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ЗАПОЧНА НОВАТА УЧЕБНА  

ГОДИНА 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ  

ОБЩИНСКА  

АДМИНИСТРАЦИЯ  

СМЯДОВО 

КАЛЕНДАР 

Скъпи възрастни хора! 
 

Приемете нашите 

най-искрени  

пожелания за здра-

ве, щастие, късмет  

и дълголетие  

по повод  

1 октомври-

международния ден 

на възрастните 

хора. 

 

Нека годините летят една след друга. 

Не тъжете за това, което е минало, 

а на този, който някога ви е обидил  

от все сърце простете. 

 

Не хабете своите нерви напразно,  

защото здравето не се купува. 

Нека животът ви е прекрасен. 

Желаем ви здраве и щастие и късмет. 

Радвайте се на своите семейства, на внуците и 

на приятелите. 

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК! 

 

Д-Р СЕВИ СЕВЕВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА СМЯДОВО 

 НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА ЗАПОЧНА 

 
Първият учебен ден  

 

                                      15 септември  за пореден път изпълни дворовете на учебните заведения  в общината.   

Учебната година беше открита в 9:00 часа. Официални гости на тържествата в трите училища в Смядово, 

Риш и Янково, бяха представители на Общинска администрация Смядово. 

СОУ „Св.Св. Кирил и Методий‖, гр. Смядово отвори врати за 420 ученика. Приветствие 

към всички отправи Радостин Димитров - заместник кмет на община Смядово.  

В ОУ, с. Риш ще учат 43 ученика, а в ОУ в с. Янково – 67. Ще има столово хранене на 

учениците от СОУ в гр.  Смядово и ОУ в с. Янково, където през лятото е направен ре-

монт на стола и той ще бъде използван за хранене на децата. Учебните стаи - освежени 

и почистени, посрещнаха любознателните деца.  

          По програмата за оптимизация на училищната мрежа в СОУ Смядово се очаква новото компютърно и учебно обо-

рудване . Започнаха ремонтни дейности и в Центъра за работа с деца, който ще се използва за провеждане на учебни за-

нятия. 

 

   Най-вълнуващ 

беше първият 

учебен ден за 

най-малките - 

първокласници-

те, които на те-

риторията на 

община Смядово 

са 61. Те трепет-

но очакваха мо-

мента да прекра-

чат прага на род-

ното училище. 

 

 

          С п о р е д 

д о г о в о р 

068/25.09.2010г., 

сключен между 

Община Смядо-

во и доставчик 

започва достав-

ката на плодове във всички учебни заведения на територията на общината. Предназначени са за всички 5 и 6 годишни 

деца в целодневните детски градини и учениците от 1 до 4 клас. Разносът ще бъде по утвърден график, 2 пъти седмично - 

вторник и четвъртък и ще започне от 21.09.2010г. до 19.05.2011г.        

     

          Доставката ще включва следното: ябълки, грозде, моркови, банани, мандарини, портокали, череши и ще бъде съоб-

разено според сезона. Броят на обхванатите деца е: ОДЗ‖Маргаритка‖гр. Смядово - 68, ЦДГ ‖Радост‖, с. Янково - 18, ЦДГ 

‖Детелина‖, с.Веселиново - 3, ЦДГ ‖Щастливо детство‖, с. Риш - 13, СОУ гр. Смядово - 190, ОУ с. Янково - 44, ОУ с.Риш 

- 20. Общата стойност на проекта е 7308 лв. 

          



Стр. 2 СМЯДОВО ТОВА ВИ ИНТЕРЕСУВА 

Отпада шестмесечното ограничение за наемане на 

лични асистенти за хора с увреждания 
 

 

Правителството прие Решение за изменение и допълнение на Националния план 

за действие по заетостта през 2010 г. Чрез промените отпада ограничението за 

наемане на личните асистенти само за 6 месеца. При включването на асистенти 

по програмата за оставащите месеци до края на 2010 г. се дава приоритет на ли-

ца, отглеждащи деца с увреждания. 

Чрез измененията ще се даде възможност действащите трудови договори към 

септември да бъдат удължени до края на календарната година, както и да бъдат 

включени отново около 1 000 безработни лица, приключили участието си в прог-

рамата, поради изтичане на 6-месечната заетост. 

Промените ще допринесат за постигане в максимална степен на основната цел 

на Националната програма „Асистенти на хора с увреждания" - осигуряване гри-

жа в семейна среда на нуждаещи се от обгрижване лица, в рамките на оставащия 

финансов ресурс по програмата. 

Разходите за обезпечаване на заетостта по новосключените договори ще бъдат в 

рамките на бюджета на Министерството на труда и социалната политика за ак-

тивна политика на пазара на труда за 2010 г. /с 

СТАРТИРА ОБЩЕСТВЕНА ТРАПЕЗАРИЯ 

 

На 15 септември т.г. между Министерство на труда и социалната политика - 

Фонд ‖Социално подпомагане‖, и Община Смядово беше подписан договор за 

предоставяне на услугата ―Обществена трапезария‖. Тя ще функционира от 

1.10.2010г. до 31.12.2010г.   

Във връзка с нейното стартиране за помощ и подкрепа на лица и семейства на 

месечно подпомагане по реда и условията на чл.9 от Правилника за прилагане на 

Закона за социално подпомагане; лица с доказана липса на доходи и близки, кои-

то да се грижат за тях; самотно живеещи лица и семейства, получаващи мини-

мални пенсии/пенсии за осигурителен стаж и възраст; пенсии за инвалидност; 

наследствени пенсии; пенсии, несвързани с трудова дейност/; скитащи и бездом-

ни деца и лица, Община Смядово обявява, че започва набирането на заявления от 

желаещите. