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ОТЧЕТ
от
МАРГАРИТА ГЕОРГИЕВА КИРАНОВА
Председател на Общински съвет Смядово
08.12.2014 г.

ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СМЯДОВО И НЕГОВИТЕ КОМИСИИ
ЗА ПЕРИОДА 01.07.2014 г. – 31.12.2014 г. съгласно чл. 27, ал. 6 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация

Отчет за дейността на Общински съвет Смядово 01-07-2014 – 31-12-2014

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 01.07.2014 г. – 31.12.2014 г. Общински съвет Смядово е
провел 6 редовни заседания. Проведени са 6 заседания на Председетелския съвет,
по 6 заседания на Постоянните комисии към Общински съвет.
За разглеждане в заседанията на Общинския съвет са внесени 57
предложения. Взетите решения са 57, съответно:
 По Протокол № 8 – 30
 По Протокол № 10 – 10
 По Протокол № 11 – 13
 По Протокол № 12 – 4, общо 57 решения
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Съгласно плана за работа и правомощията му Общински съвет Смядово
Прие:
 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
 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, 2014г.
 Предоставяне на информация за изготвени и приети проекти и усвоени
средства от програмите, финансирани със средства от Европейския съюз за
периода от 01.01.2014г. да 30.09.2014г.
 Отчет на Общинската комисия за обществен ред и сигурност при Община
Смядово за 2014г.
 Отчети за дейността и проблемите на клубовете на пенсионера и клуба на
инвалида в община Смядово
Измени и допълни:
Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на
услуги
Наредбата за отпускане на еднократни финансови помощи на жители на
община Смядово
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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»



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 за учебната 2014/2015
година
Даде съгласие:

 Промяна на характера на собствеността от публична в частна общинска
собственост на недвижим имот Трафопост „Сеносушилня“ /Кравекомплекс/,
гр. Смядово
Разпореждане с общинска собственост:
o Начин на ползване на дървесина в отдел 250“о1“ от горските територии,
собственост на Община Смядово
o Продажба на поземлен имот № 010308, землище с. Риш, площ 2,556 дка,
НТП: нива
o Продажба на поземлени имоти, находящи се в землище с. Риш, местност
„Ясак-Север“, с начин на трайно ползване – нива
o Продажба на поземлен имот №018173, землище с.Веселиново, площ 3.838
дка, НТП: нива
o Продажба на поземлен имот № 000635, землище с. Риш, общ. Смядово, площ
13.481 дка, НТП: пустееща необработваема земя
o Продажба на поземлени имоти, находящи се в землище с. Риш, община
Смядово с начин на трайно ползване – нива
o Продажба на поземлен имот № 000237, землище с. Александрово, местност
„Червеница”, площ 10.428 дка, НТП: ерозирано трайно насаждание
3

Отчет за дейността на Общински съвет Смядово 01-07-2014 – 31-12-2014

o Продажба на поземлен имот №088004, землище с. Александрово, община
Смядово, местност „Червеница”, площ 34.002 дка, НТП: овощна градина –
терасирана
o Продажба на поземлен имот №000585, землище с.Веселиново, община
Смядово, площ 33.477 дка, НТП: пустееща необработваема земя
o Продажба на поземлен имот № 000227, землище с.Веселиново, община
Смядово, площ 83,206 дка, НТП: пустееща необработваема земя
o Продажба на поземлен имот № 000601, землище с. Риш, община Смядово,
площ 22.945 дка, НТП: изоставена нива
o Продажба на поземлен имот №000453, землище с. Риш, община Смядово,
площ 22.320 дка, НТП: пустееща необработваема земя
o 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 ШуменКомунари и правилното отразяване на поземлени имоти, общинска
собственост
o 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
o Учредяване право на преминаване и прокарване на кабелна електроннасъобщителна мрежа за кабелна телевизия в гр. Смядово, област Шумен
Одобри:
 Актуализиране на бюджет 2014г. по дейности и параграфи
 Корекция в разпределението на целевата субсидия и собствените бюджетни
средства за капиталови разходи в Община Смядово през 2014г.
 Разходите за командировки на Кмета на община Смядово за периода
01/01/2014 - 30/06/2014
 Отпускане на еднократна финансова помощ на 8 лица.
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Присъствието в заседанията на общинските съветници е 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.
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, успешна и ползотворна
2015 г.

МАРГАРИТА КИРАНОВА
Председател на Общински съвет Смядово
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