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Информационен седмичник на Общинска администрация Смядово
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14 февруари 2008 г., година І І,  брой 4 (брой 38)                            Разпространява се безплатно

   На 19 февруари (6 
февруари стар стил) 
1873 г. е изпълнена 
смъртната присъда, 
тогава в покрайните 
на София. Днес, 
мястото на 
обесването на Васил 
Левски се намира в 
центъра на 
столицата, където е 
издигнат негов 
паметник.

135 години от обесването на Васил 
Левски 

   “Девет години той
скита се бездомен,без сън, 
без покой,
под вънкашност чужда и 
под име ново
и със сърце порасло и за 
кръст готово,
и носи съзнанье, крепост, 
светлина
на робите слепи  в робска 
страна.
Думите му бяха и прости 
и кратки,
пълни с упованье и 
надежди сладки...”

  из стих.“Левски”                            
Иван Вазов

„1868-Автобиография в стихове” 
Написано от ръката на Левски:
„Аз Васил Левски в Карлово роден,
От Българска майка, юнак аз роден,
Нещях да съм турски и никакъв роб,
Същото да гледам и на милия си 
род!”

„Ако е за Българско, то 
времето е в нас и ние сме във 
времето...”

„В нашата България всички народи 
ще живеят под едни чисти и светли 
закони - и за турчин, за евреин и 
всички други, каквито и да са, 
за всички еднакво ще да е.” 
                          
                                        Васил Левски

Иван Драсов възкликва:
„ ... на хоризонта... се появи 
една звезда твърде бляскава и 
светла звезда... Тая звезда, 
български освободител, който 
беше пратен на да тури край 
на тия тежки мъки и неволи, 
не беше нито Бисмарк, нито 
италианския апостол 
Мацинеин, но байрактарин -
син верен на народа си - Васил 
Иванов /Левски/.”
Мерсия Магдеборг-писател, 
борец за правда, казва:
„Той /Левски/ ме привлече и 
като легендарен герой и като 
един от най-големите 
революционери в световната 
история... Една земя от 500 
години на робство, ражда не 

народ от роби, а мъже като Васил Левски.”
     Днес е съхранена паметта на Левски 
светла, сияйна, за делото му, за подвига, 
който само той можеше да извърши, което 
със своето съдържание може да се нарече 
БЪЛГАРИЯ.
 Левски стои високо на пиедестала на 
безстрашието и безсмъртието: 
  „Аз съм посветил живота си на 
отечеството още през 1861 година, за да му 
служа и работя за него по народна воля.”
         Вечна слава и дълбок поклон!
                    Ветераните от войната гр.Смядово

                                                        Димитър Филипов
Заб.:Материалът е публикуван със съкращения. Очаквайте пълният 
текст в следващите броеве.

 България

Родино мила, 
Много смели хора
По тебе са вървели
На борбата свята 
Народа си повели.

Три години бродил 
Левски из страната
Комитети правил
Вредом по селата.

Хванали са Левски,
Но подвигът остана 
И помниме го днеска
Горд като Балкана.

         Камен Недялков 
            Русев от Vа кл.
             Гр. Смядово

ВТОРА НАУЧНО ПРАКТИЧЕСКА 
КОНФЕРЕНЦИЯ

”УЧИЛИЩЕТО - ЖЕЛАНА ТЕРИТОРИЯ НА 
УЧЕНИКА”

    Детски комплекс - гр. Смядово ще 
бъде домакин на Втората общинска 
научно   -   практическа конференция 
“Училището - желана територия на 
ученика”, която се провежда в 
рамките на националната 
инициатива, организирана от 
Министерството на образованието и 
науката.
    Конференцията ще се проведе на 
15.02.2008 г. от 10:30 часа в сградата 
на Детски комплекс - Смядово.

     Основните въпроси, които ще 
бъдат дискутирани, са свързани със 
задържането на децата в училище, 
интегриране, както и обхващане на 
повече деца в извънкласни и 
извънучилищни дейности.
         Участници в събитието ще бъдат 
учители и ученици от всички 
училища на територията на 
общината, Детски комплекс, ЦДГ с. 
Янково и ЦДГ с. Веселиново.
                                         Пепа Пенева

ИНФОРМАЦИЯ

Уважаеми читатели на в.”Смядово”,
   От началото на 2008 год. вестника ще излиза на 
две седмици. Броеве на вестника можете да 
намерите на следните места: портал и инфоцентър 
в ОбС, старата сграда на общината, в кварталните 
магазини, паричен салон в Пощенска станция 
клубовете на пенсионера и инвалида, Детски 
комплекс, СОУ, Държавно лесничейство, в 
кметствата по населени места.
  Новини, обяви за конкурси и предстоящи търгове, 
както и нова галерия от снимки и електронния 
вариант    на в-к”Смядово” ще намерите в обновява 
щия се официален сайт на Община Смядово. 
                                                                      /с

ВАЖ
Н

О!

ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТ 2007 г.  И ПУБЛИЧНО 
ОБСЪЖДАНЕ НА БЮДЖЕТ 2008 г.

   Бюджета на Община Смядово за 2007 година е приет на заседание на 
Общински съвет – Смядово с Решение № 322 по Протокол № 3/05.03.2007 г. в 
размер на 2 988 694 лв. от които 1 601 045 лв. - обща допълваща субсидия; 184 
732 лв. – държавен трансфер за преотстъпен данък по ЗОДФЛ; 237 800 лв. – 
обща изравнителна субсидия; 28 600 лв. – компенсиране на приходите от 
отменения пътен данък; 169 600 лв. – целева субсидия капиталови разходи; 7 
300 средства за зимно поддържане и снегопочистване. Собствените приходи на 
Община Смядово са 389 000 лв. Преходния остатък е в размер на 370 617 лв.
През отчетния период на основание чл.34, ал.1 от ЗУДБ и влезли в сила 
нормативни актове и писма на МФ - Дирекция “Финанси на общините ”, бяха 
променени взаимоотношенията с Републиканския бюджет в частта за общата 
допълваща субсидия, която се завиши със средствата отпуснати за:
- допълнително трудово възнаграждение за Коледа на персонала зает в 
системата на народната просвета за Деня на българската просвета и култура и 
на славянската писменост, и за началото на учебната година ; 
- за подпомагане дейността по физическа култура и спорт в общинските 
училища и детски градини; 
- за разходите за транспорт на учителите; 
- за изплащане на средствата за пътни разходи и първоначални медицински 
прегледи на наборниците; 
- за изплащане на средствата за лекерства на ветераните от войните;
- за изплащане на присъдените издръжки;                         продължава на стр.4
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РЕШЕНИЕ № 22

    На основание чл. 21, ал. 2 от 
ЗМСМА,чл. 8, ал. 1 от ЗОС и чл. 
5 от НРПУРОИ, Общински съвет 
– Смядово приема отчет и 
поименен списък за 
състоянието на общинската 
собственост и за резултатите от 
нейното управление по видове и 
категории обекти, съгласно 
приложението.
Приложение: 1. Списък на 
имоти – частна общинска 
собственост по населени места 
в Община Смядово;
2. Списък на имоти – публична 
общинска собственост по 
населени места в Община 
Смядово;
3. Поименен списък за броя, 
местонахождението и вида на 
жилищата – частна общинска 
собственост;
4. Регистър на земеделски земи 
гори и земи към 31.12.2007г., 
собственост на Община 
Смядово.

