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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМЯДОВО
ПРОТОКОЛ № 2
Днес 25-02-2016 г. на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА се проведе редовно
заседание на Общински съвет Смядово.
Присъстваха:
Иванка Петрова – Кмет на община Смядово
Елка Кайкова – Секретар на община Смядово
Кметове и кметски наместници на населените места от общината
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



Мехмед Осман Мехмед



Севджихан Сабриева Мехмедова



Стоянка Иванова Кайкова



Тодор Иванов Атанасов



Фатма Раим Хюсеин

Заседанието се води от г-н Борислав Борисов – председател на Общински съвет Смядово,
който провери кворума. При откриването на заседанието присъстват 12 общински
съветници/Ахмед Бехтев закъснява/.
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.
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 12 гласа - „за“, „въздържал се“ – няма, „против“ – няма, дневният ред на заседанието
беше приет.

ДНЕВЕН РЕД
1. Приемане на Отчет за изпълнението на бюджета за 2015 г. на Община Смядово
Докл.: Иванка Петрова – Кмет на община Смядово
2. Одобряване на актуализираната бюджетна прогноза на Община Смядово за периода 20162018 г. в частта за местни дейности
Докл: Иванка Петрова – Кмет на община Смядово
3. Провеждане на процедура за възлагане на обществен превоз на пътници по утвърдени
маршрутни разписания от транспортната схема на Община Смядово
Докл: Иванка Петрова – Кмет на община Смядово
4. Одобряване на задание за проектиране и допускане изработването на ПУП-ПЗ/план за
застрояване/ и при необходимост ПУП-ПП/парцеларен план/ за елементите на
техническата инфраструктура за ПИ 008057, местност „Олумбурлука“, в землището на с.
Кълново, общ. Смядово
Докл: Иванка Петрова – Кмет на община Смядово
5. Продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ ПИ с
идентификатор 67708.308.185, ведно с построената в имота сграда 67708.308.185.1, с
административен адрес: гр. Смядово, ул. „Кирил и Методий“ № 23
Докл: Иванка Петрова – Кмет на община Смядово
6. Продажба чрез търг с явно наддаване на урегулиран поземлен имот, частна общинска
собственост, представляващ УПИ VІІІ-6, кв. 34 по плана на с. Веселиново, общ. Смядово,
ведно с построената в него сграда-бивша баня, на основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС
Докл: Иванка Петрова – Кмет на община Смядово
7. Предоставяне ползването на общински пасища, мери и ливади през 2016 г.
Докл.: Иванка Петрова – Кмет на община Смядово
8. Докладни и питания

Приемане на Отчет за изпълнението на бюджета за 2015 г. на Община
Смядово
Докл.: 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. Той дава думата на вносителя г-жа Петрова, която накратко запознава с докладната
записка. Г-жа Петрова пояснява, че отчета на бюджета е представен в табличен вид, приложена е
обяснителна записка, пояснени са различните суми по пера и параграфи. Има увеличение и
намаление на някои от средствата. Посочени са приходите и разходите. Има преходен остатък,
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който се разпределя по пера, така както са заложени, средствата се разходват за това, за което са
дадени в бюджета-целевите средства.
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 зачита проекта за решение.
Г-н Борисов обявява процедура на гласуване.
Гласуването е поименно.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Александър Красенов Александров – „за“
Ахмед Бехтев Османов – отсъства
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“, „против“- няма, „въздържал се“- няма и

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, чл. 52, ал. 1, във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА,
чл. 140, ал. 1 от Закона за публичните финанси и чл. 44, ал. 1 от Наредбата за условията и реда
за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години за съставяне,
приемане, изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на Община Смядово, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СМЯДОВО приема следното

