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10 април 2008 г., година І І,  брой 8 (брой 42)                                        Разпространява се безплатно

Държавно лесничейство Смядово за 2008 г. предвижда да извърши залесяване върху 95 дка, предимно върху голи площи, с цел повишаване на 
дървопроизводителните и средообразуващи функции, както и възстановяване на гората върху 11 дка, пострадали от пожари през миналата година.
Ще се извърши попълване на новосъздадените култури през миналите  години върху 142 дка, и ще се отгледат 948 дка.
Отглеждане на млади насаждения и култури без материален добив се предвиждат да се извършат на площ от над 1 300 дка, а отглеждане на млади  насаждения 
с материален добив са предвидени върху над 4500 дка.
През 2008г.е предвидено ползване от около 33 500 пл.куб.м дървесина, което представлява 95 % от предвиденото по Лесоустройствения проект, като от тези 
количества са предвидени около 5 000 пл.куб.м дървесина за местно население по такса на корен, а останалото количество ще се усвоява  по линията на 
промишления дърводобив. Над 21 000 пл.куб.м дървесина са предвидени за отдаване на сечта и извоза до временен склад по Закона за обществените поръчки, 
а добитата дървесина ще се продава като готова продукция от склад по различните видове процедури, предвидени по Правилника за приложение на Закона за 
горите.
По Националната програма ”Възобновяване и опазване на българската гора” през 2008 г., в ДЛ Смядово  ще работят 35 души, назначени със съдействието на 
Дирекция „Бюро по труда” гр.В.Преслав, като освен създаването и отглеждането на нови гори, те ще участват и при маркирането на лесосечен фонд за 2009 г., и 
извършването на част от противопожарните мероприятия в горите.
През 2008 г. ДЛ Смядово предвижда ползване на дивеча от Държавния дивечовъден участък в размер на 20 бр. диви свине, от които 2 бр. глигани и 18 бр. 
приплоди и млади животни.
Предвидени са и редица превантивни мероприятия, свързани с противопожарната безопасност, охраната на горите, дивеча и рибата.
Усилията на Държавно лесничейство Смядово са насочени към запазване е обогатяване на горите на територията на общината, с оглед на 
многофункционалността им и устойчивото им използване от бъдещите поколения.     
 

П. Драгоев - ДЛ Смядово

На 26 март 2008 г. в град Смядово стартира курс за ограмотяване по Национална 
програма за ограмотяване и квалификация на роми. Обект на програмата са неграмотни 
или с ниска грамотност безработни лица. Дирекция „Бюро по труда” е извършила подбор 
и мотивиране на безработните лица, включени в курса, определила е съвместно с 
Община Смядово обучаващите преподаватели. Общинска администрация създаде 
условия за нормално провеждане на курса, осигури учебни помагала, нагледни и 
помощни материали за лицата, включени в курса за ограмотяване.                                       
                                                                                                                                                  /с

   Малките таланти от ДВГ
,,Маргаритка” гр.Смядово с 
ръководители:Д.Димова и С.
Шайков грейнаха отново с 
чудна светлина на ІV-тия 
Национален конкурс за 
музикално и танцово 
изкуство ,,Орфеева дарба” 
гр.София, организиран от 
столична община, който се 
проведе на 06.04.2008г. 
Мисията на конкурса е: 
откриване и изява на 
талантливи изпълнители-
деца и младежи във всички 
направления на музикалното 
и танцово изкуство, форум 
за учители и ръководители 
на състави. Децата и ние 
ръководителите дадохме 
всичко от себе си, за да 

можем достойно да 
представим нашият малък 
град-Смядово.Отговор- 
ността беше голяма, защото 
през 2005г. показахме кои 
сме и станахме сребърни 
медалисти, през 2007г. се 
доказахме и получихме 
златен медал, а този път 
трябваше да се задържим на 
върха. Да станеш звезда е 
лесно, по-трудно е да грееш 
винаги. ДВГ,,Маргаритка” 
сме като алпинистите, вина- 
ги даваме всичко от себе си, 
за да достигнем върха, а до 
върха се стига с преодо- 
ляване на много трудности: 
нужен е талант, хъс, енергия 
и много много труд и 
упоритост.

