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     На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 
35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, 
чл. 42, ал. 1, ал. 2 и ал. 4 от Наредбата за реда 
за придобиване, управление и разпореждане с 
общинско имущество, във връзка с Решение 
№350 по Протокол №5/20.06.2007г. на 
Общински съвет Смядово и съгласно Заповед 
№738/27.11.2007г. на кмета на Община 
Смядово е насрочен търг с явно наддаване за 
продажбата на УПИ ІІІ-29, кв. 5, кад. №
67708.305.617 по плана на гр. Смядово, 
Община Смядово,        “Дворно място” УПИ-
ІІІ-29, кв. 5 по плана на гр. Смядово, Община 
Смядово, с площ от 4 717 кв. м., АОС №
267/11.02.2005г.,    с начална тръжна цена от 
26 577,60 лв. /двадесет и шест хиляди 
петстотин седемдесет и седем лева и 
шестдесет стотинки/, с включено ДДС.
       Търгът ще се проведе на      11.12.2007 г.
/вторник/ от 14:00 часа в сградата на 
Община Смядово.
       Краен срок за внасяне на депозита в размер 
на 10% от сумата - до 12:00 часа в касата на 
Община Смядово.
     Краен срок за подаване на молбите и 
необходимите документи - до 12:00 часа на 
11.12.2007 г. в Информационният център на 
Община Смядово.

        Необходими документи:
1.Молба по образец.
2.Копие на документ за самоличност за 
физически лица.
3.Декларация за платени данъци и такси за 
предходната година.
4.Декларация,че не дължат към общината 
суми за наеми или лихви.
5.Документ за внесен депозит.
6.Копие на удостоверение за съдебна 
регистрация за юридическо лице и ЕТ.
7.Удостоверение за актуално състояние за 
юридическо лице и ЕТ.
8.Декларация,че фирмата не се намира в 
производство на обявяване в несъстоятелност.
9.Декларация,че фирмата не се намира в 
производство на ликвидация.

     На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 
35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, 
чл. 42, ал. 1, ал. 2 и ал. 4 от Наредбата за реда 
за придобиване, управление и разпореждане с 
общинско имущество, във връзка с Решение 
№350 по Протокол №5/20.06.2007г. на 
Общински съвет Смядово и съгласно Заповед 
№738/27.11.2007г. на кмета на Община 
Смядово е насрочен търг с явно наддаване за 
продажбата на УПИ ІІІ-29, кв. 5, кад. №
67708.305.617 по плана на гр. Смядово, 
Община Смядово,        “Дворно място” УПИ-
ІІІ-29, кв. 5 по плана на гр. Смядово, Община 
Смядово, с площ от 4 717 кв. м., АОС №
267/11.02.2005г.,    с начална тръжна цена от 
26 577,60 лв. /двадесет и шест хиляди 
петстотин седемдесет и седем лева и 
шестдесет стотинки/, с включено ДДС.
       Търгът ще се проведе на 11.12.2007 г.
/вторник/ от 14:00 часа в сградата на Община 
Смядово.
       Краен срок за внасяне на депозита в размер 
на 10% от сумата - до 12:00 часа в касата на 
Община Смядово.
     Краен срок за подаване на молбите и 
необходимите документи - до 12:00 часа на 
11.12.2007 г. в Информационният център на 
Община Смядово.

        Необходими документи:
1.Молба по образец.
2.Копие на документ за самоличност за 
физически лица.
3.Декларация за платени данъци и такси за 
предходната година.
4.Декларация,че не дължат към общината 
суми за наеми или лихви.
5.Документ за внесен депозит.
6.Копие на удостоверение за съдебна 
регистрация за юридическо лице и ЕТ.
7.Удостоверение за актуално състояние за 
юридическо лице и ЕТ.
8.Декларация,че фирмата не се намира в 
производство на обявяване в несъстоятелност.
9.Декларация,че фирмата не се намира в 
производство на ликвидация.

