
ОБИЛЕН СНЕГОВАЛЕЖ И 
НИСКИ ТЕМПЕРАТУРИ 
Тази година зимният сезон не можа да изненада община Смядово. Нито първият нито вторият обилен 

снеговалеж и бурния вятър не затрудниха фирмите отговарящи за почистването на улиците от снега. Още сутринта 
на 27 януари 2012г. всичките девет села към общината и гр.Смядово бяха почистени. За тротоарите също имаше 
кой да се погрижи и на пешеходците не им се налагаше да вървят по шосето Поради падането на температурите и 
образуването на лед беше и опесачено. Поздравления на община Смядово и на изпълняващите почистването 
фирми за добре свършената работа. Въпреки сложната зимната обстановка поради ниските температури, и 
продължаващия снеговалеж, във всички населени места от община Смядово достъпът до магазините със стоки от 
първа необходимост, аптеки, медицински кабинети, училища и детски градини е осигурен. В цялата община има 
електрозахранване и вода. Всички общински пътища са проходими при зимни условия. 

Зимен пейзаж от 
град Смядово 

ОБЩИНСКИ 

БЮДЖЕТ 2012 г. 
Общият размер на бюджета 

на Община Смядово за 2012г. е в 
размер на 4 046 065 лева, 
разпределяй както следва: 
- Приходи за делегирани държавни 
дейности — 2 964 725 лева 
- Приходи за местни дейности -
1 081 340 лева. 

Сумите за държавно 
делегираните дейности спрямо 2011 
година са завишени със 129 490 лева, 
което е резултат от увеличените 
стандарти за издръжка. 

Общинските приходи за 2012 
г. не са увеличени и са съобразени 
със събираемостта на местните 
данъци и такси спрямо 2011г. 

Проекта за бюджета за 2012г. 
е балансиран, осигуряващ основна 
издръжка на местните дейности, 
направен е за изпълнение в условия 
на финансова криза и обезпечаващ 
многото задължения на общината 
като орган на местното 
самоуправление. 

Капиталовите разходи, 
финансирани от държавния бюджет 
са в размер на 91 500 лева, от които 
42 000 лева са целеви, за поддръжка 
на общинските пътища. 

Община Смядово заделя още 
120 000 лева, с част от които ще 
закупи техника и ще обезпечи малка 
част от необходимите ремонти на 
пътища и общински сгради. 



2 Година VI, брой 3(139), 09 февруари 2012г. 

ДЪРВАТА, КАТО ГОРИВО ЗА ОТОПЛЕНИЕ СА 
ЕКОЛОГИЧНО ЦЕЛЕСЪОБРАЗНИ И 

ИКОНОМИЧЕСКИ ИЗГОДНИ 

Камината или печката на дърва правят домовете ни топли и 
уютни в студените зимни вечери, но те също крият опасности. Понякога 
забравяме да ги почистим, забравяме да почистваме комините, а 
печките и камините с дърва винаги изискват грижи и поддържане, за да 
бъдат те сигурни и надеждни. 

Ето и някои полезни съвети: 

Добре е да се използват с добро качество сухи дърва! 
Трябва да се поддържа бавен огън, опитайте се да има добър грабеж от 
комина, за да се предотврати постоянното създаване на креозот. 
Ако използвате редовно вашите печки с дърва е важно комина ви да 
бъде проверяван и почистван редовно. 

Както всяка дейност, с която се ангажирате във вашето 
ежедневие отоплението с печки на дърва крие своите опасности. 
Дървесината може да бъде прибрана и изсушена неправилно, което 
води до отделянето на креозот, затова ние трябва да бъдем 
информирани за дървата, които използваме за отопление. 

Когато решите да използвате отопление с дърва, това показва, че 
пестенето на енергия и екология са важни за вас, а също и 
ефективността и безопасността на изгаряне на дървесина. 

Дървата могат да бъдат добити по устойчив начин, дърва за 
огрев може лесно да се изсушат правилно, и те да изгарят чисто и 
ефективно. Използването на този източник на енергия, намалява 
емисиите на парникови газове, което помага за намаляване на 
глобалното затопляне. 