РЕШЕНИЕ № 23

  На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 
от Закона за местното 
самоуправление и местната 
администрация, Общински 
съвет – Смядово приема 
Наредба за определяне на 
местните данъци на 
територията на Община 
Смядово.

РЕШЕНИЕ № 24

    На основание чл. 21, ал. 1, т. 
7, ал. 2, във връзка с чл. 22, ал. 
1  от Закона за местното 
самоуправление и местната 
администрация и чл. 17 от 
Наредба за общите правила за 
организацията на админи 
стративното обслужване, обн. 
ДВ бр. 78 от 2006 година, 
Общински съвет – Смядово 
приема следните изменения и 
допълнения в Наредбата за 
определянето и администри 
рането на местните такси и цени 
на услуги, както следва:
І. В чл.2, ал.1, се създават нови 
т.6 и т.7“т.6 туристическа такса
т.7 за притежаване на куче”,   а 
т.6 става т.8.
ІІ. В чл.8, ал.1 думата “граждани
” се заменя с “лица”.
ІІІ. В чл.16, ал.2, т.1 последното 
изречение отпада. 
ІV. В чл.17, ал.5 се изменя така: 
“За 2008 г. първата и втората 
вноска по ал.1 се внасят в срок 
от 31 март до 30 юни.”
V. В чл.18, ал.4, абзаца след ”по 
чл.16” се отменя.
VІ. В чл.21: “отдел “Общинска 
собственост” се заменя с “Ди 
рекция “Специализирана адми 
нистрация”.
VІІ. В Глава втора се създава 
нов:Раздел ІV “Туристическа 
такса”.
Чл.25а За ползване на средство 
за подслон, място за 
настаняване и туристическа 
хижа по смисъла на Закона за 
туризма се заплаща такса в 
размер на 1.00 лв.
Чл.25б Приходите от 
туристическата такса се 
изразходват съгласно ежегодно 
приеманата Общинска 
програма за развитието на 
туризма. “
 Раздел ІVА “Такса за 
притежаване на куче”
Чл. 25в (1) За притежаване на 
куче собственика дължи такса в 
размер на 3.00 лв.
(2) Освобождават се от такса 
собствениците на кучета по чл
175, ал.2 от Закона за 
ветеринарно медицинската 
дейност, а именно:
1. кучета на инвалиди;
2.служебни кучета в орга 
низациите на бюджетна 

издръжка;
3. кучета, използвани за опитни 
цели;
4. кучета, използвани от 
Българския червен кръст;
5. кастрирани кучета;
6. ловни кучета.
(3) Приходите от събраните 
такси постъпват в общинския 
бюджет и се използват за 
мероприятия, свързани с нама 
ляване броя на безстопан 
ствените кучета.”
VІІІ. Чл.29 се допълва с 
конкретно дефинирани админи 
стративно-технически услуги по 
устройство на територията:
1. Издаване на скица за 
недвижим имот – 7.00 лв.
2. Издаване на скица за 
недвижим имот с указан начин 
на застрояване - виза за 
проектиране  – 10.00 лв.
3. Заверка на скица, от 
издаването на която са изтекли 6 
месеца – 3.00 лв.
4. Одобряване на технически и 
работни проекти  и издаване на 
разрешение за строеж, основен 
ремонт и преустройство на 
съществуващи сгради и 
помещения  – 0,2% от 
стойността на проекта.
5. Издаване на разрешение за 
възлагане на изработване на 
ПУП  - безплатно.
6. Одобряване и обявяване на 
проекта за ПУП  - безплатно.
7. Издаване на разрешение за 
изработване на проект за 
изменение на ПУП  – 5.00 лв.
8. Одобряване и обявяване на 
проекта за изменение на ПУП  – 
10.00 лв.
9. Издаване на разрешение за 
допускане изработването на 
комплексен проект за 
инвестиционна инициатива – 
5.00 лв.
10. Одобряване на комплексен 
проект за инвестиционна 
инициатива – 0,2% от стой 
ността на проекта.
11. Издаване на разрешение за 
строеж по одобрен комплексен 
инвестиционен проект–15.00 лв.
12. Издаване на разрешение за 
строеж на обекти, за които не се 
изисква одобряване на инвес 
тиционни проекти–15.00 лв.
13. Издаване на разрешение за 
строеж на огради  – 15.00 лв.
14. Заверка на строително 
разрешение  – безплатно.
15. Издаване на разрешение за 
поставяне на преместваеми 
обекти и елементи на градското 
обзавеждане, които не са 
свързани трайно с терена  56 от  
– 15.00 лв.
16. Одобряване на проект и 
издаване на разрешение за 
поставяне на рекламно-
информационни материали – 
10.00 лв.
17. Присъствие при откриване на 
строителна площадка и 
определяне на строителна 
линия и ниво на строеж – 
безплатно.
18. Проверка за установяване на 
съответствието на строежа с 
издадените строителни книжа  – 
безплатно.
19. Издаване на удостоверение 
за въвеждане в експлоатация на 
строежи от ІV и V категория– 
100.00 лв.
20. Съставяне на констативен 
акт за незаконно строителство  – 
безплатно.
21. Издаване на акт за 
узаконяване на строеж– 0,8 % от 
стойността на проекта.
22. Издаване на удостоверение 
за нанасяне на новоизградени 
обекти в цифровия модел и 
кадастралните планове–5.00 лв.
23.Изготвяне на градоустрой 
ствена основа за разрешаване 
на временни строежи – 10.00 лв.
24. Допускане за изработване на 
ПУП в неурегулирани територии  
– безплатно. 
25. Съгласуване и одобряване 
на идеен инвестиционен проект  

