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От 23.08.т.г. в град Смядово на 12 места се разполагат цветни контейнери за разделно събиране на отпадъци - жълт, 

зелен и син. Те са предоставени от фирма ЕКОРЕСУРС БЪЛГАРИЯ АД, с която Община Смядово има сключен до-

говор. До края на месец октомври, т.г. ще бъде покрита територията на цялата община. Освен, че ще се помогне за 

опазване на околната среда, възможност за рециклиране на отпадъците, ще се намалят и разходите за такса депони-

ране. 
Важна част от Програмата за развиване на националната система за разделно събиране на отпадъци от опаковки чрез организации по оползотворяване е обхваща-

нето на минимум 6,3 млн. жители от населението на страната. 

ЕКОРЕСУРС БЪЛГАРИЯ допринася за изпълнението на националните цели като инвестира в планиране, организиране и изграждане на интегрирани общински 

системи за разделно събиране, временно съхранение, сортиране, обработка и транспортиране до рециклиращи предприятия на отпадъци от опаковки, събрани от 

домакинства, търговски и обществени обекти. 

При избора на система за разделно събиране се вземат предвид следните фактори: брой на жителите и домакинствата в общината; плътност на застрояване - по 

квартали; състояние на системата за сметосъбиране и сметоизвозване към момента; специфични изисквания за събиране на отпадъците от: 

- заведенията за обществено хранене, училища и детски градини, обществени и административни сгради; 

- промишлени предприятия и търговски обекти; 

туристически обекти и курортни комплекси; използвани маршрути и оптимални логистични схеми. 

За да организира разделното събиране и рециклиране на отпадъците от опаковки, ЕКОРЕСУРС БЪЛГАРИЯ си сътрудничи със следните организации и институ-

ции: фирми-производители, вносители и дистрибутори, имащи задължения и отговорности, свързани с разделното събиране и оползотворяване на отпадъците от 

опаковки от пуснатите от тях на пазара на Република България стоки съгласно Закона за управление на отпадъците и Наредбата за опаковките и отпадъците от 

опаковки; фирми, извършващи дейности по събиране и транспортиране на отпадъци от опаковки и битови отпадъци; общините, които съгласно Закона за управ-

ление на отпадъците трябва да организират разделното събиране и управлението на отпадъци на тяхна територия; фирми-преработватели на отпадъци. 

Защо да рециклираме? Ето някои факти: 

Рециклирането е отличен начин да пестим енергия и да опазваме околната среда. Знаете ли, че: 

1 рециклирана консервна кутия спестява енергия, достатъчна да захрани телевизионен приемник за 3 часа. 

1 рециклирана стъклена бутилка спестява енергия, достатъчна да захрани компютър за 25 минути. 

1 рециклирана пластмасова бутилка спестява енергия, достатъчна да захрани 60ватова електрическа крушка за 3 часа. 

70% по-малко енергия е нужна за рециклирането на хартия в сравнение с производството и от дървесина. 

До 60% от боклука ни може да се рециклира. 

Неусвоената енергия от всеки контейнер през годината може да захрани телевизор за  5 000 часа. 

Средно 16% от парите, които плащате за дадена стока, давате за опаковките, които в крайна сметка, отиват на боклука. 

Дали от липса на достатъчно информация, дали от скептицизъм, но е факт, че хората, които използват разделната система за събиране на отпадъци, са все още 

малко.Трицветната система, която се въвежда в нашата община действа по следния начин: 

ХАРТИЯ - Синият контейнер е за отпадъци от хартия. В него събираме: вся-

какви видове кашони и опаковки от прах за пране, хранителни продукти, ле-

карства, обувки, дрехи; опаковъчна хартия за пликове, пакетиране и обвиване; 

амбалаж; тетрадки; хартия за принтери; книги, вестници, списания; кори от 

яйца 

ПЛАСТМАСА И МЕТАЛ - Жълтият контейнер е за отпадъците от пластмаса и 

метал. Това са: фолио; всякакви кутии и тарелки от хранителни, козметични 

продукти и битова химия; кофички от кисело мляко; пластмасови бутилки от 

всякакви напитки; бутилки и туби от миещи и почистващи препарати; флакони 

от козметични и лекарствени продукти; кенове от напитки; консервни кутии; 

метални спрей-флакони от козметични продукти; метално фолио; всякакви 

видове капачки 

СТЪКЛО - Зеленият контейнер е предназначен за стъкло. Там изхвърляме 

всички стъклени бутилки, шишенца и буркани или по-общо казано - всички 

стъклени опаковки от хранителната и козметичната индустрия, както и от 

битовата химия. 

