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     ТЪРГОВСКА ЗОНА  В  СМЯДОВО

   През 2004 г. беше проектирана нова търговска зона в централната част на град Смядово. 
През 2006 г. започнаха строителните работи. Проекта за търговската зона е предимно от 
открити озеленени площи и съоръжения на благоустрояването, детска площадка;  с рампа за 
инвалиди, зони за отдих, водно огледало - шадраван.
 Предвидени са седем броя павилиони - магазини с максимални размери в план 6/8 или 48 
кв.м. застроена площ, пешеходна алея за достъп на клиенти, обслужваща алея за 
зареждане на обектите южно и западно от тях. Разработен е типов магазин за пакетирани 
хранителни стоки с осигурени: търговска зала, склад за малоценни стоки, предверие с кът за 
работно облекло, тоалетна за персонала.   
   През 2007г. ще завършат строителните работи,  даващи  
общия облик на търговската зона - алеи, детска 
площадка, водно огледало, озеленяване и три броя 
павилиони - магазини. По този начин жителите и гостите 
на град Смядово ще могат да се възползват от всички 
инфраструктурни елементи на съвремието  -  кът за 
краткотраен отдих, където майки с деца, възрастни хора 
да отдъхват, да пият ободряваща напитка, да направят 
необходимите ежедневни покупки за домакинството.  
  За застрояването на останалите четири магазина ще 
бъде дадена възможност на физически и юридически 
лица да кандидатстват за предоставяне право на строеж 
Проекта позволява бъдещите магазини да се обединяват 
в група по два според желанието на бъдещите 
собственици съобразно техните бизнес намерения. 

  
    Експертна група от представители на Министерството на труда и социалната 
политика, Министерството на здравеопазването, Националния осигурителен 
институт, Националната експертна лекарска комисия ще изготви промени в 
законодателната и цялостна нормативна уредба регламентираща медицинската 
експертиза на работоспособността. Проектът ще бъде готов до един месец. За това 
се договориха на проведената днес, 8 юни 2007 г., среща на министрите на труда и 
социалната политика Емилия Масларова и на здравеопазването проф. Радослав 
Гайдарски. На срещата бяха обсъдени проблемите на медицинската експертиза  и 
възможностите за подобряване ефективността на действие на системата на ТЕЛК.                     
                                                                              продължение на 2 стр. 

  ДО ЕДИН МЕСЕЦ ЩЕ БЪДАТ ПРЕДЛОЖЕНИ ПРОМЕНИ В 
ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО ПО МЕДИЦrНСКАТА ЕКСПЕРТИЗА НА 

РАБОТОСПОСОБНОСТТА  / ТЕЛК /

                                           ЗА ДЕЦАТА

        В ОБЩИНА СМЯДОВО  ПРЕЗ ЛЯТОТО ЩЕ РАБОТЯТ ВСИЧКИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ. В ЦДГ 
“ МАРГАРИТКА “ГР.СМЯДОВО ЩЕ СЕ СФОРМИРАТ ТРИ СМЕСЕНИ ГРУПИ . ЗА ЦЕЛТА 
ДИРЕКТОРКАТА И УЧИТЕЛКИТЕ СА УВЕДОМИЛИ ВСИЧКИ РОДИТЕЛИ, КОИТО СА НА 
РАБОТА, ДА ПРЕДСТАВЯТ СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ, ЧЕ ПРЕЗ ТОЗИ 
ПЕРИОД СА АНГАЖИРАНИ, ЗА ДА БЪДАТ ВПИСАНИ ДЕЦАТА ИМ В СПИСЪЦИТЕ НА 
ДЕЖУРНИТЕ ГРУПИ.
  В СЕЛАТА ЯНКОВО, ВЕСЕЛИНОВО И РИШ ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ ЩЕ РАБОТЯТ.
  В  СЕДМИЦАТА ОТ 27.08.2007  ГОД. ДО 31.08.2007 ГОД. СЕ НАЛАГА ДА СЕ ПОЧИСТЯТ И  ДА 
СЕ  ПОДГОТВЯТ  ДЕТСКИТЕ  ГРАДИНИ  ЗА  НОВАТА 2007  /  2008 ГОД. И ТОГАВА ДЕЦАТА 
ЩЕ БЪДАТ ВАКАНЦИЯ.