Каквито и енергийните източници решим да използваме, те 
винаги ще имат въздействие върху околната среда "положителен или 
отрицателен за всеки един от нас." Най-добрите източници на енергия 
са възобновяеми, тъй като въздействието им върху околната среда са 
ниски. Дървото е възобновяем източник на енергия, но със собствените 
си проблеми и ограничения, някои от които могат да се управляват и да 
бъдат сведени до минимум. 

Когато се използва ефективно, дърво е чудесен избор за гориво, 
в сравнение с изкопаемите горива като нефт, газ и въглища, чието 
потребление води до изчерпване на подземните богатства. 

В сравнение с дървата (50 до 100 години са необходими за 
подновяване) са необходими милиони години, за да се създадат нефта, 
газ, въглища и други горива. 

Въпреки по високата цена на дървата през последните години, те 
все пак предпочитан източник на топлина в дома. 

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВАС 
Измръзване - откриване и превенция 

Какво е измръзване? 
Измръзването е нараняване на 

кожата и/или тъканите под кожата, 
което е причинено от замразяване. В 
най силната му степен, измръзването 
ще доведе до загуба на 
чувствителност и промяна в цвета на 
засегнатата област (и), което може да 
доведе до трайно увреждане на 
тялото, поставяне на човека в риск от 
ампутация. Очевидно е, измръзване 
по дефиниция предполага излагане на 
ниски температури. Въпреки това, 
крайности в температурата също се 
усилва от вятъра, влажност и мокро 
време. 

Кой е изложен на риск? 
Всеки човек е чувствителен. 

Все пак има някои лица, които ще 
бъдат в по-голям риск. 
Децата са изложени на по-голям 
риск, отколкото възрастните, тъй като 
при тях загубата на топлина е 
по-бърза. Децата често играят дълго и 
упорито, пренебрегвайки ниските 
температури. При възрастните, 
най-засегнати са хората с 
циркулаторни нарушения, хората, 
които са свикнали с тропически 
климат, пушачите, които са с намален 
приток на кръв към ръцете и краката, 
бездомни хора, алкохолици. 

Ситуационни рискови събития: 
Автомобилни катастрофи или аварии, 
употребата на наркотици за 
развлечение и злоупотреба с алкохол. 

Разпознаване на симптомите на 
измръзване 
Измръзването е класифицирано на 
три нива: 
Първа степен: тази степен на 
измръзване се представя като 
вцепеняване, бяла кожа, която се 
чувства твърда на пипане, основната 
тъкан е топла и мека. Ако се лекува 
правилно, образуване на мехури, 
белези и риск от инфекция са 
минимални. 
Втора степен: тази степен или 
повърхностно измръзване, се 
представя като бяла до синьо кожа, 
която се чувства твърда и замразена. 
Подлежащата тъкан, все още е 

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/ 2195 

Дирекция „Бюро по труца" 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. 

невредима, но се увеличава 
значително риска от поява на мехури и 
трайно увреждане. Именно този 
повишен риск, изисква намесата на 
специализирана медицинска помощ от 
обучени професионалисти. 
Трета степен: Трета степен или 
дълбокото измръзване се представя 
под формата на бели петна и / или синя 
кожа. Тъканта отдолу е повредена и се 
чувства твърда и студена. Спешната 
медицинска помощ е задължителна, 
защото това е опасно за живота 
състояние. 

