
Издание на Общинска администрация Смядово 

Брой 2(138), Година VI, 26 януари 2012г. Разпространява се безплатно 

ТИВКА ИВАНОВА КАРОВА - ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ГРАД СМЯДОВО 
Бабинден в Смядово бе 

отпразнуван с тържествено 

удостояване на акушерката Тивка 

Иванова Карова със званието 

„Почетен гражданин на град Смядово" 

Тивка Иванова Карова или 

както всички я познаваме като леля 

Тивка е родена на 24.03.1936 г. в село 

Друмево. Произхожда от средно 

земеделско семейство. Има две 

сестри. През 1963г. се омъжва за 

Марин Николаев Каров. Има двама 

сина Николай и Иван. Основното си 

образование завършва в село 

Друмево, а средното - в гимназията в 

град Провадия. Медицинското си 

образование завършва в Медицински 

техни кум „Роза Димитрова", гр. Варна., 

където се дипломира като акушерка. 

По разпределение през 1956г. тя 

започва работа като акушерка в 

Родилния дом в град Дулово, където 

остава 1 година. От 1958г. до 

пенсионирането си през 1991 г. тя 

работи в поликлиниката в град 

Смядово. Работила е в родилно 

отделение, женска консултация, 

детска консултация и като 

патронажна акушерка като прави 

домашни визити на всички бременни, 

родилки и новородени до 1 годишна 

възраст, за да няма детска смъртност. 

Поради липса на кадри, по 

съвместителство тя ходи и в село 

Янково, село Веселиново, село Дибич, 

често е командирована и в град 

Кметът на община 
Смядово г-жа Иванка 
Петрова връчва 
почетните знаци на 
град Смядово на 
Тивка Карова 

Шумен и по селата в Лудогорието -

село Ясенково, село Трем, село 

Климент и други. 

По време на професионалната 

си кариера тя е акуширала на около 

3000 бебета. Активно участва и в 

обществения живот на град Смядово. 

Награждавана е със: Значка „Отличник 

на МНЗ", Златна значка „Първенец в 

предконгресното социалистическо 

Усмивка за Тивка 
Смядовското първо бебе 
Благодари на тебе, 
че имаш голямо и добро сърце, 
че с твоите крехки ръце 
живот си спасявала, 
майки с рожби си дарявала 
и много радост си раздавала. 

Румяна Дончева Иванова 

На 21.01.2012г. Общински съвет Смядово прие 
решение, а Кмета на общината г-жа Иванка Петрова 
удостои със званието "Почетен гражданин на град Смядово " 
Тивка Иванова Карова. 

Ние, ветераните от войните, да говорим и почетни 
приветствия да поднасяме не умеем, за това се 
присъединяваме към класическата поговорка"Думите 
отлитат, писаното остава'. 

В дребни, но свидни щрихи белият лист да изпълним. 
Родилко, свята, нежна и мила, която живота, с живот 

си дарила, че в дълги вощи безсънни, безсънна над люлката си 
бдяла и нежни песни над рожбата си пяла. майко мила, ти 
която си създала красотата и в героизма завидна 
храбростта. 

Ти, която си отгледала и възпитала един народ на 
велика страна, който в мир и жестока бран успехи и победи 
получавал. От близки и далечни свети патриарси и силни 
монарси получавал скъпа дан. Но съдбата в крачки с хората 
създаде една страна с малка шир, но със съзнанието в борба за 
световния мир винаги на преднина първи е бил. 

Родилко свята, ти създаде едно име, което свети и не 
угасва никога, гори и недогаря, едно име, което всеки от нас с 
гордост изговаря, име над имената - България! 

Ние, ветераните от войните, с годините в редици 
оредяли, коленопреклонно ви поздравяваме и откликваме: 
"Нека ореола на славата над главите ви вечно да златее и 
светът химн да пее ". 

Поколения, сегашни и бъдни, към всички вас обръщаме 
се с бащински приказ с поклон, велик поклон, по пътя на 
създателките на героизъм вървете без отклон! 

Ветераните от войните от град Смядово 

съревнование", „Сребърен червенокръстки медал - кръводарител" - за активна 

кръводарителска дейност, и с много парични и предметни награди. 

След пенсионирането си работи 3 години в Детска ясла Смядово. От 1994 г. не работи, но 

продължава активно да участва в обществения живот на град Смядово като помага 

безвъзмездно на всички, които имат нужда - с лекарства, измерване на кръвно, преглед и 

съвет на бременни жени, новородени и други. 

