Протокол № 7/28-07-2016 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СМЯДОВО
МАНДАТ 2015-2019

1 / 22

Общински съвет Смядово

Протокол № 7/28-07-2016 г.

Съдържание
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМЯДОВО ........................................................................................................................... 5
ПРОТОКОЛ № 7 ............................................................................................................................................................. 5
ДНЕВЕН РЕД .................................................................................................................................................................... 6
1. ДЗ № 224/18.07.2016 г., относно: Информация за изпълнението на бюджета на
Община Смядово, сметките за средства от Европейския съюз и други международни
програми за първото полугодие на 2016 г. ........................................................................................................ 7
Вносител: Ив. Петрова-кмет на общината .......................................................................................................... 7
РЕШЕНИЕ № 100........................................................................................................................................................... 8
2. ДЗ № 226/18.07.2016 г., относно: Отчет за дейността на Общински съвет Смядово и
неговите комисии за периода ноември 2015 г. – юни 2016 г................................................................... 9
Вносител: Б. Борисов-председател на ОбС Смядово ..................................................................................... 9
РЕШЕНИЕ № 101........................................................................................................................................................... 9
3. ДЗ № 222/18.07.2016 г., относно: Отчет за изпълнение на решенията на Общински
съвет Смядово за периода ноември 2015 г. – юни, 2016 г. ........................................................................ 9
Вносител: Ив. Петрова-кмет на общината .......................................................................................................... 9
РЕШЕНИЕ № 102........................................................................................................................................................ 10
4. ДЗ № 223/18.07.2016 г., относно: Разходите за командировки на Кмета на община
Смядово за периода 01.01.2016 г. – 30.06.2016 г. ......................................................................................... 10
Вносител: Ив. Петрова-кмет на общината ....................................................................................................... 10
РЕШЕНИЕ № 103........................................................................................................................................................ 10
5. ДЗ № 220/12.07.2016 г., относно: Представителство на Община Смядово в заседание
на Общото събрание на Асоциацията по ВиК - Шумен ............................................................................. 11
Вносител: Ив. Петрова-кмет на общината ....................................................................................................... 11
РЕШЕНИЕ № 104........................................................................................................................................................ 11
6. ДЗ № 225/18.07.2016 г., относно: Заявление с Вх. № 361/12.05.2016 г. от Мая Димова
Димова, като наследник на собственика Димо Петров Димов, съгласно нот. акт № 79, том І,
дело 104/2000 г. и Удостоверение за отказ от наследство от РС-Шумен, за „ Изменение на
подробен устройствен план-план за регулация, одобрен със Заповед № 373/03.04.1967 г.,
№ 866/15.11.2005 г. и № 864/14.11.2005 г. в обхват: урегулирани поземлени имоти ІХ-373,
Х-детска градина, V-371, VІІІ-374 в квартал 33 и ІІІ-372 в кв. 34 с. Янково, общ. Смядово ... 11
Вносител: Ив. Петрова-кмет на общината ....................................................................................................... 11
РЕШЕНИЕ № 105........................................................................................................................................................ 12

2 / 22

Общински съвет Смядово

Протокол № 7/28-07-2016 г.

7. ДЗ № 219/11.07.2016 г., относно: Съгласие за разделяне на ПИ № 000153 по КВС на с.
Александрово, общ. Смядово, обл. Шумен, с площ от 6.462 дка и начин на трайно ползване
„полски път“, местност „Алашки рът“ ................................................................................................................ 12
Вносител: Ив. Петрова-кмет на общината ....................................................................................................... 12
РЕШЕНИЕ № 106........................................................................................................................................................ 13
8. ДЗ № 227.1/19.07.2016 г., относно: Извършване на подготвителни действия за
предоставяне на концесия за услуга с предмет: Управление, ремонт и поддържане на
язовирната стена и прилежащите към нея съоръжения в техническо изправно състояние,
осъществяване на безопасната им експлоатация и извършването на дейностите
аквакултури: риборазвъждане и отглеждане на риби и други водни организми, както и
получената по съответните технологии продукция от тях, на язовир „Янково“, в
землището на с. Янково, АОС № 50/20.04.1999 г. ........................................................................................ 14
Вносител: Ив. Петрова-кмет на общината ....................................................................................................... 14
РЕШЕНИЕ № 107........................................................................................................................................................ 15
9. ДЗ № 227.2/19.07.2016 г., относно: Извършване на подготвителни действия за
предоставяне на концесия за услуга с предмет: Управление, ремонт и поддържане на
язовирната стена и прилежащите към нея съоръжения в техническо изправно състояние,
осъществяване на безопасната им експлоатация и извършването на дейностите
аквакултури: риборазвъждане и отглеждане на риби и други водни организми, както и
получената по съответните технологии продукция от тях, на язовир „Александрово“, в
землището на с. Александрово, АОС № 51/20.04.1999 г. ......................................................................... 15
Вносител: Ив. Петрова-кмет на общината ....................................................................................................... 15
РЕШЕНИЕ № 108........................................................................................................................................................ 16
10.
ДЗ № 228/20.07.2016 г., относно: Кандидатстване на Община Смядово по Проект
„Красива България“, Мярка М01-01 „Осигуряване на достъпна среда на обществени
сгради“ с проектно предложение „Осигуряване на достъпна среда на сградата на
Общинска администрация – гр. Смядово“ ....................................................................................................... 16
Вносител: Ив. Петрова-кмет на общината ....................................................................................................... 16
РЕШЕНИЕ № 109........................................................................................................................................................ 17
11.
ДЗ № 229/20.07.2016 г., относно: Кандидатстване на Община Смядово по Проект
„Красива България“, Мярка М01-01 „Осигуряване на достъпна среда на обществени
сгради“ с проектно предложение „Осигуряване на достъпна среда на сградата на
Обединено детско заведение „Маргаритка“ – гр. Смядово“ ................................................................... 17
Вносител: Ив. Петрова-кмет на общината ....................................................................................................... 17
РЕШЕНИЕ № 110........................................................................................................................................................ 18
12.
ДЗ № 230/20.07.2016 г., относно: Кандидатстване на Община Смядово по Проект
„Красива България“, Мярка М01-01 „Осигуряване на достъпна среда на обществени
3 / 22

