
Издание на Общинска администрация Смядово 
Брой 5(141), Година VI, 08 март 2012г. Разпространява се безплатно 

С ОБЩОГРАДСКО ТЪРЖЕСТВО ЧЕСТВАХМЕ Ш ГОДИШ ОТ ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ 
С тържествено вдигане 

на националния флаг и 
празничен концерт беше 
отбелязан националният 
празник на България 3 март. 

Кметът на община 
Смядово г-жа Иванка Петрова 
поздрави всички граждани със 
светлия празник. В нейното 
тържествено слово тя 
подчерта ролята на този ден в 
българската история, както и 
преклонението пред подвига 
на всички знайни и незнайни 
герои, отдали живота си за 
свободата на България. 

Заупокойна молитва за 
загиналите в Руско-турската 
освободителна война беше 
отслужена от отец Атанасий. 

Цветя на признателност 
бяха поднесени от 
ръководството на Община 
Смядово пред мост паметника 
в града. 

В празничния концерт 
участие взеха Ансамбъл "Бяла 
Неда" към НЧ "Братство-1860", 
гр. Смядово, Ансамбъл "Аляно 
мушкато" към Клуба на 
пенсионера в града, 
ДВГМаргаритка". 

ЗАПОЧНА КАМПАНИЯТА ПО СЪБИРАНЕ НА 
ДАНЪЦИТЕ 

Започна кампанията по събирането на данъците. Община 
Смядово имаше готовност и тя посрещна първият гражданин за 
плащане на данъци още на 27.02.2012г. Това беше Детелин Андреев. 
Той получи подарък лично от кмета на община Смядово г-жа Иванка 
Петрова. 

През тази година данъците ще се плащат на две равни вноски: 
първата е до 30 юни 2012г., а втората е до 31 октомври 2012г. 

Всеки, който плати цялата дължима сума до 30 април 2012г. ще 
получи 5% отстъпка. 

Приключи конкурса за 
най-красива, ръчно изработена 

мартеница 

Над 16 участника с над 50 
мартеници взеха участие в обявения от 
Община Смядово първомартенски 
конкурс за най-красива мартеница. 
Всички участници се бяха потрудили 
много и всички мартеници бяха достойни 
за награда. Строгото, но справедливо 
жури обяви резултатите на 1 март. 

Победителите в конкурса ще 
получат награди от Кмета на община 
Смядово г-жа Иванка Петрова. 

Отличените участници са: 
1 място - Защитени жилища и Дневен 
център, гр. Смядово 
2 място - ОДЗ "Маргаритка", група 
"Синчец" 
3 място - Стоянка Василева Делчева. 

Честито на победителите! 

мили жени 
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ТВОРЧЕСКИЯ СЕЗОН ЗАПОЧНА 
Детска вокална група "Маргаритка"-

душата на един извор, от който блика 
песни, танци,музика, обич, смях с които 

творим добро 

Ние малките маргаритки 
поставихме началото на новия творчески 
сезон. Отново работим и творим. След 
постигнатите успехи от миналата година 
сме още по-мотивирани и с хъс и енергия 
работим за израстването си, за по-големи 
успехи през настоящата година. Заваляха 
поканите за нови конкурси от България и 
чужбина и сме готови да дадем всичко от 
себе си, за да надминем и досегашните си 
успехи. Като истински звезди сме вече 
търсени и от организатори на 
Международни конкурси на изкуствата в 
чужбина. 

Детска вокална група "Маргаритка" 
е създадена през 2004 г. 
• Вече 7 години ние от вокална група 
"Маргаритка", сме на сцената, за да радваме 
душите и сърцата на тези, които ни 
СЛУШАТ, ГЛЕДАТ И ОБИЧАТ 
• 7 години, ние от вокална група 
"Маргаритка", поддържаме пламъка на 
нашия ентусиазъм 
• 7 години, ние от вокална група 
"Маргаритка", развиваме творческия дух на 
нашите деца 
• 7 години, ние от вокална група 
"Маргаритка", търсим, откриваме и 
отглеждаме с любов нови таланти 
• 7 години, ние от вокална група 
"Маргаритка", изграждаме чувство за 
отговорност и работа в екип 