  На конкурса,,Орфеева 
дарба” ние се явихме в 
раздела „Детска забавна и 
популярна песен” в три 
възрастови групи с 18 песни.
Участвахме както с авторски 
така и с песни на известни 
български композитори.
Конкуренцията беше жес- 
тока.Имаше деца от цялата 
страна: София, Варна, Бур- 
гас, Стара Загора,Велинград, 
Велико Търново, Тетевен и 
др.Въпреки конкуренцията 
строгото и компетентно 
жури,съставено от профе- 
сионалисти, работещи в 
областта на музиката като 
Хайгашот Агасян, Етиен 
Леви, проф.Галина Стоя- 
нова, Г. Делянов и препо- 
даватели от НМУ ”П. Пип- 
ков”, даде своята спра- 
ведлива оценка. Малките 
звезди на Смядово заблес- 
тяха в ярка светлина. 
Доказаха, че Орфей има 
наследници и в малкия град. 
Те бяха удостоени с 5-медала
- ДВГ,,Маргаритка” – І-ва 
възрастова група- ЗЛАТЕН;

- ДВГ,Маргаритка” – ІІ-ра 
възрастова група –
СРЕБЪРЕН;
-квартет, ,Магия”- І І І -т а 
възрастова група – 
БРОНЗОВ.
И Н Д И В И Д У А Л Н И 
ИЗПЪЛНEНИЯ:
-Екатерина Иванова Петкова
-6год.– СРЕБЪРЕН;
-Ислихан Салимова Мус- 
тафова– 9год.-БРОНЗОВ.
Диплом за добри профе- 
сионални успехи получихме 
и ние ръководителите.Ценна 
е тази награда за нас, защото 
труда ни получи призна- 
нието на професионалисти.
На 5.04.2008г преди 
конкурса децата бяха 
истински телевизионни 
звезди. В продължение на 
четири часа се снимаха в 
клипове на 11 песни, които 
ще се излъчат в детското 
шоу с конкурсен характер 
Super 8 всяка неделя по 
телевизия Super 7. Децата се 
справиха, като истински 
професионалисти и изпита- 
ха тръпката и вълнението от 

това да се снимат в 
телевизионно студио, обляни 
от светлината на прожекто- 
рите и камерите.
Вълнуващо и да видиш тези 
малки деца, твои възпи- 
таници, застанали на 
голямата сцена, изпълнени с 
притеснения и малко страх, 
но готови да дадат всичко от 
себе си, защото осъзнават, че 
са малките посланици на 
град Смядово. Когато чуеш 
името на – ДВГ,,Маргаритка” 
пред теб изплува ярък образ - 
музика, танци, песни и игри-
това са нашите,малки-големи 
звезди.

Малките ,,маргаритки” 
благодарят за финансовата 
подкрепа на своите 
родители и на Общинска 
администрация и лично на 
кмета на общината д-р 
Севи Севев. Съдечно 
благодарят и на целия екип, 
който се грижеше за тях, 
както и на шофьора на 
автобуса Мехмед Зекрие 
Али, който задоволи всеки 
техен каприз.
С Ъ Р Д Е Ч Н О 
Б Л А Г О Д А Р И М !
РАЗЧИТАМЕ НА ВАС 
ХОРА С ДОБРИ СЪРЦА!!!
                                 Д.Димова

Малките звезди бяха посрещнати с много поздравления и подаръци в 
Общинска администрация
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       На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, във 
връзка с Писмо, вх. № 1073/26.03.2008 година на 
Областна дирекция “Земеделие и гори”, гр.Шумен и 
Заповед № 154/28.03.2008 г. на кмета на Община 
Смядово:
 1. Свиква се общо събрание на населението 
в гр.Смядово за предоставяне на свободните мери и 
пасища от ДПФ в Област Шумен.
 2. Общото събрание по т.1 да се проведе по 
реда на чл.48а, ал.1 от Закона за допитване до 
народа на 15.04.2008 година /вторник/ от 18.00 часа 
в читалище “Братство”, гр.Смядово.
 3. До датата на провеждане на общото 
събрание на населението да се изготви списък на 
земеделските стопани, които отглеждат животни и/
или ползват или желаят да ползват мери и пасища от 
ДПФ.
 4. Всеки стопанин да заявява желанието си в 
информационния център и предоставя  удосто- 
верение от ветеринарния лекар, отговарящ за гр.
Смядово, съдържащо регистрираните животни по 
вид, възрастова група и брой.
 5. Въз основа на списъка по т.3 да се изготви 
таблица за животновъдите с общ брой животни по 
вид, възраст и необходимата им минимална площ, 
както и общата минимално необходима площ за 
животните на отделния животновъд и за всичките 
животновъди.
 6. Земеделските стопани, които отглеждат 
селскостопански животни и ползват или желаят да 
ползват мери и пасища от ДПФ е препоръчително да 
се “сдружат” (като тук под “сдружаване” се разбира 
избор на подходяща за тях форма на съвместна 
дейност). За целта е необходимо предварително да 
се уговори следното:
 - лицето, което ще ги представлява и ще 
регистрира ползваните от тях площи от държавните 
пасища и мери в СИЗП и в последствие – пред РА;
 - представляващият сдружението е 
необходимо да открие банкова сметка на свое име 
или на името на сдружението, по която ще бъдат 
превеждани плащанията от РА;
- задължително е разписването на начина на 
разпределянето на получената помощ за 
сдружението, съобразно площите, предоставени за 
ползване на всеки член на сдружението.