РЕШЕНИЕ № 43
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СМЯДОВО
1.
Приема уточнения годишен план на бюджета за 2015 г. по приходната и разходната част,
по функции и дейности, както следва :
1.1
по прихода – 6 365 549 лв.
/разпределени по параграфи, съгласно Приложение 1/;
1.2
по разхода – 6 365 549 лв.
/разпределени по функции, дейности и видове разходи, съгласно Приложения 2 /
2.Приема отчета за изпълнение на бюджета за 2015 г., както следва:
1.3
По прихода – 5 998 065 лв.
/разпределени по параграфи, съгласно Приложение 1/;
1.4
По разхода – 5 998 065 лв.
/разпределени по функции, дейности и видове разходи, съгласно Приложение 2/
3. Приема отчета за сметките за средства от Европейския съюз и други международни програми
за 2015 г. /съгласно Приложениe 3/
4.Приема отчета за състоянието на общинския дълг за 2015 г. /съгласно Приложение 4/;
5.Приема отчета за капиталови разходи на Община Смядово за 2015 год. /съгласно Приложение
5/.
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Одобряване на актуализираната бюджетна прогноза на Община
Смядово за периода 2016-2018 г. в частта за местни дейности
Докл: 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. Той дава думата на вносителя г-жа Петрова, която накратко запознава с докладната
записка. Г-жа Петрова пояснява, че вече е приета бюджетната прогноза и с докладната записка се
цели да се актуализират средствата за 2016 г.
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 зачита проекта за решение.
Г-н Борисов обявява процедура на гласуване.
С 12 гласа „за“, „против“- няма, „въздържал се“- няма и
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 83, ал. 2 от Закона за публичните финанси
и чл. 28, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни
дейности за следващите три години за съставяне, приемане, изпълнение, отчитане и контрол на
бюджета на Община Смядово, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СМЯДОВО приема следното

РЕШЕНИЕ № 44
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СМЯДОВО
Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2016-2018 г. на
Община Смядово, както следва:
1.
Прогноза за нов дълг и финансиране чрез заеми на база действащи договори и намерения
за поемане на задължения по нови заеми за периода 2016-2018 г. /Приложение № 1/.
2.
Прогноза на разходите на начислена основа за лихви по обслужване на заемите на база
действащи договори за заеми и намерения за поемане на задължения по нови договори за заеми
за периода 2016-2018 г. /Приложение № 2/.
3.
Бюджетна прогноза за периода 2016-2018 г. на постъпленията от местни приходи и на
разходите за местни дейности /Приложение № 3/.

Провеждане на процедура за възлагане на обществен превоз на пътници
по утвърдени маршрутни разписания от транспортната схема на
Община Смядово
Докл: 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.
В залата влиза Ахмед Бехтев – общински съветник.
Той дава думата на вносителя г-жа Петрова, която накратко запознава с докладната
записка. Г-жа Петрова пояснява, че е необходимо Общински съвет да даде съгласие за
провеждане на процедура за възлагане на превоз на пътници по утвърдена транспортна схема по
Закона за обществените поръчки.
7 / 16

Общински съвет Смядово

Протокол № 2/25-02-2016 г.

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 зачита проекта за решение.
Г-н Борисов обявява процедура на гласуване.
С 13 гласа „за“, „против“- няма, „въздържал се“- няма и
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с изискванията на чл. 19, ал. 2 от
Закона за автомобилните превози и чл. 16в от Наредба № 2 от 15.03.2002 г. за условията и реда
за утвърждаване на транспортните схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници
с автобуси, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СМЯДОВО приема следното

РЕШЕНИЕ № 45
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СМЯДОВО реши:
1.
Да се проведе процедура за възлагане на обществен превоз на пътници по утвърдени
маршрутни разписания от транспортната схема на Община Смядово по реда на Глава 8 А от
Закона за обществените поръчки чрез публична покана за периода от 28.04.2016 г. до 31.12.2018 г.
2.
Възлага на Кмета на общината да организира и проведе процедура по реда на Глава 8 А
от Закона за обществените поръчки и да сключи договор със спечелилия/те участник/ци.

Одобряване на задание за проектиране и допускане изработването на
ПУП-ПЗ/план за застрояване/ и при необходимост ПУП-ПП/парцеларен
план/ за елементите на техническата инфраструктура за ПИ 008057,
местност „Олумбурлука“, в землището на с. Кълново, общ. Смядово
Докл: 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.
Той дава думата на вносителя г-жа Петрова, която накратко запознава с докладната
записка. Г-жа Петрова пояснява, че е необходимо Общински съвет да даде съгласие за изготвяне
на ПУП по внесено заявление от Теленор България. 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 зачита проекта за решение.
Г-н Борисов обявява процедура на гласуване.
С 13 гласа „за“, „против“- няма, „въздържал се“- няма и
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във
връзка с чл. 124а, ал. 5, чл. 59, ал. 1, чл. 641 ал. 6, чл. 109, ал. 3, т. 7 от ЗУТ и заявление с Вх. №
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464 от 09.02.2016 г. от „Теленор България(Космо България Мобайл)“ ЕАД, ЕИК 130460283,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СМЯДОВО приема следното