Общински съвет Смядово

Протокол № 7/28-07-2016 г.

сгради“ с проектно предложение „Осигуряване на достъпна среда на сградата на
Поликлиника – гр. Смядово, чрез изграждане на две рампи и една тоалетна за хора с
увреждания“ ..................................................................................................................................................................... 18
Вносител: Ив. Петрова-кмет на общината ....................................................................................................... 18
РЕШЕНИЕ № 111........................................................................................................................................................ 19
13.

Докладни и питания........................................................................................................................................... 19

13.1 Относно: Продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ
ПИ с идентификатор 67708.308.27, административен адрес: гр. Смядово, общ. Смядово,
обл. Шумен, ул. „Захари Жечков Величков“ № 12........................................................................................ 19
Вносител: Иван Кюркчиев-заместник-кмет на община Смядово....................................................... 19
РЕШЕНИЕ № 112........................................................................................................................................................ 20
13.2 Относно: Определяне на представител на Общински съвет Смядово в Областния
съвет за намаляване на риска от бедствия при Област Шумен ........................................................... 20
Вносител: Ирина Денева – председател на ПК ИРБФ ................................................................................ 20
РЕШЕНИЕ № 113........................................................................................................................................................ 21
13.3. Относно: Отпускане на еднократна финансова помощ ................................................................. 21
Вносител: Борислав Борисов – председател на Общински съвет Смядово ................................... 21
РЕШЕНИЕ № 114........................................................................................................................................................ 21

4 / 22

Общински съвет Смядово

Протокол № 7/28-07-2016 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМЯДОВО

ПРОТОКОЛ № 7
Днес 28-07-2016 г. на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА се проведе редовно
заседание на Общински съвет Смядово.
Присъстваха:
Иван Кюркчиев – заместник-кмет на община Смядово
Кметове и кметски наместници на населените места от общината
Служители в Общинска администрация
общински съветници:


Александър Красенов Александров



Борислав Асенов Борисов



Женя Стоянова Тодорова



Ирина Иванова Денева



Лиляна Станчева Кайрякова



Мариана Маринова Антонова



Марийка Трифонова Илиева



Мехмед Осман Мехмед



Севджихан Сабриева Мехмедова



Стоянка Иванова Кайкова



Тодор Иванов Атанасов



Фатма Раим Хюсеин

Отсъства – Ахмед Бехтев Османов
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.
Лиляна Кайрякова излиза от залата.
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Дневния ред беше обсъждан на заседанието на комисиите. Постъпила е нова
докладна записка, която той предлага да бъде включена в докладни и питания.
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 11 гласа - „за“, „въздържал се“ – няма, „против“ – няма, дневният ред на
заседанието беше приет.
ДНЕВЕН РЕД

1. ДЗ № 224/18.07.2016 г., относно: Информация за изпълнението на бюджета
на Община Смядово, сметките за средства от Европейския съюз и други
международни програми за първото полугодие на 2016 г.
Вносител: Ив. Петрова-кмет на общината

2. ДЗ № 226/18.07.2016 г., относно: Отчет за дейността на Общински съвет
Смядово и неговите комисии за периода ноември 2015 г. – юни 2016 г.
Вносител: Б. Борисов-председател на ОбС Смядово

3. ДЗ № 222/18.07.2016 г., относно: Отчет за изпълнение на решенията на
Общински съвет Смядово за периода ноември 2015 г. – юни, 2016 г.
Вносител: Ив. Петрова-кмет на общината

4. ДЗ № 223/18.07.2016 г., относно: Разходите за командировки на Кмета на
община Смядово за периода 01.01.2016 г. – 30.06.2016 г.
Вносител: Ив. Петрова-кмет на общината

5. ДЗ № 220/12.07.2016 г., относно: Представителство на Община Смядово в
заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК - Шумен
Вносител: Ив. Петрова-кмет на общината