 7. При провеждане на общото събрание 
кметът прави предложение за мерите и пасищата от 
ДПФ, които ще бъдат предоставени за общо 
ползване на земеделски стопани – животновъди и/
или техни животновъди, като представените площи 
следва да отговарят на общата минимално 
необходима площ за всички животни,  отглеждани в 
гр.Смядово.
 8. Общото събрание по възможност да 
разпредели мерите и пасищата от ДПФ за различните 
видове животни (за ЕРД, за ДРД и за еднокопитни).
 9.При наличие на повече от едно“сдружение” 
на земеделски стопани – животновъди в гр.Смядово 
мерите и пасищата от ДПФ да се разпределят между 
отделните сдружения въз основа на решение на 
общото събрание на населението.
 10. След задоволяване на нуждите на 
сдружението/сдруженията за колективно ползване на 
мерите и пасищата от ДПФ и при наличие на 
свободни физически блок/блокове, общото събрание 
може да вземе решение да предостави тези площи за 
индивидуално ползване от отделни животновъди или 
други физически лица.
 11. При недостиг на мери и пасища, 
отговарящи на общата минимално необходима площ 
за всички животни, отглеждани в гр.Смядово, по 
решение на Общото събрание се въвежда 
коефициент за редукция на броя на 
селскостопанските животни на сдружението/
сдруженията.
 12. За работата си Общото събрание да 
състави протокол, в който да се посочат:
 - сдружението/сдруженията или физическите 
лица, на които се предоставят площи от мерите и 
пасищата от ДПФ;
 - общ брой животни по вид, възраст и 
необходимата им минимална площ, както и общата 
предоставена площ за всички животни;
 - номерата на предоставяните за ползване на 
всяко сдружение или физическо лице физически 
блокове-държавни имоти (пасища и мери) и тяхната 
обща площ.
 13. Решението на Общото събрание да 
съдържа изискванията, определени в чл.48, ал.3 от 
Закона за допитване до народа.
                                                               Пламена Стоянова

13 000 лв. е сумата на наложените от РИОСВ Шумен 
наказателни постановления от началото на годината 
до момента. 
За неизпълнение на предписания две шуменски 
фирми са глобени с по 2000 лв. Дружествата не са 
представили в екоинспекцията вътрешно фирмени 
спецификации и месечни справки за количествата 
опаковки, пуснати на пазара. Воденето на отчетност 
е задължение, регламентирано с Постановление №
137 на Министерския съвет. 
1000 лв. е глобата за ДП “Кабиюк”. Изхвърляни са 
отпадни води от отглеждане на животни в местно 
дере без необходимите разрешителни документи.
18 от общо съставените 32 наказателни 
постановления са във връзка с липсата на отчетност 
на билкозаготвителни пунктове. До 31 януари 
билкозаготвителите са задължени да представят в 
РИОСВ Шумен отчетите за дейността. Срокът е 
определен от Закона за лечебните растения. 
Справката трябва да съдържа информация за 
изкупените, реализираните и наличните количества 
билки през 2007 година, както и  съответните 
позволителни за бране, които се издават от 
общинските администрации или лесничействата. На 
територията на Шуменска и Търговикщка област 
през 2007 година дейност развиваха 154 пункта и 
складови бази за билки.
                                               от Регионална инспекция по 

околна среда и води гр. Шумен

 Свлачището е природно явление, при което се нарушава устойчивостта на огромни количества земни маси и се 
създават предпоставки за предвижването им. Свлачищните процеси нямат внезапен характер и са достъпни за 
интервенция. Във времето те имат периоди на затихване и усилване. След активизирането на земните маси може да 
се стигне до възникване на бедствена ситуация. На територията на нашата страна свлачищата са около 1000 и са 
засегнали над 200 000 декара. Причините за тяхното възникване са свързани със силно пресечения релеф и други 
специфични геоложки дадености в определени райони. От първостепенно значение за предотвратяване на тежки 
материални загуби от активизирането на свлачищата са превантивните мерки, които специализираните структури 
предприемат. Но всеки от нас е необходимо да знае как да предпази себе си и имуществото си.
Какво трябва да знаем, ако живеем в район на свлачища?