  Гражданите, които проявяват интерес към самостоятелно изграждане на магазини в Търговската зона е желателно своевременно да заявят 
това в Общинска администрация Смядово, Дирекция “Специализирана администрация”, с цел бързо преминаване на административните 
процедури - решение на Общински съвет - Смядово, обявяване на търгове за строителните петна и други.
  Строителната документация за магазините е на разположение на заинтересованите граждани. Могат да се запознаят с нея при директора на 
Дирекция “Специализирана администрация” - инж. Красимир Кръстев в рамките на работния ден в срок до 30 юни 2007г.

       ПОДКРЕПЯМЕ ВАШИТЕ МЕЧТИ !
        

    Животът е пред вас приятели,
        не се страхувайте от трудността,

 че Вий сте пролетната пъпка
    на нашата страна ! 

                               Светът около теб е пъстър и интересен .
                               Ще срещнеш много изненади и загадки.
                               Не се стахувай  ! Твоите нови приятели 
                               ще ти помогнат да ги разгадаеш.  
                               Бъди внимателен, наблюдателен, мисли 
                               учи и ще успееш!
                              Расти здрав и силен и с добри приятели 
                              с радост  напред тръгни .
                                                        УСПЕХ! 
С тези пожелания кандидат първокласниците, випуск 2006/2007г. от ЦДГ ,, 
Щастливо Детство "с.Риш изпратиха какичките и батковците от осми клас 
на ОУ ,,Васил Априлов" с. Риш.Всеки ще поеме по своя път, но нека никога не 
забравя от къде е тръгнал , къде беше началото -там , в детската 
градина , в училището , а сега по пътя на професионалното обучение .
                                                                                                                 Мария Вичева 

 Директор ЦДГ ,,Щастливо Детство"
 с. Риш Община Смядово .

        

    СОУ СМЯДОВО ОЧАКВА БЪДЕЩИ ДЕВЕТОКЛАСНИЦИ
   На 12 и 13 юни 2007г. в училищата в село Янково, Веселиново и Риш се 
проведе среща на осмокласници и техните родители  с  учители от СОУ гр. 
Смядово. Директорът на СОУ г-жа Марияна Живкова представи учебния план 
за новата учебна 2007/2008г. и бъдещето развитие на училището. Отправи 
покана да посетят училището и лично да се уверят в добрите условия за 
учене и възможностите, които дава СОУ гр. Смядово за качествено обучение

ЗДРАВЕЙ , ЗАСМЯНО 
ЛЯТО

  Ето, че дойде дългоочакваният ден ! 
Отново е време за почивка ,за игри , 
за отдих и туризъм. Няма вече 
домашни и контролни !  Очаква ни 
едно безгрижно лято !   Денят е 8 юни  
Учениците от I до IV  клас при ОУ   
”Васил Априлов “ с. Риш 
                            продължение на 2 стр. 
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ДОПЪЛНИТЕЛНО ФИНАНСИРАНЕ НА ЧИТАЛИЩА В 
ОБЩИНАТА 

  По предложение на министъра на културата проф. Стефан 
Данаилов 1398 читалища получават 3 330 500 лв. 
Съгласно чл. 84 на Постановление на Министерски съвет № 20 от 
02.02.2007 г. за изпълнение на държавния бюджет на Р. България за 
2007 г. министърът на финансите по предложение на министъра на 
културата предоставя като обща допълваща субсидия и/или целева 
субсидия за капиталови разходи на общините предвидените в 
централния бюджет средства за подпомагане дейността на 
народните читалища, в т.ч. за текущ ремонт, набавяне на книги, 
периодични издания и компютърна техника. 
 Кандидатстването за допълваща субсидия се извърши на базата 
на утвърдени Правила и чрез подаването на проектен фиш. 
Крайният срок за подаването на проектните документи изтече на 27 
април т.г. 
 За разпределянето на субсидията определената от министъра на 
културата работна група разгледа постъпилите 2039 проекта. От 
Община Смядово с проектен фиш кандидатстваха  всички 
читалища.Проектите бяха изготвени със съдействието на дирекция 
“ Специализирана администрация”.
Като общи показатели бяха възприети: 
- Подадените проекти да са в съответствие с изискванията и 
получени в Министерство на културата в указания срок; 
- Целесъобразност на проекта; 
- Дейност на читалището; 
- Получаване на средства по линията на допълващата целева 
субсидия в предходни години; 
- Започнат вече вид ремонт по сградния фонд; 
- Заявен процент на съфинансиране; 
- Продължителност на извършване на ремонтни дейности; 
- Започнат процес на автоматизация. 
  Въз основа на направения от работната група подбор с допълваща 
целева субсидия – за подкрепа извършването на текущ ремонт, 
набавяне на нова литература и периодика, закупуване на 
компютърна техника в Община Смядово са одобрени читалище “ 
Развитие “ гр.Смядово и читалище “ Съзнание “с.Веселиново.
  През втората половина на годината ще бъде осъществен втори тур 
за допълваща субсидия, на който ще бъдат разгледани както 
своевременно постъпили проекти, така и отпадналите от първи тур 
                                                                                                    В. Жечева

                       ЧЕСТИТ РОЖДЕН ДЕН 
    Ръководството и служителите на Общинска администрация  
Смядово честитят рождения ден на г-н Стоян Шайков, който на 11 
юни навърши 26 години. 
 С пожелания за здраве и професионални успехи колегите 
поздравяват компютърния дизайнер на общински седмичник 

"Смядово". 

     Колективът на ЦДГ ,, Щастливо детство " с.Риш от сърце  Ви желае много 
радост, щастие и успехи в личен и професионален план .
        Нека здравето и любовта озарят Вас и всички ваши близки и приятели ! 
  Ние учители и родители сме безкрайно щастливи и  Ви благодарим  за 
възможността  да виждаме нашите деца по страниците на информационния 
седмичник ,,Смядово "
    

В дискусията участваха и председателят на Националния осигурителен 
институт Йордан Христосков, директорът на Националната лекарска комисия 
д-р Кънчо Райчев, изпълнителният директор на Агенцията за социално 
подпомагане Гергана Дрянска, експерти от МТСП,МЗ, НОИ, АСП.
С подготвяните промени системата за медицинска експертиза на 
работоспособността у нас ще се приведе в съответствие с европейските 
норми и практика. Целта е да се облекчи и подобри достъпът на нуждаещите 
се до нея. За това ще се прецизира редът за освидетелстване и обхватът на 
групите хора, подлежащи на оценка на работоспособността. По този начин ще 
се съкратят и сроковете за издаване на експертните решения на преминалите 
през ТЕЛК и НЕЛК хора.Необходимо е максимално бързо да се 
усъвършенства законодателството, като медицинската експертиза обхване 
само хората в трудоспособна възраст, подчерта по време на срещата 
министър Масларова. Натискът върху системата е основно заради 
законодателството – въпреки че увеличихме броя на ТЕЛК-овете, и те, и НЕЛК 
изнемогват, заяви министър Гайдарски. В момента нормативната уредба у нас 
за разлика от законодателството във всички европейски страни, включва в 
обхвата на медицинската експертиза децата и пенсионерите, които на 
практика са извън трудоспособна възраст Министрите Масларова и Гайдарски 
и всички участници в срещата се обединиха около няколко основни принципи 
за същностни промени в медицинската експертиза. Подготвяните 
законодателни промени ще дефинират в обхвата на ТЕЛК само хората в 
трудоспособна възраст – от 15 до 65 години. За тях ще се определя степен на 
работоспособност (а не степен на неработоспособност, както е сега) и 
условията, при които те могат да продължат да се трудят. За децата до 15 
години ще се въведе нов механизъм за оценка. Критериите за нея ще отчитат 
по-точно спецификата на детските заболявания и вродени увреждания, както 
и възможностите на специфичните медицински специалности в областта на 
педиатрията. Едновременно с това ще бъдат разработени различни социални 
програми за тяхната социална адаптация и подпомагане.
Третата група са хората над 65-годишна възраст. След промените те също ще 
престанат да бъдат насочвани към ТЕЛК за получаване на експертно решение 
за трайно намалена работоспособност, тъй като вече са в нетрудоспособна 
възраст. За тях също ще бъдат подготвени съответни социални програми. В 
момента възрастните хора са основният контингент на ТЕЛК. От 260 000 
освидетелствани в ТЕЛК през 2006 година близо 65 % са хора над 65-годишна 
възраст.Тази основна промяна ще бъде направена с изменение на Закона за 
здравето Предложенията на междуведомствената експертна група ще 
обхванат обаче и другите закони, които в момента дават правото за ползване 
на различни преференции на базата на експертно решение на ТЕЛК. Това са 
Кодексът за социално осигуряване, данъчни закони (за общия доход, данък 
сгради, данък добавена стойност, патентния данък), законите за митниците, за 
движение по пътищата, за висшето образование, за социалното подпомагане 

наредбите за ползване на мобилните телефони.
Предложенията за законодателни промени ще бъдат обсъдени и в 
новосъздадения Национален съвет по медицинска експертиза. 
Правителственото постановление за устройството и дейността му е 
обнародвано в „Държавен вестник” от 8 юни 2007 г.
                                                                                                                           Смядово

