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ПРОТОКОЛ № 6/2016 г.
Днес, 20 юни 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:
I.

II.
III.

Определя дата 22.06.2016 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
Определя дата 30.06.2016 г., 15:30 часа, за провеждане на заседанието на Общински съвет Смядово.
Приема проект за дневен ред на заседанието, както следва:

ДНЕВЕН РЕД

1. Отчети за дейността и проблемите на кметствата Александрово, Бял бряг и Желъд
Докл: Б. Борисов-председател на ОБС Смядово

2. Информация за завършването на учебната година 2015/2016, актуални проблеми и предложения за
решаването им
Докл: М. Антонова – предс. комисия обр. култура спорт

3. Промяна на капиталовите разходи и бюджета на община Смядово за 2016 г.
Докл: Ив. Петрова-кмет на общината

4. Изменение на подробен устройствен план-план за регулация, одобрен със Заповед № РД-25302/01.04.1986 г. в обхват: урегулирани поземлени имоти VІІІ-1707, VІІ-зона ВК и VІ-1729, квартал
120, гр. Смядово, общ. Смядово, обл. Шумен, като се извърши делба на УПИ VІІІ-1707 и се
образуват два нови УПИ VІІІ-631 и УПИ ХХХІV-632. УПИ VІІ-зона ВК се заличава и се прокарва
съществуваща на место (тупик) от о.т. 388а до о.т. 388б, обслужваща УПИ ХХХІV-632. Придвид
образуването на новата улица се образува и нов кв. 120а
Докл: Ив. Петрова-кмет на общината
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5. Одобряване 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: Ив. Петрова-кмет на общината

6. Одобряване на споразумение за общинско сътрудничество с партньори по проект: „Децата на

Община Смядово – заедно мечтаят, учат и играят“ с регистрационен номер BG05M2PO001-3.0020039, финансиран по процедура на подбор на BG05M2OP001-3.002 „Образователна интеграция на
учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“ по
Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020
Докл: Ив. Петрова-кмет на общината

7. 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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