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        В този брой ще четете
   
     ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ УСПЕШНО ИЗДЪРЖА “
ИЗПИТИТЕ” ЗА СЕРТИФИКАТ ЗА КАЧЕСТВО НА 
УСЛУГИТЕ ISO 9001:2000

                                                    повече на 2 страница

 Определение на Административен съд гр. Шумен

                                                       повече на 3 страница                                                                               

 На 21.07.2007г./събота/ в Общинска 
администрация бе получен факс с наш вх. 2107 от 
Министъра на държавната политика при бедствия 
и аварии.  Във връзка с високия индекс на 
ултравиолетово лъчение, очакваните температури 
над 40 градуса бяха предприети действия за 
опазване здравето и живота на гражданите от 
рисковите групи. Със съдействието на общинския 
съветник г-жа Невянка Димитрова и г-жа Надя 
Господинова бяха изготвени списъци на хората с 
увреждания. Същите бяха информирани от 
служител в ОбА за услугата, предоставена им от 
Общината.
    От 22.07.2007г./неделя/ нуждаещите се граждани 
можеха да ползват климатизираните помещения 
във Възрожденски комплекс, оборудван с 
телевизор.
     Със Заповед №427/23.07.2007г. на Кмета на 
Община Смядово временно се преместват Клуба 
на инвалида и Клуба на пенсионера във 
Възрожденски комплекс. Здравното обслужване се 
осъществява от Симона  Маринова от 09.00 до 
18.00 часа.   Църковното настоятелство към храм  “
Св.Архангел Михаил” предостави за ползване 
трапезарията към храма и необходимата кухненска 
посуда. БЧК осигури 50 л. минерална вода, а 
фирма ЕВРОТРАНС дари хранителни продукти за 
обяда на посетителите. Храната се приготвя в 
Домашен социален патронаж.
     Госпожа М. Киранова-Кмет на Община  Смядово 
изказва благодарност на църковното 
настоятелство към храма и фирма ЕВРОТРАНС, 
Домашен социален патронаж за оказаната помощ.
 Г-жа Маргарита Киранова изказва благодарност на 
църковното настоятелство, фирма “Евратранс” и 
домешен социален патронаж за оказаното 
съдействие.

                                                                              Смядово             

 ISO 9001:2000

СПЕШНИ МЕРКИ СРЕЩУ 
ГОРЕЩИНАТА В СМЯДОВО

ЩЕ ОБЯВИ ЛИ КМЕТА БЕДСТВЕНО ПОЛОЖЕНИЕ В ОБЩИНА СМЯДОВО?
ЗА И ПРОТИВ

 Водоснабдяването на село Жълъд е изградено 
през шейсетте години и се осъществява от 
карстов извор с дебит 0,750 л/сек, който силно 
се влияе от атмосферните условия. При всяко 
засушаване намалява до 0,200 л./сек., което 
налага целогодишен режим за подаване на 
водни количества.
На базата на извършени през 1983 год.
хидрогеоложки проучвания, през       1992 год. на 
“Аква-Шумен” ООД – гр.Шумен е възложено 
изграждането на тръбен кладенец на около 1 км 
северно от с.Жълъд, в дясната тераса на река 
Камчия, който има експлоатационен дебит 2.00 
л./сек. – достатъчен за задоволяване питейно-
битовите нужди на населението.                                        
Работния проект за обекта, включващ сграда на 
бункерна помпена станция над тръбен 
кладенец, тласкателен стоманен водопровод – 
1020 м.л. с преминаване под Ж.П.линията 
Шумен-Комунари, хлораторна станция при 
съществуващ  водоем – 100 м.куб, ел.
захранване ниско напрежение до хлораторна 
станция и сигнална линия от помпена станция 
до напорен водоем е изготвен през 1993 год. и  
през 1994 год. започва реализацията му. 
Строителството е замразявано многократно 
поради затруднения свързани  с 
финансирането .
Едва през 2003 година Строително-монтажните 
работи са завършени и Държавна приемателна 
комисия назначена със Заповед №283 от 
12.08.2003 год. на Началника на Дирекцията за 
национален строителен контрол гр.София 
взема Решение за приемането на строежа и е 
предложено да се издаде разрешение за 
ползване. 
Началника на ДНСК-София спира 
административното производство по 
издаването му със Заповед №488/23.09.2003 год  
до завършване процедурите по: 
- промяна предназначението на 
земеделски земи за неземеделски нужди и 
утвърждаване трасета на електропровод и 
водопровод по реда на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ. 
- учредяване на Санитарно-охранителна 
зона около водоизточника по Наредба № 3 от 
2000 год.
- издаване разрешение за водоползване 
по реда на Закона за водите.

