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ОТЧЕТ
от
МАРГАРИТА ГЕОРГИЕВА КИРАНОВА
Председател на Общински съвет Смядово
12/10/2015 г.

ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СМЯДОВО И НЕГОВИТЕ КОМИСИИ
ЗА Мандат 2011-2015, съгласно чл. 27, ал. 6 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация

Отчет за дейността на Общински съвет Смядово – Мандат 2011-2015

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
На основание чл. 27, ал. 6 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, в изпълнение на чл. 16, ал. 1 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет Смядово, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, внасям за разглеждане
настоящият Отчет за дейността на Общинския съвет и неговите Постоянни
комисии. Отчетът се разглежда на открито заседание и се разгласява на населението
на Общината по реда, определен в Правилника за организацията и дейността на
Общински съвет Смядово, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация.
Всяко заседание на Общинският съвет е проведено съгласно
изискванията на Закона за местното самоуправление и местната администрация.
Съгласно Правилника за организацията и дейността на Общински съвет
Смядово, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация,
заседанията се свикват от неговия председател. Поканата за заседанието съдържа
деня, часа, мястото и проекта за дневния ред. Изпраща се с материалите на
общинските съветници най-малко 7 работни дни преди датата на заседанието.
Същите се оповестяват на интернет страницата на Община Смядово и в изданието
на Общинска администрация, инф. бюлетин «Смядово». Запис на заседанията се
излъчва по общинското радио.
Заседанията на Общинският съвет са публични и открити за
обществеността.
Редовно в заседанията на Съвета вземаха участие кметът на община
Смядово, като основен вносител на предложенията, заместник-кмета на общината,
директори на дирекции, експерти в общинска администрация.
За периода 04/11/2011 г. – 30/09/2015 г. Общински съвет Смядово е
провел 49 редовни заседания и 2 извънаредни. Проведени са 51 заседания на
Председетелския съвет, по 51 заседания на Постоянните комисии към Общински
съвет.
За разглеждане в заседанията на Общинския съвет са внесени 557
предложения. Взетите решения са 557.
Съгласно плана за работа и правомощията му Общински съвет Смядово
Прие:
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 Наредба за еднократните финансови помощи на жители на община Смядово.
 Наредба за организацията и дейността на клубовете на пенсионерите и
инвалидите в община Смядово.
 Общинска стратегия за интеграция на ромите в Община Смядово 2012-2020;
 Програма на Община Смядово за насърчаване използването на енергия от
възобновяеми източници и биогорива 2013-2016;
 Общинска програма за развитие на спорта в община Смядово 2012-2016;
 Програма за разделно събиране на отпадъци от опаковки и от хартия, картон,
метали, пластмаси и стъкло от потока битови отпадъци на територията на
община Смядово;
 Общинска програма за закрила на детето 2013 г.
 Отчет за изпълнението на Общинската програма за опазване на околната
среда и Програма за управление на отпадъците в община Смядово през 2012;
 Доклад за изпълнението на годишния план Общинска стратегия за
развитието на социалните услуги в община Смядово;
 Доклад за наблюдението на изпълнението на Общинския план за развитие на
Община Смядово 2007-2013 за 2012 г.
 Правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка при
изпълнението на общински политики за регионално и местно развитие, за
опазване на околната среда, за енергийна ефективност и насърчаване
използването на ЕВИ и социална политика и насърчаване на заетостта;
 Последваща оценка на изпълнението на Общински план за развитие на
община Смядово за периода 2007-2013
 Отчети за дейността и проблемите на кметствата: Александрово, Бял бряг и
Желъд
 Информация за приключването на учебната 2013/2014 година, актуални
проблеми и предложения за решаването им
 Отчети за дейността и проблемите на кметствата: Веселиново, Риш и Янково
 Отчет за дейността на Общинска администрация Смядово за 2013г.
 Отчет за изпълнението на Плана на социалните услуги в община Смядово за
2013
 Програма за управление на отпадъците за периода 2014-2020 г.
2