Превантивни мерки, възпрепятстващи активизирането на свлачища:
• Необходимо е да познавате геоложките особености и нивото на подпочвените води на терена, в който 
възнамерявате да строите. Строителство трябва да се извършва само по законов ред при спазване на всички норми 
за изпълнение на строително монтажните работи (СМР). 
• Не трябва да се допуска висока плътност на застрояване без изградена инфраструктура - водопровод, 
канализационна система, дренажна система. 
• Осигурете надеждно отвеждане на дъждовните повърхностни води чрез откосиране, канавки, водостоци. 

Аварийни мерки при активизиране на свлачища
Предприемат се от специализираните органи, но всеки от нас трябва да ги спазва.
• Опасните участъци се означават и сигнализират. Преустановява се движението на моторни превозни 
средства в близост до активизиралите се свлачища. Осигурява се надеждна охрана . 
• Необходимо е да се изключи електрозахранването и водоснабдителната мрежа в района. 
• Спешно се отстранява причинителят за възникването на свлачищния процес. 
• Изготвя се оценка за състоянието на сградния фонд и инженерната инфраструктура в района по отношение 
застрашен живот на обитателите и при необходимост се организира извеждането на населението от застрашената 
територия. 
• Организира се непрекъснато наблюдение на активирания свлачищен масив.

Специализираните служби изготвят предписания и организират изпълнението им: 
o отвеждане на повърхностни и други скатни води от тялото на свлачищния масив;
o изпълнение на вертикална планировка, оформяне на скатове, откоси и др;
o изпълнение на някои видове неотложни укрепителни работи -изграждане на подпорни стени, заскаляване на 
участъци.
                                                                                                                                                        по материали от МДПБА

35 акта на билкозаготвители състави РИОСВ Шумен 
за тази година за нарушения на Закона за лечебните 
растения. Констатирани са нередности, свързани с 
отчитането на извършваната дейност, данните за 
която трябваше да бъдат предоставени в 
инспекцията до 31 януари. През 2007 година в 
Шуменска и Търговищка област действаха 154 
пункта. 
Според заповед на министър Джевдет Чакъров, 
през 2008 г. РИОСВ Шумен получи нулева квота за 
бране на билки под специален режим. По този начин 
се дава възможност за естествено възобновяване 
на запасите от лечебни растения на територията на 
Шуменска и Търговищка област. Заповедта се 
отнася само за билките под специален режим, няма 
забрани за събиране на традиционните за региона 
на билки като липов цвят, шипка, глог и мащерка.
Всяка година със заповед на Министъра на 
околната среда и водите се определят допустимите 
за събиране количества лечебни растения под 
специален режим. Това решение се взима, след 
като се прецени какви са съществуващите запасите 
за добив, какви са отпусканите през годините квоти 
и как са реализирани тези количества.
Нулеви квоти за 2008 година има и за други региони 
като например Добрич, Кърджали и Хасково. 
За тази година на територията на цялата страна 
е забранено брането на билките момина сълза, 
бял риган, мечо грозде, бял оман, исландски 
лишей, пирински чай, бенедиктински трън, 
волски език, пролетен горицвет, валериана, 
залист бодлив и други. Това е регламентирано 
със заповедта на Министър Джевдет Чакъров.
                              по материали от РИОСВ Шумен

ЗАЛИСТ БОДЛИВ
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РЕШЕНИЕ  № 41

Общински съвет – Смядово одобрява общата 
численост и структура на Общинска администрация 
– Смядово от 46,5 бр. на 41,5 бр., считано от 
01.07.2008 г.

РЕШЕНИЕ № 42

Общински съвет – Смядово дава съгласие  за 
участие на Община Смядово с проект „Добра 
образователна инфраструктура в Община Смядово 
– стимул за културното израстване на младото 
поколение” по мярка 4.1-1 Схема за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ: „Подкрепа за 
осигуряване на подходяща и рентабилна 
образователна инфраструктура, допринасяща за 
устойчиво местно развитие” на Оперативна 
програма „Регионално развитие”.