Призоваваме всички за опазване на новите контейнери и правилното им изпол-

зване по предназначение. 

Нека града ни бъде чист и приветлив.                                                                                                                                                            /с 

 

РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ 

З А П О В Я ДА Й Т Е 

 
 

27 АВГУСТ /ПЕТЪК/ 

21 ЧАСА 

ТЪРГОВСКИ ЦЕНТЪР СМЯДОВО 

КОНЦЕРТ 

НА  

NICK NASTY,  

МАРИЯ  

И  

ПРИЯТЕЛИ 
 

ВХОД СВОБОДЕН 

 

 

 

 

28 АВГУСТ/СЪБОТА/ 

20 ЧАСА 

ЦЕНТРАЛЕН ПЛОЩАД СМЯДОВО 

КОНЦЕРТ  

НА 

ТОНИ ДАЧЕВА 
 

ВХОД СВОБОДЕН 

 

СЪОБЩЕНИЯ И  

ОБЯВЛЕНИЯ 

РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪ-

ВЕТ СМЯДОВО ОТ ПРОВЕДЕНО-

ТО ЗАСЕДАНИЕ НА 18.08.2010 

ЕХО ОТ КОПРИВЩИЦА          

2010 

ЗАПОЧНА РАЗДАВАНЕТО НА ИНТЕРВЕНЦИОННИТЕ 

ЗАПАСИ - ВТОРИ ТРАНШ 

На 6 август 2010г. приключи първия транш на раздава-

не на храни от Интервенционните Запаси на ЕС на со-

циално слаби граждани от  Шуменска област. 

 

От правоимащите 11 390 социално слаби граждани в 

Районните Пунктове в Шуменска област дойдоха 

10 457 граждани и получиха по 6кг ориз, 1 кг захар, 3 

пакета кус-кус, 2 пакета спагети и 2 пакета бисквити. 

 

Втория транш на раздаване ще стартира от 23 август и ще продължи до 08 

септември 2010г. 

 

Поканваме всеки един от правоимащите от община Смядово да дойде в пункто-

вете на територията на общината и да получи по: 5 кг брашно, 6 кг ориз, 1 кг за-

хар, 5 пакета кус-кус, 4 пакета спагети и 2 пакета бисквити.  

За град Смядово това е бившата сграда на Община Смядово, ул. Славянска 2а. За 

останалите населени места - в сградите на съответните кметства. 

Напомняме, че получаването на хранителните продукти става срещу представен 

документ за самоличност. 

АКЦИЯ ПО  

КРЪВОДАРЯВАНЕ 

 
Отделението по Трансфузионна хематология 

на МБАЛ-Шумен осигурява кръв и кръвни 

съставки за нуждите на всички здравни заведе-

ния на територията на Шуменска област. За 

осигуряване на нужните количества кръв в 

община Смядово ще се проведе кръводарител-

ска акция. Съгл. Закона за кръвта, кръводаря-

ването и кръвопреливането, приет от 39-то 

Народно събрание на 6.11.2003г. и обнародван 

на 21.11.2003г. ДВ бр.102 “Даряването е хума-

нен и доброволен акт на милосърдие и човеш-

ка солидарност, при който от дарителя безвъз-

мездно се взема кръв или кръвни съставки. 

Органите на местната власт, юридическите и 

физическите лица са задължени да съдействат 

за осъществяване на промоцията на кръводаря-

ването и при вземането на кръв.” 

 

За община Смядово графикът е: 

гр. Смядово - 09.09.2010 

с. Веселиново - 16.09.2010 

с. Риш - 23.09.2010 

с. Янково - 30.09.2010 



Стр. 2 СМЯДОВО ТОВА ВИ ИНТЕРЕСУВА 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е 

 
 

“3С СОТ ШУМЕН”ООД разширява дейността си и предлага на 

своите клиенти преференциални условия за охрана на домове, 

офиси и магазини. 