Детска вокална група "Маргаритка" 
е истинска фамилия, защото е една от 
малкото, които поемат 
предизвикателството да изправят на 
сцената дребосъците - 3 - 4 -годишни деца. 
Във вокална група "Маргаритка" пеенето и 
музикалното възпитание на децата е 
основното, но не единственото. Тук детето 
има възможност да научи много повече - да 
бъде част от екип, да му гласуват доверие с 
песента или ролята в поредния спектакъл, 
да добие самочувствие от самостоятелната 
изява на сцена. Така дори и да не продължи 
професионално да се занимава с музика 
детето придобива умения и 
чувствителност, нужни за цял живот. 

За нас 
Детска вокална група 

"Маргаритка" гр.Смядово е основана с 
много ентусиазъм през 2004 г. 

Началото е трудно, но обещаващо -
дванайсет деца с омайващи гласчета, двама 
амбициозни ръководители - Димитричка 
Димова и Стоян Шайков създават вокална 
група "Маргаритка" гр.Смядово -
обединени от идеята за музициране по 
новаторски идеи. 

И ето ни днес - млади творци, 
разделени в три възрастови групи: 
• Най-малките от 3 до 6 годишна 
възраст 
• Малки госпожици и господа - от б 
до 9 години 
• Обещаващи и амбициозни 
тийнейджъри - нашата гордост! 

Нашата амбиция 
• Да създадем не само бъдещи 
музиканти и творци, но и да развием 
достойни личности с богата обща култура! 
• Да разпръскваме своя блясък и 
ентусиазъм! 
• Да приобщаваме все повече деца 
към нашия екип! 
• Да продължаваме все напред! 
• Да създаваме приятелства за цял 
живот! 
• Ние им отваряме вратите на 
изкуството, а дали ще тръгнат по този път 

решават сами. 
Нашите награди 

С голям успех сме участвали на 
престижни Национални и Международни 
конкурси като;"Орфеева дарба" гр.София, 
"Слънце, радост, красота" гр. Несебър, 
"Златно петле" гр. Шумен, "Речни ноти" гр. 
Тутракан, "Звезди" гр. Казанлък, „С песен и 
обич творим добро" гр. Пловдив, 
„Сладкопойна чучулига" гр. Бургас, 
„Международна лятна академия на 
изкуствата" - Приморско-2007-2010г., 
Национален младежки фестивал на 
изкуствата „Да пеем да се надпяваме, да 
свирим да се надсвирваме, да играем да се 
надиграваме" гр. София, Международен 
фестивал на изкуствата „Орфей в Италия"-
Италия 2011 г. 

Лауреати сме три пъти на 
най-високото отличие Гранд-при. 
Носители сме на златни, сребърни, 
бронзови медали, специални награди и 
дипломи от тези конкурси .Участвал и са в 
детското телевизионно шоу с конкурсен 
характер Super8. 

2005г. - Национален 
детско-юношески конкурс за музикално и 
танцово изкуство„Орфеева дарба"гр. 
София - СРЕБЪРЕН МЕДАЛ. 

200бг. - Международен детски 
фестивал „Слънце, радост, 
красота"гр.Несебър - БРОНЗОВ МЕДАЛ. 

Международен фестивал за 
изпълнители на детска и забавна песен 
„Речни ноти" гр. Тутракан - ПЛАКЕТ ЗА 
ТВОРЧЕСКИ ПОСТИЖЕНИЯ ЗА 
РЪКОВОДИТЕЛИ. 

2007г. - Национален конкурс за 
песни и танци „Звезди" гр. Казанлък -
СРЕБЪРЕН МЕДАЛ. 

Национален детско-юношески 
конкурс за музикално и танцово изкуство 

„Орфеева дарба" гр. София - ЗЛАТЕН, 
СРЕБЪРЕН И БРОНЗОВ МЕДАЛ. 

2008г. - Национален 
детско-юношески конкурс за музикално и 
танцово изкуство „Орфеева дарба" гр. 
София -ЗЛАТЕН, СРЕБЪРЕН И БРОНЗОВ 
МЕДАЛ. 

