар незабавно 
позвънете на тел. 160.
Локален пожар в сграда може 
да се гаси с вода.
С вода не се гасят: 
електроуреди, инсталации 
под напрежение, бензин и 
нафта. При пожар в сграда 
изключете газта, електричес- 
твото, затворете вратите и 
прозорците. Напуснете сгра- 
дата, като използвате стъл- 
бището, стабилни външни 
стълби, балкони и др. Не 
използвайте асансьорите.
Съобщете на съседите за 
възникналия пожар. За 
напускане на сградата през 
балкони използвайте въжета, 
ако нямате направете от 
чаршафи, одеяла и завеси.
При преминаване през 
задимено пространство пос- 

тавете мокра кърпа на устата 
и носа,намокрете дрехите си, 
покрийте откритите части на 
тялото си с мокри кърпи. Ако 
се запали част от облеклото 
ви, съблечете бързо горя- 
щата дреха, ако това е 
невъзможно загасете чрез 
обвиване с друга дреха или 
одеяло.Ако е невъзможно да 
излезете от сградата, най-
добре е да влезете в банята. 
Уплътнете вратата с мокри 
кърпи или дрехи и пуснете 
душа. Обливайте се с вода, 
за да не се прегрее 
организмът. Опи- тайте се да 
сигнализирате за своето 
местонахожде- ние.Особено 
опасни при горене на 
пластмаси са токсичните 
газове. При тях се отделят 
фосген, циановодород,въгле- 

роден оксид и други 
съединения със силен 
токсичен ефект. След 
пребиваване в района на 
пожара трябва да преминете 
през медицински преглед.
При отравяне с въглероден 
оксид (СО) пострадалите се 
изнасят на чист въздух, 
разхлабват се дрехите им и 
се оставят в покой. При рязко 
спадане на кръвното 
налягане се прави изкуствено 
дишане "уста в уста". На 
пострадалите се дава топло 
мляко, минерална вода, 
разтвор на сода бикарбонат и 
се транспортират до 
болнично заведение.

от материали на 
Министерството на ДПБА
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Промени в 
Закона за 

насърчаване 
на заетостта - 
публикувани в 
ДВ. - бр.26 от 7 

март 2008г., 
касаещи 

лицата, които 
търсят работа

Чл.17./1/ Лицата, които търсят 
работа, могат да ползват по този 
закон:
1.информация за обявени 
свободни работни места;
2.информация за програми и 
мерки за запазване и 
насърчаване на заетостта;
3.посредничество по информи- 
ране и наемане на работа;
4.психологическо подпомагане;
5.професионално ориетиране;
6.включване в обучение на
 възрастни;
7.включване в програми и мерки 
за заетост и обучение;
8.стипендия за обучение, 
средства за транспорт и 
квартира за времето на 
обучението.
Чл.18./1/ Всеки български 
гражданин, както и всеки 

гражданин на друга държава-
членка на Европейския съюз, или 
на друга държава-страна по 
Споразумението за Европейско 
икономическо пространство или 
на Конфедерация Швейцария, 
който търси работа, може да се 
регистрира в териториалното 
поделение на Агенцията по 
заетостта / Дирекция "Бюро по 
труда" /
/2/ Търсещите работа лица се 
регистрират в едно от следните 
групи:
1.безработни;2.заети;3.учащи, 
които желаят да работят през 
свободното си от учене време;
4.лица, придобили право на 
пенсия за осигурителен стаж и 
възраст;5.лица, придобили право 
на професионална пенсия за 
ранно пенсиониране, които не 

работят.
/4/ Регистрацията се извършва 
по постояне или настоящ адрес
/5/ При регистрация лицето 
декларира статуса си по ал.2. В 
7-дневен срок от промяната в 
декларираните обстоятелства 
лицето уведомява поделението 
на Агенцията по заетостта 
/Дирекция "Бюро по труда"/
Чл.19./1/ За всяко регистрирано 
безработно лице се подготвя 
план за действие и график за 
посещения
/2/ Лицата, които търсят работа, 
могат да ползват правата по 
чл.17,ал.1, както следва:
1.безработните - по т.1-8;
2.заетите и учащите се, които 
желаят да работят през 
свободното си от учене време - 
по т.1, 3, 4 и 5;
3.лицата, придобили право на 
пенсия за осигурителен стаж и 
възраст - по  т.1, 3 и 4;
4.лицата, придобили право на 
професионална пенсия за ранно 
пенсиониране, които не работят - 
по т.1-7.
Чл.20./1/Лицата, които са регис 
трирани като безработни, са 
длъжни да изпълняват препо 
ръките на трудовия посредник, 
както и предвидените действия, 
срокове и график за посещения 
/2/ При писмена покана от 
поделението на Агенцията по 
заетостта/Дирекция "Бюро по 
труда"/ безработните лица са 
задължени да се явят на 
посочените дата и час.

/3/ Регистрацията се прекратявя, 
когата търсещите работа лица:
1.сменят адреса, по който са 
регистрирани в Дирекция "Бюро 
по труда",  без да я уведомят за 
това;2.подадат молба по свое 
желание;3.починат;4.започнат 
работа и са осигурени или 
подлежат на осигуряване по реда 
на чл.4 от Кодекса за социално 
осигуряване или въз основа на 
заетост са подчинени на 
законодателството на друга 
държава-членка на Европейския 
съюз, или на друга държава-
страна по Споразумението за 
Европейското икономическо 
пространство;5.се включат в 
програми и мерки за заетост по 
този закон, както и в програми и 
проекти, финансирани със 
средства от европейски и други 
международни фондове.
/4/Регистрацията  на безработ 
ните лица се прекратявя и в 
случаите, когато:
1.не изпълнят препоръките на 
трудовия посредник или 
действията, сроковете и графика 
за посещения, включени в плана 
за действие;
2.не се явят на посочените дата и 
час в писмената покана от 
поделението на Агенцията по 
заетостта /Дирекция "Бюро по 
труда"/ или в срок от три работни 
дни след тази дата;
3.не спазват определения им 
график за посещения;
4.откажат да приемат 
предложената им подходяща 

работа и/или включване в 
програми и мерки за заетост  и 
обучение за възрастни по този 
закон, както и в програми и 
проекти, финансирани със 
средства от европейски и други 
международни фондове;
5.прекратят участието си в курс 
за обучение на възрастни;
6.придобият п раво на пенсия за 
осигурителен стаж и възраст или 
професионална пенсия за ранно 
пенсиониране;
7.не изпълнят изискванията на 
чл.18, ал.5, изречение второ.
/5/Лицата имат право на 
следваща регистрация не по-
рано от изтичането на 12 месеца 
след прекратяване на 
предходната регистрация на 
основание ал.3, т.1 и ал.4, т.1-5 и 
7.
/6/При представяне на 
доказателства за наличието на 
уважителни причини, прекра- 
тената на основание ал.3, т.1 и ал
.4, т.1-5 и  7 регистрация се 
възстановява.
/9/ Лицата, чието участие в 
програми и мерки за заетост е 
прекратено с дисциплинарно 
уволнение, имат право на 
регистрация не по-рано от 
изтичането на 12 месеца след 
уволнението.

Продължава в следващия брой.

Ю. Христова-Бюро по труда гр. 
Смядово

СЪОБЩЕНИЕ

Дирекция "Бюро 
по труда" - Велики 

Преслав 
уведомява

безработните лица 
от Община Смядо- 
во, че трябва да 
представят във 
филиала на Д"БТ" 
в гр.Смядово доку- 
мент за завършено 
образование  
/ о б р а зо ва т е л н а 
степен или клас от 
с т е п е н / .
Документът да 
бъде издаден от 
у ч е б н о т о 
заведение, в което 
е учило безработ- 
ното лице.
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КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ

На 21.03.2008 г. в град Варна, Комисията за защита от дискриминация проведе разяснителна среща с представители от общините и областните администрации 
на областите Варна, Добрич, Разград, Търговище, Шумен и Силистра. Наши представители на форума бяха Радостин Димитров - заместник кмет по образование 
здравеопазване, култура и социални дейности в Община Смядово и Иван Кавръков - мл. юристконсулт в Община Смядово. По време на срещата бяха изнесени 
лекции разясняващи Закона за защита от дискриминация, Правилника за устройство и дейност на КЗД, както и правилата за производство пред Комисията. За 
нас като граждани е важно да знаем, че производството пред Комисията за защита от дискриминация реализира основните цели на Закона за защита от 
дискриминация, а именно осигуряване на ефективна защита срещу дискриминацията. Целите на производството пред Комисията са: 
1. Установяване на нарушения на ЗЗДискр. или други закони, уреждащи равенство в третирането, извършителя на нарушението и засегнатото лице; 
2. Предотвратяване на нарушения, тяхното преустановяване и премахване на различия в третирането. 
В производството за защита от дискриминация, след като страната, която твърди, че е жертва на дискриминация, докаже факти, от които може да се направи 
извод, че е налице дискриминация, ответната страна трябва да докаже, че правото на равно третиране не е нарушено.
Забранена е всяка пряка или непряка дискриминация, основана на пол, раса, народност, етническа принадлежност, човешки геном, гражданство, произход, 
религия или вяра, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично или обществено положение, увреждане, възраст, сексуална ориентация, семейно 
положение, имуществено състояние или на всякакви други признаци, установени в закон или в международен договор, по който Република България е страна.

За сигнали и повече информация по тази тематика можете да се обръщате към Радостин Димитров и Иван Кавръков в Общинска администрация Смядово.

ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ на общинската  организация 
на Съюза на инвалидите в България

На 24 март във Възрожденски комплекс Смядово се проведе годишно отчетно 
събрание на Общинската организация на Съюза на инвалидите в България.
Гости на мероприятието бяха Радостин Димитров - зам.кмет на Община 
Смядово, Димитър Кирев - началник отдел “Социална закрила”-гр. Смядово, 
Иванка Казакова - председател на Регионалната структура на СИБ - гр. Шумен.
За дейността през периода март, 2007г. до март, 2008 г. докладва Соня Стоева - 
председател на Общинската организация на СИБ.
Беше направен и отчет за изпълнение на бюджет 2007 г. и се прие бюджет за 
2008 г..
Беше одобрен и плана за работа през 2008 г.
СЪЮЗ НА ИНВАЛИДИТЕ В БЪЛГАРИЯ 
Създаден е на Първия (учредителен) конгрес в София на 14 декември 1989 г. като обществена 
организация, която представлява и отстоява интересите на инвалидите пред държавните, 
обществените и другите органи и организации в страната и чужбина.
СИБ е обединение на 377 структури ( Регионални,основни организации, дружества, клубове по 
интереси) изградени в 27 региона в България с повече от 42 603 индивидуални членове. Те са с 
различни видове заболявания, включително и със сензорни - слепи и глухи. 
Общосъюзни органи за управление са Общо събрание, Управителен съвет, Председател и 
Централна контролно-ревизионна комисия. 
ВАЖНИ ПРОГРАМИ, ПО КОИТО С И Б РАБОТИ 
Трудова заетост и трудова рехабилитация - самостоятелно или съвместно с юридически лица, 
регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите и местните структури на 
Националната служба по заетостта. Социално подпомагане и хуманитарни дейности - 
самостоятелно или съвместно с хуманитарни организации и държавни структури, Национален 
център за социално подпомагане. Образование и възпитание - самостоятелно или съвместно с 
български и чуждестранни неправителствени организации, лицензирани организации за 
квалификация и преквалификация. Транспортни бариери - съвместно с Министерството на 
транспорта, Министерството на труда и социалната политика, Министерството на 
здравеопазването,Български червен кръст, фондация “Еврика” и др. Архитектурни бариери - 
съвместно с Министерството на труда и социалната политика, неправителствени 
организации, държавни и частни фирми, Министерство на регионалното развитие и 
благоустройството. Социални контакти - самостоятелно и съвместно с неправителствени 
организации. Интеграция чрез изкуство, култура, спорт и туризъм - самостоятелно и 
съвместно с български и чуждестранни неправителствени организации. 
ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ, ИЗВЪРШВАНИ ОТ С И Б 
Подпомагащи и благотворителни; Услуги, предоставяни от групите за самопомощ; 
Административно-правни; Трудово-правни; Осигуряване на трудова заетост; Здравни услуги ; 
Информационно-консултантски услуги; 
Услуги и дейности, свързани с работата по изпълнение на основните програми; 
Услуги и дейности, свързани с местни и регионални програми. 
                                                                                                                                                                 /с