РЕШЕНИЕ № 43

І.Общински съвет – Смядово определя като 
приоритетно изграждането на обект „Канали- 
зационна мрежа” гр.Смядово, включващ следните 
клонове:
1. Канализация по ул.”Априлско въстание”, Пр. 68 и 
Пр.72, ОК 226-ОК 27. 
2. Канализация по ул.”Георги Бенковски” , Пр.71 и 
Пр.70, ОК 118-ОК 27-ОК 6/139/.
3. Канализация по ул.”Черковна”. 
4.Канализация по ул.”Симеон Велики”  и „Цар 
Калоян” , Пр.36, ОК 262 – ОК 285. 
5. Канализация по ул.”Г.Каблешков”, Пр.94, ОК 318- 
ОК 345.
6. Канализация по ул.”Генерал Скобелев”, Пр.28, ОК 
236-ОК 345-237.
ІІ. Приема като целесъобразно да се кандидатства 
за финансиране на проекта от Предприятието за 
управление на дейностите за опазване на околната 
среда към Министерството на околната среда и 
водите.

РЕШЕНИЕ № 44

Общински съвет – Смядово приема годишна такса за 

услугата”Кабелно общинско радио” да бъде в размер 
на 10.00 лв. за имот.

РЕШЕНИЕ № 45

Общински съвет – Смядово :
1.Дава съгласие за предоставяне на общински мери и 
пасища, намиращи се на територията на Община 
Смядово /без землището на с.Александрово/ за общо 
ползване  от земеделски стопани или техни 
сдружения, притежаващи пасищни селскостопански 
животни и пчелни семейства.
2.Задължава Кмета на Община Смядово, кметовете и 
кметските наместници по населени места /с 
изключение на кметския наместник на с.
Александрово/ да подготвят списъци с данни на 
земеделските стопани или техните сдружения, 
регистрирани като юридически лица, отглежданите от 
тях животни,  данни за физическите блокове и 
парцелите на общинските мери и пасища, както и 
други данни, изискващи се за кандидатстване за 
подпомагане    по схемата за единно плащане на 
площ. Списъците да се съгласуват с ветеринарните 
лекари, упражняващи ветеринарномедицинската 
практика по населени места, доказващи 
регистрацията на съответните животни.
3.Приема Правила за ползване на общинските мери и 
пасища за отглеждане на животни и поддържането им 
в добро биологично състояние.

РЕШЕНИЕ № 46

1.Ползването на дървесината  от Общинския горски 
фонд в отделите 43 „л” и 43 „щ” в размер на  180 куб.
м. да се осъществи по такси на корен за строителни 
нужди от физически лица с постоянен адрес на 
територията на Община Смядово.
2.Да се възложи на Кмета на Община Смядово или 
упълномощено от него лице да определя 
количеството дървесина, която да се предостави за 
ползване по реда на Закона за горите и Правилника 
за неговото приложение.

РЕШЕНИЕ № 47

1.Ползването на дървесината от Общинския горски 

фонд в отделите 43 „я”, 257 „д”, 247 „к”, 254 „б”,253„з” 
и 252„п” да се осъществи чрез търг с явно наддаване
2.Кмета на Община Смядово да организира и 
проведе търга, съгласно изискванията на Закона за 
горите и Правилника за неговото приложение.

РЕШЕНИЕ № 48

1.На основание чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС, Общински 
съвет – Смядово дава съгласие за прекратяване 
съсобствеността между Община Смядово и Стоян 
Иванов Бакалов от гр.Смядово, община Смядово 
чрез продажбата на общинската част от имот УПИ  ІV 
– 1822 в кв. 60A  по регулационния план на гр.
Смядово, община Смядово, актуван като частна 
общинска собственост с Акт за общинска 
собственост 851/25.01.2008 г., за сумата от 630.00 лв
./ шестстотин и тридесет лева/.
2.Възлага на Кмета на община Смядово да сключи 
договор за прекратяване на съсобствеността.

РЕШЕНИЕ № 49

1.Общински съвет – Смядово приема да бъде 
продадено общинско жилище – частна общинска 
собственост, с АОС №191/28.04.2000 г. 
представляващо апартамент  №14, вх. А, ет. 4    ул.
”Ришки проход” №6 построен през 1980 г., 
конструкция ППП, едностаен, състоящ се от стая, 
кухня и сервизно помещение, при граници: изток – 
ап.13; запад – ап.15; север – стълбище; юг – празно 
пространство с обща застроена площ от 36.09 кв.м., 
притежаваща изба № 2, заедно с 0.01505 идеални 
части от общите части на сградата, припадащи се 
общи части и право на строеж върху 36.09. кв.м., 
намиращ се в УПИ І – жилищно строителство и 
магазини, кв. 89 по плана на гр. Смядово, общ. 
Смядово, одобрен със Заповед № РД- 25-
302/01.04.1086 г. ул.”Ришки проход” № 6 за сумата от 
8 000.00 лв./ осем хиляди лева/, определена от 
лицензиран оценител.
2.Продажбата да се извърши при спазване на 
изискванията на чл.  47, ал.  2 от ЗОС и чл. 26 от 
наредбата за реда да управление и разпореждане с 
общински жилищни имоти.