     На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 
35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, 
чл. 42, ал. 1, ал. 2 и ал. 4 от Наредбата за реда 
за придобиване, управление и разпореждане с 
общинско имущество, във връзка с Решение 
№351 по Протокол №5/20.06.2007г. на 
Общински съвет Смядово и съгласно Заповед 
№737/27.11.2007г. на кмета на Община 
Смядово е насрочен търг с явно наддаване за 
продажбата на УПИ І-29, кв. 5, кад. №
67708.305.616 по плана на гр. Смядово, 
Община Смядово,        “Дворно място” УПИ-
І-29, кв. 5 по плана на гр. Смядово, Община 
Смядово, с площ от 4 867 кв. м., АОС №
266/11.02.2005г.,       с начална тръжна цена от 
29 049,60 лв. /двадесет и девет хиляди 
четиридесет и девет лева и шестдесет 
стотинки/, с включено ДДС.
       Търгът ще се проведе на      11.12.2007 г.
/вторник/ от 14:30 часа в сградата на 
Община Смядово.
       Краен срок за внасяне на депозита в размер 
на 10% от сумата - до 12:00 часа в касата на 
Община Смядово.
     Краен срок за подаване на молбите и 
необходимите документи - до 12:00 часа на 
11.12.2007 г. в Информационният център на 
Община Смядово.

        Необходими документи:
1.Молба по образец.
2.Копие на документ за самоличност за 
физически лица.
3.Декларация за платени данъци и такси за 
предходната година.
4.Декларация,че не дължат към общината 
суми за наеми или лихви.
5.Документ за внесен депозит.
6.Копие на удостоверение за съдебна 
регистрация за юридическо лице и ЕТ.
7.Удостоверение за актуално състояние за 
юридическо лице и ЕТ.
8.Декларация,че фирмата не се намира в 
производство на обявяване в несъстоятелност.
9.Декларация,че фирмата не се намира в 
производство на ликвидация.

Т Ъ Р Г

Проведе се редовно заседание на 
Общински съвет Смядово... 
Взети решения...

Имаше грамоти и предметни 
награди за участниците в 
есенния крос...
Децата вече имат нова 
оборудвана фитнес зала...

Обява за конкурс за работа ...
Други конкурси...
Поздравителен адрес...
За вас футболни запалянковци
Календар

Заседание на координационния Щаб 
на Община Смядово във връзка с 

предстоящият зимен сезон

 На 26 ноември т.г. в Конферентната 
зала на Община Смядово се проведе заседание 
на Щаба за координация на спасителни и 
неотложни аварийно-възстановителни работи 
относно предприемане на превантивни мерки 
за намаляване на последствията за 
населението и инфраструктурата при 
усложнена обстановка през зимния сезон. 
Доклади за готовността за работа при тежки 
зимни условия представиха гл.инспектор 
Венцислав Асенов – началник Полицейски 
участък Смядово, Неделчо Чилингиров – 
технически ръководител на “ВиК”ООД клон 
Смядово, медицински фелдшер Николай 
Каров – отговорник на ЦСПМ Смядово, инж.
Петю Драгоев – Директор на Държавно 
лесничейство Смядово, подполковник Владов 
– командир на под.22720 Смядово, инж.
Венцислав Кънев – отговорник мрежи средно 
напрежение  ЕОН България. 
 Специалисти от общината докладваха 
за състоянието на язовирите и проводимостта 
на речните корита и готовността им за 
посрещане на Високи води. Представена бе 
информация за готовността за отопление на 
училищата и градините,  превоза на учащите 
се, снабдяване на населението с продукти от 
първа необходимост. Изслушаха се и доклади 
от кметовете и кметските наместници за 
подготовката на селата за зимния период.
 Заседанието се ръководи от заместник 
кмета на общината – г-жа Иванка Николова, а 
инж.Чобанов – инспектор Гражданска защита, 
запозна присъстващите с указанията на Кмета 
на общината относно зимното поддържане 
през сезон 2007 – 2008 г.
 Обръщаме Ви внимание, че на 
телефони 21-63 и GSM 088 6766899 – 
Дежурни по общински съвет за отбрана, 
можете да подавате сигнали за възникнали 
проблеми, както и да получите актуална 
информация за състоянието на обстановката в 
Общината през зимния период. 
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     На 21.11.2007 г. от 13:00 часа се проведе 
есенният крос, посветен на Денят на град 
Смядово. В него взеха участие ученици от СОУ 
“Св.Св.Кирил и Методий” гр. Смядово. 
       При създадената много добра организация 
на провеждане, бяха постигнати отлични 
резултати от състезаващите се. 
    Първият финиширал  Динчер Ердинчев 
Тефиков, премина определеният маршрут за по
- малко от 15 минути. 
         Класирането беше в четири групи.
         А ето и резултатите:

МОМЧЕТА 5-7 КЛАС:
І място - Стефан Николаев Петров

ІІ място - Емра Рафетов Асенов
ІІІ място - Николай Георгиев

МОМИЧЕТА 5-7 КЛАС:
І място - Ралица Миткова Банева

ЮНОШИ 8-12 КЛАС:
І място - Динчер Ердинчев Тефиков

ІІ място - Мехмед Мехмедалиев Ахмедов
ІІІ място - Хасан Михайлов Йорданов

ДЕВОЙКИ 8 -12 КЛАС:
І място - Мария Луиза Михайлова

    Всички те бяха поздравени за отличното 
представяне от инж. Василка Недялкова - 
секретар на Община Смядово и Михал Жечев - 
председател на Общински съвет Смядово. 
Получиха грамоти и предметни награди. 
                                                                   /с

ЕСЕНЕН КРОС 2007 г.

Участниците на старта

По зададеният маршрут

Първият финиширал  Динчер Тефиков Ралица Миткова Банева на 
финала

Награждаване на победителите

СЪВРЕМЕННА ФИТНЕС ЗАЛА ЗА ДЕЦАТА

      На 21.11.2007 г. от 16:00 
часа, с  тържествен водосвет 
беше открита фитнес зала в 
сградата на Детски 
комплекс Смядово. Нейното 
изграждане стана възможно 
благодарение на изготвен и 
спечелен проект. Нови 
уреди и приятната 
обстановка, очакват всички 
желаещи да спортуват. 
       За гостите на празника 
бе подготвена програма  от 
децата, участващи в 
дейностите към детския 
комплекс.
  Приветствие към всички 
присъстващи, поднесе  
кметът на Община Смядово 
д-р Севи Севев. 
Прерязвайки лентата, той 
пожела  такива подобни 
зали да могат да се изградят 
и в другите населени места 
в общината.
     Демонстрация на 
действието на всеки един от 
уредите, направиха  
нетърпеливите, очакващи 
възможност да опитат 
новите уреди деца. 
      За правилни тренировки 
ще се грижат ръководители, 
които ще изготвят 
индивидуални фитнес 
програми.                      /С

Част от оборудването на залата
Тържествено прерязване на лентата

Демонстрация на действието на уредите
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РЕШЕНИЕ № 2

Общински съвет – Смядово избира постоянни 
комисии в състав както следва:

Комисия по икономическо развитие, 
бюджет и финанси

Председател: Лиляна Кайрякова
Секретар:       Юлия Амза
Членове:         Марин Вичев
                        Иван Жечев
                        Д-р Ангел Ангелов
                        Симеон Чернокожев
                        Борислав Асенов

Комисия по образование, култура, спорт, 
здравеопазване и социални дейности

Председател: Махия Куру
Секретар:       Марияна Живкова
Членове:         Маргарита Киранова
                        Станислав Ангелов
                        Живко Желязков

РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СМЯДОВО

РЕШЕНИЕ № 3

     На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от Закона за 
местното самоуправление и местната 
администрация Общински съвет – Смядово 
одобрява структурата на Общинска 
администрация гр. Смядово, считано от 
решението на Общински съвет – Смядово.