  

От 01.06.2010г. тя извършва охрана на обекти със СОТ на терито-

рията на община Смядово. Охраната се извършва от автопатру-

лен екип в гр. Смядово, който посещава обекта в рамките на до-

говореното време. 

 

За контакти: телефон: 054/801-106 и 0885 199 098 

или на място в офиса на фирмата в гр. Шумен, ул. “Добри Войни-

ков”№14 

В гр. Смядово-телефон: 0885 30 40 47 

ДО ВСИЧКИ ЕМИТЕРИ-ОБЕКТИ-

ФОРМИРАЩИ И ЗАУСТВАЩИ ОТПАДЪЧ-

НИ ВОДИ ВЪВ ВОДЕН ОБЕКТ ИЛИ СЕ-

ЛИЩНА КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА 

 
През последните 10 дни повишаването на темпера-

турите води до силно намаляване съдържанието на кисло-

род, намаляване на водните количества и активизиране и 

засилване на биологичните процеси във водните обекти. 

Вследствие се намалява самопречистващата функция на 

водните обекти – реки, езера, дерета и увеличава замърся-

ването. За това активно влияние оказва заустването на за-

мърсени отпадъчни води от емитери – предприятия, жи-

вотновъдни ферми, селищни канализационни мрежи и др. 

Поради тези причини е възможно измиране на ри-

ба и други водни животни. 

Имайки впредвид горното, РИОСВ-Шумен призо-

вава всички източници и емитери на отпадъчнти води да 

извършат: 

незабавно почистване на пречиствателните си съо-

ръжения за отпадъчни води; 

повишаване ефективността на пречистването им 

чрез спазване технологичните проце-

си; 

завишаване самоконтрола и честотата на собстве-

ния  мониторинг  за  състоянието  на 

пречиствателните съоръжения за отпа-

дъчни води за състоянието на пречист-

вателните  съоръжения  за  отпадъчни 

води; 

недопускане аварийни изпускания на отпадъчни 

води и на замърсени и непречистени 

такива; 

 

Във връзка с това РИОСВ-Шумен ще завищи конт-

ролната дейност на обекти, формиращи отпадъчни води. 

НА ВАШЕТО ВНИМАНИЕ 
 

ЖЕЛАЕЩИТЕ ДА ПОЛЗВАТ ДЪР-

ВЕСИНА ПО ТАКСА НА КОРЕН ОТ 

ОБЩИНСКИЯ ГОРСКИ ФОНД /

иглолистен материал/ ЗА СТРОИ-

ТЕЛНИ НУЖДИ С ПОСТОЯНЕН 

АДРЕС НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБ-

ЩИНА СМЯДОВО МОГАТ ДА ПО-

ДАВАТ МОЛБИ В ИНФОРМАЦИ-

ОННИЯ ЦЕНТЪР НА ОБЩИНСКА 

АДМИНИСТРАЦИЯ СМЯДОВО В 

СРОК ДО 30.09.2010г. 

П О К А Н А 
 

ЗА  ВСИЧКИ ОТ НАБОР 1945 
 

 НА 25 СЕПТЕМВРИ 2010 ГОДИНА НА ПЛОЩАДА ПРЕД ЧИТАЛИЩЕ “БРАТСТВО 1860” В ГРАД 

СМЯДОВО В 12:00 ЧАСА НА ОБЯД, А СЛЕД ТОВА В МЕХАНА “ЛОВНА СРЕЩА”. СРЕЩАТА СЕ ОР-

ГАНИЗИРА ОТ ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ В СМЯДОВО НА “65 ГОДИШНИТЕ”. МОЖЕТЕ ДА ПОТ-

ВЪРДИТЕ СВОЕТО УЧАСТИЕ СЪС 22/ДВАДЕСЕТ И ДВА/ЛЕВА В СРОК ДО 15.09.2010 ЗА ЕДНО ЛИ-

ЦЕ/МОЖЕ И СЕМЕЙНО/. 

ЗА СПРАВКА:ГР.СМЯДОВО  

ТЕЛ.: 05351/26-18 СЛЕД 21:00Ч. ИЛИ МОБ.ТЕЛ.:0899202704 - ВЪРБИНКА МАРКОВА 

           05351/28-89 СТОЙЧО СТОЯНОВ 

 
 

 

Информация от Дирекция “Специализирана администрация” 

при  

Община Смядово 



Стр. 3 
Брой 17(102) 

ОБЩИНА 

 

 

 
 

РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СМЯДОВО ОТ ПРОВЕДЕНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА 18.08.2010г. 