  ВКАРВАТ ДИПЛОМИТЕ ЗА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ В 
ЕЛЕКТРОНЕН РИГИСТЪР

 Oт тази година дипломите за средно образование на учениците от Шуменско ще бъдат вкарани в 
електронен регистър, съобщи директорът на РИО-Шумен доц. Добромир Добрев. Така, според него 
ще бъде избегната възможността за фалшифицирането им, а всички ректори и работодатели, 
желаещи да ги проверят ще имат достъп до тях. 
Вече са получени бланките за дипломите на завършващите средното си образование в областта. 
Свидетелствата за завършено средно образование ще бъдат раздадени между 20 и 25 юни,  
допълни доц. Добрев. 
През следващата седмица ще стартира обучението на директори от цялата страна. Предстои всички 
ръководители на училища от Шуменска област също да преминат управленчески курс. Първата 
група директори от региона ще преминат обучение в Банкя между 20 и 22 юни, а втората – между 25 
- 27 юни. Следващият етап на тези курсове предвижда обучения на учители, които биха желали да 
кандидатстват за директорски пост в някое от учебните заведения. 
                                                                                                                           Смядово

                                                СЪОБЩЕНИЕ

 На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.64 и чл.65 от Наредбата за реда за придобиване 
управление и разпореждане с общинско имущество и във връзка с Решение № 326 по 
Протокол № 3/05.03.2007 година на Общински съвет – Смядово със Заповед № 
319/08.06.2007 година на Кмета на Община Смядово e насрочен търг с явно наддаване за 
отдаване под наем на 438 бр. имоти от общинския фонд имоти от остатъчния поземлен 
фонд, както и училищни земи, стопанисвани от общината.
Търгът ще се проведе на 20.06.2007 година /сряда/ 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 20.06.2007 година в касата на Община Смядово. Краен срок за внасяне 
на молбите и необходимите документи – до 12.00 часа на 20.06.2007 година в 
Информационния център.

                             НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ:

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

ДО ЕДИН МЕСЕЦ ЩЕ БЪДАТ ПРЕДЛОЖЕНИ ПРОМЕНИ В ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО ПО МЕДИЦИНСКАТА             
ЕКСПЕРТИЗА НА РАБОТОСПОСОБНОСТТА  / ТЕЛК /   ПРОДЪЛЖЕНИЕ ОТ 1 СТР.

 ЗДРАВЕЙ , ЗАСМЯНО 
ЛЯТО 

                                            продължение от 1 стр.    
      ..отново огласиха училищния двор с песни 
и стихотворения за края на учебната година. 
Измина още една учебна година  в упорит 
труд и старание. Този ден беше вълнуващ за 
всички малки ученици.
 Тържествено бяха връчени 
удостоверенията на четвъртокласниците  за 
завършен начален етап на основно 
образование. Празникът продължи с много 
танци и веселие .
                                                             Й.Петев                                                                                                         
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  Община Смядово съществува, за да предоставя 
административни услуги на гражданите и да създава 
условия за повишаване образователното, 
социалното и здравно състояние на населението, 
както и да подобрява инфраструктурата, 
транспортното обслужване, целесъобразно да 
управлява общинската собственост и да следи за 
опазване на обществения ред. Дейността на 
общинската администрация се основава на 
принципите на законност, откритост, достъпност, 
отговорност и координация. 
   Ние предлагаме за гражданите и бизнеса следните 
услуги:

(1) Административни услуги по гражданска регистрация 
и актосъставяне:
1. Издаване на удостоверение за раждане – оригинал 
2. Издаване на удостоверение за раждане- дубликат 
3. Издаване на удостоверение за сключен граждански брак- 
оригинал 
4. Издаване на удостоверение за сключен граждански брак-
дубликат
5. Издаване на препис-извлечение от акт за смърт
6. Издаване на препис-извлечение от акт за смърт
7. Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за 
раждане или смърт
8. Издаване на удостоверение за наследници
9. Издаване на удостоверение за семейно положение и 
членове на семейството 
10. Издаване на удостоверение за родствени връзки
11. Издаване на удостоверение за идентичност на лице с 
различни имена 
12. Издаване на удостоверение за семейно положение за 
сключване на граждански брак на български граждани с 
чужденец в чужбина
13. Издаване на удостоверение за семейно положение за  
сключване на граждански брак с чужденец в Република 
България
14. Съставяне на актове по гражданско състояние (раждане, 
брак, смърт) 
15. Издаване на удостоверение за постоянен адрес 
16. Издаване на удостоверение за промяна в данните на 
постоянен адрес
17. Издаване на удостоверение за настоящ адрес 
18. Издаване на удостоверение за промяна на настоящ адрес 
19. Припознаване на родено извънбрачно дете- безплатно
20. Заверка на документи по гражданско състояние за 
чужбина 
21. Заверка на покана-декларация за частно посещение на 
чужденец в Република България 
22. Възстановяване и промяна на име по чл.19а от ЗГР
23. Корекция на име на български гражданин с решение на 
съда 
24. Издаване на преписи  или заверени копия от актове за 
гражданско състояние 
25. Съставяне на актове за гражданско състояние на 
български граждани, които имат актове съставени в чужбина
26. Учредяване на настойничество и попечителство 
27. Удостоверение за вписване в картотечния регистър на 
чужденец с постоянно пребиваване 
28. Заявление за установяване наличието на българско 
гражданство
29. Удостоверения и кореспонденция с институции съгласно 
чл.7 от ЗГР
30. Приемане и обработка на преписки за изготвяне 
предложения за отпускане на персонални пенсии
31. Обработка на преписки за опрощаване на държавни 
вземания постъпили от Администрацията на Президента
32. Установяване наличието на българско гражданство
33. Издаване на удостоверение за вписване в картотечния 
регистър на чужденец с постоянно пребиваване в РБ 
34. Издаване на удостоверение за административен адрес 
35. Издаване на удостоверение за родителски права 
36. Издаване на удостоверение за многодетна майка
37. Издаване на удостоверение за брой живородени от 
майката деца 
38. Издаване на удостоверение за извършена промяна в ЛРК
39. Издаване на удостоверение за начина на изселване от 
Република България 
40. Анкетиране на чужди граждани, получили разрешение за 
постоянно пребиваване и присвояване на ЕГН 
41. Издаване на удостоверение за семейно положение, 
необходимо за сключване на граждански брак с български 
гражданин в чужбина 
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
(2) Административно-технически услуги 
1. Издаване на удостоверение относно общинския произход 
на недвижими имоти 
2. Издаване на удостоверение по реституционни закони на 
граждани, настанени в общински жилищни имоти
3. Издаване на удостоверение за наличие на реституционни 
претенции за недвижими имоти – общинска собственост
4. Издаване на удостоверение по отчуждени имоти, 