РЕШЕНИЕ № 4

    На основание чл. 21, ал. 1, т. 5 от Закона за 
местното самоуправление и местната 
администрация и ПМС № 175/24,07,2007 год.    
I.Общински съвет – Смядово определи 
заплатите в бюджетните организации и 
дейности,а именно: 
1.Основна месечна заплата на кмета на 
общината.
2.Основна месечна заплата на кмета на с. Риш.
3.Основна месечна заплата на кмета на с. 
Веселиново. 
4.Основна месечна заплата на кмета на с. 
Янково.
5.Основна месечна заплата на кмета на с. Бял 
бряг.
II.  Основната заплата на кмета на 
общината и кметовете на населените  места да 
се актуализира с процента на актуализация на 
трудовото възнаграждение на заетите в 
бюджетната сфера.
III. Процента за допълнително трудово 
възнаграждение по трудов стаж и 
професионален опит да се актуализира с всяка 
година трудов стаж.

   

РЕШЕНИЕ № 5

   I.На основание чл. 26,  ал. 1 от Закона за 
местното самоуправление и местната 
администрация Общински съвет – Смядово 
определи месечното възнаграждение на 
председателят на Общински съвет.
   II.Възнаграждението да се актуализира с 
процента на актуализация на трудовото 
възнаграждение на заетите в бюджетната 
сфера.

РЕШЕНИЕ № 6

      На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА 
и във връзка с чл. 13, ал. 3 от Закона за 
държавния бюджет на Република България за 
2007 год., Общински съвет – Смядово приема 
Проекта за корекция на Поименния списък и 
Разчета за финансиране на капиталовите 
разходи в Община Смядово през 2007 год.

РЕШЕНИЕ № 9

      Общински съвет – Смядово избира работна 
група, която да разгледа и обсъди проекта за 
Правилник за устройството и дейността на 
Общински съвет – Смядово в състав:
1.Михал Жечев – Председател на Общински 
съвет – Смядово
2.Лиляна Кайрякова – Председател на 
Комисията по икономическо развитие, бюджет 
и финанси
3.Махия Куру – Председател на Комисията по 
образование, култура, спорт, здравеопазване и 
социални дейности
4.Юлия Амза – Секретар на Комисията по 
икономическо развитие, бюджет и финанси
5.Марияна Живкова – Секретар на Комисията 
по образование, култура, спорт, 
здравеопазване и социални дейности.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СМЯДОВО 

   На 23.11.2007г. от 9:30 часа в Конферентната 
зала в сградата на Община Смядово се 
проведе редовно заседание на Общински 
съвет, ръководено от неговия председател 
Михал Жечев.
    На заседанието присъстваха кмет на 
Община Смядово-д-р Севи Севев, зам.кмет на 
Община Смядово-Иванка Петрова, секретар 
на Община Смядово-инж.Василка Недялкова,
общинските съветници, кметове и кметски 
наместници на населените места в общината, 
членове от Общинската избирателна комисия, 
граждани.
   Новият общински съветник Борислав 
Асенов Борисов положи тържествена клетва.
       Заседанието протече в делова обстановка.
       
     

РЕШЕНИЕ № 7

    На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, 
във връзка с молба с Вх. № 10/21.11.2007 год. 
Общински съвет – Смядово отпуска 
финансова помощ в размер на 200 лева на 
Ибрям Басриев Ахмедов, живущ на ул. „В. 
Левски” № 16 в с. Янково, общ Смядово.

РЕШЕНИЕ № 8

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, 
във връзка с молба с Вх. № 11/21.11.2007 год. 
Общински съвет – Смядово отпуска 
финансова помощ в размер на 200 лева на 
Милко Стаменов Иванов,      живущ на улица 
„Пирин” № 4 в с. Веселиново, общ Смядово.

Заседанието ръководи председателят на ОС Михал Жечев

Общински съветници, кметове и кметски наместници на 
населени места в общината, гости

Ръководството на Община Смядово
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26 Ноември 
Международен ден на информацията 

Отбелязва се по инициатива на Международната 
академия по информатика.