                                          ГРАЖДАНИ НА СМЯДОВО,
Запазете традицията около Великденските празници за почистване на 
домовете, дворовете, улиците, тротоарите, зелените площи от отпадъци, 
ненужни вещи, строителни материали, дърва. Използвайте контейнерите 
според тяхното предназначение. Не допускайте замърсяването на свободните 
площи между жилищните блокове, около реките, деретата, канавките.

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ СМЯДОВО ЩЕ ВИ СЪДЕЙСТВА.

СЕДМИЦА НА ГОРАТА 7-13 АПРИЛ 
2008

  Седмицата на гората се провежда 
вече 83 години /за първи път е 
отбелязана през 1925 г./ в първата 
цяла календарна седмица на месец 
април. През тази година тя ще е от 7 
до  13  април и ще бъде под мотото 
“Да посадиш дърво, да отгледаш 
надежда”. Основната цел както 
винаги през годините и сега е 
създаване и опазване на горите.
Председателят на Държавната 
агенция по горите доц. Стефан 
Юруков официално ще открие 
Седмицата на гората на 6 април. 
Програмата от чествания включва 
различни мероприятия, някои от 
които са конкурс за написване на 
есе по тема за горите, връчване на 
награди в различни категории на 

лесовъди, конкурс за дизайн и изработка 
на мебели и др. 
Държавно лесничейство Смядово също ще 
отбележи тази седмица с няколко 
мероприятия: извършване на залесяване с 
участието на ветерани лесовъди, 
представители от различни обществени 
организации на територията на общината, 
с цел възстановяване на българската гора; 
изпращане на поздравителни адреси до 
ветерани лесовъди, фирми, натериторията 
на общината, чиято дейност е свързана с 
горските масиви; спортен полуден.
По повод започващата Седмица на гората 
трябва да отбележим, че България е сред 
държавите с най-много гори в Европа. Те 
покриват една трета от територията на 
страната и повечето са с естествен 
произход.   Над 4% от тях са девствени 
гори, неповлияни от човешка дейност. 
В горския фонд на България се съхраняват 
популациите на 43 световно застрашени 
видa животни и растения и около 80% от 
потенциалните български места от 
Европейската екологична мрежа НАТУРА 
2000. Но само 10% от горския фонд попада 
в защитени природни територии. 
В същото време в горския сектор в 
България са направени и някои 
положителни стъпки. През 2006 г. WWF и 
Национално управление по горите 
подписаха споразумение за 
взаимодействие за повишаване на 
качеството на управление и опазването на 
българските гори. 
                                               
                                                           /с
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ЦИТАТ НА ДЕНЯ:

  Успехът обикновено идва при 
тези, които са твърде заети да 
го търсят. 

Хенри Дейвид Торо 

            ЖИВОТ                                                            
Животът ми е труден,                                         
но аз няма да се дам.
Мечтите на човек 
го правят истински 
голям.

Затова, ако имаш мечта, 
опитай се ти и я 
осъществи
и може би ще стигнеш 
върха.