Национален конкурс за 
детско-юношеско творчество „С песен и 
обич творим добро" гр. Пловдив -
БРОНЗОВ МЕДАЛ. 

Записи и участие в детското 
телевизионно шоу с конкурсен характер 
SUPER 8 в телевизия SUPER7. 

2009г - Национален 
детско-юношески конкурс за музикално и 
танцово изкуство „Орфеева дарба" гр. 
София - ЗЛАТЕН, СРЕБЪРЕН И БРОНЗОВ 
МЕДАЛ. 

Национален конкурс за детска 
песен „Сладкопойна чучулига" - СРЕБЪРЕН 
МЕДАЛ. 

Национален конкурс за 
детско-юношеско творчество „С песен и 
обич творим добро" гр. Пловдив -
СРЕБЪРЕН МЕДАЛ. 

Диплом за високи творчески 
постижения за ръководителите. 

201 Ог. - Национален конкурс за 
детско-юношеско творчество „С песен и 
обич творим добро" гр. Пловдив -
СРЕБЪРЕН МЕДАЛ И СТАТУЕТКА ЗА 
НАЙ-ДОБЪР ХУДОЖЕСТВЕН РЪКОВОДИТЕЛ. 

Регионален конкурс за детска 
песен„Златно петле" гр. Шумен - 1-ВО 
МЯСТО И ГРАНД- ПРИ! 

2011 г, - Национален 
детско-юношески конкурс за музикално и 
танцово изкуство „Орфеева дарба" гр. 
София -ЗЛАТЕН, СРЕБЪРЕН И БРОНЗОВ 
МЕДАЛ. Специална покана от Арт Център 
Кърнолски за участие в Международния 

фестивал на изкуствата „Орфей в Италия"-
Италия 2011 г. 

Национален конкурс на изкуствата 
„Да пеем да се надпяваме, да свирим да се 
надсвирваме, да играем да се надиграваме" 
гр. София - ЗЛАТЕН МЕДАЛ. 

Регионален конкурс за детска 
песен„Златно петле" гр. Шумен - 1-ВО 
МЯСТО И ГРАНД- ПРИ! 

Национален конкурс за 
детско-юношеско творчество „С песен и 
обич творим добро" гр. Пловдив -
НАЙ-ГОЛЯМАТА НАГРАДА ГРАНД-ПРИ! 

Международен фестивал на 
изкуствата „Орфей в Италия" - Лидо ди 
Йозело - Италия - ЗЛАТЕН МЕДАЛ! 

Златни, сребърни и бронзови 
медали и при индивидуалните 
изпълнители на децата от ДВГ„Маргаритка" 
Участие във всички мероприятия на 
Общината и редица концерти в различни 
градове в страната. Участие от 2007-201 Ог. в 
Международната академия на изкуствата 
„Да пеем да се надпяваме, да свирим да се 
надсвирваме, да играем да се надиграваме" 
гр.Приморско-носители на дипломи за 
високо художествено майсторство. 

Нашата цел 

Да развиваме таланта на децата в 
нашия град, защото талантливите 
български деца трябва да бъде емблема на 
България! Независимо дали живеят в 
малкия град. Човек с таланта си може да 
живее навсякъде и твори, като мери ръст с 
най-големите! 

Всеки ден е едно 
предизвикателство за нас, защото 
постигнеш ли успех хората го забравят и 
искат нов. Затова непрекъснато с много 
труд и хъс преследваме целите си, а само с 
много труд и желание за работа се постигат 
желаните резултати. 

Сърдечно благодарим! 

На кмета на Община Смядово г-жа 
Иванка Петрова и Общинските съветници 
на гр.Смядово, че още в началото на своя 
мандат застанаха зад нас, готови да ни 
подадат ръка. Вие, ще имате безспорно 
огромен принос за нашите успехи, защото 
ни подкрепяте в инициативата ни за 
съхраняването и популяризирането на 
българската детска забавна и популярна 
песен! Всички вълнения, всяко 
преживяване по конкурсните подиуми 
зарежда малките певци с магнетичен 
импулс - вдъхновение за още по-големи 
успехи в областта на музикалното и 
сценично изкуство. 