- 0,3 % от стойността на проекта
26. Одобряване на технически и 
работни проекти  – 0,2% от 
стойността на проекта. 
27. Издаване на разрешение за 
строеж за разкопаване на 
улични и тротоарни настилки и 
вътрешно-квартални простран 
ства – 10.00 лв.
28. Издаване на разрешение за 
ползване на части от тротоари, 
улични плана и др. за 
строителни площадки -
безплатно.
29. Заповед за смяна на 
титуляра в разрешение за 
строеж – 5.00 лв.
30. Издаване и заверяване на 
копие от разрешение за строеж – 
1.00 лв./страница.
31. Одобряване на проекти и 
издаване на разрешения за 
строеж за благоустрояване на 
терени пред стационарни 
търговски обекти – 15.00 лв.
32. Приемане и съхраняване на 
екзекутивна документация – 
0,2% от стойността на проекта. 
33.Издаване на удостоверение 
за степен на завършеност–5.00 
лв.
34. Издаване на удостоверение 
за степен на завършеност на 
строеж  – 5.00 лв.
35. Издаване на заповед за 
прокарване на временни пътища  
- безплатно.
36. Учредяване на право за 
преминаване през чужд имот, 
прокарване на съоръжения и 
инсталации за определен срок  - 
процедура.
37. Освидетелстване за 
премахване на строежи, негодни 
за ползване, застрашени от 
самосрутване или вредни в 
санитарно-хигиенно отношение - 
безплатно.
38. Издаване на удостоверение 
за реално определени части от 
поземлен имот–5.00 лв.
39. Издаване на удостоверение 
за реално определени части от 
сграда–5.00 лв.
40.Издаване на удостоверение 
за търпимост на  строеж–5.00 лв
41. Допълване (поправка) на 
одобрен кадастрален план - 
безплатно.
42. Издаване на удостоверение 
за идентичност на поземлен 
имот – 2.00 лв.
43. Урегулиране на поземлени 
имоти – създаване на първа 
регулация - безплатно.
44. Изготвяне на копие от 
реперен карнет - безплатно.
45. Изготвяне на извадка от 
трасировъчен карнет - 
безплатно.
46. Изготвяне на констативни 
актове за непълноти и грешки в 
кадастрален план - безплатно.
47. Издаване на удостоверение 
за факти от кадастрален, 
регулационен и застроителен 
план - 5.00 лв.
48. Издаване на удостоверение 
за попълнен кадастър – 2.00 лв.
49. Отразяване в разписния 
списък към кадастралния план 
на промени в собствеността на 
недвижими имоти, настъпили 
след одобряването му - 
безплатно.
50. Издирване на собственост на 
граждани по разписни списъци - 
безплатно.
51. Попълване на приложение от 
данъчна декларация – 1.50 лв.
52. Изпращане на възражения  
до окръжния съд - 5.00 лв.
53. Издаване и заверяване на 
копие от проектна документация 
- безплатно.
54. Изготвяне на извадка от 
действащ устройствен план - 
5.00 лв.
55. Изготвяне на писмена 
справка за предвиждания на 
действащи планове - 5.00 лв.
56. Издаване на заверено 
препис-извлечение от решение 
на ОЕСУТ – 1.00 лв./страница.
57. Издаване на удостоверение 
за вида на конструкцията на 

съществуващи сгради – 2.00 лв.
58. Издаване на удостоверение 
за отстояние на търговски обект 
от здравно, детско и учебно 
заведение - 5.00 лв.
59.Съставяне на протоколи за 
нанесени щети в частни жилища 
на физически и юридически 
лица – безплатно.
ІХ. Чл.30 се допълва с конкретно 
дефинирани административни 
услуги по гражданска регис 
трация и актосъставяне:
1. Издаване на удостоверение 
за раждане – оригинал - 
безплатно.
2. Издаване на удостоверение 
за раждане - дубликат - 4.00 лв.
3. Издаване на удостоверение 
за сключен граждански брак- 
оригинал - безплатно. 
4. Издаване на удостоверение 
за сключен граждански брак-
дубликат - 4.00 лв.
5. Издаване на препис-
извлечение от акт за смърт- за 
първи път- безплатно.
6. Издаване на препис-
извлечение от акт за смърт- 4.00 
лв.
7. Издаване на удостоверение 
за липса на съставен акт за 
раждане или смърт- 4.00 лв.
8. Издаване на удостоверение 
за наследници- 4.00 лв.
9. Издаване на удостоверение 
за семейно положение и 
членове на семейството–3.00 лв
10. Издаване на удостоверение 
за родствени връзки - 4.00 лв.
11. Издаване на удостоверение 
за идентичност на лице с 
различни имена – 3.00 лв.
12. Издаване на удостоверение 
за семейно положение за 
сключване на граждански брак 
на български граждани с 
чужденец в чужбина - 4.00 лв.
13. Издаване на удостоверение 
за семейно положение за  
сключване на граждански брак с 
чужденец в Република България
- 4.00 лв.
14. Съставяне на актове по 
гражданско състояние(раждане, 
брак, смърт) - безплатно.
15. Издаване на удостоверение 
за постоянен адрес – 2.00 лв.
16. Издаване на удостоверение 
за промяна в данните на 
постоянен адрес– 2.00 лв.
17. Издаване на удостоверение 
за настоящ адрес – 2.00 лв.
18. Издаване на удостоверение 
за промяна на настоящ адрес – 
2.00 лв.
19. Припознаване на родено 
извънбрачно дете - безплатно.
20. Заверка на документи по 
гражданско състояние за 
чужбина – 15.00 лв.
21. Заверка на покана-
декларация за частно 
посещение на чужденец в 
Република България – 10.00 лв.
22. Възстановяване и промяна 
на име по чл.19а от ЗГР- 
безплатно.
23. Корекция на име на 
български гражданин с решение 
на съда - безплатно.
24. Издаване на преписи  или 
заверени копия от актове за 
гражданско състояние – 1.00 лв.
25. Съставяне на актове за 
гражданско състояние на 
български граждани, които имат 
актове съставени в чужбина- 
безплатно.
26. Учредяване на 
настойничество и 
попечителство – безплатно.
27. Удостоверение за вписване 
в картотечния регистър на 
чужденец с постоянно 
пребиваване – 2.00 лв. 
28. Заявление за установяване 
наличието на българско 
гражданство - безплатно.
29. Удостоверения и 
кореспонденция с институции 
съгласно чл.7 от ЗГР- безплатно
30. Приемане и обработка на 
преписки за изготвяне 
предложения за отпускане на 
персонални пенсии- безплатно.

