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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМЯДОВО
ПРОТОКОЛ № 5
Днес 26-05-2016 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/Тодор Атанасов 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.
В залата влиза Тодор Атанасов - общински съветник.
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Дневния ред беше обсъждан на заседанието на комисиите.
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 13 гласа - „за“, „въздържал се“ – няма, „против“ – няма, дневният ред на
заседанието беше приет.

ДНЕВЕН РЕД
1. Отчет за изпълнението на Плана за социални услуги в община Смядово за
2015 г.
Докл: Ив. Петрова-кмет на общината

2. Отчет за дейността на Общинска администрация Смядово за 2015 г.
Докл: Ив. Петрова-кмет на общината

3. Доклади за дейността и проблемите на кметствата: Веселиново, Риш и
Янково /предложения за решаване на проблемите/
Докл: кметовете

4. Закриване на Целодневна детска градина „Детелина“, с. Веселиново, общ.
Смядово
Докл: Ив. Петрова-кмет на общината

5. Издаване на Запис на заповед от Община Смядово в полза на Управляващия
орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020
за обезпечаване на авансово плащане по Договор № BG05M9OP001-1.0020085-C01 за проект BG05M9OP001-1.002-0085 „Ние сме активни и посоката
избираме сами“
Докл: Ив. Петрова-кмет на общината

6. Финансово стимулиране на всеки кръводарител от община Смядово Кампания, 2016 г.
Докл: Ив. Петрова-кмет на общината

7. Предложение за отпускане на персонална пенсия
Докл.: Борислав Борисов – председател на ОбС Смядово

8. Докладни и питания

Отчет за изпълнението на Плана за социални услуги в община Смядово
за 2015 г.
Докл: Ив. Петрова-кмет на общината

4 / 11

Общински съвет Смядово

Протокол № 5/26-05-2016 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. Представени са всички необходими документи. Г-жа Петрова
допълни отново, че социалните услуги в общината са добре развити и те са
разнообразни, според потребностите на хората. Ще се помисли за разкриване на
социални услуги за деца, които към момента не са много развити.
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 основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СМЯДОВО
приема следното

РЕШЕНИЕ № 81
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СМЯДОВО
Приема Отчет за изпълнението на Плана за социални услуги в община Смядово
за 2015 г.

Отчет за дейността на Общинска администрация Смядово за 2015 г.
Докл: 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-жа Петрова
допълни отново, че отчета за дейността на общинската администрация е разгледан на
заседанието на комисиите на Общински съвет. Дейностите, които Община Смядово
извършва са разнородни, а изпитва недостиг от хора и средства, за да се направи всичко.
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.
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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, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СМЯДОВО
приема следното

РЕШЕНИЕ № 82
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СМЯДОВО
Приема Отчет за дейността на Общинска администрация Смядово за 2015 г.

Доклади за дейността и проблемите на кметствата: Веселиново, Риш и
Янково /предложения за решаване на проблемите/
Докл: кметовете
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 отчети за дейността на кметствата в селата
Риш, Веселиново и Янково. Г-жа Петрова направи допълнения към материалите. Тя
подчерта, че работата на кметовете в населените места от общината също е разнородна,
те трябва да се справят с различни проблеми и да извършват различни дейности.
Необходим е диалог между кмета на общината и кметовете на населените места, за да се
постигат още по-добри резултати.
Г-н Борисов даде думата за въпроси и мнения.
Г-жа Стоянка Кайкова изложи нейното мнение, че отчета на кмета на село
Веселиново е повече с пожелателен характер, а не е описано какво реално е извършено.
Но г-н Борислав Борисов поясни, че г-жа Чифудова, кмет на село Веселиново е кмет едва
от няколко месеца и е необходимо време да се направи повече.
Г-жа Фатма Раим похвали дейността на кмета на село Риш, но тя посочи, че е
необходимо да се направи повече за почистване на речното корито и смяна на тела на
уличното осветление.
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 основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СМЯДОВО
приема следното
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РЕШЕНИЕ № 83
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СМЯДОВО
Приема Отчети за дейността и проблемите на кметствата: Риш, Веселиново и
Янково /предложения за решаване на проблемите/.

Закриване на Целодневна детска градина „Детелина“, с. Веселиново,
общ. Смядово
Докл: 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-жа Петрова
допълни отново, че е тъжно, но важно и неизбежно решение. Издръжката на детската
градина е много голяма, а няма достатъчно деца, за да се формира дори 1 група. Г-жа
Петрова допълни, че е провела срещи с родителите на децата, които посещават в
момента детската градина и те са 6 деца. Родителите са проявили разбиране и ще се
търси най-доброто решение за децата те да могат да посещават детската градина в
Смядово. Базата е добра. Имуществото ще се разпредели между градините в Смядово и
Риш.
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 – „въздържал се“
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“
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 Фатма Раим Хюсеин – „въздържал се“
С 11 гласа „за“, „против“ – няма, „въздържал се“ – 2, и
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 10, ал. 8 и ал. 9 от
ЗНП, чл. 15, ал. 1 от ППЗНП и във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 3 от ЗМСМА, ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ СМЯДОВО приема следното