РЕШЕНИЕ №247 

 

 Общински съвет Смядово приема Отчета за изпълнение на актовете си. 

 

РЕШЕНИЕ №248 

 
Общински съвет гр.Смядово приема отчета за касово изпълнение на 

бюджета за периода 01.01. – 30.06.2010 година на община Смядово. 

 

РЕШЕНИЕ №249 

 
1 Приема  актуализирания бюджет на Община Смядово  за 2010 г., както 

следва: 

1.1. По  приходите  в размер на 4 336 094 лв., съгласно Приложение № 1; 

1.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на                   

2 918 098 лв., в т.ч.: 

1.1.1.1. Обща субсидия за делегирани дейности в размер на 2 652 038 лв., в 

т.ч.  

1.1.1.1.1. По закона за изменение и допълнение на ЗДБРБ за 2010 г. -              

2 582 300 лв.;  

 1.1.1.1.2. Извършени компенсирани промени  до влизане в сила на закона в 

размер на 69 738 лв.;   

1.1.1.2. Извършени компенсирани промени  до влизане в сила на закона в 

размер на 109 091 лв.;  

1.1.1.3. Преходен остатък от 2009 година в размер на 156 969 лв., 

1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 1 417 996 лв., в т.ч.: 

1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 130 000 лв.; 

1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 401 600 лв.; 

1.1.2.3. Обща изравнителна субсидия в размер на 447 500 лв. в т.ч.: 

-  за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища -10 300 лв.; 

1.1.2.4. Целева субсидия за капиталови разходи в размер на 91 800лв. в т.ч.  

- за изграждане и основен ремонт на общински пътища  40 200 лв./съгласно прило-

жение № 3/ 

1.1.2.5. Преходен остатък от 2009 година в размер на 870  лв., в т.ч.: 

1.1.2.5. Извършени компенсирани промени  до влизане в сила на закона в 

размер на 346 226 лв.;   

1.2. По разходите в размер на 4 336 094 лв., съгласно Приложение № 2,  в т.ч. 

: 

1.2.1. За делегирани държавни дейности в размер на  2 918 098 лв.,  

1.2.2. За местни дейности в размер на 1 417 996 лв., в т.ч.: 

2.Приема актуализиран план на целевите разходи за 2010 г., съгласно 

Приложение № 3.  

 3. Приема разчети за някои целеви разходи, както следва: 

 3.1. Членски внос за НСОРБ – 1 000 лв.; 

 3.2. Помощи по решение на общински съвет 6 000 лв.; 

 3.3. Помощи за погребения /ковчег, надгробен знак, превоз/ - 200 лв.; 

 3.4. Издръжка на клубове на пенсионера и клуб на инвалида – 3 300 лв.; 

 4. Приема следните лимити за разходи:  

 4.1. Социално-битови в размер на 3 % от начислените трудови възнаграж-

дения; 

 4.2. Представителни разходи в размер на 5 000  лв.; 

5. Приема списък на длъжностите, които имат право на транспортни 

разходи, както следва: 

Учители; 

Работещи в ДВПР с. Черни връх; 

Работещи в Общинска администрация; 

Работещи в Други дейности по здравеопазването; 

Работещи в Защитени жилища 1 и 2 

          Работещи в Дневен център – гр.Смядово 

6.1. Упълномощава кмета на общината да утвърди поименен списък на 

лицата по т.9 съгласно Наредбата за заплащане на превозните разноски на работ-

ниците и служителите / изм. ДВ бр. от 1985 г./ общините може да компенсират до 

100 % от цените на абонаментните карти по жп транспорт и до 85 % по автомо-

билния транспорт. 

6.2. Общински съвет утвърждава изплащането на 100 % транспортни 

разходи на учениците над 16 годишна възраст в рамките на територията на Общи-

ната. 

7. Определя 44,5 бройки численост на персонала в общинската админист-

рация  със средства за заплати по § 01 в размер на 405 630 лева в т.ч.:  в “Обща 

администрация” с 18,5 бройки и в “Специализирана администрация”  с 11,5 

бройки. 