Музиката е мисия! Искаме да 
направим хората по-добри, да ги накараме 
да се усмихват по-често! Надяваме се 
доброто, сътворено от децата, да роди 
също добро и обич, да ги накара да се 
почувстват значими, оценени, обичани и 
щастливи! Утре децата ще бъдат по-добри 
от вчера, ако днес ние ги поощрим и 
засвидетелстваме радостта си от успеха 
им!" . Те ще растат, като хора с вяра в 
собствените си сили и енергия за 
творчество и новаторство! 

Децата от ДВГ„Маргаритка" са 
малки посланици на България и на нашия 
малък, но красив град Смядово печелейки 
нови почитатели от страната и чужбина. 
Единствената детска вокална група на 
територията на Шуменска област 
постигнала за кратко време толкова 
авторитет и успехи! 

ДВГ„Маргаритка" 
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Европейски съюз 

BG 051 Р0001 -5.2.06 
"Социални услуги за социално включване" 

Проект "Дневен център за стари хора в град 
Смядово" 

Д о г о в о р №BG051 РО001 -5 .2 .06-0247-С-0001 
О п е р а т и в н а п р о г р а м а "Развитие на ч о в е ш к и т е 

р е с у р с и " 2007 -2013 
"Инвестира във вашето бъдеще" 

Европейски социален фонд 

На 22 февруари 2012г. във 
Възрожденски комплекс Смядово 
се състоя заключителната 
конференция по проект "Дневен 
център за стари хора в град 
Смядово" финансиран по 
Оперативна програма "Развитие на 
човешките ресурси", 
съфинансирана от Европейския 
социален фонд. Проекта приключи 
на 29.02.2012г. Той беше на стойност 
124 067лв. и беше с период на 
реализация 14 месеца от м. януари 
2011 г. до 29.02.2012г. Основната цел 
на проекта беше да се преодолее 
социалната изолация на самотните 
възрастни хора, чрез изграждане на 
комплекс от услуги, рехабилитация, 
медицински, социални, правни 
консултации, компютърно 
обучение, изготвяне на програми за 
индивидуални потребители и 
културни занимания. 

Потребителите на дневния 
център бяха 50 човека, които на 
пресконференцията споделиха 
своята благодарност за 
реализацията на този проект. 

В продължение на една 
година те получаваха медицински, 
правни консултации, 
рехабилитационни процедури, 
обучаваха се да работят с 
компютри, участваха в културни 
мероприятия. 

Община Смядово, имайки 
впредвид голямото социално 
значение и необходимостта от 
предоставянето на този вид 
социална услуга, кандидатства този 
център за възрастни хора с неговия 
комплекс от услуги да стане 
държавно делегирана дейност, но 
към момента решение все още не е 
получено. 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на 
човешките ресурси"2007-2013, съфинансирана чрез Европейския социален фонд 

Агенция за социално подпомагане 
Дирекция „Анализ, административно и информационно обслужване" 

Проект „Подкрепа за достоен живот" по Схема за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ: BG 051PO001-5.2.09„ Алтернативи" 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз 

Европейски съюз Европейски социале 

Продължава проект "Подкрепа за достоен живот" 
Със заповед на 

Управляващия орган на ОПРЧР, 
срокът на действие на Проект 
"Подкрепа за достоен живот" е 
продължен. Предоставянето на 
услугата "Личен асистент" се 
увеличава с шест месеца. За тази цел 
екипите за управление на проекта 
на местно ниво ще предприемат 
необходимите действия. Трудовите 
договори на всички работещи към 
момента лични асистенти ще бъдат 
продължени. Община Смядово ще 
получи коригиран бюджет, като в 
него ще се предвидят средства за 
удължения период на Проекта до 
03.09.2012г. 

Към момента в Община 
Смядово има създадени банка от 
чакащи лица, нуждаещи се от грижи, 
а също така и банка от лични 

асистенти. При освобождаване на 
квота от часове, услуга ще се 
предоставя на 
лица-потребител/личен асистент 
от тази банки, по реда на тяхното 
класиране. 