Но ако чакаш 
от живота на готово, 
ще съжаляваш 
ти сурово.

Затова преследвай 
своята цел
и никога не се отказвай 
от нея 
и търпението ти ще 
бъде щедро 
възнаградено.

От 30 март минаваме към лятното 
часово време 

На 30 март в 03.00 часа у нас се въвежда лятното 
часово време, съобщиха от Държавната агенция по 
метрология и технически контрол. 
Тогава ще се извърши промяна на националната 
скала за време с един час напред. 
Връщането към астрономическото часово време ще 
се извърши в 04.00 часа на 26 октомври 2008 г., 
когато националната скала за време ще се измести 
с един час назад. 

ЛЯТНО ЧАСОВО ВРЕМЕ

ЗА ВАС ЗЕМЕДЕЛСКИ 
ПРОИЗВОДИТЕЛИ

От 10 АПРИЛ Заявления в областните 
разплащателни агенции от 

земеделските производители 

Започва подаването на заявления в областните 
разплащателни агенции от земеделските 
производители за единно плащане на площ, за да 
получат субсидиите си за директните плащания за 
2008 година - продължава до 15 май.

К
А
Л
Е
Н
Д
А
Р

21 МАРТ 
Световен ден на 

поезията 

Отбелязва се по 
решение на 30-ата 
сесия на Генералната 
конференция на 
Организацията на ООН 
по въпросите на 
о б р а з о в а н и е т о , 
науката и културата  
(ЮНЕСКО) /26 
октомври - 17 ноември 
1999/ в Париж, 
Франция, прието на 3 
ноември 1999 г.
"За всеки жив читател 
и всеки жив поет." 
Целта на този празник 
е да популяризира 
четенето, писането и 
публикуването на 
поезия по света и, 
както пише в 
декларацията на 
ЮНЕСКО, "да даде 
признание и сила на 
н а ц и о н а л н и т е , 
регионалните и интер 
националните органи- 
зации за поезия".

21 МАРТ Ден на 
борбата за 

ликвидиране на 
расовата 

дискриминация
 

Годишнина от 
разстрела през 1960 г. 
в Шарпвил, Република 
Южна Африка на 
мирни демонстранти. 
Обявен с резолюция 
на Общото събрание 
на ООН на 26 
октомври 1966 г. 
Чества се от 1967 г.

1 АПРИЛ 
Международен ден 
на хумора и шегата

 
 Денят става 
м е ж д у н а р о д е н 
празник в началото на 
ХХ век, когато в 
страните от Западна 
Европа първоаприл- 
ските шеги придоби- 
ват свой национален 
колорит. През 1970 г. 
Международната орга 
низация за радиораз- 
пръскване (ОИРТ), от 
1993 г. Европейски 
съюз за радио и 
телевизия, обявява 1 
април за Междуна- 
роден ден на хумора и 
шегата по радиото 
като един вид 
предупреждение - 
така, всеки слуша с 
усмивка и не вярва на 
п ъ р в о а п р и л с к и т е 
новинарски емисии.

2 АПРИЛ 
Международен ден 
на детската книга

 
Международният ден 
на книгата се 
отбелязва от 1967 г. 
на рождения ден на 
датския писател Ханс 
Кристиан Андерсен 
(1805-1875).

7 АПРИЛ Световен 
ден на здравето 

Чества се от 1950 г. 
През 1948 г. е 
създадена  Световна- 
та здравна организа- 
ция. 
Международният ден 
на здравето - 7 април 
се чества и като - Ден 
на здравния работник 
в България. 

Ако в любовта не 
сполучиш ти,
не бери грижи, има и 
втори път 
и така докато не 
срещнеш истинската.

Когатоизбираш с кого да 
делиш живота си, 
не съди само по 
външността, 
важна е и самата душа.