РЕШЕНИЕ № 46
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СМЯДОВО:
1. Одобрява задание за изработване на ПУП-ПЗ/план за застрояване/ и при
необходимост ПУП-ПП/парцеларен план/ за ПИ 008057, местност „Олумбурлука“ в
землището на с. Кълново, общ. Смядово, с цел създаване на устройствен режим за
„обекти и съоръжения на техническата инфраструктура“, означена като (Т), с конкретно
предназначение – „за електронните съобщителни мрежи и съоръжения-базова
станция“.
2. Разрешава изработването на ПУП-ПЗ/план за застрояване/ и при необходимост ПУППП/парцеларен план/ за ПИ 008057, местност „Олумбурлука“ в землището на с.
Кълново, общ. Смядово, с цел промяна на предназначението на имота от „Земеделска
- нива“ в „за електронните съобщителни мрежи и съоръжения-базова станция“, с
устройствен режим за „обекти и съоръжения на техническата инфраструктура“,
означена като (Т). Да се предвидят следните устройствени нормативи:
a) Свободно, означено с буква „е“;
b) Максимална етажност (˃15 м);
c) Плътност на застрояване(П застр.) до 40%;
d) Интензивност на застрояване (К инт.) до 0,8;
e) Озеленена площ (П озел.) 50%, като една трета от нея трябва да бъде
осигурена за дървесна растителност.
Застроителните линии да се съобразят с чл. 27 от НАРЕДБА № Iз-1971 от 29.10.2009 г. за
строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар и ЗУТ.
Възложителят да съгласува проекта за подробен устройствен план със заинтересованите
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 чл. 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 Общинска
администрация Смядово по чл. 5, ал. 5 от ЗУТ.
Настоящото решение на Общински съвет Смядово, 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. Кълново и да се публикува на интернет страницата на
общината и в един местен вестник. Настоящото решение на основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ не
подлежи на оспорване.

Продажба на недвижим имот, частна общинска собственост,
представляващ ПИ с идентификатор 67708.308.185, ведно с построената
в имота сграда 67708.308.185.1, с административен адрес: гр. Смядово,
ул. „Кирил и Методий“ № 23
Докл: 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.
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Той дава думата на вносителя г-жа Петрова, която накратко запознава с докладната
записка. Г-жа Петрова пояснява, че е необходимо Общински съвет да даде съгласие за
провеждане на процедура за провеждане на търг за продажба на имота защото има проявен
интерес, а общината не може да стопанисва обекта.
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 зачита проекта за решение.
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 – „за“
Севджихан Сабриева Мехмедова – „за“
Стоянка Иванова Кайкова – „за“
Тодор Иванов Атанасов – „за“
Фатма Раим Хюсеин – „за“
С 13 гласа „за“, „против“- няма, „въздържал се“- няма и

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 № 47
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 да се продаде чрез публичен търг с явно наддаване: Поземлен имот с
идентификатор 67708.308.185 по кадастралната карта и кадастралните регистри на
гр. Смядово, за който е отреден УПИ І-Училище, кв. 109 по регулационния план на гр.
Смядово, одобрен със Заповед № РД-25-302/01.04.1986 г., вид територия –
урбанизирана, с площ от 5 743 кв. м., начин на трайно ползване – ниско
застрояване(до 10 м), административен адрес: гр. Смядово, ул. „Кирил и Методий“ №
23, ведно с построената в имота сграда с идентификатор 67708.308.185.1, застроена
площ 420 кв. м., брой етажи 1/един/, предназначение – сграда за образование.
2. Определя начална тръжна цена в размер на 37 330,00/тридесет и седем хиляди
триста и тридесет лева и нула стотинки/лв. без включен ДДС. Цената е
определена в съответствие с разпоредбата на чл. 45, ал. 3 от ЗДДС.
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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.

Продажба чрез търг с явно наддаване на урегулиран поземлен имот,
частна общинска собственост, представляващ УПИ VІІІ-6, кв. 34 по
плана на с. Веселиново, общ. Смядово, ведно с построената в него
сграда-бивша баня, на основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС
Докл: 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.
Той дава думата на вносителя г-жа Петрова, която накратко запознава с докладната
записка. Г-жа Петрова пояснява, че е необходимо Общински съвет да даде съгласие за
провеждане на процедура за провеждане на търг за продажба на имота защото има проявен
интерес, а общината не може да стопанисва обекта.
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 зачита проекта за решение.
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 – „за“
Севджихан Сабриева Мехмедова – „за“
Стоянка Иванова Кайкова – „за“
Тодор Иванов Атанасов – „за“
Фатма Раим Хюсеин – „за“
С 13 гласа „за“, „против“- няма, „въздържал се“- няма и