Възражението на общината направено с 
мотивирано писмо             изх.№ 04.00-76/15.09.04 
год. до Министъра на МРРБ -  не беше уважено.
По   първата    процедура   вече   има   Решение   
на   Комисията   за  земеделски земи. 
 За останалите две е възложено на “АКВА-
Шумен” ЕООД гр.Шумен да извърши 
хидрогеоложко проучване, като изготви доклад 
за оценка на  експлоатационните ресурси, 
проект за добив на подземни води  от 
водоизточника и проект за санитарно-
охранителните зони около него по Наредба № 
3/2000 год.
С писмо изх.№115/07.06.2004 год. - Обяснителна 
записка “Аква-Шумен” ООД ни уведомява, че  
след  извършените проучвателни работи се 
установява спадане дебита на кладенеца до 
0.075 л/сек. , причина за което са  липсата на  
експлоатация  в  продължение  на     10 години, 
наличие на утайки и пясъци  /около 1.0 м./ в 
прифилтровата част на кладенеца и др., което 
прави невъзможно изготвянето на съответната 
документация.
За подобряване състоянието на кладенеца и 
увеличаване дебита му беше необходимо 
прилагане на специални методи за регенерация 
Липсата на подходяща техника в Шуменския 
регион забави почистването , но към  23.12.2004 
год.  дебита му е възстановен и той 
практически е неизчерпаем.
Междувременно “АКВА-Шумен” ЕООД гр.
Шумен беше приватизирано и това наложи 
изготвянето на документацията да бъде 
възложено на друг изпълнител – „
Аквагеоконсулт” ЕООД  гр.Шумен.
Към края на м.февруари 2006 год. тя е 
изготвена и със Заявление        изх. № 24.00-
96/09.03.2006 год. и Заявление изх.№ 24.00-
97/09.03.2006 год. до Директора на басейнова 
дирекция за черноморски район  гр.Варна са 
заявени, съответно откриване на процедура за 
учредяване на санитарно-охранителни зони 
около водоизточника и издаване на 
разрешително за водоползване.
Разрешението за водоползване е получено на 
01.06.2007 год.
Заповед за учредяване на СОЗ към днешна 
дата не е получена.
                                                                инж. Кр. Кръстев

- НОВОТО БЕДСТВИЕ СУШАТА -
ВОДОСНАБДЯВАНЕ В С.ЖЪЛЪД

     Има ли бедствие – СУША – в община Смядово?
   На 21 юли /събота/ министър Емел Етем с факс ни 
предупреди за очакваните високи температури през 
идващите дни, съпроводени с вредното въздействие върху 
хората на ултравиолетовите лъчи. Кмета на общината – г-
жа Маргарита Киранова- спешно свика заседание на 
Кризисния общински щаб. На заседанието присъстваха 
лично петима членове на щаба, представители на 
заинтересованите държавни институции, общински 
съветници, членове на Клуба на инвалида и Клуба на 
пенсионера.
   На заседанието се разисква обстановката в общината в 
резултат на продължителното засушаване и очакваните 
високи температури и предприемане на необходимите 
мерки.                                                          
                                                                                       продължение на 4 стр.
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ВНЕЗАПНА ПРОВЕРКА ПО СИГНАЛ  
В 6 ЧАСА СУТРИНТА В 
ДВПР ЧЕРНИ ВРЪХ!!!