31. Обработка на преписки за 
опрощаване на държавни 
вземания постъпили от 
Администрацията на 
Президента- безплатно.
32. Установяване наличието на 
българско гражданство -   
безплатно.
33. Издаване на удостоверение 
за вписване в картотечния 
регистър на чужденец с 
постоянно пребиваване в РБ – 
2.00 лв.
34. Издаване на удостоверение 
за административен адрес – 
1.00 лв.
35. Издаване на удостоверение 
за родителски права – 1.00 лв.
36. Издаване на удостоверение 
за многодетна майка – 1.00 лв.
37. Издаване на удостоверение 
за брой живородени от майката 
деца – 1.00 лв.
38. Издаване на удостоверение 
за извършена промяна в ЛРК- 
безплатно.
39. Издаване на удостоверение 
за начина на изселване от 
Република България – 1.00 лв.
40. Анкетиране на чужди 
граждани, получили разрешение 
за постоянно пребиваване и 
присвояване на ЕГН – 1.00 лв.
41. Издаване на удостоверение 
за семейно положение, 
необходимо за сключване на 
граждански брак с български 
гражданин в чужбина – 4.00 лв.
42. Процедура по признаване на 
чуждестранни решения и други 
актове, свързани с гражданското 
състояние,  във връзка с чл.118-
119 от Кодекса за международно 
частно право- безплатно.
Х. В чл.31 последните думи “на 
2.00 лв.” отпадат, като се 
допълва с конкретно дефини 
рани административно-техни 
чески услуги:
1. Издаване на удостоверение 
относно общинския произход на 
недвижими имоти – 5.00 лв.
2. Издаване на удостоверение 
по реституционни закони на 
граждани, настанени в общински 
жилищни имоти – 5.00 лв.
3. Издаване на удостоверение за 
наличие на реституционни 
претенции за недвижими имоти 
– общинска собственост – 5.00 
лв.
4. Издаване на удостоверение 
по отчуждени имоти, 
собственост на физически или 
юридически лица – 5.00 лв.
5. Отписване на имот от 
актовите книги за общинска 
собственост - безплатно.
6. Продажба на жилищни имоти- 
общинска собственост - 
процедура.
7. Продажба на нежилищни 
имоти- общинска собственост - 
процедура.
8. Изкупуване право на 
собственост от физически или 
юридически лица върху земя с 
учредено право на строеж - 
процедура.
9. Учредяване право на строеж 
върху общински терени- 
процедура. 
10. Учредяване право на 
ползване върху недвижими 
имоти – общинска собственост- 
процедура. 
11. Учредяване право над 
надстрояване или пристрояване 
върху недвижими имоти – 
общинска собственост - 
процедура.
12. Учредяване право на 
преминаван през терени, 
публична общинска собственост 
за изграждане на линейни 
обекти от техническата 
инфраструктура - процедура.
13. Замяна на общински 
недвижими имоти с имоти, 
собственост на физически или 
юридически лица - процедура. 
14. Прекратяване на 
съсобственост в недвижими 
имоти между общината и 
физически или юридически лица 
- процедура.

15. Замяна на наети общински 
жилища по доброволно 
споразумение - процедура.
16. Включване в списъците за 
картотекиране на граждани с 
доказани жилищни нужди - 
безплатно.
17. Издаване на удостоверение 
на картотекирани граждани за 
покупка на жилище по 
ЗУЖВГМЖСВ – 2.00 лв.
18. Продажба на общински 
жилища - процедура.
19. Отдаване под наем на обекти 
и имущество – общинска 
собственост - процедура.
20. Включване в списъци за 
парично обезщетение на лица, 
имащи дългогодишни жилищно-
спестовни влогове - безплатно.
21. Удостоверение за платен 
наем от физически и 
юридически лица наематели на 
общински нежилищни имоти – 
2.00 лв.
22. Издаване на удостоверение 
за изплатен приватизиран обект 
– 2.00 лв.
23. Издаване на заверени копия 
от документи – 2.00 лв.
24. Издаване на удостоверения 
за липса на задължения по 
договори за наем към общината 
– 2.00 лв.
25. Заверка на молба-
декларация с нотариален акт по 
обстоятелствена проверка – 5.00 
лв.
26. Издаване на удостоверения 
за извършена обстоятелствена 
проверка за недвижим имот – 
5.00 лв.
27. Издаване на удостоверения 
по чл.66, във връзка с чл.33 от 
Закона за собствеността за 
правна сделка със съсобствен 
имот – 5.00 лв.
28. Предоставяне на помещения 
– частна общинска собственост 
без търг или конкурс за нуждите 
на общинските ръководства на 
политически партии и 
синдикални организации, 
съгласно чл.16 от НРПУРОИ за 
срок от 4 години - процедура.
29. Удължаване срока на 
договори, съгласно §78 от ПЗР 
към ЗИД на ЗОС – процедура.
30. Цена на документация за 
участие в търгове и конкурси по 
Закона за общинската 
собственост:
 - за отдаване под наем 
на имоти-общинска собственост 
– безплатно;
 - за продажба на имоти
-общинска собственост - 10.00 
лв./брой.
ХІ. Заглавието на глава трета се 
изменя както следва: “ЦЕНИ НА 
НЕУРЕДЕНИ СЪС ЗАКОН 
УСЛУГИ, ОКАЗВАНИ ИЛИ 
ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ 
ОБЩИНАТА НА ФИЗИЧЕСКИ И 
ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА”
ХІІ. В чл.41 таблицата на 
услугите се заменя със следната
(1) А д м и н и с т р ат и в н о -
технически услуги – деловодство
1. Издаване на УП-2 и УП-30 за 
пенсиониране  – 2.00 лв.
2. Издаване на удостоверения от 
общ характер – 2.00 лв.
3. Заверка на копия от 
документи – 1.00 лв./страница.
4. Издаване на удостоверения за 
регистрация на настоятелствата 
– 2.00 лв.
5. Нотариални заверки на 
документи (в общини, където 
няма действащ нотариус) – 3.00 
лв.
6. Нотариални заверки на копия 
от документи – 3.00 лв.
7.Издаване на служебна бе 
лежка за отработени дни по чл.9 
от ППЗСП – 0.20 лв.
(2)Култура и образование
1. Регистрация на местните 
поделения на  изповеданията в 
Република България в об 
щинския регистър на веро 
изповеданията - 5.00 лв.
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      (3) Селско стопанство
1. Учредяване на право на 
ползване върху земеделски 
земи от общинския поземлен 
фонд - 10.00 лв.
2. Регистрация на собстве 
ниците на пчели и пчелни 
семейства - безплатно.
3. Регистрация на собстве 
ниците на пчелни семейства на 
подвижно пчеларство - 
безплатно.
4. Издаване на свидетелство за 
собственост на пчелни 
семейства – 0.30 лв./брой 
пчелно семейство.
5. Издаване на разрешение за 
настаняване на временен 
пчелин – 5.00 лв.
6. Издаване на разрешение за 
преместване на временен 
пчелин – 5.00 лв.  
7. Издаване на удостоверения 
за собственост на 
регистрирани кучета – 3.00 лв.
8. Издаване на удостоверение 
за собственост на едър рогат 
добитък – 3.00 лв.
9. Издаване на регистрационен 
картон на собственици на ППС 
с животинска тяга – 3.00 лв.
10. Издаване на удостоверения 
за регистрация на тютюн и 
разпределение на квота на 
тютюнопроизводители - 
безплатно.
11. Заверяване на декларации 
за засети площи от земеделски 
производители – 3.00 лв.
12. Издаване на Констативен 
протокол за нанесена щета на 
селскостопанско имущество, 
съгласно ЗОССИ – 5.00 лв. 
13. Заверка на анкетни карти на 
земеделски производители – 
2.00 лв. 
14. Отдаване под наем на 
земеделска земя общинска 
собственост – по тарифа.
15. Замяна на общинска 
земеделска земя със 
земеделска земя, собственост 
на физически или юридически 
лица – съгласно решение.
16. Издаване на документи от 
имотните регистри за 
земеделска собственост – 5.00 
лв.
17. Издаване на разрешение за 
пасищно отглеждане на 
източнобалкански свине и 
техните кръстоски на 
територията на Община 
Смядово - 10.00 лв./брой.
        (4) Административни 
услуги – туризъм, търговия, 
транспорт
1. Издаване на разрешение за 
търговия с тютюн и тютюневи 
изделия – 5.00 лв. 
2. Категоризация на заведения 
за хранене и развлечения – по 
тарифа за таксите, които се 
събират по Закона за туризма.
3. Категоризация  на средства 
за подслони и места за 
настаняване – по тарифа за 
таксите, които се събират по 
Закона за туризма.
4. Издаване на удостоверение 
за обекти, които не подлежат 
на категоризиране - 10.00 лв./
брой.

