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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СМЯДОВО

ПРОТОКОЛ № 11
Днес 22-12-2016 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



Мехмед Осман Мехмед



Марийка Трифонова Илиева



Стоянка Иванова Кайкова



Тодор Иванов Атанасов



Фатма Раим Хюсеин



Отсъстват–Ахмед Бехтев Османов и Севджихан Сабриева Мехмедова –
общински съветници

Заседанието се води от г-н Борислав Борисов – председател на Общински съвет Смядово,
който провери кворума. При откриването на заседанието присъстват 11 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.
Дневния ред беше обсъждан на заседанието на комисиите. Постъпили са нови докладни
записки, които той предлага да бъдат включени в точка: „докладни и питания“.
Той дава думата за въпроси, други предложения и становища.
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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. Отчет за дейността на Общински съвет Смядово и неговите комисии
Докл: Б. Борисов-председател на ОбС
2. Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет Смядово
Докл: Ив. Петрова-кмет на общината
3. Утвърждаване на разходите за командировки на Кмета на община Смядово
Докл: Ив. Петрова-кмет на общината
4. Приемане на план за работата на Общински съвет Смядово за 2017 г.
Докл: Б. Борисов-председател на ОбС
5. Даване на съгласие за предоставяне на финансова помощ за пострадалите жители на
село Хитрино, област Шумен
Докл: Ив. Петрова-кмет на общината
6. Промяна на капиталовите разходи и бюджета на Община Смядово за 2016 г.
Докл: Ив. Петрова-кмет на общината
7. Утвърждаване добив на дървесина, начин на ползване на дървесина и начални цени
от горските територии, собственост на Община Смядово, през 2017 г.
Докл: Ив. Петрова-кмет на общината
8. Кандидатстване на Община Смядово по BG05M9OP001-2.006-„Развитие на
социалното предприемачество“ по ОПРЧР 2014-2020, с проектно предложение
„Общинско социално предприятие за обществено хранене – Смядово“
Докл: Ив. Петрова-кмет на общината
9. Кандидатстване на Община Смядово по процедура за директно предоставяне на БФП
„Комбинирана процедура за проектиране на компостиращи инсталации и на
инсталации за предварително третиране на битови отпадъци по Приоритетна ос 2
„Отпадъци“ на ОПОС 2014-2020
Докл: Ив. Петрова-кмет на общината
10. Създаване на Фонд за поддръжка на реновираното съоръжение за пътна безопасност
в ДГ „Маргаритка“ гр. Смядово и на закупеното оборудване по проект BG06-210
„Шанс за социално включване на децата от общините Смядово и Ветрино“
Докл: Ив. Петрова-кмет на общината
11. Даване на съгласие за предоставяне на временен безлихвен заем от бюджета на
Община Смядово за изпълнение на дейности по следните проекти: „Ние сме активни
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и посоката избираме сами “, „Осигуряване на топъл обяд - 2016 в Община Смядово”
и „Качествена грижа за достоен живот в Община Смядово“
Докл: Ив. Петрова-кмет на общината
12. Предоставяне на трансфер в размер на 256,12 лева от бюджета на ОУ „Васил
Априлов“ с. Риш за финансиране на непризнати разходи по проект „Да направим
училището привлекателно за младите хора“ по ОПРЧР
Докл: Ив. Петрова-кмет на общината
13. Трансформиране на част от предоставения временен безлихвен заем за финансиране
на следните проекти „Обучения и заетост на младите хора“ по ОПРЧР и
„Осигуряване на топъл обяд в община Смядово – 2015“, като трансфер между
бюджетна и извънбюджетна сметка на Община Смядово
Докл: Ив. Петрова-кмет на общината
14. Предложение за отпускане на персонална пенсия
Докл: Б. Борисов-председател на ОбС
15. Докладни и питания

Отчет за дейността на Общински съвет Смядово и неговите комисии
Докл: Б. Борисов-председател на ОбС

Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет Смядово
Докл: Ив. Петрова-кмет на общината