   В  изпълнение на Заповед № РД 01 – 642 / 02.07.2007 г. на Изпълнителния 
директор на Агенцията за социално подпомагане, комисия в състав :
     1. Даниела Ивкова – главен инспектор в Агенцията за социално 
подпомагане;
     2. Виляна Маркова - главен инспектор в Агенцията за социално 
подпомагане;
извърши на 05.07.2007 г. и 06.07.2007 г. комплексна  внезапна проверка в Дом 
за възрастни с психични разстройства – с.Черни връх , която включваше:
        1. Обща организация на работа в институцията;
        2. Стандарти за издръжка;
        3.  Стандарти и критерии за обслужващ персонал;
        4. Стандарти и критерии за хранене;
        5. Санитарно-хигиенно състояние на институцията;
        6. Организация на социалното обслужване;
        7.  Стандарти и критерии за здравни грижи;
     8. Формиране, изчисляване и събиране на таксите за ползване на 
социални услуги в институцията;
       В момента на проверката в Дома са настанени 108 жени с  психични 
проблеми.
    В 6.30 ч. сутринта комисията извърши засичане на хранителните продукти 
от междинния склад, предстоящи да се вложат за деня и констатира следното
- всички хранителни  продукти по калкулационна ведомост и требвателен лист 
бяха в наличност и съответстваха на необходимия изписан грамаж.
- извършена беше проверка в складовете за хранителни продукти, при която 
не се установиха липси и хранителни продукти с изтекъл срок на годност.
- Личната хигиена на настанените лица е добра. Къпането се извършва по 
график всяка седмица, а при необходимост и по често. Отговорни за 
хигиената на потребителите на социални услуги са дежурните санитари. В 
двете сгради на специализираната институция има постоянно течаща топла 
вода, осигурена от електрически бойлери.
-  В момента на проверката спалното бельо беше сменено. В индивидуалните 
шкафчета на потребителите се съхраняваха тоалетни принадлежности. На 
всички лица бяха осигурени индивидуални хавлиени кърпи. Постелния 
инвентар се съхранява в спалните помещения в гардероби, с приспособления 
за заключване.
- Медицинското обслужване в дома се извършва от един медицински 
фелдшер, една главна и 7 медицински сестри с необходимото медицинско 
образование. Всички настанени лица имат един личен лекар – д-р Димитров, 
с регистрирана медицинска практика в с.Янково. Същият ги посещава един 
път месечно. При необходимост от спешна помощ се ползват услугите на 
ЦСМП в Смядово. Домуващите се наблюдават и от д-р Хринчева – психиатър
Стоматологичното обслужване на настанените лица се осъществява от д-р  
Янкова със стоматологична практика в с.Янково.
   При извършената проверка не бяха установени липси, както и лекарства с 
изтекъл срок на годност. В специализираната институция се извършва 
трудотерапевтична и рехабилитационна дейност с настанените лица. За 
осъществяване на своята дейност социалния работник е разработил месечни 
програми за социална дейност с включени социално-битови дейности и 
културно-масови мероприятия. Разработени са и образователни програми за 
лица с психични разстройства и за лица с умствена изостаналост.
   В резултат на извършената проверка  са направени следните изводи:
1. В  Дом за възрастни с психични разстройства –с.Черни връх е 
създадена добра организация на работа;
2. Директорът на специализираната институция осъществява контрол по 
отношение работата на съответните длъжностни лица в дома  и това 
води до повишаване качеството на предоставяните социални услуги;
3. Предоставяните социални услуги в ДВПР - с. Черни връх, 
съответстват на стандартите и критериите за предоставяне на социални 
услуги , вписани в ППЗСП.
 4.  Санитарно-хигиенното състояние в специализирана институция е на 
необходимото ниво.                                                                                  В.Жечева

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ УСПЕШНО ИЗДЪРЖА 
“ИЗПИТИТЕ” ЗА СЕРТИФИКАТ ЗА КАЧЕСТВО НА УСЛУГИТЕ 

ISO 9001:2000
  Ръководството на Общинска администрация и служителите 
успешно преминаха последния етап от процедурата за 
сертифициране по ИСО 9001:2000. Госпожа Киранова-кмет на 
Община  Смядово, г-жа Жечева-зам. кмет, инж. Недялкова-секретар 
г-жа Христова и инж. Кръстев бяха “изпитвани” от одиторите на 
GCS-България ООД на финалния пети етап за сертифициране и 
придобиване на сертификат.
  ISO (International Organization for Standardization – www.iso.ch) е световно обединение 
на националните органи по стандартизация от различни страни. ISO разработва 
доброволни стандарти, които дават добавена стойност на всички видове икономически 
дейности. Стандартите ISO допринасят за развитието, производството/доставката на по 
безопасни и опазващи околната среда продукти и услуги, които улесняват 
международната търговия и правят икономическите участници безпристрастни. 
     ISO 9001:2000 е един от най-популярните в света стандарти. Изискванията му се 
спазват от над 776 000 организации в 161 държави. ISO 9001 отдавна се е превърнал в 
международен еталон за управление на качеството в бизнес отношенията. Целта на 
стандарта е да подкрепи организациите в стремежа им за „управление на качеството”, 
което означава, че те трябва:
          • Да задоволяват изискванията за качество на клиентите;
          • Да спазват нормативните изисквания;
          • Да повишават удовлетвореността на клиентите;
          • Непрекъснато да подобряват дейността си.
    Стандартът си е спечелил международна репутация като „основополагащия стандарт 
за системи за управление”, който може да бъде да бъде прилаган във всяка 
организация, голяма или малка, независимо от естеството на дейността.  Стандартът 
осигурява рамка от изисквания за управление, които позволяват на организацията да се 
фокусира върху изискванията на клиента, управлението на процесите и непрекъснатото 
усъвършенстване.