8. Определя годишния размер на плащанията по общинския дълг  

/съгласно чл. 11 и при спазване изискванията по чл. 12 от ЗОД/. 

9. Задължава кмета да разпредели и утвърди одобрените средства по 

общинския бюджет по пълна бюджетна класификация, по тримесечия и по месеци. 

10. Възлага на кмета на общината :  

 10.1. Да определи конкретните права и отговорности на второстепенния 

разпоредител с бюджетни кредити; 

 10.2. Да ограничава или спира финансиране на бюджетни организации и 

звена при нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина и разписаните правила 

по актуализираната Система за финансово управление и контрол; 

 10.3. Да отразява служебно промените по общинския бюджет с размера на 

постъпилите и разходваните средства от дарения и спонсорства  и в съответствие с 

волята на дарителя, донора. 

11. При спазване на общия размер на бюджета, предоставя следните 

правомощия на кмета /чл 27. от ЗОБ/ 

11.1. Да изменя размера на бюджетните кредити за различните видове 

разходи в обема на общинските разходи на една бюджетна дейност, без средствата за 

заплати, осигурителни вноски и стипендии в частта за делегираните от държавата 

дейности; 

11.2. Да прехвърля бюджетни кредити за различни видове разходи в една 

дейност или от една дейност в друга в границите на една бюджетна група, без да 

изменя общия й размер в частта за местните дейности; 

11.3. Да кандидатства за средства по структурни и други фондове на ЕС, 

по национални програми и др. източници за реализиране на годишните цели на 

общината за изпълнение на общинския план за развитие; 

11.4. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източни-

ци за съфинансиране на общински програми и проекти; 

11.5. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и 

проекти за осигуряване на алтернативни източници на средства за реализиране на 

определените годишни цели на общината.  

РЕШЕНИЕ №250 

 
Общински съвет Смядово приема предложението за корекция на Поимен-

ния списък и Разчета за финансиране на капиталовите разходи в община Смядово 

през 2010 г., съгласно Приложение №3.  

                  РЕШЕНИЕ №251  

 
 Общински съвет Смядово приема следното изменение в Наредбата за 

определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги както следва: 

 І.В чл. 22 се правят следните изменения:”За ползване на сгради и 
терени частна общинска собственост, се заплаща месечен наем на квадратен 

метър както следва: 

 

РЕШЕНИЕ №252 

 

 Общински съвет Смядово приема анализа на ситуацията и оценка на 

потребностите от социални услуги в община Смядово. 

 

 

 

РЕШЕНИЕ №253 

 

 

Общински съвет Смядово утвърждава брой маломерни паралелки и 

слетите класове в училищата на територията на община Смядово за учебната 

2010/2011 година както следва: 

1.СОУ „Св.св.Кирил и Методий” гр. Смядово 

 VІ клас 

VІ-а клас – 15 ученика  VІ-б клас – 15 ученика 

 VІІІ клас 

VІІІ-а клас – 15 ученика  VІІІ-б клас – 15 ученика 

 

2.ОУ „Христо Ботев” с. Янково 

І клас – 11 ученика маломерна паралелка  

ІІІ клас – 15 ученика маломерна паралелка 

ІІ/5 ученика/-ІV/13 ученика/- 18 ученика 

V/6 ученика/-VІІ/8ученика/-14 ученика 

VІ/6 ученика/-VІІІ/6 ученика/ - 12 ученика 

  

3.ОУ „Васил Априлов” с.Риш 

І-ІV – клас от 10 ученика     ІІ-ІІІ – клас от 10 ученика 

V-VІ - клас от 10 ученика    VІІ-VІІІ – клас от 12 ученика 

 

 

 

РЕШЕНИЕ №254 

 

 

 Общински съвет – Смядово утвърждава броя на полуинтернатните 

групи и групите за СИП в основните училища намиращи се на територията на 

община Смядово за учебната 2010 – 2011 г. както следва: 

 

 1.ОУ”Христо Ботев” с. Янково 

 Две полуинтернатни групи в начална и прогимназиална степен. 

 Две групи по СИП: 

 Майчин език – 4 часа и Краезнание – 2 часа. 

 Две групи по извънкласни дейности: 

Английски език и Физкултура и спорт. 