РЕШЕНИЕ № 84
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СМЯДОВО
1. Закрива ЦДГ „Детелина“, с. Веселиново, общ. Смядово, ул. „Рила“ № 1,
считано от 01.07.2016 г.
2. Трудовите правоотношения с персонала на закритото детско заведение да
бъдат уредени съгласно чл. 328, ал. 1 от Кодекса на труда.
3. Учебно-възпитателният процес на децата от закритата детска градина ще бъде
пренасочен и ще се осъществява в сградата на ОДЗ „Маргаритка“, гр. Смядово.
4. Сградният фонд и прилежащия му терен се предоставят за управление на
кметството в село Веселиново, общ. Смядово.
5. Наличният инвентар и задължителната училищна документация за закритата
детска градина да се предостави за съхранение на ОДЗ „Маргаритка“, гр.
Смядово.
6. Възлага на Кмета на община Смядово да издаде Заповед за закриването на
ЦДГ „Детелина“, с. Веселиново, съгласно чл. 15, ал. 1 от ППЗНП, която да бъде
обнародвана в Държавен вестник, съгласно чл. 15, ал. 4 от ППЗНП.

Издаване на Запис на заповед от Община Смядово в полза на
Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси“ 2014-2020 за обезпечаване на авансово плащане по Договор №
BG05M9OP001-1.002-0085-C01 за проект BG05M9OP001-1.002-0085 „Ние
сме активни и посоката избираме сами“
Докл: 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-жа Петрова няма
допълнения.
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.
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. 10 и т. 24 и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, и във
връзка с чл. 3.8.1 от Договор № BG05M9OP001-1.002-0085-C01, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СМЯДОВО приема следното

РЕШЕНИЕ № 85
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СМЯДОВО
1. Упълномощава Кмета на община Смядово – г-жа Иванка Петрова
Николова да подпише Запис на заповед, без протест и разноски, платима
на предявяване в полза на Управляващия орган на Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. в размер на 59 837,80 лв.
(петдесет и девет хиляди осемстотин тридесет и седем лева и осемдесет
стотинки) за обезпечаване на авансово плащане по Договор №
BG05M9OP001-1.002-0085-C01 за проект BG05M9OP001-1.002-0085 „Ние сме
активни и посоката избираме сами“.
2. Възлага на Кмета на община Смядово да подготви необходимите
документи за получаване на авансовото плащане по Договор №
BG05M9OP001-1.002-0085-C01.
Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет Смядово,
проведено на 26.05.2016 г., Протокол № 5, т. 5 от дневния ред по Доклад №
172/11.05.2016 г. при кворум от 13 общински съветника и след проведено, съгласно чл.
27, ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно
гласуване – с 13 гласа „за“, 0 „против“ и „въздържали се“ 0, и е подпечатано с
официалния печат на Общински съвет Смядово.
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Финансово стимулиране на всеки кръводарител от община Смядово Кампания, 2016 г.
Докл: 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-жа Петрова няма
допълнения.
Г-н Борисов даде думата за въпроси и мнения.
Г-жа Стоянка Кайкова попита дали кампанията по кръводаряване е минала.
Г-жа Елка Кайкова отговори, че след приемане на решението на Общински съвет
ще се насрочи дата за провеждане на кампанията.
Г-н Борисов даде думата за други 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 основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 11, ал. 3 от Закона за кръвта,
кръводаряването и кръвопреливането, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СМЯДОВО приема следното

РЕШЕНИЕ № 86
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СМЯДОВО
Приема финансово стимулиране на всеки кръводарител от община Смядово
Кампания 2016 г. в размер на 30,00 (тридесет лева и нула стотинки) лв.

Предложение за отпускане на персонална пенсия
Докл.: Борислав 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. Няма допълнения.
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.
С 13 гласа „за“, „против“ – няма, „въздържал се“ – няма, и
На основание чл. 92 от Кодекса за социалното осигуряване, чл. 7, ал. 4 от
Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, чл. 21 ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СМЯДОВО приема
следното

РЕШЕНИЕ № 87
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СМЯДОВО
Одобрява внасянето в Министерски съвет на предложение за отпускане на
персонална пенсия на дете без право на наследствена пенсия: Назар Хасанова
Михайлова, род. 24.12.2012 г., майка – Сеяр Мехмед Мехмед – починала на
25.04.2016 г. и баща – Хасан Михайлов Йорданов, адрес: гр. Смядово, общ. Смядово,
обл. Шумен, ул. „Ивайло“ № 10.

ДОКЛАДНИ И ПИТАНИЯ
По тази точка от дневния ред нямаше за разглеждане други докладни записки.
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 16:05 ч.

БОРИСЛАВ БОРИСОВ
Председател на Общински съвет Смядово

Изготвил:

Инж. Камелия Русева
Гл. специалист ООбС
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