За нейния изключителен принос за развитието на здравеопазването в нашият град, за 

нейният активен обществен живот с решение на общинския съвет Тивка Карова бе 

удостоена със званието „Почетен гражданин на град Смядово". Тържествено й бяха 

поднесени медал за активното й участие в обществения живот на Смядово, герба и знамето 

на общината. На празника присъстваха Иванка Петрова - кмет на община Смядово, 

общинските съветници. Ангел Кюркчиев - почетен гражданин на град Смядово, д-р 

Димитричка Чакърова, Снежана Банева, семейството на Тивка Карова, много граждани от 

града и общината. 

След тържествената част бе пресъздаден обичаят с,,поливане на бабата акушерка" и 

бе извито празнично хоро водено от леля Тивка. 

В този брой четете: 

Съкращаване на групите в 
ОДЗ "Маргаритка", гр. 
Смядово - стр.2 

Дирекция "Бюро по труда" 
обявява работни места -
стр.2 

Решения на Общински съвет 
Смядово - стр.З 

2 февруари -Ден на влажните 
зони - стр. 4 
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СЪКРАЩАВАНЕ НА 
ГРУПИТЕ В ОДЗ 
"МАРГАРИТКА" 

гр. Смядово 

На основание чл.44, ал.2 от Закона за 
местното самоуправление и местната 
администрация и чл.2, ал.7, чл.2а, ал.1 от 
Наредба №7 на Министерски съвет от 
29.12.2000г. за определяне броя на 
паралелките и групите на училищата, 
детските градини и обслужващите звена, 
със заповед на Кмета на община Смядово 
№35/23.01.2012г, поради намаляване на 
средната месечна посещаемост на децата в 
Обединено детско заведение 
"Маргаритка", гр. Смядово, групите ще 
бъдат съкратени от 7 на 6 броя. 

Децата от закритата група ще бъдат 
разпределени по останалите групи. 

Яслената група ще бъде преместена в 
сградата на ОДЗ "Маргаритка", гр. 
Смядово, /с 

Интегриран проект за воден цикъл на град 
Смядово 

На 24.01.2012г. в Министерството на околната 
среда и водите, Управляващия орган на Оперативна 
програма „Околна среда" 2007-2013 беше внесено 
прединвестиционно проучване за „Интегриран 
проект за воден цикъл на град Смядово", което е 
първата стъпка към кандидатстването по процедура 
BG161PO005/11/1.12/02/25 „Подобряване и 
развитие на инфраструктурата за питейни и 
отпадъчни води в агломерации между 2000 и 10 000 
е.ж.", за която Община Смядово има отправена 
покана от Управляващия орган на Оперативна 
програма Околна среда за директно предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ. 

С прединвестиционното проучване до 
момента е направено обследване на съществуващата 
канализационна и водопроводна мрежа, а също и 
необходимостта от рехабилитация на мрежата и 
доизграждане на нова, както и проучване на 
подходящ терен за изграждане на нова 
пречиствателна станция за отпадъчни води за град 
Смядово. 

Г Ъ Р г 
На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл.67, т.2 и чл.68, 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, със Заповед № 34/23.01.2012 г. на Кмета на 
община Смядово се насрочва публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земи с 
начини на трайно ползване: ниви, изоставени ниви, посевни площи, ливади, индустриални 
култури и овощни градини от общинския поземлен фонд, земеделски земи по чл.19 от Закона за 
собствеността и ползването на земеделските земи и училищни земи, стопанисвани от общината 
на 21.02.2012 година /вторник/ от 14.00 часа в заседателната зала на общинска администрация. 

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 21.02.2012 година в касата на Община Смядово. 
Краен срок за внасяне на молбите и необходимите документи - до 12.00 часа на 

21.02.2012 година в информационния център. 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ: 

1. Молба по образец. 
2. Копие на документ за самоличност за физически лица. 
3. Декларация по образец за наличието или липса на задължения към Община Смядово. 
4. Документ за внесен депозит. 
5. Копие на удостоверение за съдебна регистрация за юридическо лице и ЕТ. 
6. Удостоверение за актуално състояние за юридическо лице и ЕТ. 
7. Декларация по образец, че участникът не се намира в производство на ликвидация и на 

обявяване в несъстоятелност. 
8. Декларация по образец, че участникът няма задължения по ДОПК. 