6. ДЗ № 225/18.07.2016 г., относно: Заявление с Вх. № 361/12.05.2016 г. от Мая
Димова Димова, като наследник на собственика Димо Петров Димов,
съгласно нот. акт № 79, том І, дело 104/2000 г. и Удостоверение за отказ
от наследство от РС-Шумен, за „ Изменение на подробен устройствен
план-план за регулация, одобрен със Заповед № 373/03.04.1967 г., №
866/15.11.2005 г. и № 864/14.11.2005 г. в обхват: урегулирани поземлени
имоти ІХ-373, Х-детска градина, V-371, VІІІ-374 в квартал 33 и ІІІ-372 в кв. 34
с. Янково, общ. Смядово
Вносител: Ив. Петрова-кмет на общината

7. ДЗ № 219/11.07.2016 г., относно: Съгласие за разделяне на ПИ № 000153 по
КВС на с. Александрово, общ. Смядово, обл. Шумен, с площ от 6.462 дка и
начин на трайно ползване „полски път“, местност „Алашки рът“
Вносител: Ив. Петрова-кмет на общината

8. ДЗ № 227.1/19.07.2016 г., относно: Извършване на подготвителни действия
за предоставяне на концесия за услуга с предмет: Управление, ремонт и
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поддържане на язовирната стена и прилежащите към нея съоръжения в
техническо изправно състояние, осъществяване на безопасната им
експлоатация
и
извършването
на
дейностите
аквакултури:
риборазвъждане и отглеждане на риби и други водни организми, както и
получената по съответните технологии продукция от тях, на язовир
„Янково“, в землището на с. Янково, АОС № 50/20.04.1999 г.
Вносител: Ив. Петрова-кмет на общината

9. ДЗ № 227.2/19.07.2016 г., относно: Извършване на подготвителни действия
за предоставяне на концесия за услуга с предмет: Управление, ремонт и
поддържане на язовирната стена и прилежащите към нея съоръжения в
техническо изправно състояние, осъществяване на безопасната им
експлоатация
и
извършването
на
дейностите
аквакултури:
риборазвъждане и отглеждане на риби и други водни организми, както и
получената по съответните технологии продукция от тях, на язовир
„Александрово“, в землището на с. Александрово, АОС № 51/20.04.1999 г.
Вносител: Ив. Петрова-кмет на общината

10. ДЗ № 228/20.07.2016 г., относно: Кандидатстване на Община Смядово по
Проект „Красива България“, Мярка М01-01 „Осигуряване на достъпна
среда на обществени сгради“ с проектно предложение „Осигуряване на
достъпна среда на сградата на Общинска администрация – гр. Смядово“
Вносител: Ив. Петрова-кмет на общината

11. ДЗ № 229/20.07.2016 г., относно: Кандидатстване на Община Смядово по
Проект „Красива България“, Мярка М01-01 „Осигуряване на достъпна
среда на обществени сгради“ с проектно предложение „Осигуряване на
достъпна среда на сградата на Обединено детско заведение
„Маргаритка“ – гр. Смядово“
Вносител: Ив. Петрова-кмет на общината

12. ДЗ № 230/20.07.2016 г., относно: Кандидатстване на Община Смядово по
Проект „Красива България“, Мярка М01-01 „Осигуряване на достъпна
среда на обществени сгради“ с проектно предложение „Осигуряване на
достъпна среда на сградата на Поликлиника – гр. Смядово, чрез
изграждане на две рампи и една тоалетна за хора с увреждания“
Вносител: Ив. Петрова-кмет на общината

13. Докладни и питания

1.
ДЗ № 224/18.07.2016 г., относно: Информация за изпълнението
на бюджета на Община Смядово, сметките за средства от
Европейския съюз и други международни програми за първото
полугодие на 2016 г.
Вносител: Ив. Петрова-кмет на общината
Материалите по тази точка от дневния ред бяха предварително раздадени на
общинските съветници и те са разгледани на заседанието на комисиите.
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Г-н Борисов поясни, че общинските съветници са запознати с материалите по
докладната записка. Представени са всички необходими документи.
Лиляна Кайрякова влиза в залата.
Г-н Борисов даде думата за въпроси и мнения.
Постъпват въпроси относно бюджета от Стоянка Кайкова, Александър
Александров. Отговор от Иван Кюркчиев – зам.-кмет на община Смядово и Славка
Нонева – директор на дирекция „ОА“. Дебати относно разходите на общината.
Мехмед Мехмед – общински съветник излиза от залата.
Г-н Борисов даде думата за други въпроси и мнения.
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 – отсъства от заседанието
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 – извън залата – не гласува
Севджихан Сабриева Мехмедова – „за“
Стоянка Иванова Кайкова – „за“
Тодор Иванов Атанасов – „за“
Фатма Раим Хюсеин – „за“

С 11 гласа - „за“, „въздържал се“ – няма, „против“ – няма и
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 2 от Закона за публичните
финанси и чл. 46, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната
прогноза за местните дейности за следващи три години, за съставяне, приемане,
изпълнение, отчитане и контрол на Община Смядово, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СМЯДОВО
приема следното

