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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СМЯДОВО

ПРОТОКОЛ № 10
Днес 10-11-2016 г. на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА се проведе извънредно заседание на
Общински съвет Смядово.
Присъстваха: Иван Кюркчиев – заместник-кмет на община Смядово
Служители в Общинска администрация
общински съветници:
 Александър Красенов Александров
 Ахмед Бехтев Османов
 Борислав Асенов Борисов
 Женя Стоянова Тодорова
 Ирина Иванова Денева
 Лиляна Станчева Кайрякова
 Мариана Маринова Антонова
 Марийка Трифонова Илиева
 Севджихан Сабриева Мехмедова
 Стоянка Иванова Кайкова
 Тодор Иванов Атанасов
 Фатма Раим Хюсеин
Отсъства – Мехмед Осман Мехмед

Заседанието се води от г-н Борислав Борисов – председател на Общински съвет Смядово, който
провери кворума. При откриването на заседанието присъстват 12 общински съветници.
Има кворум и съгласно чл. 27, ал. 2 от ЗМСМА заседанието бе открито.
Г-н Борислав Борисов зачита проекта за дневен ред на заседанието.
Той дава думата за въпроси, други предложения и становища.
Г-н Борисов предлага излагане на становището на комисиите, относно дневния ред.
Г-жа Ирина Денева излага становището на комисиите.
Г-н Борисов зачита новия проект за дневен ред и обявява процедура на гласуване.
С 12 гласа - „за“, „въздържал се“ – няма, „против“ – няма, дневният ред на заседанието беше приет.

ДНЕВЕН РЕД
1. Съгласие за учредяване на вещно право на ползване върху част от имот, частна общинска
собственост на Министерство на здравеопазването за изграждане на ФСМП
Вносител: Иванка Петрова – Кмет на община Смядово
2. Докладни и питания
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Съгласие за учредяване на вещно право на ползване върху част от
имот, частна общинска собственост на Министерство на
здравеопазването за изграждане на ФСМП
Вносител: Иванка Петрова – Кмет на община Смядово
Материалите по тази точка от дневния ред бяха предварително раздадени на общинските
съветници и те се разгледаха в момента на заседанието.
Г-н Борисов поясни, че общинските съветници са запознати с материалите по докладната
записка. Представени са всички необходими документи. Г-н Кюркчиев допълнително обяснява за причината
за свикване на това заседание, както и пояснения по докладната записка и материалите към нея.
Г-н Борисов даде думата за въпроси и мнения.
Има дебати, в които се включват общинските съветници и те споделят тяхното мнение
относно докладната записка.
Г-н Борисов предлага излагане на становището на комисиите.
Г-жа Ирина Денева излага становището на комисиите.
Г-н Борисов обявява процедура на гласуване.
Гласуването е поименно.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Александър Красенов Александров – „за“
Ахмед Бехтев Османов – „за“
Борислав Асенов Борисов – „за“
Женя Стоянова Тодорова – „за“
Ирина Иванова Денева – „за“
Лиляна Станчева Кайрякова – „за“
Мариана Маринова Антонова – „за“
Марийка Трифонова Илиева – „за“
Мехмед Осман Мехмед – отсъства от заседанието
Севджихан Сабриева Мехмедова – „за“
Стоянка Иванова Кайкова – „за“
Тодор Иванов Атанасов – „за“
Фатма Раим Хюсеин – „за“
С 12 гласа - „за“, „въздържал се“ – няма, „против“ – няма и

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 12, ал. 3 от Закона за
общинската собственост и чл. 40, ал. 1, т. 4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СМЯДОВО приема следното

РЕШЕНИЕ № 165
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СМЯДОВО
Дава съгласие да се предостави безвъзмездно право на ползване на Министерство на
здравеопазването за изграждане на ФСМП в гр. Смядово за срок от 10 /десет/ години на:
1.1. част от 1 /първи/ етаж, западно крило на сграда с идентификатор 67708.306.636.1 с приблизителна
площ 87 кв.м, включваща: помещение 1 – 10,80 кв.м, помещение 2 – 9,66 кв.м., помещение 3 – 9,00
кв.м., помещение 4 – 10,90 кв.м., помещение 5 – 11,10 кв.м., помещение 6 – 7,40 кв.м., коридор 22,08 кв.м., санитарен възел - 5,30 кв.м.;
1.2. западна част от сутерена на сграда с идентификатор 67708.306.636.1 с приблизителна площ 196
кв.м., включваща: помещение 1 – 14,06 кв.м, помещение 2 – 5,76 кв.м., помещение 3 – 9,12 кв.м.,
помещение 4 – 8,80 кв.м., помещение 5 – 7,79 кв.м., помещение 7 – 9,12 кв.м., помещение 9 – 6,88
кв.м., помещение 10 – 12,0 кв.м., помещение 12 – 12,32 кв.м., помещение 13 – 11,55 кв.м.,
1.
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2.

3.

4.

помещение 14 – 9,24 кв.м., помещение 15 – 16,17 кв.м., помещение 16 – 11,00 кв.м., коридор - 53
кв.м.;
Дава съгласие Министерство на здравеопазването да изгради върху 170 кв.м от ПИ с
идентификатор 67708.306.636 /защрихована част от Скица-прeдложение за изграждане на навес за
линейки и дизелов агрегат/ навес за линейки, дизелов генератор, козирка, паркинг. Дава съгласие за
безвъзмездно право на ползване на изградените съоръжения за срок от 10 /десет/ години.
На основание чл. 25 от ЗЗД, задължава ползвателят да използва имотите за обновяване и
модернизация на сградния фонд, оборудване в системата на спешна медицинска помощ, изграждане
на навес за линейки, дизелов генератор, козирка, паркинг. В случай, че ползвателя не използва
имотите по предназначение, за които са му предоставени, договора/те да се счита/т за прекратен/и
по право.
Възлага на Кмета на Община Смядово да сключи договор/и за учредяване на безвъзмездно право на
ползване.

По т. 2 от дневния ред няма други материали за извънредното заседание.
Г-н Борисов дава думата за общозначими проблеми, касаещи жителите на община Смядово.
Г-н Борисов благодари на всички и поради изчерпване на дневния ред, заседанието на Общински
съвет Смядово беше закрито в 17:30 ч.

БОРИСЛАВ БОРИСОВ
Председател на Общински съвет Смядово

Изготвил:
Инж. Камелия Русева
Гл. специалист ООбС
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