    ПОЛЗИТЕ:
          • поддържане на постоянно качество на продукта/ услугата и съответствие с 
нормативните изисквания;
          • непрекъснато прилагане на добрите практики;
          • осигуряване на удовлетворение и добавяне на стойност за клиента;
          • международно признание за модела на управление на дейността.
    ISO 9001:2000 се основава на осемте принципа за управление на качеството. Тези 
принципи могат да се използват от висшето ръководство като рамка за постигане на 
непрекъснато усъвършенстване.
           •  Принцип 1 – Фокус върху клиента
           •  Принцип 2 – Лидерство
           • Принцип 3 – Увличане на хората
           • Принцип 4 – Процесен подход
           • Принцип 5 – Системен подход към управлението
           • Принцип 6 – Непрекъснато усъвършенстване
           • Принцип 7 – Фактически подход при вземане на решения
           • Принцип 8 – Взаимно изгодни отношения с доставчиците
      ЕТАПИ НА РЕАЛИЗАЦИЯ НА СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ (СУ) до придобиването на 
сертификат по различните стандарти:
1 ЕТАП Одит на състоянието:
           • провеждане на първоначално обучение;
           • първоначален одит за установяване на съответствие на действащата система 
с изискванията на конкретния стандарт;
           • анализ на състоянието и определяне на структура на СУ;
           • разработване на графици за изпълнение на разработката, изготвяне на всички 
необходими документи по изграждането на СУ – заповеди, програми и др.;
2 ЕТАП Разработване на документите от СУ:
           • разработване на документите от СУ - процедури, оперативни документи, 
наръчник и др.;
           • поетапно приемане на документите от съвместни работни екипи;
3 ЕТАП Внедряване:
           • провеждане на обучение по внедряване;
           • извършване на одити по елементите от стандарта при внедряването на 
системата;
           • извършване на изменения в документите при установена необходимост по 
време на одитите;
4 ЕТАП Функциониране:
           • провеждане на обучение на вътрешни одитори;
           • извършване на вътрешни одити; 
5 ЕТАП Сертифициране и придобиване на сертификат:                                                                                                                              
(извършва се от сертификационна организация) участие в избора на сертификационна 
организация и по време на извършване на сертификационния одит; отстраняване на 
евентуални забележки от одита
  Сертификационната фирма винаги е трета независима страна. Консултантската и 
сертификационната дейност не могат да бъдат извършвани от една и съща организация 
или от свързани организации.
  След като премина успешно през първите четири етапа на 23.07.2007г. бе направено и
сертифицирането на Община Смядово. То се извършва от GCS България ООД.
Придобиването на сертификата ще очакваме в едно седмичен срок, а международния
сертификат  в рамките на един месец.
   Въпреки че сертифицирането по ИСО е доброволен акт на различните 
организации, по този начин, предприемайки тази стъпка, Общинска 
администрация Смядово демонстрира способността си да предоставя 
непрекъснато услуги, които да отговарят на клиентските и приложимите 
нормативни изисквания и се стреми непрекъснато да повишава 
удовлетвореността на клиента. 
   Сертификатът ISO 9001:2001 по самия си замисъл служи за двигател на постоянното 
усъвършенстване в качеството на предоставяните услуги. Той създава необходимост 
непрекъснато да се измерват и усъвършенстват вътрешните процеси. Непрекъснатото 
усъвършенстване е една от основните цели на качеството. 
  В стандартите са залегнали основни ценности: поставяне на клиента в центъра на 
внимание, добро ръководство, ангажираност на служителите на всички нива с контрола 
върху качеството, непрекъснато усъвършенстване и положително управление на 
взаимоотношенията със сътрудниците. Ето защо целият ни процес е разработен с една 
цел: да предложим услуга, която достига и надминава очакванията на клиента.                                                                
                                                                                                                                 К. Недялкова 