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл.14, 
ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.13, 
ал.1 във връзка с чл.64, т.2, чл.65, ал.1 и ал.2, чл.66 
от Наредбата за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество

Е НАСРОЧЕН ТЪРГ

с явно наддаване за отдаване под наем на 
Общински тревни площи за окосяване. Търгът ще се 
проведе на 17.04.2008г. /четвъртък/ от 14.00 часа в 
заседателната зала на Община Смядово.
Краен срок за внасяне на депозита в размер на 10% 
от началната тръжна цена - до 12.00 часа на 
17.04.2008 г. в касата на Община Смядово.
Плащане на достигнатата тръжна цена от 
спечелилите участници да се извърши в 7/седем/- 
дневен срок в Информационен център - Община 
Смядово.
Срок за подаване на молби с прилежащите 
документи до 12.00 часа на 17.04.2008 г. в 
Информационен център – Община Смядово.

Необходими документи за участие в търга:
1.Молба за участие.
2.Документ за самоличност.
3.Декларация, че не дължат към Общината суми за 
наеми и лихви.
4.Документи за внесен депозит.

                                       Стефанка Димитрова

На основание  чл.44, ал.2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, във връзка с 
чл. 14, ал.1 от Закона за Общинската собственост и чл. 64, 
т.2, чл. 65, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване,  
управление и разпореждане с общинско имущество и 
Решение № 22 по протокол № 5/19.02.2004 г. на Общински 
съвет – Смядово е НАСРОЧЕН Търг с явно наддаване за 
отдаване под наем на имот – частна общинска 
собственост,    АОС №5/09.12.1996г., помещение от 35 кв.
м площ  в сграда “Ритуална зала” гр.Смядово на пл.”Княз 
Борис І”, №4,   при   първоначален   месечен   наем  от  
56.00 лв. /петдесет и шест лева/,  за срок от 3 /три/ години 
с предназначение – питейно заведение, при граници: изток 
– ритуална зала; запад - празно пространство; север – 
празно пространство; юг – площад.
Плащането на достигнатата тръжна цена  да се извърши 
по банков път.
Търгът ще се проведе на 21.04.2008 г./понеделник/ от 
14.00 часа в Заседателната зала  на Община Смядово.
Краен срок за внасяне на депозита в размер на 10% от 
началната тръжна цена- до 12.00 часа на 21.04.2008г. в 
касата на Община Смядово.
Срок за подаване на молби с прилежащите документи  до 
12.00 часа на 21.04.2008 г. в Информационен център 
Смядово.

Необходими документи за участие в търга:
1.Заявление за участие.
2.Копие от документ за самоличност за физически лица.
3.Удостоверение за съдебна регистрация за юридическо лице.
4.Декларация,че фирмата не се намира в производство на 
обявяване в несъстоятелност.
5.Декларация,че фирмата не се намира в производство на 
ликвидация.
6.Декларация за платени данъци и такси за предходната година.
7.Декларация, че не се дължат към общината суми за наеми или 
лихви.
8.Документ за внесен депозит. 

                                                                   Стефанка Димитрова

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 и във връзка с 
Решение № 326 по Протокол № 3/05.03.2007 година на 
Общински съвет – Смядово, е Н А С Р О Ч ЕН  Търг с явно 
наддаване за отдаване под наем на земи с начини на 
трайно ползване: ниви, изоставени ниви, посевни площи, 
лозя, ливади и овощни градини от общинския и остатъчен 
поземлени фондове, както и на училищни земи, 
стопанисвани от общината на 18.04.2008 година /петък/ 
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 18.04.2008 
година в касата на Община Смядово.
Краен срок за внасяне на молбите и необходимите 
документи – до 12.00 часа на 18.04.2008 година 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.
                                                              Пламена Стоянова
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ЦИТАТ НА ДЕНЯ:

    Препятствията са тези ужасни 
неща, които виждаш когато не 
гледаш към целта си. 
                                       Хенри Форд 

З ъ р н о б а з а ” С ъ г л а с и е ” , 
Смядово продава брашно и 
трици: различни разфасовки 
при изгодни цени.