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 1, ал. 2 и ал. 4 от
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и
постъпило Заявление с Вх. № 688/13.11.2015 г. от Тихомир Георгиев Тодоров, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СМЯДОВО приема следното
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РЕШЕНИЕ № 48
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СМЯДОВО:
1. Дава съгласие да се продаде чрез публичен търг с явно наддаване Урегулиран
поземлен имот /УПИ/ VІІІ-6, кв. 34 по плана на с. Веселиново, с площ от 795,00 кв. м.,
ведно с построената в имота сграда – баня с площ от 130,56 кв. м.
2. Определя начална тръжна цена в размер на 4 181,60 /четири хиляди сто осемдесет
и един лева и шестдесет стотинки/ лв. без включен ДДС. Цената е определена в
съответствие с разпоредбата на чл. 45, ал. 3 от ЗДДС.
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.

Предоставяне ползването на общински пасища, мери и ливади през 2016
Докл.: 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.
Той дава думата на вносителя г-жа Петрова, която накратко запознава с докладната
записка. Г-жа Петрова пояснява, че е необходимо Общински съвет да даде съгласие за
предоставянето за стопанисване на общински пасища, мери и ливади през 2016 г. Пасища, мери и
ливади се предоставят за ползване на регистрирани животновъдни обекти, както и частни
животновъди с малък брой животни. При остатък, пасищата, мерите и ливадите се
преразпределят между желаещите собственици. Цените за отдаване под наем са запазени, както
миналата година. Правят се проверки от ДФ „Земеделие“ дали пасищата, мерите и ливадите се
стопанисват правилно.
Г-н Борисов даде думата за въпроси и мнения.
Г-жа Раим зададе въпрос дали могат да се използват част от събраните средства от наеми
на училищните земи в с. Риш за училището.
Г-жа Петрова отговори на поставения въпрос, че при необходимост ще се осигурят
средства.
Г-н Борисов предлага излагане на становището на комисиите.
Г-жа Ирина Денева излага становището на комисиите.
Г-н Борисов зачита проекта за решение.
Г-н Борисов обявява процедура на гласуване.
Гласуването е поименно.
•

Александър Красенов Александров – „за“
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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 – „за“
Севджихан Сабриева Мехмедова – „за“
Стоянка Иванова Кайкова – „за“
Тодор Иванов Атанасов – „за“
Фатма Раим Хюсеин – „за“
С 13 гласа „за“, „против“- няма, „въздържал се“- няма и

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СМЯДОВО приема
следното

РЕШЕНИЕ № 49
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СМЯДОВО:
1. На основание чл. 37о, ал. 4, т. 1 от ЗСПЗЗ, приема Проект на Годишен план за паша в
пасища, мери и ливади на територията на община Смядово за 2016 г.
2. На основание чл. 37о, ал. 1, т. 1 от ЗСПЗЗ, определя размера и местоположението на
пасищата, мери и ливади за общо и индивидуално ползване по населени места,
съгласно Годишния план за паша.
3. На основание чл. 37о, ал. 1, т. 2 от ЗСПЗЗ, определя Правила за ползване на мери,
пасища и ливади на територията на община Смядово /Приложение № 2/.
4. На основание чл. 37о, ал. 4, т. 2 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл. 24а, ал. 6, т. 4 от ЗСПЗЗ,
дава съгласие за предоставяне под наем на пасища, мери и ливади, собственост на
общината/включително и тези по чл. 19 от ЗСПЗЗ/ без публичен търг или публично
оповестен конкурс за общо и индивидуално ползване на собственици или ползватели
на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в
Интегрираната информационна система на БАБХ.
5. Определя годишна наемна цена за отдаване под наем на пасища и мери в размер на
8,00лв./дка.
6. Определя годишна наемна цена за отдаване под наем на ливади в размер на
9,00лв./дка.
7. Упълномощава Кмета на Общината да сключи договори с изявилите желание да
ползват пасища, мери и ливади.
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Докладни и питания
Относно: Редовно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК
на обособената територия, обслужвана от „ВиК – Шумен“ ООД,
насрочено за 09.03.2016 г.
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.
Той дава думата на вносителя г-жа Петрова, която накратко запознава с докладната
записка. Г-жа Петрова пояснява, че е необходимо Общински съвет да даде становище и да
оправомощи Кмета на община Смядово да гласува по дневния ред на Общото събрание. Г-жа
Петрова поясни за Асоциацията по ВиК. Освен това, тя поясни за изграденото водоподаване в с.
Желъд, което трябва да се стопанисва от ВиК и ще бъде взето решение по този въпрос точно на
това предстоящо заседание.
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 зачита проекта за решение.
Г-н Борисов обявява процедура на гласуване.
С 13 гласа „за“, „против“- няма, „въздържал се“- няма и
На основание чл. 198е, ал. 5 и ал. 7 от Закона за водите и чл. 5, ал. 5 от Правилника за
организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, във връзка с чл. 21,
ал. 1 от ЗМСМА, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СМЯДОВО приема следното