ОБЯВЛЕНИЕ 

        Дирекция „Специализирана администрация” при Община Смядово 
на основание чл.128,  ал.3 от Закона за устройство на територията 
съобщава на заинтересованите собственици, че в Общината,  стая №2  
е изложен проект за изменение на Подробен устройствен план – План 
за регулация на УПИ V - 236 и VI – 236, кв. 71, по плана на с.Риш, 
Община Смядово, Шуменска област.
     Каним  Ви да направите съответната справка. Изменението засяга 
Вашите имоти и представлява интерес за собствениците на УПИ 
относно границите на имотите, начина на тяхното застрояване и други 
подобни. 
       При явяването Ви е задължително да носите документи за 
собственост, както стари скици и други за сведение. Ако имотът е станал 
наследствен, при посещението, молим да представите данни за 
имената и адресите на наследниците или пълномощно от тях.
        На основание чл. 128 ал.5 от ЗУТ, възражения по проекта могат да 
се правят в 14 /четиринадесет / дневен срок от подписването в 
техническа служба или от получаване на настоящото обявление по 
пощата с обратна разписка.  
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  ВАЖНО!!!!
       Държавно лесничейство “Смядово
” съобщава, че всяка сряда до края на 
месец август 2007 година ще се издават 
позволителни за сеч по тарифна такса 
на корен за местно население на лицата
, фигуриращи в списъците издадени от 
Общинска администрация Смядово. 
 Допълнителна информация 
можете да получите в сградата на 
Държавно лесничейство “Смядово”.

   С констативен Акт №2 от 09.01.2006г. е констатирано, че в кв.51, 
в поземлен имот 849, част от УПИ  I I I - жилищно строителство и 
на част от тротоарната площ са поставени 2 броя метални жп 
контейнери / склад за строителни материали/, собственост на 
Николай Ламбов Кулев незаконно, без  разрешение за 
поставяне и без писмено съгласие от собственика на 
общинския имот. Нарушени са чл.56 ал.1 и ал.2 и чл.56 ал.5 от 
ЗУТ. Въз  основа на този Констативен Акт е издадена Заповед №
25/17.01.2006г., с която Кмета на Община Смядово нарежда да 
бъдат премахнати незаконно поставените преместваеми обекта
-2 броя ЖП контейнери. Определен е срок за доброволно 
премахване до 27.01.2006г. на основание чл.57а, ал.6 от ЗУТ и 
ако това не стане да се пристъпи към чл.57а ал.7 от ЗУТ за 
принудително премахване на обектите за сметка на собственика
Със Заповед №122/13.03.2007г. на Кмета на Община Смядово е 
назначена комисия, която да предприеме необходимите 
действия за принудително премахване на незаконно 
поставените обекти. С писмо изх.№178/02.03.2007г. Николай 
Ламбов Кулев е предупреден, че на 14.03.2007г. ще бъде 
изпълнена Заповед №25/17.01.2007г. принудително и 
контейнерите трябва да бъдат опразнени от строителни 
материали и оборудване. Заповедта е изпълнена

П О К А Н А
На основание чл. 23, ал.4, т.1 от ЗМСМА на 31.07.2007г. от 09.30 часа в Ритуална 
зала Смядово  ще се проведе заседание на Общински съвет – Смядово при следния 
ДНЕВЕН РЕД
1. Приемане отчета за касово изпълнение на бюджета за периода 01.01 – 30.06.2007
г. на Община Смядово.
2. Актуализация в поименния списък на капиталовите разходи.
3.Допълнения и изменения в Наредбата за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество. 
4.Продажба на общинско жилище на наемател настанен в него по административен 
ред
5.Продажба чрез търг УПИ  ІІІ кв.63, по плана   на
с. Риш
6.Докладни и питания.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ №298 НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД            
от миналия брой

                         СЪОБЩЕНИЕ
   Отдел “Социална закрила” гр.Смядово  
уведомява жителите на общината, че молби за 
отопление с дърва за сезон 2007 / 2008 г. ще се 
приемат до края на месец август 2007 г.
До този момент са приети 640 молби, от които са 
обработени 500,   а на 40 от тях е даден отказ.  35 
ваучера вече са реализирани  и продължава 
изпълнението им.