5. Заверка на дневници 
(регистри) за покупка и 
продажба на черни и цветни 
метали и производните им – 
5.00 лв./брой.
6. Издаване на разрешение за 
търговия на открито – 15.00 лв.
7. Заверка на хотелски 
регистър – 10.00 лв.
8. Издаване на стикер с 
холограмен знак  за 
таксиметров превоз на пътници 
– 10.00 лв. за година.
9. Заверка на маршрутни 
разписания за автобуси, 
обслужващи линии от 
републиканската и областна 
транспортна схема -1.00 лв./
брой.
10. Съгласуване и възлагане на 
маршрутни разписания за 
специализиран превоз на 
пътници - 1.00 лв./брой.
11. Издаване на разрешение за 
поставяне на РИН (рекламно-
информационни носители) и 
РИЕ (рекламно-информа 
ционни елементи) на общински 
терени – 20.00 лв./кв.м.
12. Издаване на удостоверение 
за регистрация на пункт за 
дестилация на ферментирали 
плодови материали за 
производство на спиртни 
напитки - 5.00 лв.
13. Издаване на временно 
разрешение за удължено 
работно време на заведения за 
хранене, развлечение, наста 
няване и търговия – 10.00 лв.
   (5) Административни услуги 
– екология
1. Издаване на разрешения за 
отсичане, кастрене на дървета 
и храсти в регулативните черти 
на населеното място – 10.00 лв
2. Издаване на разрешения за 
отсичане, кастрене на дървета 
и храсти извън регулативните 
черти на населеното място – 
15.00 лв.
3. Издаване на разрешения за 
отсичане, кастрене на дървета 
и храсти под режим на особена 
закрила–20.00лв.
4. Издаване на разрешения на 
физически и юридически лица 
за извозване на строителни 
отпадъци – безплатно, след 
заплащане на такса за 
депониране:
- за земни маси от жилищно 
строителство, изкопи за 
подземни комуникации, пътно 
строителство – 1.50 лв. за 
кубичен метър;
- за строителни отпадъци - 3.30 
лв. за кубичен метър;
- за други неопасни отпадъци -  
4.40 лв. за кубичен метър.
5. Проверка и отговор на жалби 
молби и предложения на 
граждани, свързани с проблеми 
по опазване на въздуха, водите 
почвите, околния шум и 
ограничаване вредното 
въздействие на отпадъците 
върху околната среда – 10.00 
лв.
6. Проверка и отговор на жалби 
на граждани, свързани с 
проблеми по отглеждане на 
домашни животни в жилищната 

територия – 10.00 лв.
7. Издаване на удостоверения 
за култивиране на лечебни 
растения - безплатно.
8. Издаване на позволително за 
бране на лечебни растения на 
територии, които са общинска 
собственост – 10.00 лв.
9. Предоставяне на обществен 
достъп на комплексни 
разрешителни, инвеститорски 
предложения и ОВОС - 
безплатно.
10. Маркиране на отсечени 
дървета – по тарифа.
11. Издаване на удостоверение 
за маркиране на дървесина, 
добита по чл.131б от ПП на 
Закона за горите – 2.00 лв.
12. Издаване на удостоверение 
за превоз на дървесина, добита 
по реда на ЗОСИ – 2.00 лв.
13. Издаване на становища по 
проекти и инвестиционни 
предложения - безплатно.
14. Издаване на удостоверение 
за наличие на нанесени 
имуществени щети  на 
граждани вследствие на 
бедствия и аварии – 2.00 лв.
15. Издаване на разрешение за 
депониране на строителни 
отпадъци и земни маси върху 
общински терени – 5.00 лв.
        (6) Административни 
услуги – местни данъци и 
такси
1. Приемане и обработване на 
декларации за облагане с 
годишен данък върху 
недвижими имоти за 
новопостроени или придобити 
по друг начин имоти на 
територията на общината, 
съгласно чл.14 от ЗМДТ - 
безплатно.
2. Приемане и обработване на 
декларации за облагане с 
данък върху нежилищните 
имоти, придобити от фирми и 
предприятия, съгласно чл.17 от 
ЗМДТ - безплатно.
3. Приемане и обработване на 
декларация за имот, който е 
основно жилище на лице с 
намалена работоспособност от 
50 до 100 на сто, съгласно чл
.25, ал.2 от ЗМДТ - безплатно.
4. Приемане и обработване на 
декларации за облагане с 
данък върху наследствата, 
съгласно чл.32 от ЗМДТ - 
безплатно.
5. Приемане и обработване на 
декларации за облагане с 
данък при придобиване на 
имущества, съгласно чл.49, ал
.3 от ЗМДТ - безплатно.
6. Приемане и обработване на 
декларации за облагане с 
данък  върху превозни 
средства, съгласно чл.54 от 
ЗМДТ - безплатно.
7. Приемане и обработване на 
декларации за освобождаване 
на такса за сметосъбиране, 
сметоизвозване и за 
обезвреждане на битови 
отпадъци - безплатно.
8. Приемане на декларации за 
определяне на такса смет, 
според количеството на 
битовите отпадъци-безплатно.