собственост на физически или юридически лица 
5. Отписване на имот от актовите книги за общинска 
собственост 
6. Продажба на жилищни имоти- общинска собственост 
7. Продажба на нежилищни имоти- общинска собственост 
8. Изкупуване право на собственост от физически или 
юридически лица върху земя с учредено право на строеж 
9. Учредяване право на строеж върху общински терени 
10. Учредяване право на ползване върху недвижими имоти 
– общинска собственост 
11. Учредяване право над надстрояване или пристрояване 
върху недвижими имоти – общинска собственост 
12. Учредяване право на преминаван през терени, 
публична общинска собственост за изграждане на 
линейни обекти от техническата инфраструктура 
13. Замяна на общински недвижими имоти с имоти, 
собственост на физически или юридически лица 
14. Прекратяване на съсобственост в недвижими имоти 
между общината и физически или юридически лица 
15. Замяна на наети общински жилища по доброволно 
споразумение 
16. Включване в списъците за картотекиране на граждани 
с доказани жилищни нужди 
17. Издаване на удостоверение на картотекирани 
граждани за покупка на жилище по ЗУЖВГМЖСВ 
18. Продажба на общински жилища 
19. Отдаване под наем на обекти и имущество – общинска 
собственост 
20. Включване в списъци за парично обезщетение на лица
, имащи дългогодишни жилищно-спестовни влогове 21. 
Удостоверение за платен наем от физически и юридически 
лица наематели на общински нежилищни имоти 
22. Издаване на удостоверение за изплатен приватизиран 
обект 
23. Издаване на заверени копия от документи 
24. Издаване на удостоверения за липса на задължения по 
договори за наем към общината 
25. Заверка на молба-декларация с нотариален акт по 
обстоятелствена проверка 
26. Издаване на удостоверения за извършена 
обстоятелствена проверка за недвижим имот 
27. Издаване на удостоверения по чл.66, във връзка с чл
.33 от Закона за собствеността за правна сделка със 
съсобствен имот 
28. Предоставяне на помещения – частна общинска 
собственост без търг или конкурс за нуждите на 
общинските ръководства на политически партии и 
синдикални организации, съгласн чл.16 от НРПУРОИ за 
срок от 4 години 
29. Удължаване срока на договори, съгласно §78 от ПЗР 
към ЗИД на ЗОС 
(3) Административно-технически услуги по 
устройство на територията
1. Издаване на скица за недвижим имот 
2. Издаване на скица за недвижим имот с указан начин на 
застрояване - виза за проектиране (чл. 140, ал. 2 от ЗУТ) 
3. Заверка на скица, от издаването на която са изтекли 6 
месеца 
4. Одобряване на технически и работни проекти (чл. 145, 
ал.1) и издаване на разрешение за строеж, основен 
ремонт и преустройство на съществуващи сгради и 
помещения (чл. 148, ал.1, чл. 152 от ЗУТ и узаконяване на 
строежи по §184 от ПЗР на ЗИД на ЗУТ) 
5. Издаване на разрешение за възлагане на изработване 
на ПУП (чл. 124, ал.2 от ЗУТ) 
6. Одобряване и обявяване на проекта за ПУП (чл. 124 и чл
. 129 от ЗУТ) 
7. Издаване на разрешение за изработване на проект за 
изменение на ПУП (чл. 134, чл. 135, чл. 15 и § 8 от ПР на 
ЗУТ)
8. Одобряване и обявяване на проекта за изменение на 
ПУП (чл. 134, чл. 135, чл. 15 и § 8 от ПР на ЗУТ) 
9. Издаване на разрешение за допускане изработването 
на комплексен проект за инвестиционна инициатива (чл
.150, ал. 1 от ЗУТ) 
10. Одобряване на комплексен проект за инвестиционна 
инициатива (чл. 150, ал. 3 и 4 от ЗУТ) 
11. Издаване на разрешение за строеж по одобрен 
комплексен инвестиционен проект (чл. 150, ал. 4 на ЗУТ) 
12. Издаване на разрешение за строеж на обекти, за които 
не се изисква одобряване на инвестиционни проекти (чл. 
147, ал. 1 от ЗУТ) 
13. Издаване на разрешение за строеж на огради (чл. 48 от 
ЗУТ) 
14. Заверка на строително разрешение (чл. 153, ал. 3 и ал
. 4 от ЗУТ) 
15. Издаване на разрешение за поставяне на 
преместваеми обекти и елементи на градското 
обзавеждане, които не са свързани трайно с терена (чл. 56 
от ЗУТ – в частни имоти) 
16. Одобряване на проект и издаване на разрешение за 
поставяне на рекламно-информационни материали 
17. Присъствие при откриване на строителна площадка и 
определяне на строителна линия и ниво на строеж (чл. 223 
на ЗУТ) 
18. Проверка за установяване на съответствието на 
строежа с издадените строителни книжа (чл. 159, ал. 1 и ал