Съгласно чл.68а от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с 
общинско имущество: 

1. Участниците в търга представят в посочения по-горе срок молбата си за участие в 
запечатан непрозрачен плик в информационния център на общината. 

2. Молбата да съдържа всички изискуеми документи за участие в търга и да се постави в 
запечатан непрозрачен плик, върху който са отбелязани името на участника и цялостното 
наименование на обекта /имота/ на търга. 

Съгласно чл.68б от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с 
общинско имущество: 

Не се допускат до участие в търга лица, които: 
1. след спечелен търг или конкурс са отказали да сключат договор с общината в срок 

от 1 година; 
2. са неизправни длъжници по сключени с общината договори за общинско 

имущество с просрочие повече от 1 (един) месец; 
3. са подали молба за участие след срока за приемане на документите; 
4. не отговарят на условията, определени в настоящата заповед; 
5. имат задължения по ЗМДТ и ДОПК. 

ОБЩИНСКИ 
БЮДЖЕТ 2012 

Съставянето на проектобюджета на общината за следващата финансова година започва в съответствие със сроковете, 
определени с Решението на Министерския съвет за откриване на бюджетната процедура. Тази година срокът е 20 февруари 
2012г. При разработването на проекта се вземат под внимание приети през годината решения на общинския съвет, 
предложенията на кметовете на населени места, на общинската администрация, на ръководителите на бюджетни поделения, 
на ръководителите на организации, предоставящи обществени услуги и на населението.Ежедневни са срещите на 
ръководството на Община Смядово със ръководителите на отделните звена за уточняване на детайлите по отделните 
параграфи в бюджета. 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" 

Дирекция „Бюро по труда" гр.Смядово набира желаещи 
за работа във верига ресторанти за бързо хранене Макдоналдс 
в Германия. 

Изискванията към кандидатите са да имат навършени 18 
години и да владеят много добро немски език. Програмата 
предлага заетост от 2 до 6 месеца /подходяща за студенти и 
пълнолетни ученици/. 

Срокът за подаване на документи е до 24.02.2011г. 
За повече информация на тел: 05351/ 21 95 

Дирекция „Бюро по труда" гр. Смядово набира строителни 
работница - куфражисти, мазачи, работници по облицовки на 
подове и стени, за работата в Израел. 

Кандидатите трябва да са на възраст 25-40 год. с 
професионален стаж по специалността с минимум отслужени 3 
години или завършили курс за обучение по специалността. 

За всички кандидати, които нямат професионално 
образование или завъшен курс по изброените специалности се 
изисква най-малко 5 години доказан трудов стаж. 

Срок за подаване на документи до 20.02.2012г. 
За повече информация 05351/ 2195. 
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РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЬВЕТ СМЯДОВО ОТ ПРОВЕДЕНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА 21.01.2012Г. 
РЕШЕНИЕ №23 

Общински съвет Смядово удостоява 
със званието „Почетен гражданин на 
град Смядово" ТИВКА ИВАНОВА 
КАРОВА. 

РЕШЕНИЕ №24 

Общински съвет Смядово дава 
съгласие за ползване на временен 
безлихвен заем в размер на 120 
000.00/сто и двадесет хиляди лева и 
нула стотинки/ между бюджетната и 
извънбюджетната сметка на общината 
до окончателното плащане по проект 
„Повишаване на енергийната 
ефективност на образователната 
инфраструктура в община Смядово, 
съпътстваща устойчиво развитие » 

РЕШЕНИЕ №25 

1. Общински съвет Смядово дава 
съгласие Община Смядово да 
кандидатства по Проект „Красива 
България", мярка 02-02 „Спешно 
подпомагане на социални домове" с 
проектно предложение: „Саниране на 
сградния фонд на Дом за възрастни 
хора с психични разстройства с. 
Черни връх, община Смядово" и да 
съфинансира проекта с 20% от 
общата стойност на одобрения 
бюджет. Средствата да бъдат 
включени в бюджет 2012г. 
2. Общински съвет Смядово 
упълномощава кмета на община 
Смядово да извърши всички 
необходими действия по изготвянето и 
представянето на проектното 
предложение, съгласно Условията за 
кандидатстване по мерките на Проект 
„Красива България". 