РЕШЕНИЕ № 100
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СМЯДОВО
Приема Информация за изпълнението на бюджета на Община Смядово, сметките
за средства от Европейския съюз и други международни програми за първото полугодие
на 2016 г.
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2.
ДЗ № 226/18.07.2016 г., относно: Отчет за дейността на
Общински съвет Смядово и неговите комисии за периода ноември
2015 г. – юни 2016 г.
Вносител: Б. Борисов-председател на ОбС Смядово
Материалите по тази точка от дневния ред бяха предварително раздадени на
общинските съветници и те са разгледани на заседанието на комисиите.
Г-н Борисов поясни, че общинските съветници са запознати с материалите по
докладната записка. Представени са всички необходими документи.
Г-н Борисов даде думата за въпроси и мнения.
Не постъпват такива.
Г-н Борисов предлага излагане на становището на комисиите.
Г-жа Ирина Денева излага становището на комисиите.
Г-н Борисов обявява процедура на гласуване.
С 11 гласа - „за“, „въздържал се“ – няма, „против“ – няма и
На основание чл. 27, ал. 6 и чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с чл. 16 от
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Смядово, неговите
комисии и взаимодействието му с Общинска администрация, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СМЯДОВО приема следното

РЕШЕНИЕ № 101
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СМЯДОВО
Приема Отчет за дейността на Общински съвет Смядово и неговите комисии за
периода ноември 2015 г. – юни 2016 г.

3.
ДЗ № 222/18.07.2016 г., относно: Отчет за изпълнение на
решенията на Общински съвет Смядово за периода ноември 2015 г.
– юни, 2016 г.
Вносител: Ив. Петрова-кмет на общината
Материалите по тази точка от дневния ред бяха предварително раздадени на
общинските съветници и те са разгледани на заседанието на комисиите.
Г-н Борисов поясни, че общинските съветници са запознати с материалите по
докладната записка. Представени са всички необходими документи.
Мехмед Мехмед – общински съветник влиза в залата.
Г-н Борисов даде думата за въпроси и мнения.
Не постъпват такива.
Г-н Борисов предлага излагане на становището на комисиите.
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Г-жа Ирина Денева излага становището на комисиите.
Г-н Борисов обявява процедура на гласуване.
С 12 гласа - „за“, „въздържал се“ – няма, „против“ – няма и
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СМЯДОВО
приема следното

РЕШЕНИЕ № 102
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СМЯДОВО
Приема Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет Смядово за
периода ноември 2015 г. – юни, 2016 г.

4.
ДЗ № 223/18.07.2016 г., относно: Разходите за командировки
на Кмета на община Смядово за периода 01.01.2016 г. – 30.06.2016 г.
Вносител: Ив. Петрова-кмет на общината
Материалите по тази точка от дневния ред бяха предварително раздадени на
общинските съветници и те са разгледани на заседанието на комисиите.
Г-н Борисов поясни, че общинските съветници са запознати с материалите по
докладната записка. Представени са всички необходими документи.
Г-н Борисов даде думата за въпроси и мнения.
Не постъпват такива.
Г-н Борисов предлага излагане на становището на комисиите.
Г-жа Ирина Денева излага становището на комисиите.
Г-н Борисов обявява процедура на гласуване.
С 12 гласа - „за“, „въздържал се“ – няма, „против“ – няма и
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с чл. 8, ал. 4 от Наредбата
за командировките в страната, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СМЯДОВО приема следното

РЕШЕНИЕ № 103
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СМЯДОВО
Одобрява командировките на Иванка Петрова Николова – Кмет на община
Смядово за периода 01.01.2016 г. – 30.06.2016 г. в размер на 367,00/триста шестдесет
и седем лева и нула стотинки/.
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5.
ДЗ № 220/12.07.2016 г., относно: Представителство на
Община Смядово в заседание на Общото събрание на Асоциацията
по ВиК - Шумен
Вносител: Ив. Петрова-кмет на общината
Материалите по тази точка от дневния ред бяха предварително раздадени на
общинските съветници и те са разгледани на заседанието на комисиите.
Г-н Борисов поясни, че общинските съветници са запознати с материалите по
докладната записка. Представени са всички необходими документи.
Г-н Борисов даде думата за въпроси и мнения.
Не постъпват такива.
Г-н Борисов предлага излагане на становището на комисиите.
Г-жа Ирина Денева излага становището на комисиите.
Г-н Борисов обявява процедура на гласуване.
С 12 гласа - „за“, „въздържал се“ – няма, „против“ – няма и
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 198е, ал. 3 и ал. 5 от Закона за
водите, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СМЯДОВО приема следното

РЕШЕНИЕ № 104
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СМЯДОВО
1.
Представител на Община Смядово в Общото събрание на Асоциация по ВиК –
Шумен е: ИВАНКА ПЕТРОВА НИКОЛОВА - Кмет на община Смядово.
2.
При невъзможност Кметът на Община Смядово да участва, представител на
Общината в Общото събрание на Асоциацията по ВиК – Шумен е: Калоян Кирилов
Киров – директор на дирекция „Специализирана администрация“.
3.
Общински съвет Смядово упълномощава представителите на Община Смядово в
Асоциацията по ВиК – Шумен, да гласуват, съобразно интересите на общината.