Дирекция Бюро по труда – гр. Велики 
Преслав

Ви информира, че във филиал Смядово
са обявени следните  свободни работни 

места
на територията на Община Смядово:

1 .  Директор на ЦДГ -1 бр.
2 .  Апаратчик -хим.процеси - 1бр.
3.  Апаратчик -хим.процеси - смесване - 
2 бр.
  Дирекция  Бюро по труда – гр. Велики   
Преслав филиал Смядово набира 
кандидати за следните курсове за 
професионално обучение:
1.Готвач
2.Парково строителство и озеленяване
3.Външни облицовки и настилки
4.Компютърна грамотност – 
Текстообработка
  Подробна информация можете да 
получите във филиала на  Дирекция Бюро 
по труда в Смядово или на тел. 21-95.
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Сред плеядата титани на 
нашата национална 
революция като най- ярка 
звезда свети името на 
Левски, което озарява пътят 
на българската история и 
храброст. Не живя много на 
този свят, но животът му 

бурен живот за завиждане. Духът на Левски не го 
задържа на едно място. Той вечно търси и винаги 
намира. Белград, Легията на Раковски, Одеса, 
Влашко, Букурещ, сподвижник на Ботев и други 
български революционери, участие в български чети в 
Балкана, обикаля цяла България, увлича след себе си 
с поведение, убеждение без принуда и без страх, за 
да се стигне до паметната 1876г., когато априлци 
верни на свещената клетва, вдигат народа ни на 
въоръжено въстание.
Пътят му до залавянето се характеризира с 
градивност, себеотрицание, реални мисли и стремеж 
към свобода и правда.
Пътят от Къкрина до черното бесило е най-краткият 
откъс от неговата светла голгота, който не с тръни, а с 
рози и най-хубави цветя ще бъде осеян в съзнанието 
на българският народ.
Денят 27 декември 1872 година- залавянето му 
остава в българската история като ден, белязан със 
знака на вечността. Осъждането и обесването му-
безсмъртие на безсмъртността.
Днес, когато отбелязваме 170 годишнината от 
рождението на Левски, се прекланяме пред неговата 
светла памет и с вдигнати нагоре ръце с глас направо 
от сърце и душа се обръщаме

 170 години от рождението на 
Васил Левски

                                    Апостоле,
Ти беше вихър в една неравна борба, ти беше огън 
що не угасва, ти беше светлина в една тъмна епоха  
светлина, която бури, ветрове, злъч и мъст не 
помрачиха.
Ти посочи пътя на спасението на хората.
Ти вдъхна в душите на людете вярата за 
разрушението на робските вериги, тежали върху 
техните рамене векове наред.
Ти начерта посоката към любовта, уважението и 
вечната признателност между и към всички 
населници на земята.
Ти превърна малкия плах светилник на 
манастирската свещица в огромен пламък, в 
неугасим пожар,който обхвана цялото битие на 
един изстрадал и неоправдан народ, пламък, който 
се всели и разрастна в душите ни за една величава 
борба за свобода, увереност в силите за победа 
над неправдата човешка.
Ти увисна със страшна сила на бесилото, за да 
живеем ние, за да живее България.
Сега стоиш високо на пиедестала на безсмъртието
, недостижим от никого до сега.
Няма сила,която да те изтръгне от нашите сърца!
Слава, вечна слава и дълбок поклон!
А ние да се отърсим от нашите негативни 
настроения, алчни убеждения и насъщни живелици 
и трезво да помислим върху думите на Апостола:
Ако ще и патки да пася.
Поколения, да покажем на дело, че сме достойни 
негови следовници.