РЕШЕНИЕ №26 

1. Общински съвет Смядово дава 
съгласие Община Смядово да 
кандидатства по Проект „Красива 
България", мярка 02 „Подобряване на 
социалната инфраструктура" с 
проектно предложение: „Обновяване 
на съоръжение за безопасност на 
движението и изграждане на детски 
площадки в Обединено детско 
заведение"Маргаритка", град 
Смядово" и да съфинансира проекта с 
50% от общата стойност на одобрения 
бюджет. Средствата да бъдат 
включени в бюджет 2012г. 
2. Общински съвет Смядово 
упълномощава кмета на община 

Смядово да извърши всички необходими 
действия по изготвянето и 
представянето на проектното 
предложение, съгласно Условията за 
кандидатстване по мерките на Проект 
„Красива България". 

РЕШЕНИЕ №27 

1. Дава предварително съгласие за 
промяна на предназначението на 
земеделска земя, представляваща ПИ с 
идентификатор № 67708.202.880 в 
местността „Арка" с площ 2774кв.м. и 
начин на трайно ползване „Друг вид 
земеделска земя" във връзка с 
изграждане на Пречиствателна станция 
за отпадъчни води в град Смядово. 
2. Определя срок на валидност на 
решението-12 месеца от дата на влизане 
в сила. 

РЕШЕНИЕ №28 

Общински съвет Смядово: 
1. Одобрява извършеното от работната 
група/определена със Заповед № 
617/24.11.2011 г. на Кмета на Община 
Смядово/ разпределение на следните 
общински пасища и мери, общинска 
собственост, които да се предоставят под 
наем за индивидуално ползване на лица, 
които притежават пасищни животни на 
територията на Община Смядово: 
- имот № 259532 в местността „Нови 
лозя", землище град Смядово, с площ от 
10.067дка; 
- имот № 000208 в землището на село 
Александрово, м. „Червеница", с площ от 
11.075 дка. 
2. Предоставянето под наем на 
описаните в т.1 пасища, мери да се 
извърши след проведен публичен търг с 
явно наддаване при начална тръжна 
цена от б.ООлв/дка и спазване на 
условията на Решение №334 по 
Протокол №25/29.06.2011г. на Общински 
съвет Смядово. 
3. Упълномощава Кмета на Община 
Смядово да проведе търга по реда на 
Наредбата за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско 
имущество и сключи договори за 
отдаване под наем на общинските 
пасища и мери за срок до 5 години или 
по-кратък по искане на наемателите. 

РЕШЕНИЕ №29 

Общински съвет Смядово приема: 
1. Стратегия за управление на 
общинската собственост за периода 
2011-2015 година. 

2. Програма за управление и 
разпореждане с имотите-общинска 
собственост през 2012 година. 

РЕШЕНИЕ №30 

1. Общински съвет Смядово определя 
Стоян Димитров Шайков за 
председател на Общинската комисия 
по обществен ред и сигурност. 

РЕШЕНИЕ №31 

1. Общински съвет Смядово дава 
съгласие да бъдат опростени 
дължимите държавни вземания на 
Мехмед Тахир Акиф, с. Риш, общ. 
Смядово, ул. „Клокотница"№8. 

РЕШЕНИЕ №32 

1. Общински съвет Смядово отпуска 
финансова помощ в размер на 300лв. на 
Румяна Йорданова Пенчева, адрес: гр. 
Смядово, ул. „Акация"№2. 

РЕШЕНИЕ №33 

1. Общински съвет Смядово отпуска 
финансова помощ в размер на 500лв. на 
Митко Димитров Събев, адрес: с. Риш, 
ул. „Възраждане"№3. 

РЕШЕНИЕ №34 

1. Общински съвет Смядово отпуска 
финансова помощ в размер на 100лв. на 
Йордан Маринов Делев, адрес: гр. 
Смядово, ул. „Любен Каравелов"№94. 

РЕШЕНИЕ №35 

1. Общински съвет Смядово отпуска 
финансова помощ в размер на 200лв. на 
Нурджихан Себайдинова Алиева, 
адрес: с. Бял бряг, общ. Смядово, ул. 
„Дунав"№2. 

РЕШЕНИЕ №36 

1. Общински съвет Смядово отпуска 
финансова помощ в размер на 100лв. на 
Димитричка Пенчева Николова, адрес: 
гр. Смядово, общ. Смядово, ул. „Ришки 
проход"№14, вх.4, ет.З, ап.67. 

РЕШЕНИЕ №37 

1. Общински съвет Смядово отпуска 
финансова помощ в размер на 200лв. на 
Стилиян Сашев Атанасов, адрес: гр. 
Смядово, общ. Смядово, ул. „Начо 
Гайдов"№6. 