6.
ДЗ № 225/18.07.2016 г., относно: Заявление с Вх. №
361/12.05.2016 г. от Мая Димова Димова, като наследник на
собственика Димо Петров Димов, съгласно нот. акт № 79, том І,
дело 104/2000 г. и Удостоверение за отказ от наследство от РСШумен, за „ Изменение на подробен устройствен план-план за
регулация, одобрен със Заповед № 373/03.04.1967 г., №
866/15.11.2005 г. и № 864/14.11.2005 г. в обхват: урегулирани
поземлени имоти ІХ-373, Х-детска градина, V-371, VІІІ-374 в
квартал 33 и ІІІ-372 в кв. 34 с. Янково, общ. Смядово
Вносител: Ив. Петрова-кмет на общината
Материалите по тази точка от дневния ред бяха предварително раздадени на
общинските съветници и те са разгледани на заседанието на комисиите.
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Г-н Борисов поясни, че общинските съветници са запознати с материалите по
докладната записка. Представени са всички необходими документи.
Г-н Борисов даде думата за въпроси и мнения.
Г-н Калоян Киров – директор на дирекция „Специализирана администрация“
подробно запозна отново общинските съветници с материалите по докладната записка.
Възникнаха дебати, относно самият проблем, който се решава с тази докладна 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.
С 12 гласа - „за“, „въздържал се“ – няма, „против“ – няма и
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и във връзка с
чл. 134, ал. 2, т. 2, чл. 208 от ЗУТ, §70 от Преходни и Заключителни разпоредби към ЗИД
на ЗУТ, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СМЯДОВО приема следното

РЕШЕНИЕ № 105
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СМЯДОВО
Одобрява проект за „Изменение на подробен устройствен план – план за
регулация, одобрен със Заповед № 373/03.04.1967 г., № 866/15.11.2005 г. и №
864/14.11.2005 г., в обхват: урегулирани поземлени имоти ІХ-373, Х-детска градина, V371, VІІІ-374 в квартал 33 и ІІІ-372 в кв. 34, с. Янково, общ. Смядово, обл. Шумен, като
вътрешните регулационни линии се поставят в съответствие със съществуващите
граници на поземлен имот 373, част от улица се заличава и се новообразува УПИ ХІ с
отреждане „за техническа инфраструктура“. Проектира се нова осова точка 134а.
Площ на УПИ ІХ-373 от кв. 33-1113 кв. м.
Площ на новообразуван УПИ ХІ „за техническа инфраструктура“ – 380 кв. м.“
Изменението се одобрява по зелените и кафяви линии, щрихи и надписи на
приложения проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация,
изготвен от инж. Мирославов – геодезист с ППП рег. № 39025.
Настоящото решение да се изпрати в 7-дневен срок за обнародване в „Държавен
вестник“.
Настоящото решение на основание чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ може да бъде
обжалвано по законосъобразност в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен
вестник“, чрез Общината пред Административен съд Шумен.
Одобреното изменение на подробен устройствен план да се публикува на
интернет страницата на Община Смядово, съгласно чл. 129, ал. 5 от ЗУТ.

7.
ДЗ № 219/11.07.2016 г., относно: Съгласие за разделяне на ПИ
№ 000153 по КВС на с. Александрово, общ. Смядово, обл. Шумен, с
площ от 6.462 дка и начин на трайно ползване „полски път“,
местност „Алашки рът“
Вносител: Ив. Петрова-кмет на общината
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Материалите по тази точка от дневния ред бяха предварително раздадени на
общинските съветници и те са разгледани на заседанието на комисиите.
Г-н Борисов поясни, че общинските съветници са запознати с материалите по
докладната записка. Представени са всички необходими документи.
Г-н Борисов даде думата за въпроси и мнения.
Г-н Калоян Киров – директор на дирекция „Специализирана администрация“
отново подробно запозна отново общинските съветници с материалите и по тази
докладната записка. Възникнаха дебати, относно самият проблем, който се решава с тази
докладна 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 – отсъства от заседанието
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 – „за“
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 и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8,
ал. 1 от ЗОС, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СМЯДОВО приема следното