 

 2.ОУ „Васил Априлов” с. Риш 

 

 Една полуинтернатна група в начална степен – 0.5 щат. 

  

Четири групи по СИП 

 І-ІV клас – БЕЛ – 2 часа   V-VІІІ клас – турски език – 4 часа 

               ІІ-ІІІ клас – БЕЛ – 2 часа  VІІ-VІІІ клас – Ист.и цивилизация – 1 час 

 

 Девет групи ЗИП: 

 І-ІV клас – Информационни технологии – 1 час 

 І-ІV клас – Турски език – 2 часа 

 ІІ-ІІІ клас – Турски език – 2 часа 

 V-VІ клас – БЕЛ – 1 час 

 VІІ-VІІІ клас – БЕЛ – 1 час 

V-VІІ клас - Руски език – 1 час 

VІІ-VІІІ клас – Руски език – 1 час 

V-VІІ клас – История и цивилизация – 1 час 

VІІ-VІІІ клас – Химия и опазване на околната среда – 1 час 

 

3.СОУ”Св.св.Кирил и Методий” гр.Смядово” 

 ПИГ – 8 групи 

 СИП – 18 групи 

 Индивидуална форма на обучение – 5 ученика 

 

 

 

                  РЕШЕНИЕ № 255 

 

 Община Смядово да участва в регионално сдружение по чл. 19б, 

ал.1 от Закона за управление на отпадъците. 

 

 

№

  
Вид търговия сгради терени 

Смядово селата Смядо-

во 
селата 

1 Питейни заведения 2.40 1.00 1.50 1.00 

2 Кафе сладкарници без 

продажба на алкохол 

1.50 1.00 1.00 0.60 

3 Магазини,павилиони за 

хранителни и промиш-

лени стоки, аптеки, 

дрогерии и др. 

2.00 1.00 1.40 0.80 

4 Офиси 1.20 0.80 1.00 0.70 

5 Производствена дей-

ност 

1.50 1.00 1.00 0.50 

6 Занаятчийски услуги 1.50 0.70 0.70 0.40 

7 Магазини в 

търговската 

зона – 

гр.Смядово 

70.00 лв./за магазин/ 

за месец 
    

РЕШЕНИЕ №256 

 

Общински съвет Смядово определя представител на община-

та в Асоциация по Ви К и съгласува мандата на Станислав Кирилов 

Ангелов, заместник-кмет на община Смядово по териториално развитие 

и благоустройство. 

 

 

РЕШЕНИЕ №257 

 

1.Ползването на дървесината от Общинския горски фонд в 

отделите 253”м”, 250”т”, 43”х”, 43”я”, 259”ж” и 259”з” да се осъщест-
ви чрез търг с явно наддаване. 

2.Кмета на община Смядово да организира и проведе търга, 
съгласно изискванията на Закона за горите и Правилника за неговото 

приложение. 

3.Ползването на дървесината от  Общинския горски фонд в 
отделите 262”т” и 254”а” да се осъществи по такса на корен за строи-

телни нужди от физически лица с постоянен адрес на територията на 

община Смядово. 
4.Приема тарифа на таксите на корен на обли материали, дърва за 

горене и вършина, добити  от отделите 253”м”, 250”т”, 43”х”, 43”я”, 

259”ж”, 259”з”, 262”т” и  254”а” . 
5.Ползването на дървесината в отдел 253”з” да се осъщест-

ви чрез възлагане по Наредбата за малките обществени поръчки съг-

ласно чл.2а, ал.1. 
6.Добитата дървесина по т.5 да се използва за задоволяване 

на отоплителните нужди на училища, кметства, детски градини и 

др.сгради, които са на издръжка на общинския бюджет. 

 

РЕШЕНИЕ №258 

 

 

Общински съвет Смядово дава съгласие на всеки кръвода-

рител да се изплаща сумата от 20.00/двадесет/ лева от § 42-14 
„Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет”. 

 

РЕШЕНИЕ №259 

 

Одобрява Проект за подробен устройствен план/ПУП/ - 

план за застрояване/ПЗ/, Електро схема, ВиК схема, в обхват:поземлен 
имот, с идентификатор № 67708.307.357 по кадастрална карта на 

гр.Смядово,община Смядово като се промени предназначението му от 

„за нискоетажно жилищно застрояване” в „Чисто производствена 
зона”– означена като (Пч)„за Електроцентрала с фотоволтаични моду-

ли” заявена мощност 100кW.Устройствени нормативи:етажност <3ет. 