Към момента няма да се 
набират нови молби за 
потребители и лични асистенти. Ще 
се използва ресурса от 
създадените банки. 

Проекта е национален. 
Сформираният екип на местно 
ниво със заповед на кмета на 
Община Смядово изпълнява 
дейностите по проекта, които се 
контролират от областния 
координатор. Ежемесечно се 
подават отчети за изпълнението на 
проекта. 

Европейски съюз 

BG051PO001-5.2.07 
Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с 

различни видове увреждания и 
самотно живеещи хора - дейности „Социален асистент" и Ломашен 

помощник"-фаза 3 

Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG051PO 
001-5.2.07-0013-С-0001 

Проект „Грижа в семейна среда за независим и достоен живот за 
нуждаещите се в Община Смядово, 

чрез предоставяне на услугите социален асистент и домашен помощник" 

Европейски социален фонд 

На 23 февруари 2012г. се 
проведе заключителната 
конференция по проект "Грижа в 
семейна среда за независимост и 
достоен живот на хора с различни 
видове увреждания и самотно 
живеещи хора - дейности 
"Социален асистент" и "Домашен 
помощник" - фаза 3. Проектът 
приключи на 29.02.2012г. В 
продължение на 1 година 75 
възрастни самотни и хора с 
увреждания, получаваха грижите от 
които се нуждаят в тяхното 
ежедневие. По този проект на НЧ 
"Братство - I860" гр. Смядово, в 
партньорство с Община Смядово, и 
финансиран по Оперативна 
програма "Развитие на човешките 
ресурси"2007-2013, съфинансирана 
чрез Европейския социален фонд, 
работиха 35 социални асистенти и 
домашни помощници. Те се грижиха 

за нуждаещи се лица от Смядово, 
Кълново, Бял бряг, Веселиново, Риш, 
Янково. Те полагаха грижи за 
домакинството, оказваха помощ 
при пране, приготвяне на храна и 
хранене, закупуване на хранителни 
и лекарствени продукти, 
придружаваха лицата до лекарски 
кабинети за преглед, спомагаха за 
развитието на социалните контакти 
на самотно живеещите възрастни 
хора. След приключване на проекта 
всички тези лица остават без 
грижите от които те се нуждаят и те 
трябва да потърсят друга 
алтернатива в тяхното трудно 
ежедневие. Но те не са сами, 
Община Смядово имайки впредвид 
голямото значение на полагането 
на грижи за хората от общината ще 
направи необходимото за да 
продължи грижата за тези 
нуждаещи се лица. 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на 
човешките ресурси"2007-2013, съфинансирана чрез Европейския социален фонд 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е 
На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и във връзка с изпълнение на чл.37о, ал.2 от Закона 
за собствеността и ползването на земеделските земи, със заповед № 
99/02.03.2012г. на кмета на Община Смядово се нарежда 

1. В срок до 30.03.2012 година и при проявен интерес земеделските 
стопани, отглеждащи пасищни животни на територията на Община Смядово 
могат да се записват в списък чрез подаване на заявление по образец за 
общо или индивидуално ползване на пасища и мери, общинска собственост 
през 2012 година. 
2. Записването по т.1 на земеделските стопани от гр.Смядово ще се 
извършва в информационния център на общинска администрация, а за 
останалите населени места - чрез кметовете на кметства и кметски 
наместници. 
3. В списъците да се посочват данни на заинтересованите лица и 
отглежданите от тях животни. 
4. В срок до 04.04.2012 година кметовете на кметства и кметски 
наместници да представят в Общинска администрация, гр.Смядово 
списъците по т.1 с приложените към тях заявления, както и подробна 
информация за пасищата и мерите, общинска собственост, които да бъдат 
включени в Годишния план за паша за 2012 година. 
5. Списъците да се съгласуват с Областната дирекция по безопасност на 
храните в изпълнение на чл.37о, ал.З от Закона за собствеността и 
ползването на земеделските земи и приложат към предложението до 
общинския съвет за предоставяне на мерите и пасищата, общинска 
собственост за общо и за индивидуално ползване. 
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~" "~ (пяшршА шаддодо РАБОТНО ВРЕМЕ 8:00 -12:00 и 13:00 • 17:00 часа 
1 Г 1 

