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ПРОТОКОЛ № 4/2016 г.
Днес, 18 април 2016 г. се проведе редовно заседание на ръководството на Общински съвет Смядово.
Присъстваха:
1. Г-н Борислав Борисов – председател на Общински съвет Смядово
2. Г-жа Фатма Раим – председател на Комисия по здравеопазване и социални дейности
3. Г-жа Ирина Денева – председател на Комисията по икономическо развитие, бюджет и финанси
4. Г-жа Мариана Антонова – председател на Комисия по образование, култура и спорт
5. Г-н Александър Александров – председател на Комисия за извършване на проверки за
установяване на конфликт на интереси, законност и противообществени прояви
Заседанието взе следните
РЕШЕНИЯ:
Определя дата 20.04.2016 г., 15:30 часа за провеждане на заседанията на:

Комисията по икономическо развитие, бюджет и финанси

Комисия по здравеопазване и социални дейности

Комисия по образование, култура и спорт

Комисия за извършване на проверки за установяване на конфликт на интереси, законност и
противообществени прояви

I.

Определя дата 28.04.2016 г., 15:30 часа, за провеждане на заседанието на Общински съвет Смядово.

II.

Приема проект за дневен ред на заседанието, както следва:

III.

ДНЕВЕН РЕД
Докл. зап. № 150/15.04.2016 г., относно: Обсъждане и приемане на Общинска програма за закрила на
детето през 2016 г.
Докл: Иванка Петрова – Кмет на община Смядово
1.

Докл. зап. № 152/18.04.2016 г., относно: Състояние и анализ на безработицата в община Смядово за
периода до м. март 2016 г.
Докл.: Фатма Раим-председател на комисията по здравеопазване и социални дейности
2.

Докл. зап. № 151/18.04.2016 г., относно: Информация за състоянието на престъпността и
обществения ред в община Смядово през 2015 г.
Докл.: Борислав Борисов – Председател на Общински съвет Смядово
3.

4.

Докл. зап. № 149/13.04.2016 г., относно: Учредяване на вещно право на ползване върху част от имот,
частна общинска собственост с идентификатор 67708.107.71 по чл. 11, ал. 2 от Закона за
пчеларството
Докл.: Иванка Петрова – Кмет на община Смядово

5.

Докл. зап. № 148/13.04.2016 г., относно: Изменение на подробен устройствен план-план за регулация,
одобрен със Заповед № 365/01.11.1927 г. и № 2418/08.11.1927 г. в обхват: урегулирани поземлени имоти
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І-264, 530 и Х-252, от квартал 26а, УПИ ІІ-„Здравен дом“ от кв. 26, с. Веселиново, общ. Смядово, обл.
Шумен
Докл.: Иванка Петрова – Кмет на община Смядово
Докл. зап. № 147/13.04.2016 г., относно: Разрешаване изработването на ПУП-ПП/парцеларен план за
елементите на техническата инфраструктура за горски автомобилен път „Пирамидата“ на
територията на ТП ДГС-Смядово, попадащ в ПИ 000208 по КВС на с. Янково, общ. Смядово, обл.
Шумен
Докл.: Иванка Петрова – Кмет на община Смядово
6.

Докл. зап. № 153/18.04.2016 г., относно: Предоставяне на социална услуга „Център за социална
рехабилитация и интеграция“ и финансирането й като държавно делегирана дейност през 2017 г.
Докл.: Иванка Петрова – Кмет на община Смядово
7.

Докл. зап. № 154/18.04.2016 г., относно: Предоставяне на социална услуга „Защитено жилище в с.
Янково, общ. Смядово за хора с психични разстройства“ и финансирането й като държавно
делегирана дейност през 2017 г.
Докл.: Иванка Петрова – Кмет на община Смядово
8.

9.

Докладни и питания

______________________
БОРИСЛАВ БОРИСОВ
Председател на Общински съвет Смядово

________________________
ИРИНА ДЕНЕВА
Председател на Комисията по икономическо развитие, бюджет и финанси

________________________
МАРИАНА АНТОНОВА
Председател на Комисия по образование, култура и спорт

________________________
ФАТМА РАИМ
Председател на Комисия по здравеопазване и социални дейности

________________________
АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ
Председател на Комисия за извършване на проверки за установяване на конфликт на интереси, законност и
противообществени прояви
Протоколчик: инж. Камелия Русева, гл. специалист ООбС
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