9. Издаване на удостоверение 
за декларирани данни 
(декларирано движимо и 
недвижимо имущество) – 2.00
лв.
10. Издаване на удостоверение 
за данъчна оценка на 
недвижим имот – 3.00 лв.
11. Издаване на удостоверение 
за платен данък върху 
превозни средства – 2.00 лв.
12. Издаване на удостоверение 
за данъчна оценка на 
незавършено строителство – 
3.00 лв.
13. Издаване на удостоверение 
за платен данък върху 
недвижими имоти и такси за 
битови отпадъци – 2.00 лв. 
14. Издаване на удостоверение 
за платен данък върху 
наследство – 2.00 лв.
15. Издаване на дубликат от 
подадени данъчни декларации 
– 3.00 лв.
16. Издаване на дубликат от 
квитанции за платени данъчни 
задължения – 2.00 лв.
17. Издаване на удостоверение 
за наличие или липса на 
задължения по ЗМДТ (чл.87, 
ал.6 ДОПК) – 2.00 лв.
18. Искане за прихващане или 
възстановяване на недължимо 
платени данъци, такси, глоби и 
имуществени санкции на 
основание чл.129, ал.1 ДОПК - 
безплатно.
19. Данъчни консултации - 
безплатно.
     
 (7) Обредни дейности
1. Сключване на граждански 
брак и именуване – 10.00 лв.
2. Извършване на тъжен ритуал 
– 5.00 лв.
       ХІІІ. Допълненията в 
Наредбата за определянето и 
администрирането на местните 
такси и цени на услуги влизат в 
сила в 3-дневен срок от 
влизане в сила на решението 
на Общински съвет – Смядово.

РЕШЕНИЕ № 25

    На основание  чл. 21, ал. 1, т. 
13, т. 23, ал. 2, във връзка с чл. 
22, ал. 1 от Закона за местното 
самоуправление и местната 
администрация, Общински 
съвет – Смядово приема 
следното допълнение в 
Наредбата за реда за 
провеждане на търговска 
дейност на територията на 
Община Смядово, а именно:
В чл. 28, ал. 1 след думите „
Общинската администрация” 
се добавя „и Полицейски 
участък Смядово”.
Допълнението в Наредбата за 
реда за провеждане на 
търговска дейност на 
територията на община 
Смядово влиза в сила в 3-
дневен срок от влизане в сила 
на решението на Общински 
съвет – Смядово.

РЕШЕНИЕ № 26

   На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 
от Закона за местното 
самоуправление и местната 
администрация, чл. 92, ал. 1 от 
Закона за горите, чл. 103, ал. 2, 
т. 1 и чл. 107, т. 2 от Наредбата 
за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с 
общинско имущество, чл. 1, 
раздел 12 от Тарифа за таксите 
на страничните ползвания и 
страничните горски продукти, 
добити от държавния горски 
фонд – Приложение № 3 към 
член единствен, т. 3 от 
Постановление № 266 на МС от 
03.12.1998 година, Общински 
съвет – Смядово приема 
тарифа за таксите за паша в 
горите от Общинския фонд за 
една година, считано от 
01.01.2008 година, както 
следва:
1.за едър рогат добитък        за 
1 /един/ брой - 1,50 лв.
2.за коне, катъри, магарета    и 
мулета за 1 /един/ брой-0,80лв.
3.за овце за 1 /един/ брой         
0,30 лв.
4.за свине за 1 /един/ брой                            
2,00 лв.

РЕШЕНИЕ № 27

    На основание чл. 21, ал. 1, т. 
13, чл. 21, ал. 2 от Закона за 
местното самоуправление и 
местната администрация, чл. 
66, ал. 1 от Правилника за 
устройството и дейността на 
Общински съвет, Общински 
съвет – Смядово приема:
1.Приема Наредба за 
осигуряване на пожарната 
безопасност на територията на 
Община Смядово.
2.В Наредба № 1 за 
поддържане и опазване на 
обществения  ред, чистотата и 
общинското имущество на 
територията на Община 
Смядово се отменя раздел VII 
Противопожарна безопасност.

РЕШЕНИЕ № 28

    На основание чл. 21, ал. 1, т. 
8 от Закона за местното 
самоуправление и местната 
администрация, във връзка с 
чл. 47, ал. 1, т. 3 и ал. 2 от 
Закона за общинската 
собственост, в съответствие с 
чл. 22, ал.1, т.1 и ал.2 от 
Наредбата за условията и реда 
за управление и разпореждане 
с общински жилищни имоти и 
постъпила молба с Вх. № 
529/25.06.2007г. от Тодор 
Иванов Атанасов – наемател 
на общинско жилище, 
Общински съвет – Смядово 
приема:
 1.Да бъде продадено 
общинско жилище – частна 
общинска собственост, с АОС 
№37/12.12.1995г., представля 
ващо апартамент №36, вх.В,ет
1, ул. „Ришки проход” №23 
построен през 1986г., 
конструкция ЕЖБ, тристайно 

жилище, състоящо се от 
дневна, две спални, кухня, 
коридор, сервизно помещение 
и тераса при граници: дясно - 
ап.37; долу-изби; горе - ап.39, с 
обща застроена площ от 77.48 
кв.м., прилежаща изба №1 с ПП
-3.39 кв.м., заедно с 0.01931% 
идеални части от общите части 
на сградата, на които 
съответстват 7.79 кв.м. 
припадащи се общи части и 
право на строеж върху 85.27 кв
.м., намиращ се в УПИ I – 
Жилищно строителство, кв.70 
по плана на гр.Смядово, ул. ”
Ришки проход” №23, за сумата 
6 900.00лв. /шест хиляди и 
деветстотин лева/, определена 
от лицензиран оценител.