РЕШЕНИЕ № 106
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СМЯДОВО
1.
Дава съгласие поземлен имот № 000153, с площ от 6,462 дка, с начин на трайно
ползване „полски път“, находящ се в землището на с. Александрово, общ. Смядово, обл.
Шумен, да се раздели на 4/четири/ имоти – новообразувани:
1.1.
Поземлен имот № 000163, с площ от 1,757 дка, да запази собствеността –
общинска публична и НТП – „полски път“;
1.2.
Поземлен имот № 000167, с площ от 0,947 дка, да премине в общинска частна
собственост;
1.3.
Поземлен имот № 000161, с площ от 1,127 дка, да премине в общинска частна
собственост;
1.4.
Поземлен имот № 000158, с площ от 2,632 дка, да премине в общинска частна
собственост.
2.
Възлага на Кмета на община Смядово да извърши необходимите действия.
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8.
ДЗ № 227.1/19.07.2016 г., относно: Извършване на
подготвителни действия за предоставяне на концесия за услуга с
предмет: Управление, ремонт и поддържане на язовирната стена
и прилежащите към нея съоръжения в техническо изправно
състояние, осъществяване на безопасната им експлоатация и
извършването на дейностите аквакултури: риборазвъждане и
отглеждане на риби и други водни организми, както и получената
по съответните технологии продукция от тях, на язовир „Янково“,
в землището на с. Янково, АОС № 50/20.04.1999 г.
Вносител: Ив. Петрова-кмет на общината
Материалите по тази точка от дневния ред бяха предварително раздадени на
общинските съветници и те са разгледани на заседанието на комисиите.
Г-н Борисов поясни, че общинските съветници са запознати с материалите по
докладната записка. Представени са всички необходими документи.
Г-н Борисов даде думата за въпроси и мнения.
Г-н Калоян Киров – директор на дирекция „Специализирана администрация“
отново подробно запозна отново общинските съветници с материалите и по тази
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 – отсъства от заседанието
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 – „за“
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. 2, ал. 3, т. 2 и чл. 4, ал.
1, ал. 2 и ал. 4 от Закона за концесиите, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СМЯДОВО приема следното
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РЕШЕНИЕ № 107
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СМЯДОВО
1.
Упълномощава Кмета на община Смядово да извърши предвидените в Глава
Трета от Закона за концесиите и Глава Втора от Правилника за прилагане на Закона за
концесиите подготвителни действия за предоставяне на концесия за услуга с предмет:
Управление, ремонт и поддържане на язовирната стена и прилежащите към нея
съоръжения в техническо изправно състояние, осъществяване на безопасната им
експлоатация и извършването на дейностите аквакултури: риборазвъждане и отглеждане
на риби и други водни организми, както и получената по съответните технологии
продукция от тях, на Язовир „Янково“ в землището на с. Янково, общ. Смядово, обл.
Шумен, АОС № 50/20.04.1999 г.
2.
Упълномощава Кмета на община Смядово да извърши процедура по възлагане на
финансово-икономически и правен анализ на Язовир „Янково“ в землището на с.
Янково, общ. Смядово, обл. Шумен, АОС № 50/20.04.1999 г.

9.
ДЗ № 227.2/19.07.2016 г., относно: Извършване на
подготвителни действия за предоставяне на концесия за услуга с
предмет: Управление, ремонт и поддържане на язовирната стена
и прилежащите към нея съоръжения в техническо изправно
състояние, осъществяване на безопасната им експлоатация и
извършването на дейностите аквакултури: риборазвъждане и
отглеждане на риби и други водни организми, както и получената
по съответните технологии продукция от тях, на язовир
„Александрово“, в землището на с. Александрово, АОС №
51/20.04.1999 г.
Вносител: Ив. Петрова-кмет на общината
Материалите по тази точка от дневния ред бяха предварително раздадени на
общинските съветници и те са разгледани на заседанието на комисиите.
Г-н Борисов поясни, че общинските съветници са запознати с материалите по
докладната записка. Представени са всички необходими документи.
Г-н Борисов даде думата за въпроси и мнения.
Г-н Калоян Киров – директор на дирекция „Специализирана администрация“
отново подробно запозна отново общинските съветници с материалите и по тази
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.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Александър Красенов Александров – „за“
Ахмед Бехтев Османов – отсъства от заседанието
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 – „за“
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. 2, ал. 3, т. 2 и чл. 4, ал.
1, ал. 2 и ал. 4 от Закона за концесиите, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СМЯДОВО приема следното

РЕШЕНИЕ № 108
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СМЯДОВО
1.
Упълномощава Кмета на община Смядово да извърши предвидените в Глава
Трета от Закона за концесиите и Глава Втора от Правилника за прилагане на Закона за
концесиите подготвителни действия за предоставяне на концесия за услуга с предмет:
Управление, ремонт и поддържане на язовирната стена и прилежащите към нея
съоръжения в техническо изправно състояние, осъществяване на безопасната им
експлоатация и извършването на дейностите аквакултури: риборазвъждане и отглеждане
на риби и други водни организми, както и получената по съответните технологии
продукция от тях, на Язовир „Александрово“ в землището на с. Александрово, общ.
Смядово, обл. Шумен, АОС № 51/20.04.1999 г.
2.
Упълномощава Кмета на община Смядово да извърши процедура по възлагане на
финансово-икономически и правен анализ на Язовир „Александрово“ в землището на
с. Александрово, общ. Смядово, обл. Шумен, АОС № 51/20.04.1999 г.