За справки:05351/2749

Основната цел на обявеният от Министерството на 
културата проект „Българските библиотеки-
съвременни центрове за четене и информираност” 
беше да се активизира интереса към книгата и 
четенето и да се съдейства за развитието на 
библиотеките като центрове на духовност, 
придобиване на знания и информация. Това е 
първият проект, финансиран от българското 
правителство, пряко насочен към попълване на 
фондовете на различни по вид и подчиненост 
библиотеки.
Проектът беше организиран в две сесии – лятна и 
есенна. 

Библиотеката в СОУ ”Св. Св. Кирил и Методий” гр. 
Смядово защити проект във втората конкурсна 
сесия на стойност 2000 лв. С тях е закупена учебна 
и художествена литература, от която вече се 
възползват учители и ученици. Освен това на тяхно 
разположение са 4 броя персонални компютри, 
принтер, неограничен достъп до Интернет и 
голямата награда от томболата на издателство 
„Spons”– LCD телевизор на стойност 600 лв., който 
е спечелило училището при закупуване на 
учебната литература.                                          /с

В данъчния отдел на Община Смядово се приемат 
данъчни декларации по чл. 61н от Закона за 
местните данъци и такси за облагане с патентен 
данък. Крайният срок е 30.04.2008 г. В този срок, при 
плащане в пълен размер на патентен данък, се 
ползва 5 % намаление от дължимата сума. За тези, 
които плащат на части трябва да платят 1-ва и 2 –ра 
дължими вноски.                                                    /с

12 април -  Международен ден на 
космонавтиката 

Отбелязва се годишнината от полета на съветския 
космонавт Юрий Гагарин с кораба "Восток" - първият 
в историята пилотиран от човек /1961/. Отбелязва се 
от 1969 г. по решение на Международната 
федерация по авиация (ФАИ).

16 април - Ден на конституцията и 
празник на българските юристи 

Датата е определена по инициатива на Съюза на 
юристите в България. С Решение на Министерския 
съвет от 12 март 1991 г., 16 април - денят, в който 
първото Велико Народно събрание приема през 
1879 г. Търновската конституция, е обявен за 
професионален празник на българските юристи.

20 април - Цветница - Връбница: 
обичаят "кумичене" 

Връбница или Цветница се празнува на Шеста Неделя от 
Великия пост и се почита като важен църковен и 
фолклорен празник. Цветница се пада в неделята след 
Лазаровден и е точно седмица преди Великден. 
Посвещава се на тържественото посрещане на Исус 
Христос в Ерусалим с маслинови и лаврови клонки. 
Вярващите отиват на празнична църковна литургия с 
върбови клонки, здравец или пролетни цветя. Осветените 
цветя се отнасят вкъщи и се поставят пред иконата.
На този ден Исус Христос в Ерусалим, окичен с палмови 
клонки, възславян като Месиански цар, влиза в града на 
млад осел, приветстван е от насъбралото се множество с 
викове: "Осанна на Сина Давидов!". Възкресил в събота 
Лазаря, тържествено посрещнат в Йерусалим на 
Цветница, той доброволно върви стъпка по стъпка към 
предначертания край на земния си живот. Затова в 
храмовете християните държат в ръцете си осветени 
върбови клонки, които заменят палмовите клонки - вайи, 
сякаш отново посрещат своя Спасител. Осветяването на 
върбичките се извършва на всенощното бдение в събота 
вечер. След богослужението християните отнасят 
осветените върбови клонки в домовете си за здраве и 
предпазване от болести и зло. 
Вярва се, че осветената върба има предпазна и 
възпроизвеждаща сила, затова тя се запазва цяла година 
пред домашната икона. Народът нарича празника 
Цветница още Цветна неделя, Вая, Кукленден. Цветница е 
празникът на цветята и цъфтежа. Според старите 
български обичаи имен ден празнуват всички, носещи 
имена на цветя, растения, храсти и дървета: Камелия, 
Цена, Цено, Цветан, Върбан, Върбинка,  Виолета,  
Здравко, Здравка, Лилия, Латинка, Теменуга, Теменужка, 
Цвета, Цветан, Цветанка, Цветелина, Ясен, Явор. 