Лечение на измръзването 
За тежкото измръзване, незабавно 
потърсете лекарска помощ, ако не сте 
в състояние да започнете първа 
помощ. 
Ето някои полезни съвети, които 
биха могли да спасят живота на 
пострадалия: 
Отстранете мокри дрехи от лицето, за 
което се съмнявате, че има 
измръзване; Съхранявайте неговата 
индивидуална телесна топлина със 
сухи дрехи и одеала; Предоставяне 
нещо топло за пиене; Потопете 
засегната площ в топла вода (40-45 
градуса по Целзий). Ако не е на 
разположение термометър, тествайте 
водата с лакът. Водата не трябва да 
бъде гореща за лакътя. 
Поддържане на температурата на 
водата, чрез добавяне на топла вода, 
колкото е необходимо. 
Засегнатата област трябва да остане 
във водата, докато тя не стане розова. 
Когато потока на кръвта в зоната на 
измръзването се възстанови, 
пострадалото лице може да забележи 
болка като от изгаряне и/или 
болезнено усещане. Осигуряването на 
увереност също е от първостепенно 
значение за пострадалия. Използвайте 
мека кърпа с топла вода за областите 
на измръзване, които не могат да бъдат 
потопени във вода. След затоплящия 
процес подсушете внимателно 
засегнатата област. Не разтривайте 
областта. Увийте внимателно с чисти 
превръзки и марля. Ако са се 
образували мехури, не ги пипайте. 
Засегнатата зона, може също да се 
превърне в синя, червена или лилава. 
Потърсете лекарска помощ възможно 
най-скоро. Лечението при измръзване 
отива далеч отвъд първоначалното 
посещение на спешното отделение в 
тежки случаи. То обикновено 
продължава няколко седмици до 
месеци. Увреждането на тъканите и 
тяхното възстановяване не може да 
стане ясно веднага, а в резултат на 
операция след около б месеца 
по-късно. Първоначалното изтръпване 
и пулсиращо чувство в засегнатите 
области от тялото се заменя от 
изтръпване.Дълготрайни ефекти 
включват хронична болка, 
чувствителност към студ, и загуба на 
сетивност. 
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С Ъ О Б Щ Е Н И Е 
ОТНОСНО: Извършване на регистрация на собствениците, 
притежаващи кучета на територията на Община Смядово 

Община Смядово напомня на собствениците на домашни 
кучета, че съгласно чл.25в от Наредбата за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги, за 
притежаване на куче се дължи такса в размер на 3,00 лв./бр., която се 
заплаща ежегодно до 31 март или в едномесечен срок от датата на 
придобиване на кучето, когато то е придобито след 31 март. При 
наличие на нерегистрирани кучета на територията на общината 
следва да се подаде в информационния център декларация по образец, 
като към нея се приложи копие от ветеринарномедицинския паспорт 
на кучето и квитанция за платена такса. 

Освобождават се от заплащане на такса при представяне на 
надлежен документ: 
1. кучета на инвалиди; 
2. служебни кучета в организациите на бюджетна издръжка; 
3. кучета, използвани за опитни цели; 
4. кучета, използвани от Българския червен кръст; 
5. кастрирани кучета; 
6. ловни кучета. 

При извършване на регистрацията се издава удостоверение и 
данните се вписват в регистър. 

Общинска администрация апелира към населението от 
общината да оказва необходимото съдействие по изпълнение на 
задълженията, произтичащи от Закона за местните данъци и такси 
относно извършване на идентификация и регистрация на домашните 
кучета, които са двете най-важни условия в борбата с овладяването на 
популацията на безстопанствените кучета. 

Нека заедно да се справим с предотвратяването на този 
съществуващ социален конфликт! 

ТЪРГ 

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация и във връзка с влязло в сила Решение № 28 по 
Протокол № 4/21.01.2012 година на Общински съвет - Смядово, със Заповед 
№ 52/07.02.2012г. на Кмета на Община Смядово е насрочен публичен търг 
с явно наддаване за отдаване под наем на пасища и мери, общинска 
собственост, на 27.02.2012 година /понеделник/ от 14.00 часа в 
заседателната зала на общинска администрация. 

№ по 
ред 

Имот № Местност НТП Категория Площ, 
дка 

Начална 
цена, лева 

ОБЩИНСКИ ФОНД 
гр.Смядово 

1 259532 Нови лозя Пасище, мера 10,067 60,402 
с.Александрово 

1 000208 Червеница Пасище, мера V 11,075 66,450 

Посочените пасища и мери, общинска собственост ще се 
предоставят под наем за индивидуално ползване на лица, които притежават 
пасищни животни на територията 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 27.02.2012 година в касата на 
Община Смядово. 

Краен срок за внасяне на молбите и необходимите документи -
до 12.00 часа на 27.02.2012 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. 
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штамчшо ОМЛЬЩАЖ ш ШЕЮШМАТА ЗА 
ШАШШЕI шюищршЕ СШИИ1 -
ОЕШРШСЖА С Ш Ш Ш О С Т ПРЕЗ 2М2 ГОДНА 

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация и във връзка с влязло в сила Решение № 29 по 
Протокол № 4/21.01.2012 година на Общински съвет - Смядово, със 
Заповед № 51/07.02.2012г. на Кмета на Община Смядово: 

