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Проектът, финансиран от Фонд 
„Социална закрила“ е за закупува-
не на необходимото оборудване и 
обзавеждане на Център за наста-
няване от семеен тип за пълнолет-
ни лица с психични разстройства, 
находящо се в гр. Смядово. В 
сградата на Центъра, която е об-
щинска собственост, със средства 
от Фонд Енергийна ефективност и 
възобновяеми източници и със 
средства от общинския бюджет, 
беше направен основен ремонт 
и преустройство по изискванията 
на методиката за предоставяне на 
социалната услуга. 

Проектът ще се изпълнява 5 
месеца – от м. юли 2019 г. до м. 
ноември 2019 г. 

Общият бюджет на проекта е 29 
690,00 лв. Финансирането от ФСЗ е 
26 721,00 лв., и съфинансиране - 2 
969,00 лв.

С предоставянето на социалната 
услуга „Център за настаняване от 
семеен тип за пълнолетни лица 
с психични разстройства“ в гр. 
Смядово ще се полага 24 часова 
грижа за 15 пълнолетни лица с 
психични разстройства. Органи-
зирането на живота и услугите в 
Центъра са насочени към създа-

ване на условия на равнопоста-
вено участие на потребителите 
в живота на местната общност. 
С реализирането на проекта, 
Центърът ще бъде обзаведен и 
оборудван, по изискванията на 
Методиката за предоставяне на 
услугата „Център за настаняване 
от семеен тип“. Социалната услуга 
се предоставя, като алтернативна 
на институционалната грижа, като 
нейната основна цел е реализи-
рането им в среда, максимално 
близка до семейната, осигурява-
не на индивидуалната грижа и 
подкрепа.

Община Смядово изпълнява 
проект „Качествена жизнена среда, 

път към социално включване“

Поредната първа награда от международен конкурс
Подробности на 4 стр.



2 ЮЛИ
Брой 6, 2019 г.

1.) Кой има право на лична 
помощ до 31.12.2020 г.

- лицата с право на чужда по-
мощ с определени 90 и над 90 на 
сто вид и степен на увреждане 
или степен на трайно намалена 
работоспособност; 

• децата с право на чужда по-
мощ с определени 50 и над 50 на 
сто вид и степен на увреждане 
или степен на трайно намалена 
работоспособност; 

• децата без право на чужда 
помощ с определени 90 и над 90 
на сто вид и степен на увреждане 
или степен на трайно намалена 
работоспособност.

2.) Как можете да заявите жела-
нието си да ползвате Механизма 
лична помощ:

- от 01 април 2019 г. документите 
за изготвянето на индивидуал-
ните оценки на потребностите 
от лична помощ се подават в 
специализираните отдели в ди-
рекциите „Социално подпомага-
не“ към Агенцията за социално 
подпомагане по настоящ адрес 
на човека с увреждане.

- Документите за изготвяне на 
индивидуална оценка на потреб-
ностите са:

- заявление-декларация по 
образец;

- формуляр за самооценка.
КАНДИДАТСТВАНЕ  

ЗА ОЦЕНЯВАНЕ
Документите може да получите 

в дирекциите „Социално подпо-
магане“ по настоящ адрес или да 
изтеглите от електронната стра-
ница на Агенцията за социално 
подпомагане-меню „Социално 
подпомагане“, подменю „Под-
крепа на хората с увреждания“, 
„Индивидуална оценка на потреб-
ностите“, раздел „Документи“.

- Заявлението и формулярът за 
самооценка се попълват от Вас, от 
Ваш законен или упълномощен 
представител.

- Документите се подават лично, 
чрез упълномощено лице или от 
законен представител.

Когато ползвател на лична по-
мощ е малолетен или поставено 
под пълно запрещение лице, 

той се представлява от законния 
му представител, а когато е не-
пълнолетен или поставено под 
ограничено запрещение лице, се 
иска съгласието на законния му 
представител.

ОЦЕНЯВАНЕ
- След подаване на документите 

ще бъдете посетени в дома Ви от 
служител на Дирекция „Социално 
подпомагане“, който има задъл-
жението да установи Вашите ре-
ални затруднения и потребности, 
и да проведе интервю с Вас или 
Ваш законен представител или 
с човека, който полага грижи за 
Вас.

- Служителят използва спе-
циално разработен формуляр с 
различни въпроси, изследващи 
Вашите функционални затрудне-
ния. Въз основа на Вашата самоо-
ценка, представените документи 
и резултатите от проведеното 
интервю, на заседание на спе-
циализирания отдел се изготвя 
Индивидуална оценка на потреб-
ностите Ви. Броят на часовете 
за лична помощ се определят в 
издаденото направление в зави-
симост от установената степен на 
зависимост, като за:

1. Първа степен са до 15 часа 
месечно;

2. Втора степен до 42 часа ме-
сечно;

3. Трета степен са до 84 часа 
месечно;

4. Четвърта степен са до 168 
часа месечно.

В 10- дневен срок от изготвяне 
на индивидуалната оценка на 
потребностите се издава на-
правление за включването Ви в 
Механизма лична помощ.

Ако желаете, Вие може да при-
съствате на заседанието.

3.) Включване в Механизма 
лична помощ

За да се включите в Механизма 
лична помощ трябва да подадете 
заявление в общината по настоящ 
адрес:

- Документи за включване:
* заявление, в което посочвате 

избраното от Вас лице за асистент;
* направлението, издадено от 

дирекция “Социално подпомага-
не“, с определения Ви брой часове 
за лична помощ.

Когато в заявлението не сте 
посочили асистент, общината 
(доставчикът на лична помощ) 
може да ви предложи асистент.

Личен асистент може да бъде 
всеки, който не е поставен под 
запрещение и не е осъждан. Няма 
доходен критерий за назначаване 
на нов такъв, без да е необходимо 
да преминавате през нова оценка.

В заявлението Вие (Вашият 
законен представител) изрично 
давате съгласие:

- добавката за чужда помощ да 
се превежда за заплащането на 
ползваната услуга;

- до 380 лв. от месечната помощ 
по чл.8д от ЗСПД (в зависимост от 
броя на определените в направле-
нието часове), изплащана за деца 
с 90 и над 90 на сто вид и степен 
на увреждане, да се превежда за 
заплащане на ползваната услуга.

Важно е да знаете, за да напра-
вите избора си!!!

- Даденото съгласие за транс-
фериране на посочените суми е 
задължително условие за включ-
ване и ползване на Механизма 
лична помощ. Трансферът ще 
бъде извършван само след сключ-
ване на трудов договор с асистент 
и при реално предоставяне на 
услугата.

- Правата и задълженията на 
потребителя, личния асистент и 
общината/доставчика се уреждат 
чрез тристранно споразумение, а 
личният асистент се назначава с 
трудов договор, сключен между 
него и общината/доставчика.

ВАЖНО Е ДА ЗНАЕТЕ!!! 
Първите асистенти ще бъдат 

назначени от 01.09.2019 г., което 
значи че всеки който желае да 
получава асистентска помощ, 
трябва да подаде заявление 
за изготвяне на индивидуална 
оценка сега!

Законът за личната помощ не 
допуска едновременното полу-
чаване на подкрепа от няколко 
източника за задоволяване на 
същите потребности!

Информация за включване 
в Механизма лична помощ
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се издава от 
Общинска администрация – Смядово
гр. Смядово, обл. Шумен
пл. „Княз Борис I“ №2

РЕДАКЦИОНЕН ЕКИП:
Елка Кайкова, Димитрина Маринова, Камелия Русева

ПРЕДПЕЧАТ: „Медиа бокс“ ЕООД, ПЕЧАТ: „Алфа дизайн“ ООД

Тел: +359 5351 20 33, Факс: +359 5351 22 26
E-mail: obshtina_smiadovo@abv.bg

ЗАПОВЕД
№ 406-1

гр. Смядово, 11.07.2019 г.
На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, в изпълнение на решенията по Протокол №3 от 11.07.2019г. на Общинска 

епизоотична комисия от проведено заседание, насрочено със Заповед № 400/10.07.2019 г. на Кмета на Община 
Смядово, с оглед предприемане на мерки за предотвратяване проникването на болестта АЧС на терито-
рията на Община Смядово

НАРЕЖДАМ:
1. Кметовете на кметства, 

кметски наместници:
- да извършат преброяване 

на стопаните, отглеждащи сви-
не в срок до 15.07.2019г.;

- да запознаят по подходящ 
начин стопаните отглеждащи  
свине с болестта АЧС, после-
диците от нея, забраната за 
изхранване с кухненски отпа-
дъци;

- да запознаят всички граж-
даните предоставяйки им 
информационни материали 
срещу подпис;

- да не допускат излизане на 
свине по улици и сметища;

- да не допускат нерегламен-
тирана търговия с животни 
и продукти от животински и 
растителен произход на тери-
торията на кметството;

- да не допускат създаването 
на нерегламентирани сметища 
и изхвърлянето на отпадъци 
от животински произход, кух-
ненски и др,. вид отпадък по 
улиците и около селата;

- да уведомят незабавно  офи-
циалния ветеринарен лекар на 
община Смядово за случай на  
повишена  заболеваемост или 
смъртност  при домашни и ИБС.

2. Органите на МВР:
- да оказват необходимото 

съдействие на служителите 
на Областна дирекция по без-
опасност на храните (ОДБХ) и 
кметове на кметства при из-
пълнение на служебните им 
задължения;

- да осъществят контрол 
върху нерегламентирано дви-
жение на свине на територията 
на Община Смядово. При уста-
новяване на нарушения, да се 

предприемат адекватни мер-
ки и незабавно уведомяване 
на официалния ветеринарен 
лекар;

3. Задължения на СЛРБ и слу-
жите на ТП „ДГС – Смядово”:

- да проведат разяснителни 
кампании с оглед недопускане 
проникването на болестта в 
населените места;

- при откриване на умрели 
диви свине да предотвратят 
възможността труповете да 
бъдат изядени или разнасяни 
от други животни и птици и 
незабавно да уведомят офи-
циалния ветеринарен лекар 
на общината;

4. Задължения на органите 
на ОДБХ:

- да засилят контрола в сви-
невъдни обекти за спазване 
на мерките за биосигурност и 
клиничен надзор. При възник-
ване на съмнение  - вземане на 
проби за анализ;

- да проведат разяснителни 
кампании;

- да осъществят контрол 
върху нерегламентирано дви-
жение на свине на територията 
на Община Смядово;

- да осъществят контрол 
и налагане на санкции при 
установяване на нерегламен-
тирано отглеждане на свине в 
стопанства тип „заден двор“;

- да засилят мерките за био-
сигурност в предприятията за 
производство на комбинирани 
фуражи, предназначени за 
всички категории свине или 
за нуждите на собствени сто-
панства;

5. Гражданите на Община 
Смядово:

- да не изхвърлят хранителни 
отпадъци на нерегламенти-
рани места, паркинги, места 
за отдих, до който могат да 
достигнат диви животни;

- при разходки сред природа-
та и откриване на трупове на 
умрели животни да уведомят 
кмета на населеното място 
или официалния ветеринарен 
лекар на община Смядово.

- при съмнение за болно жи-
вотно незабавно да се уведоми 
практикуващия ветеринарен 
лекар;

- да не изхранват домашните 
животни – свине с кухненски 
отпадъци;

- лицата, събиращи билки и 
гъби, в случай на намерено ум-
ряло диво прасе, да уведомят 
незабавно кмета на населено-
то място;

6. Да се информира населе-
нието по местните медии по 
отношение предприемане 
на необходимите мерки за 
предотвратяване разпрос-
транението на заболяването 
Африканска чума по свинете.

7. Да се разнесат информа-
ционни материали по всички 
търговски обекти с цел масо-
во осведомяване.

Препис от настоящата Запо-
вед да се сведе до знанието на 
кметове/кметски наместници 
по населените места, д-р Едмон 
Маринов - главен инспектор от-
дел „ЗЖ” при ОДБХ - гр.Шумен, 
Директора на ТП ”ДГС – Смядо-
во” и  Началник Участък „Поли-
ция” – Смядово за сведение и 
изпълнение.

ИВАНКА ПЕТРОВА
Кмет на Община Смядово
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Детска вокална група 
,,Маргаритка” гр. Смядово 
с ръководители: Дими-
тричка Димова и Стоян 
Шайков, се завърна с 
ПЪРВО И ВТОРО МЯСТО от 
Шестия Международен 
конкурс ,,Корабът на изку-
ствата“, който се проведе 
от 21 до 23.06.2019 г. в кра-
сивия морски град Помо-
рие. Конкурсът се органи-
зира от Община Поморие 
и ЦПЛР Общински детски 
комплекс, под патронажа 
на кмета на община По-
морие Иван Алексиев. В 
продължение на 3 дни 
Поморие се превърна в 
притегателен център за 
млади таланти. Шестото 
издание на „Корабът на 
изкуствата“ събра на една 
сцена с изпълнители и 
художествени колективи 
от страната и чужбина на 
възраст от 6 до 25 години, 
от Русия, Молдова,Украй-
на и България. Конкурен-
цията беше ожесточена, 
а публиката в Поморие 
стана свидетел на гран-
диозно музикално шоу, 
в което се представиха 
участници в разделите 
изобразително изкуство, 
класическа музика, за-
бавни и естрадна музика, 
фолклор. 

Целите на конк урса 

Поредната първа награда 
от международен конкурс

бяха:
 - Културен обмен и съ-

трудничество на децата 
от България и чужбина и 
техните преподаватели; 
запознаване с културата 
на България;

- Приобщаване към 
културните ценности на 
музикалното, танцовото 
и изобразителното из-
куство;

- Предоставяне на въз-
можност за творческа 
изява, издирване и по-
пуляризиране на млади 
таланти, обмен на репер-
тоар и опит.

Всеки от участниците 
показа своя талант на 
поморийската сцена и 
потопи аудиторията в 
необятните води на твор-
чеството.

Щастливи сме да спо-
делим с вас радостта 
си, че посланици на гр. 
Смядово на този фести-
вал бяха талантите на 
ДВГ,,Маргаритка”, които 
се завърнаха с престижни 
награди ПЪРВО И ВТОРО 
МЯСТО. На красивата и 
грандиозна сцена малки-
те  маргаритки заблестя-
ха и впечатлиха публика 
и професионално жури 
със своите артистични 
умения и вокални ка -
чества в състав: Хайга-
шод Агасян - композитор 
и изпълнител, Светослав 
Лобушки - композитор и 
аранжор и Биляна Дана-
илова- оперна певица в 
Бургаската опера. Ома-
гьосаха с чар, цветове и 
талант журито и публика-
та в Поморие. Под шума 
на бурни аплодисменти, 
ДВГ,,Маргаритка“ се пред-
стави в раздел ,,ЗАБАВНА 
И ЕСТРАДНА МУЗИКА“ в 
първа възрастова група с 
песните ,,Мома Радомир-
ка“ и ,,Sara perche ti amo“ и 
заслужено грабна ПЪРВО 
МЯСТО и бяха наградени 
с  МЕДАЛ, ПЛАКЕТ, ДИ-
ПЛОМ и ПОДАРЪЦИ.

В категория „Дуети“ - 
Гергана Живкова и Крис-
тиян Стефанов – се пред-
стави с песните ,,Нека с 

теб” и ,,Tu soltando tu” и 
грабнаха ВТОРО МЯСТО 
и бяха наградени с МЕ-
ДАЛИ, ДИПЛОМ и ПОДА-
РЪЦИ.

Споделихме с всич -
ки най-новите си мор-
ско-конкурсни приклю-
чения от Artship Festival 
Pomorie, в който имахме 
честта да участваме. За-
върнахме се с престижни 
награди и незабравими 
преживявания - пъту-
ване с кораб. Научихме 
много и тересни неща за 
морската сол в Музея на 
солта, плаж и още много, 
много емоции...

Изказваме своята бла-
годарност към Община 
Смядово и лично на г-жа 
Иванка Петрова Кмет 
на Община Смядово, с 
чиято финансова под-
крепа успяхме достойно 
да представим родния си 
град Смядово!

,,СЪРДЕЧНО БЛАГОДА-
РИМ!“

Отново подкрепихте 
талантите на града и така 
ги стимулирахте и им 
дадохте отново поле за 
изява, защото изкуство 
е най-красивата страна 
на живота, то облагоро-
дява и извисява. Светът 
на талантите е свят на 
ценности!