Година VI, брой 2(138), 26 януари 2012г. 

ГРАД СМЯДОВО 
ОБЛАСТ ШУМЕН 
ПЛ. "КНЯЗ БОРИС Г'№2 

Телефон: 05351 2033,05351 2120,05351 2130 
Факс: 05351 2226 
E-mail: obshtina_smiadovo@abv.bg 

www.smyadovo.bg 

РАБОТНО ВРЕМЕ 8:00 -12:00 и 13:00 -17:00 часа 
КМЕТ 
ПРИЕМЕН ДЕН 

ИВАНКА ПЕТРОВА НИКОЛОВА 
СРЯДА 8:00 - 12:00 

ЗАМЕСТНИК-КМЕТ ИВАН ЙОРДАНОВ КЮРКЧИЕВ 
ПРИЕМЕН ДЕН ПЕТЪК 8:00 -12:00 

Мисъл на броя 

Най-прекрасното нещо в приятелството е не 
протегната от приятел ръка, не усмивката, която 
виждаме отсреща, или приятната компания. 
Най-прекрасното нещо е взаимното вдъхновение за 
живота, което получаваме, когато знаем, че има 
някой, който вярва в нас. 

21 януари 
Ден 

на 
прегръдката 

На 21 януари целият свят празнува един от 
най-необичайните празници, а именно Световния Ден на 
Прегръдката. 

Празникът е основан в САЩ през 1986 г. и бързо се 
разпространява по целият свят. Според традицията на 
празника, на този ден могат да се подаряват приятелски 
прегръдки даже на непознати хора. 

Датата 21 януари не е случайна, а е избрана от пастор 
Заборни, защото се пада между коледните и новогодишните 
празници и Свети Валентин, отбелязван на 14 февруари. 
Смята се, че около 21 януари хората се чувстват изчерпани 
след коледните празници и все още не са се заредили с 
необходимата енергия за Празника на влюбените. 

Смядово също имаше своите активисти раздаващи 
прегръдки в лицето на учениците от СОУ Смядово. 
Доброволците не просто раздаваха прегръдки, но и радост, 
защото на лицето на всеки докоснал се до тях грейваше 
усмивка. 

И тъй като прегръдката има положително влияние 
върху здравето, нека не се прегръщаме само на този ден. /с 

ЕВРОПЕЙСКА ЗЕЛЕНА СЕДМИЦА 
Европейска зелена седмица е от 20 до 29 януари 2012г. През 

десетте дни ще бъдат оргнизирани дебати, дейности, игри, 
викторини и награди за деца и възрастни. Известни готвачи ще 
организират поредица от гастрономически демонстрации и 
дегустации. 

В основата на дебатите ще бъде прераглеждане на 
политиката на ЕС за предоставяне на постоянна подкрепа на 
земеделските производители и стопани с оглед посрещане 
предизвикателствата на бъдещето./с 

2февруари - Сшттт дтна ттшмтши 
Традиция е всяка година на 2 февруари в целия свят да се чества Денят на 

влажните зони. Този ден не е избран случайно - на тази дата през 1971 г. е подписана 
Рамсарската конвенция за опазване на влажните зони. Тази година мотото на 
кампанията е "Биоразнообразието на влажните зони е голямо богатство - не го 
погубвайте! 

Денят се отбелязва като годишнина от приемането на Конвенцията за защита 
на блатисто-мочурливите места с международно значение като местопребиваване 
на водни птици. 

На 2 февруари 1971 г. в Рамсар (Иран)се провежда международната 
Конвенция по влажните зони с международно значение, по-специално като 
местообитания за водолюбиви птици, т. нар. Рамсарска конвенция. 

Влиза в сила на 21 декември 1975 г. Конвенцията е подписана от България на 
18 ноември 1975 г., в сила за България от 24 януари 1976 г. 

Влажните зони са сред най-продуктивните екосистеми на Земята. Те 
изпълняват основни екологични функции, като регулатори на водните режими и 
като местообитания на растителни и животински видове. 

Влажните зони са ресурс с голяма икономическа и научна стойност. Една 
трета от населението на планетата се изхранва благодарение на тях, затова и 
основната мисия на конвенцията е опазване и разумно използване на влажните зони 
чрез национални действия и международно сътрудничество. 

Опазването им е свързано на първо място сразумно използване -устойчиво и 
в съответствие с естествените характеристики на екосистемата. 
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