Утвърждаване на разходите за командировки на Кмета на община Смядово
Докл: Ив. Петрова-кмет на общината

Приемане на план за работата на Общински съвет Смядово за 2017 г.
Докл: Б. Борисов-председател на ОбС
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Даване на съгласие за предоставяне на финансова помощ за пострадалите жители на село
Хитрино, област Шумен
Докл: Ив. Петрова-кмет на общината

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

Утвърждаване добив на дървесина, начин на ползване на дървесина и начални цени от
горските територии, собственост на Община Смядово, през 2017 г.
Докл: Ив. Петрова-кмет на общината

Кандидатстване на Община Смядово по BG05M9OP001-2.006-„Развитие на социалното
предприемачество“ по ОПРЧР 2014-2020, с проектно предложение „Общинско социално
предприятие за обществено хранене – Смядово“
Докл: Ив. Петрова-кмет на общината
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Кандидатстване на Община Смядово по процедура за директно предоставяне на БФП
„Комбинирана процедура за проектиране на компостиращи инсталации и на инсталации за
предварително третиране на битови отпадъци по Приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на ОПОС 20142020
Докл: Ив. Петрова-кмет на общината

Създаване на Фонд за поддръжка на реновираното съоръжение за пътна безопасност в ДГ
„Маргаритка“ гр. Смядово и на закупеното оборудване по проект BG06-210 „Шанс за социално
включване на децата от общините Смядово и Ветрино“
Докл: Ив. Петрова-кмет на общината

Даване на съгласие за предоставяне на временен безлихвен заем от бюджета на Община
Смядово за изпълнение на дейности по следните проекти: „Ние сме активни и посоката
избираме сами “, „Осигуряване на топъл обяд - 2016 в Община Смядово” и „Качествена грижа
за достоен живот в Община Смядово“
Докл: Ив. Петрова-кмет на общината

Предоставяне на трансфер в размер на 256,12 лева от бюджета на ОУ „Васил Априлов“ с. Риш за
финансиране на непризнати разходи по проект „Да направим училището привлекателно за
младите хора“ по ОПРЧР
Докл: Ив. Петрова-кмет на общината
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Трансформиране на част от предоставения временен безлихвен заем за финансиране на
следните проекти „Обучения и заетост на младите хора“ по ОПРЧР и „Осигуряване на топъл
обяд в община Смядово – 2015“, като трансфер между бюджетна и извънбюджетна сметка на
Община Смядово
Докл: Ив. Петрова-кмет на общината

Предложение за отпускане на персонална пенсия
Докл: Б. Борисов-председател на ОбС

Докладни и питания

Относно: Намаляване капацитета на Дом за възрастни хора с психични
разстройства, с. Черни връх, общ. Смядово и разкриване на нова
социална услуга „Защитено жилище“ за хора с психични разстройства в
село Янково, община Смядово, като делегирана от държавата дейност

Относно: Отпускане на финансова помощ

Относно: Отпускане на финансова помощ
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Отчет на дейността на клубовете на пенсионерите и инвалидите
в община Смядово
Вносител: Фатма Раим – Председател на постоянната комисия по здравеопазване и
социални дейности
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. 21 ал. 1 т. 23 от ЗМСМА, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СМЯДОВО приема
следното

РЕШЕНИЕ № 166
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СМЯДОВО
Приема отчети за дейността и проблемите на Клубовете на пенсионера и Клуба на
инвалида в община Смядово през 2016 г.