  2.Продажбата да се извърши 
при спазване на изискванията 
на чл.47, ал.2 от ЗОС и чл.26 от 
Наредбата за условията и реда 
за управление и разпореждане 
с общински жилищни имоти.

РЕШЕНИЕ № 29

На основание чл. 21, ал. 2 от 
Закона за местното 
самоуправление и местната 
администрация, чл. 11, ал.3 от 
Закона за кръвта, 
кръводаряването и 
кръвопреливането, Общински 
съвет – Смядово дава съгласие 
на всеки кръводарител да се 
изплаща     сумата от       20,00 
/двадесет/ лева    от       § 42-14 
„Обезщетение и помощи по 
решение на Общински съвет”.

РЕШЕНИЕ № 30

   На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 
от Закона за местното 
самоуправление и местната 
администрация, Общински 
съвет – Смядово приема 
допълнение към Решение № 
369 по Протокол № 
7/28.08.2007 година на 
Общински съвет - Смядово със 
следния текст: “и / или в левова 
равностойност”. 

РЕШЕНИЕ № 31

     На основание чл. 21, ал. 1, т. 
23 от ЗМСМА, във връзка с 
молба с Вх. № 28/04.02.2008 
год., Общински съвет – 
Смядово, отпуска финансова 
помощ в размер на 100 лева на 
Даниела Дамянова Йорданова, 
живуща на ул.”Качица” №45 в 
гр. Смядово, общ. Смядово, 
обл. Шумен.

                                     /с

              

от страница 2

ТЪРГ

    На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 64, т. 2 и чл. 65, ал. 1 от Наредбата 
за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, 
във връзка с Решение №326 по Протокол № 3/05.03.2007 г. на Общински съвет 
Смядово и Заповед № 61/07.02.2008 г. на кмета на Община Смядово е 
насрочен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земи от общинския 
и остатъчен поземлени фондове, както и на училищни земи, стопанисвани от 
общината на 19.02.2008 г./вторник/ от 14:00 часа в сградата на Община 
Смядово.
   Заплащането на достигнатата тръжна цена да се извърши в брой или по 
банков път.
   Краен срок за внасяне на депозита в размер на 10% от началната тръжна 
цена - до 12:00 часа на 19.02.2008 г. в касата на Община Смядово.
   Краен срок за внасяне на молбите и необходимите документи - до 12:00 часа 
на 19.02.2008 г. в Информационния център.

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.

                                                                                                                        /с
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Хей, Вий, майстори лозари,
изкустни, смядовски винари,
ножица лозарска пригответе,
във торбичка я сложете!

Февруари има дни сурови,
но за резитба бъдете готови.
Че без винце не става веселба,
рязане ще иска всяка лоза!

И когато гроздето узрее,
по лозята весел глъч се лее.
Радват се най-много децата,
като се напъстрят зрънцата.

Аз без теб не мога
и няма място на което да мога да се 
утеша.
И се опитвам да не мисля,
че не си до мен сега.

Но щом те видя –
застива всичко в мене на мига
и нямам сили погледа си да отлепя.

И гласа ти чуя ли –
замръзвам аз така,
сякаш съм от сабя прикован.

А когато те погледна в очите –
разбирам, че мога за теб да сваля и 
звездите.

Янко Красенов Назлъмов – VІІ б клас
                                              СОУ Смядово

ДЕТСКО ТВОРЧЕСТВО
ЧЕСТИТ СВЕТИ ВАЛЕНТИН !

14 ФЕВРУАРИ - ДЕН НА ЛОЗАРЯ

А дойде ли вече време,
тежки гроздове да береме,
ще берем грозде засмени,
ще пълним кошници големи.

И от големия берекет,
ще се пъчим най-отпред.
Ще наливаме вина пенливи,
ще се чувстваме щастливи.
   Марийка Калева Гугушева

                         гр. Смядово

ПОЗДРАВ ЗА ЛОЗАРЯ

 По традиция  в нашия град празникът се отбелязва с пресъздаване на 
ритуала по зарязване на лозята. 
   Тази година той е организиран от Община Смядово, със съдействието     
на        фирмите     спонсори          “Сибиел”, 
“Технострой” и “Строителство и строителни машини”ЕООД.
      В празника участват също Читалище “Братство”- гр. Смядово и 
Православен храм “Св. Архангел Михаил”- гр. Смядово.
    
           

10 февруари - Ден на пчеларя
 Свети Харалампий е известен просветител и лечител в  онези 
далечни времена. Покровител е на пчелите и пчеларите и 
неговият празник се чества на 10 февруари.   
   Историята на пчеларството у нас има свидетелства  за 
лечение с мед и пчелни продукти от векове. 
  На територията на община Смядово има много стопани, 
които се занимават с пчеларство и въпреки трудностите, 
които срещат те произвеждат качествен български мед и 
пчелни продукти.
                                                                                                                       /с  

     Възприема се, че на тази дата влюбените 
разкриват чувствата си един на друг и 
взаимно си правят признание в любов. 
Официално наложилото се становище 
гласи, че корените на празника идват от 
римокатолически празник      в чест на Св. 
Валентин, който се свързва с   
романтичната любов от времето на 
Средновековието.
    Празникът е наложен от католическата 
църква, която го възприема за нещо повече 
от легенда (въпреки че, няма исторически 
свидетелства).Приема за първото празну 
ване на 14 февруари през 494 година, 
отбелязан от  папа Геласий I като ден 
християнския мъченик Валентин, 
обезглавен на 14 февруари 269 г. През 19 
век, мощите на Свети Валентин са били 

дарени от папа Григор XVI на 
дъблинската църква Whitefriar 
Street Carmelite в Ирландия, която 
после станала често посещавана 
на 14 февруари.                    /с