10. ДЗ № 228/20.07.2016 г., относно: Кандидатстване на Община
Смядово по Проект „Красива България“, Мярка М01-01 „Осигуряване
на достъпна среда на обществени сгради“ с проектно предложение
„Осигуряване на достъпна среда на сградата на Общинска
администрация – гр. Смядово“
Вносител: Ив. Петрова-кмет на общината
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Материалите по тази точка от дневния ред бяха предварително раздадени на
общинските съветници и те са разгледани на заседанието на комисиите.
Г-н Борисов поясни, че общинските съветници са запознати с материалите по
докладната записка. Представени са всички необходими документи.
Г-жа Лиляна Кайрякова – общински съветник излиза от залата.
Г-н Борисов даде думата за въпроси и мнения.
Иван Кюркчиев направи допълнения към докладната записка.
Г-н Борисов предлага излагане на становището на комисиите.
Г-жа Лиляна Кайрякова влиза в залата.
Г-жа Ирина Денева излага становището на комисиите.
Г-н Борисов обявява процедура на гласуване.
С 12 гласа - „за“, „въздържал се“ – няма, „против“ – няма и
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СМЯДОВО
приема следното

РЕШЕНИЕ № 109
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СМЯДОВО
1.
Подкрепя кандидатстване на Община Смядово с проектно предложение:
„Осигуряване на достъпна среда на сградата на Общинска администрация – гр.
Смядово“ за финансиране от Проект „Красива България“ на Министерството на труда и
социалната политика.
2.
Дава съгласие Община Смядово да съфинансира горепосочения проект с 12% от
общата стойност на одобрената сума от Проект „Красива България“, съгласно условията
за кандидатстване на Проекта. Средствата да бъдат включени в бюджет 2016 г. на
Община Смядово.

11. ДЗ № 229/20.07.2016 г., относно: Кандидатстване на Община
Смядово по Проект „Красива България“, Мярка М01-01 „Осигуряване
на достъпна среда на обществени сгради“ с проектно предложение
„Осигуряване на достъпна среда на сградата на Обединено детско
заведение „Маргаритка“ – гр. Смядово“
Вносител: Ив. Петрова-кмет на общината
Материалите по тази точка от дневния ред бяха предварително раздадени на
общинските съветници и те са разгледани на заседанието на комисиите.
Г-н Борисов поясни, че общинските съветници са запознати с материалите по
докладната записка. Представени са всички необходими документи.
Г-н Борисов даде думата за въпроси и мнения.
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Г-н Иван Кюркчиев направи допълнения към 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.
С 12 гласа - „за“, „въздържал се“ – няма, „против“ – няма и
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СМЯДОВО
приема следното

РЕШЕНИЕ № 110
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СМЯДОВО
1.
Подкрепя кандидатстване на Община Смядово с проектно предложение:
„Осигуряване на достъпна среда на сградата на Обединено детско заведение
„Маргаритка“ – гр. Смядово“ за финансиране от Проект „Красива България“ на
Министерството на труда и социалната политика.
2.
Дава съгласие Община Смядово да съфинансира горепосочения проект с 12% от
общата стойност на одобрената сума от Проект „Красива България“, съгласно условията
за кандидатстване на Проекта. Средствата да бъдат включени в бюджет 2016 г. на
Община Смядово.

12. ДЗ № 230/20.07.2016 г., относно: Кандидатстване на Община
Смядово по Проект „Красива България“, Мярка М01-01 „Осигуряване
на достъпна среда на обществени сгради“ с проектно предложение
„Осигуряване на достъпна среда на сградата на Поликлиника – гр.
Смядово, чрез изграждане на две рампи и една тоалетна за хора с
увреждания“
Вносител: Ив. Петрова-кмет на общината
Материалите по тази точка от дневния ред бяха предварително раздадени на
общинските съветници и те са разгледани на заседанието на комисиите.
Г-н Борисов поясни, че общинските съветници са запознати с материалите по
докладната записка. Представени са всички необходими документи.
Г-н Борисов даде думата за въпроси и мнения.
Г-н Иван Кюркчиев направи допълнения към 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.
С 12 гласа - „за“, „въздържал се“ – няма, „против“ – няма и
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СМЯДОВО
приема следното
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РЕШЕНИЕ № 111
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СМЯДОВО
1.
Подкрепя кандидатстване на Община Смядово с проектно предложение:
„Осигуряване на достъпна среда на сградата на Поликлиника – гр. Смядово, чрез
изграждане на две рампи и една тоалетна за хора с увреждания“ за финансиране
от Проект „Красива България“ на Министерството на труда и социалната политика.
2.
Дава съгласие Община Смядово да съфинансира горепосочения проект с
12% от общата стойност на одобрената сума от Проект „Красива България“, съгласно
условията за кандидатстване на Проекта. Средствата да бъдат включени в бюджет 2016
г. на Община Смядово.