Промяна на характера на собствеността от публична в частна
общинска собственост на недвижим имот, представляващ УПИ I122, кв. 21 по плана на с. Кълново с площ 2300 кв.м, ведно с
построената в имота Училищна сграда със ЗП 260 кв.м.
Вносител: Иванка Петрова – Кмет на община Смядово
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.
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.
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 – отсъства от заседанието

•

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. 6, ал. 1 от ЗОС, във връзка с чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ СМЯДОВО приема следното

РЕШЕНИЕ № 167
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СМЯДОВО
1.
Променя характера на собствеността на недвижим имот, представляващ урегулиран
поземлен имот /УПИ І-122/първи за сто двадесет и втори/, кв. 21/двадесет и първи/ по плана на с.
Кълново, с площ от 2 300 кв. м., ведно с построената в имота Училищна сграда със застроена площ
от 260 кв. м., при граници: изток – улица, запад – УПИ ІІ-123, север – улица, юг – улица, от
публична в частна общинска собственост.
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2.
Възлага на Кмета на община Смядово да подготви необходимите документи за отразяване
на промяната в Службата по вписванията към РС гр. Велики Преслав.

Допълнения и изменения в Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество
Вносител: Иванка Петрова – Кмет на община 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.
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 – отсъства от заседанието

•

Стоянка Иванова Кайкова – „за“

•

Тодор Иванов Атанасов – „за“

•

Фатма Раим Хюсеин – „за“

С 11 гласа - „за“, „въздържал се“ – няма, „против“ – няма и
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На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СМЯДОВО
приема следното

РЕШЕНИЕ № 168
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СМЯДОВО
Приема следните изменения и допълнения към Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество, както следва:
1. Чл. 5, ал. 1 се изменя така:
a) В т. 3 след думата „замяна“ се добавя „срещу имоти на граждани или
юридически лица, с подробно описание на нуждите и вида на имотите, които
общината желае да получи в замяна“;
b) Т. 5 се отменя;
c) Създават се нови точки 6, 7 и 8:
6. обектите, за изграждането на които е необходимо отчуждаване на частни
имоти;
7. обектите по т. 6 от първостепенно значение;
8. други данни, определени от Общинския съвет.
2. Чл. 13 се изменя така:
a)
В ал. 1 думите „срок до пет години“ се заменят със „срок до десет години“
3. Чл. 47 се изменя така:
a) В ал. 1 думите „или придобили право на строеж върху общинска земя –
урегулиран поземлен имот или поземлен имот в урбанизираната територия на
общината“ се заличават;
b) Ал. 3 се отменя.

Одобряване на задание за проектиране и допускане изработването
на ПУП-ПЗ/план за застрояване/ и при необходимост ПУППП/парцеларен план/ за елементите на техническата
инфраструктура за ПИ-024041, местност „Ашлама гечит“, в
землището на с. Янково, ул. Камчия № 38, община Смядово
Вносител: Иванка Петрова – Кмет на община 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.
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На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124”а”, ал. 1 и чл. 124”б”, ал. 1 от ЗУТ, във
връзка с чл. 124”а”, ал.5, чл. 59, ал. 1, чл. 109 ал. 1 т. 3 от ЗУТ и заявление с вх. № 849 от
10.11.2016 г. от Георги Руменов Георгиев, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СМЯДОВО приема следното