(<10м)- свободно застрояване;плътност(процент) на застрояване(П 
застр.) – от 50 до 80 на сто;интензивност на застрояване(К инт.) – от 

1,0 до 2,5; минимална озеленена площ(П озел.)- от 20 до 40 на сто, 

като една трета от нея трябва да бъде осигурена за озеленяване с дър-
весна растителност;начин на застрояване-свободно. 

 

РЕШЕНИЕ №260 

 

 

Одобрява Проект за подробен устройствен план/ПУП/- план 
за застрояване/ПЗ/ и парцеларен план за елементите на техническата 

инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – 

ел.схема, за промяна на предназначението на земеделската земя за 
неземеделски нужди „за жилищно застрояване”, в обхват: поземлен 

имот с идентификатор № 026076- нива по КВС в землището на 

с.Черни връх, община Смядово в местност „Самата нива” с площ от 
1965 кв.м. с устройствени нормативи: 

-устройствена зона – „Жм”; 
-плътност на застрояване(П застр.) – от 20 до 60 на сто; 

-интензивност на застрояване(К инт.)- от 0.5 до 1.2; 

-необходима озеленена площ(П озел.) – от 40 до 60 на сто, една трета 
за озеленяване с дървесна растителност; 

-максимална височина на застрояване – до 10м, от 1-3ет.; 

-свободно застрояване. 
 

РЕШЕНИЕ №261 

 

1.Общински съвет Смядово дава съгласие за прекратяване 

съсобствеността между община Смядово и Хасан Рамадан Осман чрез 

продажба на общинска част от УПИ VІ-87а, кв.50 по плана на с.Риш, 
община Смядово, обл.Шумен, актуван като частна общинска собстве-

ност с АОС № 898/08.07.2010 г. с площ от 90 кв.м. за сумата от 216.00 

лв./двеста и шестнадесет лева/, цена определена от лицензиран оцени-
тел. 

2.Възлага на кмета на община Смядово да сключи договор 

за прекратяване на съсобственост. 
 

 

РЕШЕНИЕ №262 

 

Общински съвет Смядово одобрява командировките на д.р Севи Ата-

насов Севев – кмет на община Смядово за периода 01.01.-30.06.2010 г.  

 
РЕШЕНИЕ №263 

 

 

Общински съвет Смядово отпуска финансова помощ в раз-
мер на 231.00 лв. на лицето Неделчо Станков Стоев живущ на 

ул.”Брезник” № 4 гр.Смядово, общ.Смядово. 
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Приемни дни: 

 

Д-р Севи СЕВЕВ-кмет 

Всяка СРЯДА-от 10 до12 часа 

 

Иванка ПЕТРОВА-зам.кмет 

Всеки ПЕТЪК-от 10 до12 часа 

 

Станислав АНГЕЛОВ-зам.кмет 

Всеки ВТОРНИК-от 10 до12 часа 

 

Радостин ДИМИТРОВ-зам.кмет 

Всеки ЧЕТВЪРТЪК - от 10  до 12 часа 

ЕХО ОТ ФОЛКЛОРНОТО СЪБИТИЕ НА ГОДИНАТА 

КОПРИВЩИЦА 6-8 АВГУСТ 2010 ГОДИНА 
 

Копривщица отвори широко вратите си за гостите и изпълнителите на Десетия национа-

лен събор на народното творчество. Чуден празник на българския изворен фолклор, кой-

то се провежда през 5 години. Първият е бил през 1965г. На него се представя фолклор-

ното богатство на България. От 6 до 8 август можеше да се види всичко наследено от 

дедите ни – песни, танци, обичаи, предания, носии… Една пъстра панорама на българс-

кия творчески дух. 

 За пореден път нашите състави са се представили на високо ниво. С 1 място в категори-

ите, в които са участвали са отличени съставите на читалищата в Смядово и Веселиново. 

На официална церемония  в Област Шумен бяха връчени грамотите и наградите на учас-

тниците в събора от цялата област. /с 

Съставите към 

читалището в село 

Веселиново на сцената 

на събора в 

Копривщица 

2010г. 