13. Докладни и питания
13.1 Относно: Продажба на недвижим имот, частна общинска
собственост, представляващ ПИ с идентификатор 67708.308.27,
административен адрес: гр. Смядово, общ. Смядово, обл. Шумен, ул.
„Захари Жечков Величков“ № 12
Вносител: Иван Кюркчиев-заместник-кмет на община Смядово
Материалите по тази точка от дневния ред не бяха предварително раздадени на
общинските съветници и те не са разгледани на заседанието на комисиите.
Г-н Борисов поясни, че общинските съветници не са запознати с материалите по
докладната записка. Представени са всички необходими документи и той даде думата на
г-н Кюркчиев да направи пояснения.
Г-н Иван Кюркчиев направи пояснения към докладната записка.
Г-н Борисов даде думата за въпроси, мнения, становища.
Г-н Борисов обявява процедура на гласуване.
Гласуването е поименно.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Александър Красенов Александров – „за“
Ахмед Бехтев Османов – отсъства от заседанието
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 – „за“
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
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На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл.
44, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СМЯДОВО приема следното

РЕШЕНИЕ № 112
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СМЯДОВО
1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл.
44, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество приема да се продаде чрез публичен търг с явно наддаване:
Поземлен имот с идентификатор 67708.308.27 /шест седем седем нула осем
точка три нула осем точка две седем/, частна общинска собственост, с площ от
432 /четиристотин тридесет и два/кв.м., трайно предназначение-урбанизирана
територия, начин на трайно ползване-ниско застрояване (до 10м), при граници и
съседи - 67708.308.28, 67708.308.652, 67708.306.633, с административен адрес –
гр. Смядово, общ. Смядово, обл. Шумен, ул. „Захари Жечков Величков“ №
12, заедно с построените в имота: сграда с идентификатор 67708.308.27.1, със
застроена площ 52 кв. м., брой етажи – 1, предназначение – еднофамилна
жилищна сграда; сграда с идентификатор 67708.308.27.2 със застроена площ 15
кв. м.; брой етажи – 1, предназначение – селскостопанска сграда; сграда с
идентификатор 67708.308.27.3 със застроена площ 28 кв. м., брой етажи – 1,
предназначение – селскостопанска сграда, за която е отреден УПИ І-27
/урегулиран поземлен имот първи за двадесет и седми/, кв. 69 /шестдесет и
девет/ по регулационния план на гр. Смядово, одобрен със Заповед №
145/06.04.2015 г. на Кмета на община Смядово.
2. Определя начална тръжна цена в размер на 4 000,00/четири хиляди лева и нула
стотинки/лв. без включен ДДС.
3. Възлага на Кмета на община Смядово да проведе търга и сключи договор за
продажба. Плащането на достигнатата тръжна цена, ведно с дължимите данъци и
такси да се извърши по банков път в четиринадесет дневен срок от влизане в сила
на заповедта за определяне на купувач.

13.2 Относно: Определяне на представител на Общински съвет
Смядово в Областния съвет за намаляване на риска от бедствия
при Област Шумен
Вносител: Ирина Денева – председател на ПК ИРБФ
Материалите по тази точка от дневния ред бяха предварително раздадени на
общинските съветници и те са разгледани на заседанието на комисиите.
Г-н Борисов поясни, че общинските съветници са запознати с материалите по
докладната записка. Представени са всички необходими документи.
Г-н Борисов даде думата за въпроси и мнения.
Г-н Борисов предлага излагане на становището на комисиите.
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Г-жа Ирина Денева излага становището на комисиите.
Г-н Борисов обявява процедура на гласуване.
С 12 гласа - „за“, „въздържал се“ – няма, „против“ – няма и
На основание чл. 21, ал. 2 oт ЗМСМА и чл. 64а, ал. 1, ал. 2 и ал. 7 от Закона за
защита при бедствия и във връзка с писмо Вх. № 231 от 20.07.2016 г. на Областния
управител на Област Шумен за създаване на Областен съвет за намаляване на риска от
бедствия, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СМЯДОВО приема следното

РЕШЕНИЕ № 113
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СМЯДОВО
Определя за представител на Общински съвет Смядово в Областния съвет за
намаляване на риска от бедствия при Област Шумен
БОРИСЛАВ АСЕНОВ БОРИСОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ на Общински съвет Смядово.

13.3. Относно: Отпускане на еднократна финансова помощ
Вносител: Борислав Борисов – председател на Общински съвет
Смядово
Материалите по тази точка от дневния ред бяха предварително раздадени на
общинските съветници и те са разгледани на заседанието на комисиите.
Г-н Борисов поясни, че общинските съветници са запознати с материалите по
докладната записка. Представени са всички необходими документи.
Г-н Борисов даде думата за въпроси и мнения.
Г-н Борисов предлага излагане на становището на комисиите.
Г-жа Ирина Денева излага становището на комисиите.
Г-н Борисов обявява процедура на гласуване.
С 12 гласа - „за“, „въздържал се“ – няма, „против“ – няма и
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с чл. 2 от Наредба за
отпускане на еднократни финансови помощи на жители на община Смядово, ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ СМЯДОВО приема следното

РЕШЕНИЕ № 114
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СМЯДОВО
Отпуска еднократна финансова помощ в размер на 261,66 лв./двеста
шестдесет и един лева и шестдесет и шест стотинки/ на лицето Елфида Салимова
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Хюсеинова, адрес: гр. Смядово, общ. Смядово, ул. „Владайско въстание“ № 67, за
лечение.

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, редовното
заседание на Общински съвет Смядово беше закрито в 16:45 ч.

БОРИСЛАВ БОРИСОВ
Председател на Общински съвет Смядово

Изготвил:
Инж. Камелия Русева
Гл. специалист ООбС

22 / 22

Общински съвет Смядово