1. Програмата за управление и разпореждане с имотите - общинска 
собственост през 2012 година е публикувана на интернет страницата на 
Община Смядово. 
2. На 22.02.2012 година /сряда/ от 17.00 часа в Ритуалната зала 
ще се проведе публично обсъждане на Програмата за управление и 
разпореждане с имотите - общинска собственост през 2012 година, 
като в срок до 17.00 часа на 21.02.2012 година в информационния 
център ще се приемат становища от заинтересованите лица. 
3. В информационния бюлетин „Смядово" и общинското радио са 
обявени предметът, датата, мястото и часа на провеждане на публичното 
обсъждане. 
4. Минималният срок за представяне на становищата от 
заинтересованите лица е 10 дни от публикуването на проекта на 
Програмата. 
5. Комисия, определена от кмета на общината ще проведе 
обсъждането, ще разгледа постъпилите становища и за работата си ще 
състави протокол. 

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. 
9. Документ, че лицето притежава пасищни животни на територията 

на Община Смядово. 

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 и в 
Решение № 334 по Протокол № 25/29.06.2011 година на Общински съвет -
Смядово; 
5. имат задължения по ЗМДТ и ДОПК. 

Договорите ще се сключват от кмета на общината за срок до 5 години или 
по-кратък по искане на наемателите при спазване на условията на Решение 
№ 334 по Протокол № 25/29.06.2011 година на Общински съвет - Смядово 
и по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане 
с общинско имущество. 
Настоящата Заповед е обявена чрез средствата за масова информация и 
изложена на видно място в общинска администрация, съгласно чл.69 от 
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество. 
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Свети Валентин 
Свети Валентин е католически празник, който се 

празнува на 14 февруари. От няколко години се празнува и в 
България. На тази дата влюбените изразяват любовта си 
един към друг, като изпращат поздравителни картички, 
бонбони, сърчица и подаряват цветя. 

Най-известният символ на празника на влюбените е 
Купидон. Това е ангелче с лък и стрели. Друг символ е 
розата, като цветето на любовта. Поздравителните картички 
с любовно послание също са символ на празника. 

ИЛИ 

Трифон Зарезан 
Трифон Зарезан (или Ден на лозаря) е български 

народен празник в чест на свети Трифон. Чества се на 14 
февруари (по григорианския календар) или на 1 февруари 
(по новоюлианския календар), когато Българската 
православна църква официално отбелязва Трифоновден. 

И тази година самодейците от НЧ "Братство-1860", 
град Смядово ще спазят традицията и ще отбележат 
празника с обичая "зарязване". 

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

ИВАНКА ПЕТРОВА НИКОЛОВА 
С Р Я Д А 8:00 - 12:00 

ЗАМЕСТНИК-КМЕТ ИВАН ЙОРДАНОВ КЮРКЧИЕВ 

ПРИЕМЕН ДЕН П Е Т Ъ К 8:00 - 12:00 

Нямаше Бабинден в с. 
Веселиново 

За първи път в историята 
на културния живот на селото не 
беше отпразнуван най-чаканият 
и най-весел празник 
„Бабинден". 

През 2011г. в селото са 
родени над 8 бебета. С голям 
мерак и желание, всички 
жители се подготвяха да 
посрещнат подобаващо 
празника. Особено нетърпелива 
беше младата баба Милена 
Станчева, на която и 
предстоеше първият празник 
като баба. Чакаха този ден и 
прабабите Радка, Софка, Вичка, 
Хава, Стефка и Минка. Всички 
бяха приготвили, баници, 
питки, тиквеници и сладкиши. 
Но за голямо наше съжаление 
празника не се състоя. В селото 
вече няма нито църква, нито 
клуб на пенсионера, а и 
училището вече го затвориха. 
Все по рядко се празнуват 
празници като Коледа, Нова 
година, Йордановден, 
Ивановден, а вече в това число 
влиза и Бабинден. 

От името на десетки 
пенсионери искам да отправя 
молба към Кмета на община 
Смядово г-жа Иванка Петрова, 
председателя на Общинския 
съвет г-жа Маргарита Киранова 
и кмета на с. Веселиново г-жа 
Йорданка Митева, да бъде 
учреден клуб на пенсионера в с. 
Веселиново. Така ще има къде 
да празнуваме различните 
празници и ще имаме 
възможността да съхраним 
традициите и на нашето село. 

С уважение: Маринка Стоянова 
с. Веселиново 
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