. 3 от ЗУТ) 
19. Издаване на удостоверение за въвеждане в 
експлоатация на строежи от ІV и V категория (чл. 177, ал
. 3 от ЗУТ) 
20. Съставяне на констативен акт за незаконно 
строителство по чл. 224, ал. 2 от ЗУТ)
21. Издаване на акт за узаконяване на строеж (§ 184 от 
ПЗР към ЗИД на ЗУТ) 
22. Издаване на удостоверение за нанасяне на 
новоизградени обекти в цифровия модел и 
кадастралните планове (чл. 52 от ЗКИР и § 4 от Наредба 
№ 4 за ОСИП)
23. Изготвяне на градоустройствена основа за 
разрешаване на временни строежи (чл. 49, чл. 50 и чл. 
56 на ЗУТ) 24. Допускане за изработване на ПУП в 
неурегулирани територии (чл. 59 и чл. 60 на ЗУТ) 
25. Съгласуване и одобряване на идеен инвестиционен 
проект (чл. 141, ал. 1, чл. 143 и чл. 144) 
26. Одобряване на технически и работни проекти (чл. 
145, ал. 1 от ЗУТ) 
27. Издаване на разрешение за строеж за разкопаване 
на улични и тротоарни настилки и вътрешно-квартални 
пространства (чл. 72 от ЗУТ)
28. Издаване на разрешение за ползване на части от 
тротоари, улични плана и др. за строителни площадки 
29. Заповед за смяна на титуляра в разрешение за 
строеж 
30. Издаване и заверяване на копие от разрешение за 
строеж 
31. Одобряване на проекти и издаване на разрешения за 
строеж за благоустрояване на терени пред стационарни 
търговски обекти 
32. Приемане и съхраняване на екзекутивна 
документация (чл. 175 от ЗУТ) 
33. Издаване на удостоверение за степен на 
завършеност (чл. 181 от ЗУТ) 
34. Издаване на удостоверение за степен на 
завършеност на строеж (чл. 12 от Норми за данъчна 
оценка на недвижими имоти – приложение № 2 към 
ЗМДТ)
35. Издаване на заповед за прокарване на временни 
пътища (чл. 190, ал. 6 на ЗУТ) 
36. Учредяване на право за преминаване през чужд имот
, прокарване на съоръжения и инсталации за определен 
срок (чл. 193, ал. 3 на ЗУТ)
37. Освидетелстване за премахване на строежи, 
негодни за ползване, застрашени от самосрутване или 
вредни в санитарно-хигиенно отношение (чл. 195 от ЗУТ
) 
38. Издаване на удостоверение за реално определени 
части от поземлен имот(чл. 200от ЗУТ)
39. Издаване на удостоверение за реално определени 
части от сграда(чл.202 и чл.203 от ЗУТ)
40. Издаване на удостоверение за търпимост на  строеж 
(§ 16 от ДР на ЗУТ) 
41. Допълване (поправка) на одобрен кадастрален план 
(чл. 134, ал.2, т.2 от ЗУТ и § 4, ал. 1, т.2 от ЗКИР) 
42. Издаване на удостоверение за идентичност на 
поземлен имот 
43. Урегулиране на поземлени имоти – създаване на 
първа регулация (чл. 16 и чл. 17 от ЗУТ) 
44. Изготвяне на копие от реперен карнет 
45. Изготвяне на извадка от трасировъчен карнет 
46. Изготвяне на констативни актове за непълноти и 
грешки в кадастрален план 
47. Издаване на удостоверение за факти от кадастрален
, регулационен и застроителен план 
48. Издаване на удостоверение за попълнен кадастър 
49. Отразяване в разписния списък към кадастралния 
план на промени в собствеността на недвижими имоти, 
настъпили след одобряването му 
50. Издирване на собственост на граждани по разписни 
списъци 
51. Попълване на приложение от данъчна декларация 
52. Изпращане на възражения  до окръжния съд (чл. 215 
от ЗУТ) 
53. Издаване и заверяване на копие от проектна 
документация 
54. Изготвяне на извадка от действащ устройствен план 
55. Изготвяне на писмена справка за предвиждания на 
действащи планове 
56. Издаване на заверено препис-извлечение от 
решение на ОЕСУТ 
57. Издаване на удостоверение за вида на 
конструкцията на съществуващи сгради 
58. Издаване на удостоверение за отстояние на 
търговски обект от здравно, детско и учебно заведение 
59.Съставяне на протоколи за нанесени щети в частни 
жилища на физически и юридически лица 
   
  В следващия брой ще Ви представим админи -
стративните услуги по деловодство, култура и 
образование, селско стопанство, туризъм, 
търговия, транспорт, екология, местни данъци 
и такси и обредни дейности.

   АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ, ПРЕДЛАГАНИ ОТ ОБЩИНА СМЯДОВО
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ЛЮБОПИТНО

  
    Няма истински българин  на който да не трепне сърцето 
само като чуе думата ,, Българско „  
    На 26 V самодейците от пенсионерски клуб гр. Смядово  
участваха в това чудесно предаване .Пътували 7-8 часа 
изморени , но въоражени с много  голямо търпение и желание 
за добро представяне,ние положихме всички усилия за това .
Представихме се добре на репетициите и макар, че 
самодейците ни  от групата за изворен  фолклор за пръв път 
пяха и се сработиха с техния оркестър то всичко минаваше 
добре.

  Много е приятно и много радостно преживяването , когато        
веднага след представянето ни започнаха да валят като 
изведро поздрави, мили  и чудесни думи от хубави по хубави 
Радваме се, че художествени раководители  от шуменски и 
варненски състави при това дългогодишни  също ни 
поздравиха. Гордеем се със състава за  изворен фолклор ,
гордеем се и с  танцовия състав , който заинтригува  с 
изпълнението си и хореографа на състави  към 
телевизионното  предаване .
 Радваме се, че ние първи от Шуменска Област участвахме в 
предаването     ,,От Българско по Българско”   по   телевизия  
,,СКАТ”
 Благодарим Ви самодейци от сърце ,а от Ваше и мое име 
благодарим  на Госпожа Киранова и администрацията на 
Общината . Благодарим и на внимателния и търпелив 
шофьор.
                                                                                  В. Маркова        