                                                                 Митко Филипов

          Кмета на Общината – г-жа Маргарита Киранова поиска информация от отговорника на ЦСМП 
гр Смядово – Николай Каров и от техническия ръководител на „ВиК” клон Смядово – Неделчо 
Чилингиров.
 Николай Каров информира присъстващите, че за последните 24 часа в спешна 
медицинска помощ са постъпили 10 обаждания, от които половината са от хора със сърдечно-
съдови заболявания и хипертоници.
  Техническия ръководител на “ВиК” – клон Смядово Неделчо Чилингиров уведоми 
присъстващите, че в гр.Смядово режим на водоподаването няма. Към настоящия момент - събота 
селата Риш, Веселиново, Александрово и Ново Янково са на режим, а от понеделник на режим ще 
бъде и с.Черни връх. От изложеното се обобщи, че от десет населени места в общината 5 от тях 
са на режим, което представлява 50% от населените места. 
 Насрочено бе ново заседание за 24 юли 2007 год., за което членовете на щаба да 
подготвят писмени доклади за състоянието в ръководената от тях сфера., като се поканят 
кметовете и кметските наместници, ръководството на Общински съвет – Смядово и 
регистрираните земеделски производители.
 На 24 юли от 10.00 часа в Ритуална зала Смядово се проведе заседание на Щаба, на което 
доклади представиха: мед.фелдшер Николай Каров – Отговорник ЦСМП – Смядово; гл.инспектор 
инж.Живко Донков – Началник звено “Пожарна безопасност и защита на населението” – Смядово 
гл.инспектор Венцислав Асенов – Началник Полицейски участък Смядово; майор Георги Стоев – 
Заместник командир на поделение 22720 – Смядово; инж. Петю Драгоев – Директор на Държавно 
лесничейство Смядово. Доклад за състоянието на водоподаването в Община Смядово за 
питейни и битови нужди представи Неделчо Чилингиров – техник, “В и К” ООД – клон Смядово. Те 
изразиха становище, че параметрите на засушаването и високите температури не са кризисни и 
не изискват обявяване на бедствено положение в Община Смядово.
 На противоположно становище обаче застана Началника на Общинска служба“Земеделие 
и гори” – инж.Недко Велинов, като обяви минималните добиви, получени след жътвата на 
есенниците в общината и лошото състоянието на пролетните култури. Той беше подкрепен от 
Иван Радкев, Калинка Жечева, Милена Русева. Към тях се присъединиха присъстващите 
земеделски производители: Чавдар Кайков, Десислава Орманова, Румен Русев, Кънчо Герчев, 
Николинка Величкова, Руси Русев, Боян Севев, Лиляна Кайрякова, Борислав Асенов, Дочо Жечев 
Исмаил Исмаил.    

 За да се представи коректно обстановката на засетите площи в общината, на заседанието 
се реши да се изгради експертна комисия с представители на държавните и общински институции 
– инж.Н.Велинов - началник на Общинска служба “Земеделие и гори” Смядово, д-р Севи Севев – 
държавен ветеринарен лекар, г-жа Пл. Стоянова – главен специалист “Стопански дейности” в 
Община Смядово, а интересите на земеделските производители ще се представляват от Калинка 
Жечева и Милена Русева.
  В срок до първи август комисията трябва да обиколи засетите площи и отчете 
пропадналите декари от насаждения в следствие на сушата.      
 След представяне на протокол от експертната комисия Кмета на общината ще може да 
прецени има ли основания за обявяване на бедствено положение в Община Смядово. 
 А Вие как мислите?                                                                                            инж. В. Недялкова