27 април - Великден: Възкресение 
Христово 

Възкресение Христово - Великден (Пасха) е църковен и 
официален празник у нас - той е и най-големият празник 
за вярващите християни. Чества се всяка пролет в 
продължение на 3 дни от неделята след Цветница. Датата 
му е подвижна, тъй като зависи от първото пролетно 
пълнолуние за съответната година. Подготовката за 
празника започва 10 седмици преди Възкресение, в които 
църквата подготвя вярващия християнин за тържеството 
на духа над плътта - победата на Исус Христос над 
смъртта. 

Седмицата от Цветница до Великден има особено 
значение в православния празничен цикъл и се нарича 
"страстна неделя", означаваща страдание. Нарича се още 
и "велика седмица". Това са последните дни от земния 
живот на Исус. 
Седмицата след Великия ден се казва Светла седмица, 
защото възкресението на Христос донася просветление за 
всички. По традиция през празничните дни се посещават 
родители и кумове, като се носят великденски козунаци и 
боядисани яйца, за да се засвидетелства обич и 
почитание. Червените яйца са символ на христовата 
мъченическа кръв, а козунакът е символ на агнеца 
божий - Христос. 
За официален празник (неделя и понеделник) 
Възкресение Христово е утвърден с решение на 
Великото народно събрание от 2 април 1991 г. 

Веселба настана в гората
дойдоха патката, овцата,

даже кривокракия юрдек
заигра кючек.

Кълвача по бука
с клюна си зачука.
Катеричката сама

жълъди във въздуха въртя.

Косът и малкото мече
играха на “Не се сърди човече”.

Хитрата лисица игра
с вълка на криеница.

Баба Меца
донесе медеца,
а прасето Гъци
малко фъстъци.

Всички яли, пили
и до вечерта
се веселили.

Симеон Ганев

ПОРАДИ ПРЕМИНАВАНЕ НА 
РАДИОВЪЗЕЛА И КАБЕЛНАТА МРЕЖА 
ИЗЦЯЛО ЗА СТОПАНИСВАНЕ ОТ 
ОБЩИНА СМЯДОВО, Е НЕОБХОДИМО ДА 
СЕ НАПРАВИ НОВ РЕГИСТЪР НА 
АБОНАТИТЕ. 
ЗА ЦЕЛТА ВСИЧКИ, КОИТО ИМАТ В 
МОМЕНТА РАДИОТОЧКА, ВСИЧКИ, 
КОИТО ЖЕЛАЯТ ДА ИМАТ ТАКАВА В 
СРОК ДО 31 МАЙ МОГАТ ДА ПОДАВАТ 
МОЛБИ ПО ОБРАЗЕЦ В 
ИНФОРМАЦИОННИЯ ЦЕНТЪР НА 
ОБЩИНА СМЯДОВО.
СЪЩО ТАМ ЩЕ МОГАТ ДА СЕ ПЛАЩАТ И 
ГОДИШНИТЕ ТАКСИ. В МОМЕНТА 
ТАКСАТА ЗА ЕДНА ГОДИНА, ПРИЕТА НА 
ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
СМЯДОВО Е 10 /ДЕСЕТ/ ЛЕВА, КОЯТО  ЩЕ 
МОЖЕ ДА СЕ ЗАПЛАЩА И НА ЧАСТИ.
СИГНАЛИ ЗА ПОВРЕДИ ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ 
КАКТО В ИНФОРМАЦИОННИЯ ЦЕНТЪР, 
ТАКА И НА ТЕЛЕФОНИ:
05351 2130, 05351 2808, 0899802031. 

1.Да се извършат проверки от официалния 
ветеринарен лекар и Полицейски участък, гр.
Смядово за оказване на по-строг контрол при 
движението на животни, намиращи се на 
територията на Община Смядово.
2.Да се удължи срока до 15.04.2008 година за 
подаване в сградата на Община Смядово /ин- 
формационния център/ на необходимите документи 
за издаване на разрешителни за пасищно 
отглеждане на източнобалканска порода свине и 
техните кръстоски на територията на Община 
Смядово.
3.За срока по т. 2 да се уведомят в писмен вид чрез 
кмета на съответното населено място   собственици-
те, които не са подали до 31.03.2008 година 
необходимите документи за издаване на 
разрешителни за пасищно отглеждане на свинете от 
източнобалканската порода и нейните кръстоски.
4.При неспазване на срока по т.2 от собствениците, 
отглеждащи свине при пасищни условия да се 
съставят предписания от официалния ветеринарен 
лекар в присъствието на представители от 
Полицейски участък, гр. Смядово.
5.Издаването на позволителни за паша от Държавно 
лесничейство, гр. Смядово да се извършва след 
подписано Разрешение от Кмета на Община 
Смядово.
                                                     Пламена Стоянова


