ОТЧЕТ
ОТ МАРГАРИТА ГЕОРГИЕВА КИРАНОВА – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ – СМЯДОВО ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СВЯДОВО И
НЕГОВИТЕ КОМИСИИ ЗА ПЕРИОДА 01.01.2013 г. – 30.12.2013 г. съгласно чл.27,
ал.6 от Закона за местнотосамоуправление и местната администрация
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
адвминистрация, в-к «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 01.01.2013 г. – 30.12.2013 г. Общински съвет – Смядово е провел
12 редовни заседания и едно извънаредно. На едно от тях бе връчено почетно звание на
д-р Ангел Грънчаров.Проведени са 12 заседания на Председетелския съвет, по 12
заседания на Постоянните комисии към Общински съвет и по 8 заседания на
Специализираните органи към Общинския съвет.
За разглеждане в заседанията на Общинския съвет са внесени 58
предложения. Взетите решения са 58.
Съгласно плана за работа и правомощията му Общински съвет Смядово
Прие:
Наредба за
Наредба за
Наредба за отдаване под наем на земите от
общинския поземлен фонд и земите по чл.19 от Закона за собствеността и
ползването на земеделските земи и приемане на нова Наредба за
стопанисване и управление на земеделските земи от общинския поземлен
фонд и земите по чл.19 от Закона за собствеността и ползването на
земеделските земи.
Програма за развитие на читалищната дейност в община Смядово през 2013
година.

Програма за управление и разпореждане с общинската собственост за 2013
година.
Общинска програма за закрила на детето в община Смядово за 2013 г.
Програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на
територията на община Смядово 2013-2015 година.
Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергията от
възобновяеми източници и биогорива в община Смядово за периода 2013-2015
година.
Отчет за дейността на Общински съвет – Смядово и на неговите комисии за
периода 01.07.2012 г.-31.12.2012 година
Отчет за изпълнение на решенията на ОбС- Смядово от общинска
администрация за периода 01.07.2012 г. -31.12.2012 г.
Отчет за изпълнението на Програмата за управление и разпореждане с
имоти-общинска собственост за 2012 година.
Отчета за изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове на
община Смядово за 2012 г.
Бюджета на Община Смядово, Инвестиционната програма за финансиране на
капиталовите разходи и извънбюджетните сметки и фондове за 2013 г.
Предложение относно извършване на вътрешна компенсирана промяна
между обекти по Инвестиционната програма за капиталовите разходи на
община Смядово за 2013 година.
Приемане на годишните финансови отчети за 2012 година на търговските
дружества с общинско участие.
Измени и допълни:
Промяна в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и
цени на услуги на община Смядово.
Допълване на Програмата за управление и разпореждане с общинската
собственост за 2013 година.
Утвърди:
Промяна в състава на Местната комисия за жилищно-спестовни влогове.
Утвърждаване на начална тръжна цена, тръжни условия, тръжна
документация и комисия за продажба на имот – частна общинска
собственост (земеделска земя в землището на с.Янково).
Даде съгласие:
Кандидатстване на община Смядово с проектно предложение по подприоритет
1.3 на Оперативна програма „Административен капацитет”- „Ефективна
координация и партньорство при разработване и провеждане на политики”
Предложение относно предварително съгласие
Предложение относно предварително съгласие
Предложение относно предварително съгласие
Предложение относно издаване Запис на заповед от кмета на община Смядово в
полза на Държавен фонд “Земеделие” - Разплащателна агенция във връзка с
авансово плащане по проект за първоначално залесяване на неземеделски
земи по мярка 223 от Програмата за развитие на селските райони 2007 –
2013.
Предложение относно издаване Запис на заповед от кмета на община Смядово в
полза на Държавен фонд “Земеделие” - Разплащателна агенция във връзка с
авансово плащане по проект по мярка 226 от Програмата за развитие

на селските райони 2007 – 2013
Удостои:
На заседание на общинския съвет бе връчено почетното звание“Почетен
гражданин на град Смядово ”на д-р Ангел Грънчаров.
Коригира:
Допълване на Решение №............2013 година на Общински съвет – Смядово.
Допълване на Решение № ...............година на Общински съвет – Смядово.
Допълване на Решение №.................– Смядово.
Възложи:
ЧОП
Предложение относно делегиране права на кмета на община Смядово да
упълномощи лицензирани лесовъди (горски надзиратели) да издават
превозни билети за транспортиране на дървесина, добита от общинските
горски територии
Разпореждане с общинска собственост:
Продажба на земеделски земи – общинска собственост, .......
разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи
Предложение относно промяна предназначението на земеделска земя за
неземеделски нужди с цел разширение на Гробищния парк на гр.Смядово.
Предложение относно продажба придаваема част – общинска собственост.
Предложение относно предоставяне за безвъзмездно управление на част от
имот – публична общинска собственост.
Предложение относно предоставяне на имот, публична общинска
собственост, за безвъзмездно управление от полицията
Предложение относно ползване на дървесина от общински горски територии
във връзка със снабдяване на жителите на община Смядово.
Предложение относно предоставяне за безвъзмездно управление на част от
имот публична общинска собственост за административните нужди на
Общинска служба „Земеделие” гр.Смядово.
Предложение относно предоставяне за безвъзмездно управление на част от
имот частна общинска собственост за нуждите на Дирекция за социално
подпомагане гр.Смядово.
Подкрепи:
Предложение относно предоставяне на дърва за огрев на ветераните.
Предложение за приемане бюджета на Община Смядово, Инвестиционната
програма за финансиране на капиталовите разходи и извънбюджетните сметки и
фондове за 2013 г.:
След направени предложения бяха допълнени Спортния и Културния календар на
община Смядово за 2013 година. Прие се при разпореждане с общински недвижими
имоти от населените места на територията на община Смядово – 50 % от постъпилите
приходи да бъдат изразходвани целево за благоустройствени нужди в съответните
кметства или населените места с кметски наместници.
След проведените разисквания бюджета на Община Смядово, Инвестиционната
програма за финансиране на капиталовите разходи и извънбюджетните сметки и
фондове за 2013 г. бе приет с ... гласа „за”, „против”-..... „въздържали се”- ....

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 общински съветници за
отговорното отношение към ангажиментите им както в заседанията на комисиите, така
и за участието им в специализираните органи. 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 2014 г.