ЩЕ ОБЯВИ ЛИ КМЕТА БЕДСТВЕНО ПОЛОЖЕНИЕ В ОБЩИНА СМЯДОВО?
ЗА И ПРОТИВ   

                                                                                                                 от 1 сраница                    

  Насрочен е търг с явно наддаване за продажба на следните 
поземлени имоти:
1.Поземлен имот № 000208, м. “Червеница”,  землище с.
Александрово, V категория, с площ от 11.075 дка, АОС № 
301/04.05.2006г., начална тръжна цена – 4463 лв. /четири хиляди 
четиристотин шестдесет и три лева/.
2.Поземлен имот № 000237, м. “Червеница”,  землище с.
Александрово, ІV категория, с площ от 10.428 дка, АОС № 
303/04.05.2006г., начална тръжна цена – 5829 лв. /пет хиляди 
осемстотин двадесет и девет лева/.
3.Поземлен имот № 087001, м. “Червеница”,  землище с.
Александрово, ІV категория, с площ от 12.976 дка, АОС № 
95/14.05.1997г., начална тръжна цена – 7254 лв. /седем хиляди 
двеста петдесет и четири лева/.
4.Поземлен имот № 088004, м. “Червеница”,  землище с.
Александрово, ІV категория, с площ от 34.002 дка, АОС № 
95/14.05.1997г., начална тръжна цена – 19738 лв. /деветнадесет 
хиляди седемстотин тридесет и осем лева/.
5. Поземлен имот № 083001, м. “Бостанлък”,  землище с.
Александрово, V категория, с площ от 16.851 дка, АОС № 
93/14.05.1997г., начална тръжна цена – 6791 лв. /шест хиляди 
седемстотин деветдесет и един лева/.
6. Поземлен имот № 000148, м. “Алашки рът”,  землище с.
Александрово, ІV категория, с площ от 3.000 дка, АОС № 
293/04.05.2006г., начална тръжна цена – 1742 лв. /хиляда 
седемстотин четиридесет и два лева/.
7. Поземлен имот № 000162, м. “Алашки рът”,  землище с.
Александрово, V категория, с площ от 3.840 дка, АОС № 
296/04.05.2006г., начална тръжна цена – 1428 лв. /хиляда 
четиристотин двадесет и осем лева/.
8. Поземлен имот № 000096, м. “Алашки рът”,  землище с.
Александрово, ІV категория, с площ от 15.462 дка, АОС № 
298/04.05.2006г., начална тръжна цена – 9308 лв. /девет хиляди 
триста и осем лева/.
9. Поземлен имот № 000093, м. “Алашки рът”,  землище с.
Александрово, V категория, с площ от 5.559 дка, АОС № 
299/04.05.2006г., начална тръжна цена – 2154 лв. /две хиляди 
сто петдесет и четири лева/.
10. Поземлен имот № 000160, м. “Алашки рът”,  землище с.
Александрово, V категория, с площ от 15.606 дка, АОС № 
300/04.05.2006г., начална тръжна цена – 6289 лв. /шест хиляди 
двеста осемдесет и девет лева/.
следните поземлени имоти:
1.Поземлен имот № 000208, м. “Червеница”,  землище с.
Александрово, V категория, с площ от 11.075 дка, АОС № 
301/04.05.2006г., начална тръжна цена – 4463 лв. /четири хиляди 
четиристотин шестдесет и три лева/.
2.Поземлен имот № 000237, м. “Червеница”,  землище с.
Александрово, ІV категория, с площ от 10.428 дка, АОС № 
303/04.05.2006г., начална тръжна цена – 5829 лв. /пет хиляди 
осемстотин двадесет и девет лева/.
3.Поземлен имот № 087001, м. “Червеница”,  землище с.
Александрово, ІV категория, с площ от 12.976 дка, АОС № 
95/14.05.1997г., начална тръжна цена – 7254 лв. /седем хиляди 
двеста петдесет и четири лева/.
4.Поземлен имот № 088004, м. “Червеница”,  землище с.
Александрово, ІV категория, с площ от 34.002 дка, АОС № 
95/14.05.1997г., начална тръжна цена – 19738 лв. /деветнадесет 
хиляди седемстотин тридесет и осем лева/.
5. Поземлен имот № 083001, м. “Бостанлък”,  землище с.
Александрово, V категория, с площ от 16.851 дка, АОС № 
93/14.05.1997г., начална тръжна цена – 6791 лв. /шест хиляди 
седемстотин деветдесет и един лева/.
6. Поземлен имот № 000148, м. “Алашки рът”,  землище с.
Александрово, ІV категория, с площ от 3.000 дка, АОС № 
293/04.05.2006г., начална тръжна цена – 1742 лв. /хиляда 
седемстотин четиридесет и два лева/.
7. Поземлен имот № 000162, м. “Алашки рът”,  землище с.
Александрово, V категория, с площ от 3.840 дка, АОС № 
296/04.05.2006г., начална тръжна цена – 1428 лв. /хиляда 
четиристотин двадесет и осем лева/.
8. Поземлен имот № 000096, м. “Алашки рът”,  землище с.
Александрово, ІV категория, с площ от 15.462 дка, АОС № 
298/04.05.2006г., начална тръжна цена – 9308 лв. /девет хиляди 
триста и осем лева/.
9. Поземлен имот № 000093, м. “Алашки рът”,  землище с.
Александрово, V категория, с площ от 5.559 дка, АОС № 
299/04.05.2006г., начална тръжна цена – 2154 лв. /две хиляди 
сто петдесет и четири лева/.
10. Поземлен имот № 000160, м. “Алашки рът”,  землище с.
Александрово, V категория, с площ от 15.606 дка, АОС № 
300/04.05.2006г., начална тръжна цена – 6289 лв. /шест хиляди 
двеста осемдесет и девет лева/.
Търгът с явно наддаване ще се проведе на 31.07.2007 година 
/вторник/ от 14.00 часа в сградата на Община Смядово. 
Краен срок за внасяне на депозита в размер на 10% от 
началната тръжна цена – до 12.00 часа на 31.07.2007 година 
в касата на Община Смядово.
  Краен срок за подаване на молбите и необходимите 
документи – до 12.00 часа на 31.07.2007 година в 
Информационния център.

СЪС ЗАПОВЕД №420/20.07.2007Г. НА 
КМЕТА НА ОБЩИНА СМЯДОВО Е 

НАСРОЧЕН ТЪРГ