27 Ноември 
Ден на народната памет 
Чества се от 1996 г. по инициатива на 
Общонародното сдружение "Мати Болгария" 

На този ден през 1919 г. е подписан Ньойският мирен 
договор, по силата на който България е обременена с 
тежки репарационни задължения, възлизащи на 2 250 
000 златни франка. От нея са откъснати територии с 
обща площ 11 278 кв. км, населени с компактно 
българско население. На Сръбско-хърватско -
словенското кралство (от 1929 г. - Кралство 
Югославия, от 1945 г. - Федеративна народна 
република Югославия, от 1963 г. - Социалистическа 
федеративна република Югославия, от 1992 г. - 
Съюзна република Югославия, от 2003 г. - Сърбия и 
Черна гора) са предадени Царибродска околия, част от 
Кюстендилското краище, 18 села от Трънско и 
Знеполско, 8 села от Кулско. С Гърция се потвърждава 
границата по Букурещкия мирен договор от 1913 г. 
Отнети са Западна Тракия и Южна Добруджа. 

30 Ноември 
Андреевден 

Свети апостол Андрей Първозвани (Андреевден). 
Нарича се първозван, понеже пръв от апостолите е 
повикан да тръгне след Христа. Андреевден е пряко 
свързан в народния календар с представите за преход 
от есента към зимата. 
Вярва се, че св. Андрей е покровител на мечката и 
неин заповедник. В много предания се разказва, че той 
се явява пред хората, яхнал мечка, и прогонва зимата и 
дългите нощи.Според народните възгледи и познания 
в областта на астрономията на този ден започва 
нарастването на деня. Българската поговорка гласи, че 
"На Едрей денят започва да наедрява колкото едно 
просено (житно, маково или синапено) зърно".
Православната църква почита паметта на Св. Апостол 
Андрей Първозвани, който пръв от апостолите е бил 
повикан да тръгне след Христа. Името на Св. Андрей 
често се среща в Евангелието. За него се споменава в 
разказа за нахранването на народа с пет хляба. 

                                                /с

К А Л Е Н Д А Р

     На 24.11 2007 г. отборът на ФК Смядово имаше среща като гост на 
ФК,,Космос” село Браничево. При явно нередовни/играещи в други 
отбори/ футболисти в противниковият отбор, беше подадена жалба. В 
резултат, тя беше уважена и на нашият отбор е присъдена служебна 
победа с 3:0.
     Следващата среща е в събота/ 01.12.2007г. /. Отборът ни е домакин 
на състава от село Енево.
                                                                                          /С  

      Управителният съвет на Основна 
организация на Съюз на инвалидите в 
България - град Смядово честити 
международният ден на инвалида - 3 
декември и им пожелава много здраве, 
щастие и успехи.

                                             от Упр. съвет

                                      

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

      Държавно лесничейство “Смядово“ гр.Смядово, ул.”Ришки 
проход” №2, тел/факс 05351/22-80, на основание Заповед № 
168/26.11.2007г. на Директора на ДЛ Смядово и разпоредбите на КТ

О б я в я в а :
1.Конкурс по документи, полагане на изпит - тест и събеседване  за 
длъжността “Горски стражар на ІІ ОУ “ към ДЛ Смядово.
2.Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността :
Образователни изисквания  за длъжността: средно специално 
образование “Горско стопанство “.
3.Наличието на съответен трудов стаж и компютърна грамотност са 
предимство.
4.Допълнителна информация вкл. Заповед № 168/26.11.2007г. и 
длъжностна характеристика  може да се получи от деловодството на 
ДЛ Смядово.
5.Документите, посочени  в Заповед № 168/26.11.2007г., следва да са 
представени до 16.30 ч. на 27.12.2007 г. в ДЛ Смядово на адрес: гр.
Смядово, ул.”Ришки проход” 2.
6.Конкурса ще се проведе на 28.12.2007 г. от 10.00 ч., като 
присъствието на кандидатите е задължително.

         Директор ДЛ Смядово: инж.П.Драгоев

О Б Я В А