Янко Красенов Назлъмов
7 клас СОУ Смядово

ДЕТСКО
ТВОРЧЕСТВО

121 години от 
рождението на 

Димчо Дебелянов

Родната къща на 
Димчо 

Дебелянов

   Димчо Дебелянов е роден в 
Копривщица на 28 март 1887 
г. През 1896 г. след смъртта 
на баща му семейството се 
преселва в гр. Пловдив. А 
през 1904 г. отиват в гр. 
София. Завършва гимназия в 
там, учи право в СУ "Св. 
Климент Охридски" и слуша 
лекции във Философския 
факултет. Работи като 
пресметач в Централната 

метеорологична станция, стенограф в Народното 
събрание и Софийската община. В края на 
октомври 1912 г. постъпва в казармата на 22-ри 
пехотен тракийски полк в гр. Самоков и участва в 
Балканската война през 1912–1913 г. Завършва 
Школата за запасни офицери в Княжево. Две 
години по-късно е произведен в чин подпоручик. 
По време на Първата световна война е доброволец 
на Южния фронт. На 29 януари 1916 г. пристига 
на фронта, където престоява около осем месеца. 
Загива на 2 октомври 1951 г. като командир на 
рота. Погребан е в Демирхисар, като останките му 
са пренесени в родния му град през 1931 г. 
Родната къща на Димчо Дебелянов е реставрирана 
и през 1958 г. е превърната в къща-музей.

Дебелянов е автор на стихосбирките – “Посвеще- 
ние”, “Копнежи”, “Замиращи звуци”, “Станси”, 
“През април”, “Спомени”, “Под тъмни небеса”, 
“Под сурдинка”, “Ранни стихотворения” и на 
произведенията – “Легенда за разблудната 
царкиня”, “Хумор и сатира”, “Проза”. През 1906 г. 
в сп. "Съвременност" са отпечатани първите 
публикувани творби на поета: "На таз, която в 
нощи мълчаливи", "Когато вишните цъфтяха" и 
други. Пише репортажи за в. "Ден" (1903–1923 г.) 
и в. "Балканска трибуна" (1906–1908 г.). 
Сътрудничи на "Българска сбирка", "Съвременник
", "Нов път", "Оса" и много други. 
В хумористичните издания печата сатирични 
творби с псевдоними: Аз, Амер, Тафт, Сулбатьор и 
други.
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ОБЛАСТЕН ЕТАП НА 
УЧЕНИЧЕСКИТЕ ИГРИ 

ПРЕЗ УЧЕБНАТА 
2007/2008 г.

На 22 март бяха почистени и валирани 
пистата и тревната площ на градския 
стадион във връзка с предстоящия кръг от 
Ученическите игри, които ще се проведат 
тук в нашия град. На 26 март ще се 
проведат състезанията по лека атлетика, 
а на 28 март - по футбол.
А на 24 март в град Шумен се проведе 
областният етап на игрите по тенис на 
маса. От СОУ Смядово участвахме с 2 
отбора момчета, във възрастовата група 
5-7 клас и девойки, във възрастовата 
група 8-10 клас. И двата отбора станаха 
областни първенци и се класират за 
следващия кръг на игрите. 
Поздравяваме участниците в 
отборите: Атанас Начев, Стефан 
Петров, Диян Желязков, Александър 
Иванов, Нина Илкова, Зейнеб 
Ремзиева, Боряна Лазарова и 
техният треньор - преподавател по 
физкултура и спорт в СОУ Смядово и 
председател на Общински съвет 
Смядово -  Михал Жечев.

За да няма проблеми по време на 
спортните надпревари на 26 и 28 март 
призоваваме всички граждани да 
избягват навлизането в тревната площ на 
стадиона. Нарушителите ще бъдат 
санкционирани.

     По повод предстоящия 
празник 7 април - Ден на здравния 
работник, поздравяваме всички 
общо практикуващи лекари, 
ЦСМП, както и специалистите, 
обслужващи гражданите на 
община Смядово, като им 
благодарим за грижите, които 
полагат и пожелаваме здраве и  
по нататъшни успехи в 
благородната и хуманна 
професия, която упражняват. 