/РЩЪ? ГРАД СМЯДОВО 
L ОБЛАСТ ШУМЕН 
^Щ^Р^ ПЛ. "КНЯЗ БОРИС 1"№2 

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

vmw.smyadovo.bg 

КМЕТ ИВАНКА ПЕТРОВА НИКОЛОВА 

ПРИЕМЕН ДЕН СРЯДА 8:00 -12:00 

1 Г 1 

/РЩЪ? ГРАД СМЯДОВО 
L ОБЛАСТ ШУМЕН 
^Щ^Р^ ПЛ. "КНЯЗ БОРИС 1"№2 

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

vmw.smyadovo.bg 
ЗАМЕСТНИК-КМЕТ ИВАН ЙОРДАНОВ КЮРКЧИЕВ 

ПРИЕМЕН ДЕН ПЕТЪК 8:00 -12:00 

пш СМЕТ смадшвд 
Маргарита Киранова 

председател на Общински съвет Смядово 

ПРИЕМЕН ДЕН - ЧЕТВЪРТЪК 16:00 - 18:00 часа 

Черните кукери гониха злото на Фестивалът на маскарадните 
игри в Стара Загора 

Мисъл на броя: 

"На този свят няма нищо по-меко и по-слабо от водата. 
Но да подчини твърдото и неподатливото, тя няма 
равна на себе си. Всеки знае, че слабото побеждава 
силното, че непреклонният отстъпва пред 
добродушието - всеки го знае и все пак никой не се 
съобразява с това." Лао Дзъ 

Над 500 кукери, бабугери, песари, 
васильовци и бързай от цялата страна гониха 
злите сили и зимата и посрещнаха пролетта в 
Стара Загора. С дефиле на участниците по 
главния булевард „Цар Симеон Велики" от 
10.30 започна Четиринайсетият Фестивал на 
маскарадните игри „Стара Загора 2012". Сред 
съпътстващите прояви бяха и улицата на 
занаятите за кукерски маски, костюми и 
аксесоари, конкурсът за детска рисунка на 
тема „Маскарадни игри" изложба от 
дърворезбовани кукерски маски и 
фотоизложба. 

ЧЕРНИТЕ КУКЕРИ от село Веселиново се 
върнаха със званието ЛАУРЕАТ на фестивала 
на маскарадните игри - Стара Загора 2012. 

М. Трифонова 

Каква е разликата между любовта и брака? 
Любовта е сладък сън, докато Бракът е будилник. 
Любовта е сляпа, но бракът отваря очите1. 

Цар предложил половината си царство, 1000 
килограма злато, или ръката на дъщеря си, на 
онзи смел човек, който може да пресече река, 
пълна с отровни змии и крокодили. 
Никой не се осмелил да направи това доброволно, 
но един млад мъж скочил в реката и я преминал без 
никакво затруднение. 
Царят попитал: 
"Какво искаш смели човече, половината от 
царството ми?" 
Човекът казал: "Не, Ваше Величество" 
Царят отново попитал: 'Тогава 1000 килограма 
злато?" 
Мъжът отговорил: "Не, Ваше Величество" 
Царят попитал: "Тогава ръката на дъщеря ми?" 
Мъжът: "Не, Ваше Величество" 
Царят: "Тогава какво е това, което искаш?" 
Мъжът отговорил: "Името на човека, който ме 
бутна в реката". 

ЧЕСТИТА БАБА 
МАРТА 

от децата от село 
Веселиново, които 

изработиха 
красиви 

мартенички, които 
подредиха в 

красива изложба в 
читалището в село 

Веселиново 

Баба Марта дойде 
и в О Д З 

"Маргаритка" град 
Смядово, като тя 

зарадва и завърза 
на всички деца 

красиви 
мартенички и 

разказа легендата 
за произхода на 
мартеницата, а 

децата поздравиха 
добрата жена с 

много песнички и 
стихчета. 
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