        Получените трансфери през миналата година за държавни дейности  са в размер на 205 690 
лева., в това число:
- 171 622 лева от МТСП за програма “От социални помощи към осигуряване на трудова заетост”; 
- 10 946 лева МТСП по програма “Чаша топло мляко за децата”
- 21 872 лева във връзка с  провеждането на избори за Европейски парламент и местни избори 2007 
година;
- 1 250 лева по проект на Министерство на културата за библиотеката в СОУ гр. Смядово,   а за 
местни дейности   116 021 лева от ПУДОС за канализация.
        На основание § 10 ал1, 2 и 3 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗДБРБ за 2007 
година са извършени съответните служебни промени в приходната и разходната част на сборният 
бюджет на общината, съответно по параграфи, подпараграфи и дейности на ЕБК за 2007 година. В 
резултат на това към 31.12.2007 година годишния план на сборният бюджет на Община Смядово за 
2007 година се измени, както следва:
- приходната част е в размер на 3 682 396  лева, в това число:
           Предоставените субсидии от ЦБ са 2 547 699  лв., от които с държавен характер – 2 097 281  
лв. и с общински характер – 450 418 лв., а общинските приходи са в размер на 428 369 лв;
- разходната част е в размер на 3 682 396  лева, в това число:  за държавни дейности – 2 461 780 лв, 
а за местни дейности – 1 206 616 лева;
    През миналата година приходите с държавен характер, изравнителната субсидия от държавата за 
местни дейности, както и целевата субсидия за капиталови разходи са изпълнени на 100 %. 
    Изпълнението на събираемостта на местните имуществени данъци сочи 180,51 %. При план 95 
000 лв. са събрани 171 486 лв. “Данък недвижимо имущество” е събран на 144,13 % - при план 25 
000 лв. са събрани 36 034 лв. “Данък върху превозните средства” е изпълнен 127,78 %. При план 28 
000 лв. са събрани 35 778 лв. “Данък при придобиване на имущество по дарение” е изпълнен на 
246,05 %. При план 40 000 лв. са събрани 98 420 лв По §-фа на “Други данъци” имаме изпълнение 
1 254 лв.
   Изпълнението на неданъчните приходи е 139,82 %. При план 333 369 лв. са събрани 466 123 лв. 
От които: “Приходи и доходи от собственост” са изпълнени 161,35 %. При план 38 000 лв. са 
изпълнени 61 314 лв.  Параграфа “Общински такси” е изпълнен 142,12 %. При план 156 000 лв. са 
изпълнени 221 721 лв. “Глоби  санкции и неустойки” изпълнението е 149,13 %. При план 10 000 
лева изпълнението е 14 913 лв. По § “Събрани и внесени данъци върху продажбите” изпълнението 
е – 20 292.  По параграф “Приходи от продажби на общинско имущество” изпълнението е 154,05 %. 
При планувани 90 000 лв. изпълнението е 138 649 лв. “Приходи от концесии” изпълнението е 8 009 
лв. По параграф “Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми” изпълнението е 34 300 
лева и по параграф “Помощи от др. международни организации” изпълнението е 5 069 лева.
    Показаните добри резултати са благодарение на самостоятелното администриране на местните 
данъци и такси. Това го доказва преходния остатък към 31.12.2007 г. в размер на 435 370 лв. 
   Реализираният в края на 2007 година преходен остатък, остава като преходен остатък по бюджета 
за 2008 година на общината, които ще бъде разпределен приоритетно по дейности от общинския 
съвет.  
  Разходите на общината са направени спазвайки приоритети за изразходване на средствата и 
съблюдавайки приетите кредити на заседание на Общински съвет.
   Спазвани са изискванията за приоритетни плащания. Не са отклонявани средства от държавния 
трансфер за разплащане на разходи в местните дейности. 
     По сборния отчет на Община Смядово към 31.12.2007 година има просрочени вземания общо в 
размер на 11 843 лв. Основно вземанията са от наем имущество и концесии . 
       Община Смядово няма просрочени задължения към 31.12.2007 година.
     На 23.01.2008 година бе представено касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2007 г. на 
Община Смядово и прието от Министерство на финансите.
      В изпълнение на чл. 11 от Закон за общинските бюджети и чл.16 ал.1 от Наредбата за условията 
и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет предлагаме на вниманието на 
обществеността Бюджет 2008 г.

- Справка за приходите по ЕБК  /приложение №1/
- Справка разходите по функции и дейности /приложение №2/
- Разчет за финансиране на капиталовите разходи /Приложение №3/,
като справките са изложени на таблата в сградата на общинска 
администрация, както  и   публикувани в сайта на общината – smiadovo.bg
   Бюджета на Община Смядово за 2008 г. е разработен като са спазени 
изискванията на Закон за държавния бюджет на Република България за 2008 
г., Постановлението за изпълнението на държавния бюджет на Република 
България за 2008 г., както и средствата от извършените промени на 
бюджетните взаимоотношения на общината с централния бюджет във връзка 
с въвеждането на единните разходни стандарти , считано от 01.01.2008 г. и 
Наредбата за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на 
общинския бюджет на Община Смядово.
   Бюджета в частта за общинските приходи е разработен на база 
изпълнението на собствените приходи за 2007 г. и реалната оценка на 
очакваните постъпления на същите през 2008 г. и определените със закона за 
държавния бюджет субсидии за Община Смядово за 2008 година.
     В разходната част за местните дейности са осигурени приоритетно 
средства за работни заплати, осигурителни плащания, дължимите средства 
за обезщетения по Кодекса на труда и Закона за държавния служител, други 
възнаграждения и плащания, както и текущата издръжка, включваща 
разходите за храна, отопление, ел.енергия, външни услуги и други разходи на 
дейностите финансирани чрез общинския бюджет.
         Разходите за делегираните държавни дейности са опредени с Решение 
№ 20 / 21.01.2008 г. на Министерски съвет и са в рамките на обща допълваща 
субсидия.
     Инвестиционната програма е разработена в съответствие с приетия 
общински план за развитие на Община Смядово.
        Издръжката на делегираните държавни дейности се осъществява от  
обща  субсидия в размер на 2 144 839 лв. 
       Дейностите с общински характер се финансират с общински приходи, 
обща изравнителна субсидия и средства за зимно поддържане и 
снегопочистване на общински пътища. Собствените приходи за 2008 год. са 
разчетени в размер на  564 000 лв., обща изравнителна субсидия в размер на 
301 800 лв., средства за зимно поддържане и снегопочистване на общински 
пътища 7 300 лв. 
      При приоритетното разпределение на разходите, с най-голям процент е 
функция “Образование”, правим всичко възможно за запазване на 
училищната мрежа на територията на общината. Колкото и голям да е 
недостигът на средства за финансиране на тези дейности, таксите за детски 
градини, детска ясла и таксата за ДСП няма да се увеличат. Приоритетно са 
разпределени и средства за улично осветление и за подобряване на 
инфраструктурата на общината.