ОТ   БЪЛГАРСКО ПО БЪЛГАРСКО 

       

    По инициатива на ръководството на Община 
Хисаря и под патронажа на Президента на 
Република България Георги Първанов от 06 до 
10 юни тази година се проведе Националния 
фестивал за народни изкуства  "Euro folk- Жива 
вода".
    Наименованието "Жива вода" идва от 
качеството на минералната вода на Хисаря, 
която е с огромна известност от хилядолетия. 
Но тук има и друго значение, а именно, че 
народните песни, танци и обичаи са за 
народите тази жива вода, която им позволява 
да преживяват през вековете, независимо от 
превратностите на съдбата.
  Мотото на Музикалните празници "Euro folk" е 
"Светът е телевизия”. С това мото се изразява 
ролята на съвременните телевизионни 
технологии за живота в целия свят, а също така  
и убеждението, че без телевизията и 
хилядолетните народни танци, песни и обичаи 
са обречени на забвение. Затова всички 
сценични изпълнения на фестивалите "Euro 
folk" се записват с професионална 
телевизионна техника, а от получените 
сценични записи се изработват телевизионни 
продукти, които се разпространяват в 
България, Европа и света. От изработваните 
телевизионни продукти се произвеждат четири 
телевизионни предавания, които редовно се 
излъчват по петдесет кабелни телевизии в 
цяла България, по Националните сателитни 
телевизии "Евроком-България" , "Херос-ТV и "
Родина TV", които се излъчват с обхват в цяла 
Европа, както и по Световната Интернет 

Маскарадна група ЧЕРНИТЕ КУКЕРИ
 към 

ч-ще "Съзнание" с.Веселиново
       ЛАУРЕАТ на Националния фестивал
 " Евро фолк-Жива вода 2007"-гр.Хисаря

телевизия "Euro folk".
    Основната цел на такива фестивали е именно 
такава - създаването на телевизионни продукти, 
които да популяризират красотата на 
българското изкуство в страната Европа и света 
а също и да ги съхраняват през годините. Наред 
с това авторитетно жури има право да 
награждава участниците с Grand prix, дипломи 
за съществен принос за съхраняване и 
популяризиране на българското, дипломи за 
лауреати, дипломи за Maestro и Maestro 
akademik, предметни награди.
   За нас   самодейците от   Маскарадна    група 
"Черните кукери" беше чест да чуем оценката на 
журито: "Кратки, точни и ясни без излишни 
елементи! Поздравления за отличното 
представяне!" 
    Горди сме и с това, че бяхме удостоени с 
титлата ЛАУРЕАТ на Националния фестивал за 
народни изкуства "Евро фолк-Жива вода 2007" 
гр. Хисаря.
    Отправена ни беше покана и за участие в 
дефилето и вечерния концерт като един от най-
добре изявилите се състави.Това беше и 
причината да ни включат и в Обзорния филм, 
изготвян от организаторите на фестивала, който 
ще бъде излъчен юли месец по "Херос TV" във 
фолклорното предаване "Балкан фолк".
    Щастливи сме, че представихме достойно 
общината и благодарим, че тя направи 
реалност участието ни в този прекрасен 
фестивал.
                                                      Мария Трифонова

                                                                                                                        

                                                                                 Кръстю Колев Кръстев  на сто години !!!
    
   В Община Смядово  има столетник. През 2007г. Кръстю Колев Кръстев навърши сто години. Роден  в далечната 1907г, той е отраснал и работил в гр. 
Смядово. По повод 100 – годишния юбилей Общинска администрация Смядово, лично кмета на Общината  - 
М. Киранова и Председателя на Общински съвет - Ася Донкова, уважиха юбиляра с цветя, червено вино, торта и поздравителни адреси, като му пожелаха 
здраве и бодър дух.
 Дядо Кръстю има един син, две внучки и 4 правнука. Работил е в ТКЗС като бригадир, в пощенска станция Смядово, като е донасял пощата от гарата до 
града, след това отново се връща в ТКЗС, където се пенсионира.
 Съпругата му е починала през 1997г. и в момента за дядо Кръстю се грижат синът му Стоян Колев и съпругата  Еленка.
 Поднасяме дълбоките си почитания към Кръстю Колев Кръстев като от сърце желаем добро здраве и уважение от семейството и съгражданите.

 Бъди жив и здрав още дълги 
години! 

            От екипа на “Смядово”