РЕШЕНИЕ № 169
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СМЯДОВО
1.Одобрява задание за изработването на ПУП-ПЗ /план за застрояване/ и при
необходимост ПУП-ПП /парцеларен план/ за ПИ-024041, местност „Ашлама гечит”, в землището
на с. Янково, Община Смядово, с цел създаване на устройствен режим „за Складова база за
строителни материали и селскостопанска техника“ предимно производствена зона с
преобладаващи складови функции, означена като (Пп1).
2.Разрешава изработването на ПУП-ПЗ /план за застрояване/ и при необходимост ПУППП /парцеларен план/ за ПИ-024041, местност „Ашлама гечит”, в землището на с. Янково,
Община Смядово с цел създаване на устройствен режим „за Складова база за строителни
материали и селскостопанска техника“ предимно производствена зона с преобладаващи складови
функции, означена като (Пп1).
Да се предвидят следните устройствени нормативи:
- свободно означено с буква «е».
- максимална етажност (>10м) ; плътност на застрояване (П застр.) от 40% до 80%;
- интензивност на застрояване (К инт.) от 1 до 2,5; озеленена площ (П озел.) от 20 до 40%, като
една трета от нея трябва да бъде осигурена за дървесна растителност.
Застроителните линии да се съобразят с чл. 27 от Наредба Iз 1971 за строителнотехнически правила и норми за осигуряване на бeзопасност при пожар, чл. 6 ал. 1 от Закона за
пътищата и чл. 25 и чл. 35 от ЗУТ.
Възложителят да съгласува проекта за подробен устройствен план със заинтересуваните
централни и териториални администрации, а при необходимост - и със специализираните
контролни органи и експлоатационните дружества, по реда на чл. 127, ал. 2, преди внасянето му за
приемане и одобряване съгласно 128, ал. 6 от ЗУТ.
Проектът да се изготви съгласно изискванията на наредба № 8 от 14.06.2001 г. за обема
и съдържанието на устройствените схеми и планове. Проектът да се изработи върху актуална
геодезическа снимка на имота. Разрешението да се впише служебно в регистъра на общинската
администрация по чл. 5, ал. 5 на ЗУТ.
Настоящето решение на общинския съвет, на основание чл. 124б, ал.2 от ЗУТ, да се
разгласи с обявление, което да се постави на определените за това места в сградата на община
Смядово, кметството на с. Янково и да се публикува на интернет страницата на общината и в един
местен вестник. Настоящето Решение на основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ, не подлежи на
оспорване.

Докладни и питания
Относно: Извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на
обособената територия, обслужвана от „ВиК – Шумен“ ООД, насрочено за 13.12.2016
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 даде думата на г-н Кюркчиев да запознае общинските съветници с
материалите по докладната записка.
Г-н Борисов даде думата за въпроси и мнения.
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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.
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 – отсъства от заседанието

•

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. 5, ал. 5 и чл. 10, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на
асоциациите по водоснабдяване и канализация, чл. 198е, ал. 5 и ал. 7 от Закона за водите, във
връзка с чл. 21, ал. 1 от ЗМСМА, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СМЯДОВО приема следното

РЕШЕНИЕ № 170
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СМЯДОВО
Оправомощава г-жа Иванка Петрова – Кмет на община Смядово, представител на Община
Смядово в общото събрание на Асоциация по ВиК – Шумен, да гласува по точките от дневния ред
на редовното заседание на асоциацията на 13.12.2016 г. както следва:
По т. 1. – Обсъждане на проект на Бюджет за 2017 г. на Асоциация по ВиК – Шумен и
приемане на решение за препоръчителен размер на вноската на държавата:
По представения проект на решение, представителят на Община Смядово да гласува – дава
съгласие.
По т. 2. – Избор на представител от Асоциация по ВиК – Шумен за участие във всяка
дискусия между КЕВР и Оператора относно Бизнес плана за регулаторния период 2017 г. – 2021
г.:
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По представения проект на решение, представителят на Община Смядово да гласува – приема.

Относно: Отпускане на парична помощ
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 запозна общинските съветници с материалите по докладната записка.
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.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 9, ал. 3 от Наредбата за отпускане на
еднократни финансови помощи на жители на община Смядово, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СМЯДОВО
приема следното

РЕШЕНИЕ № 171
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СМЯДОВО
Отпуска финансова помощ в размер на 200 лв./двеста лева и нула стотинки/ за
погребение на Гюрсел Ереджебов Хасанов от с. Риш.

Относно: Отпускане на парична помощ
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.
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.
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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 № 172
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СМЯДОВО
Отпуска отпуска еднократна финансова помощ в размер на 152,86 лв./сто петдесет и
два лева и осемдесет и шест стотинки/ на лицето Анифе Мохамедова Рамаданова, с. Риш,
общ. Смядово, ул. „Захари Стоянов“ № 2, 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 16:30 ч.

БОРИСЛАВ БОРИСОВ
Председател на Общински съвет Смядово
Изготвил:
Инж. Камелия Русева
Гл. специалист ООбС
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