РЕШЕНИЕ № 50
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СМЯДОВО:
Общински съвет Смядово оправомощава Иванка Петрова Николова – 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 09.03.2016 г. както
следва:
По т. 1. – Приемане на Бюджет на Асоциация по ВиК – Шумен за 2016 г.:
По представения проект на решение, представителят на Община Смядово да гласува –
приема.
По т. 2. – Приемане на Отчет за изпълнението на Бюджета на Асоциация по ВиК – Шумен
за 2015 г.:
По представения проект на решение, представителят на Община Смядово да гласува –
приема.
По т. 3. – Приемане на Отчет за дейността на Асоциация по ВиК – Шумен за 2015 г.:
По представения проект на решение, представителят на Община Смядово да гласува –
приема.

14 / 16

Общински съвет Смядово

Протокол № 2/25-02-2016 г.

По т. 4. – Приемане на решение относно предоставяне за стопанисване, поддържане и
експлоатация на „ВиК – Шумен“ ООД, на изградена от Община Смядово техническа
инфраструктура – обект „Допълнително водоснабдяване с. Жълъд, община Смядово, област
Шумен“:
По представения проект на решение, представителят на Община Смядово да гласува –
дава съгласие.
По т. 5. – Приемане на решение относно предоставяне за стопанисване, поддържане и
експлоатация на „ВиК – Шумен“ ООД, на изградена от Община Венец техническа инфраструктура:
съоръжения и водопроводи на обект „Реконструкция на водоснабдителна мрежа на с. Венец –
област Шумен“:
По представения проект на решение, представителят на Община Смядово да гласува –
дава съгласие.
По т. 6. – Приемане на решение за одобряване и сключване на Договор за стопанисване,
поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията, и предоставяне на ВиК услуги на
потребителите на обособената територия на Асоциация по ВиК – Шумен:
По представения проект на решение, представителят на Община Смядово да гласува –
одобрява и дава съгласие за сключване на договор.
По т. 7. – Разни (понастоящем по тази точка няма направени предложения).

Относно: Отпускане на финансова 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. 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 13 гласа „за”, „против” – няма, „въздържал се” – няма, и
На чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с чл. 2 от Наредбата за отпускане на
еднократни финансови помощи на жители на община Смядово, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СМЯДОВО
приема следното

РЕШЕНИЕ № 51
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СМЯДОВО
Отпуска финансова помощ в размер на 140,86 лв./сто и четиридесет лева и осемдесет и
шест стотинки/ на лицето Димитричка Пенчева Николова, адрес: гр. Смядово, общ. Смядово,
ул. „Г. Бенковски“ № 16 за лечение.
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Относно: Отпускане на финансова 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. 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 13 гласа „за”, „против” – няма, „въздържал се” – няма, и
На чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с чл. 2 от Наредбата за отпускане на
еднократни финансови помощи на жители на община Смядово, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СМЯДОВО
приема следното

РЕШЕНИЕ № 52
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СМЯДОВО
Отпуска финансова помощ в размер на 300,00 лв./триста лева и нула стотинки/ на
лицето Росен Николов Христов, адрес: гр. Смядово, общ. Смядово, ул. „Синчец“ № 41 за
лечение.

Г-н Борисов дава думата за общозначими проблеми, касаещи жителите на община
Смядово.
Г-жа Петрова е избрана в Управителния съвет на Националното сдружение на общините в
Република България.
Г-н Борисов благодари на всички и поради изчерпване на дневния ред, петото редовно
заседание на Общински съвет Смядово беше закрито в 16:15 ч.

БОРИСЛАВ БОРИСОВ
Председател на Общински съвет Смядово
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