Отчет за дейността на Общински съвет Смядово – Мандат 2011-2015

 Концепция за пространствено развитие на община Смядово
 Годишен план за развитие на социалните услуги в община Смядово за
периода 2015
 Информация за състоянието и анализ на безработицата в община Смядово за
периода до месец март 2014
 Общинска програма за закрила на детето през 2014
 Отчет за изпълнението на Общинската програма за опазване на околната
среда и Програма за управление на отпадъците в община Смядово за 2013
 Информация за състоянието и престъпността и обществения ред в община
Смядово през 2013
 Годишен доклад за наблюдението и изпълнението на Общинския план за
развитие на община Смядово за периода 2007-2013, за 2013
 Информация за проблемите на здравеопазването в община Смядово,
училищата и детските градини
 Правилник за удостояване със звание „Почетен гражданин на град Смядово“
 Общински план за развитие на община Смядово за периода 2014-2020
 Правилник за организацията и дейността на Домашен социален патронаж
Смядово
 Програма за опазване на околната среда в община Смядово за периода 20142020
 Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу
противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в община
Смядово за 2013
 Програма за управление на отпадъците за периода 2014-2020 г.
 Концепция за пространствено развитие на община Смядово
 Дългосрочна програма за енергийна ефективност, насърчаване използването
на ВЕИ и биогорива в община Смядово за периода 2014-2020
 Програма за разделно събиране на отпадъци от опаковки и отпадъци от
хартия, картон, метали, пластмаса и стъкло от потока битови отпадъци на
територията на община Смядово
 Наредба за управление на отпадъците на територията на община Смядово
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 Информация за изпълнението на бюджета на общината, сметките за
средствата от Европейския съюз за периода м. Януари – м. Юни, 2014
 Приемане на Отчет за работата на Общински съвет Смядово за периода м.
Януари – м. Юни, 2014г.
 Отчет за изпълнението на Решенията на Общински съвет Смядово за
периода м. Януари – м. Юни, 2014 г.
 Предоставяне на информация за изготвени и приети проекти и усвоени
средства от програмите, финансирани със средства от Европейския съюз за
периода от 01.01.2014 г. до 30.09.2015 г.
 Отчет на Общинската комисия за обществен ред и сигурност при Община
Смядово за 2014 г.
 Отчети за дейността и проблемите на клубовете на пенсионера и клуба на
инвалида в община Смядово
 Програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост през
2014 г.
 Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното
управление през 2013 г.
 Отчет за дейността и финансовото състояние на Общинско предприятие
„Чистота, озеленяване и благоустройство“ за 2013 г.
 Отчет за изпълнението на бюджет 2013 г., 2014 г.
 Отчет за изпълнение на Програма за управление на община Смядово за 2013
 Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост;
 План за интеграция на ромите в община Смядово 2014-2020 и Анализ за
периода 2012-2014
 Годишен план за развитие на социалните услуги за 2016 г.
 Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното
управление през 2014 г.;
 Отчет за изпълнението на Програма за опазване на околната среда и
Програма за управление на отпадъците в община Смядово през 2014 г.
 Доклад за наблюдението на изпълнението на Общинския план за развитие на
Община Смядово 2014-2020 за 2014 г.
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Измени и допълни:
 Правилник за удостояване със звание „Почетен гражданин на град Смядово“
 Наредба за отпускане на еднократни финансови помощи на жители на
община Смядово
 Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на
услуги на територията на община Смядово
 Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите
комисии и взаимодействието му с Общинска администрация
 Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на
община Смядово
 Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на
услуги
 Наредбата за отпускане на еднократни финансови помощи на жители на
община Смядово
 Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на
община Смядово

Утвърди:


Промяна в структурата и състава на Общинско предприятие «Чистота,
озеленяване и благоустройство»



Структурата на Общинска администрация Смядово



Определяне на броя на полуинтернатните групи, групите за СИП и ЗИП в
основните училища в селата Риш и Янково



Определяне на броя на маломерни паралелки и слети класове в училищата,
намиращи се на територията на община Смядово

Даде съгласие:
 За включване на Община Смядово в услугата по предварително
третиране/сортиране/ на смесените битови отпадъци, генерирани от
територията на община Смядово
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 За предоставяне на временен безлихвен заем от бюджета на Община
Смядово за изпълнението на дейности по проект «Подкрепа за заетост» по
Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси», схема
BG051PO001-1.1.11
 За кандидатстване на община Смядово по Процедура за подпомагане на
малките населени места за изпълнението на благоустройствени дейности,
техническа инфраструктура и проекти със социална насоченост за
изграждане на две Защитени жилища в гр. Смядово за хора с психични
разстройства и рехабилитация на спортен комплекс в гр. Смядово
 За кандидатстване на Община Смядово за финансиране на инфраструктурни
обекти от голямо обществено значение за населението и гостите на
общината
 За кандидатстване на Община Смядово с проектно предложение „Център за
социална рехабилитация и интеграция“ пред Фонд „Социална закрила“
 Кандидатстване на Община Смядово пред Предприятието за управление на
дейностите по опазване на околната среда за финансиране на проектно
предложение за рехабилитация на съществуващите и изграждане на нови
улични водопроводи в гр. Смядово
 Промяна на характера на собствеността от публична в частна общинска
собственост на недвижим имот Трафопост „Сеносушилня“ /Кравекомплекс/,
гр. Смядово
Удостои:
На заседание на общинския съвет бе връчено почетното звание «Почетен
гражданин на гр. Смядово, общ. Смядово» на Тивка Иванова Карова.
На заседание на общинския съвет бе връчено почетното звание «Почетен
гражданин на гр. Смядово, общ. Смядово» на Ангел Грънчаров.
На заседание на общинския съвет бе връчено почетното звание «Почетен
гражданин на с. Кълново, общ. Смядово» на Янко Русев Русев.
Коригира:
Решение № 324 по Протокол № 1 от 30-01-2014
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Възложи:
o Разкриване на Център за социална рехабилитация и интеграция и
финансирането му като държавна делегирана дейност
o Разкриване на Център за настаняване от семеен тип за хора с умствена
изостаналост в с. Веселиново
Разпореждане с общинска собственост:


Поставяне на възпоменателна паметна плоча на участниците в Национално
освободителните борби, Руско-турската освободителна война, Балканската,
Междусъюзническата, Първата световна война и Втората световна война от
с. Кълново, общ. Смядово;



Продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, придаваема
част по плана на с . Черни връх, общ. Смядово;



Даване на разрешение за изработване на проект за изменение на подробен
устройствен план план за регулация и кадастрален план на с. Александрово,
общ. Смядово



Предоставяне на помещение-частна общинска собственост за безвъзмездно и
безсрочно ползване от Общинска служба по земеделие Смядово;



Решение за промяна на предназначението на сгради частна или публична
общинска собственост



Изменение на подробен устройствен план план за регулация в с. Янково;



Отдаване под аренда на земеделски земи в землището на гр. Смядово и в с.
Кълново



Продажба на поземлени имоти частна общинска собственост в землището на
с. Риш, общ. Смядово



Даряване на придаваемо място по кадастралния план на гр. Смядово



Начин на ползване на дървесина в отдел 250“о1“ от горските територии,
собственост на Община Смядово



Приемане на Решение за изменение на КАРТА ЗА ВЪЗСТАНОВЕНА
СОБСТВЕНОСТ /КВС/ в землището на с. Бял бряг и с. Жълъд в имоти №
000025 и № 000114, в които е изградено трасето на жп линия Шумен7

Отчет за дейността на Общински съвет Смядово – Мандат 2011-2015

Комунари и правилното отразяване на поземлени имоти, общинска
собственост


Предложение за разделяне на ПИ № 000295 с площ от 6.217 дка с начин на
трайно ползване: „друга територия нестопанска“ в землище с. Риш и
продажба на новосъздадения ПИ № 000297 с площ от 0.916 дка



Учредяване право на преминаване и прокарване на кабелна електроннасъобщителна мрежа за кабелна телевизия в гр. Смядово, област Шумен
Подкрепи:

Финансово стимулиране на всеки кръводарител от община Смядово през кампания
2014
Одобри:
 Бюджетната прогноза на Община Смядово за периода 2015-2018 в частта за
местни дейности
 Актуализирана бюджетна прогноза на община Смядово за периода 2014 г. 2017 г. в частта за местни дейности
 Разходите за командировки на кмета на община Смядово
 Отпускане на еднократна финансова помощ.
 Актуализиране на бюджет 2012 г. , 2013 г. ,2014 г. , 2015 г. по дейности и
параграфи
 Корекция в разпределението на целевата субсидия и собствените бюджетни
средства за капиталови разходи в Община Смядово през 2012, 2013, 2014,
2015
 Спортен и Културен календар на община Смядово.
Присъствието в заседанията на общинските съветници беше редовно.
Отсъствието от заседанията са по уважителни причини. До момента няма
непроведени заседания поради липса на кворум.
Становищата внесени за разглеждане от Общинският съвет са свързани с
решаване на въпроси, отнасящи се до управлението на общинската собственост,
общинския бюджет и инвестиционната програма, строителство и екология, култура,
здравеопазване, образование, актуализация на нормативната уредба, участие в
проекти.
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На десетото общо събрание на Националната асоциация на
председателите на общински съвети в Република България, председателя на
Общински съвет Смядово-Маргарита Киранова бе избрана за член на
Управителния съвет. В това си качество присъствах на редовните заседания на УС.
На заседанията се разглеждаха въпроси свързани с промените в законодателството
на Република България и синхронизиране на местните нормативни актове;
сътрудничество и посредничество между общинските съвети при разработването на
обща стратегия и реализиране на програми за укрепване на местното
самоуправление и гражданското общество, както и за устойчиво развитие на
органите за местно самоуправление.
В заключение искам да благодаря на всички колеги за отговорното
отношение към ангажиментите им като общински съветници. Благодаря на Кмета
на общината – г-жа Иванка Петрова, на кметовете, кметските наместници и
служителите в Общинска администрация за ползотворната съвместна дейност. На
всички тях и гражданите на община Смядово желая здраве, успех и ползотворна
работа.

МАРГАРИТА КИРАНОВА
Председател на Общински съвет Смядово
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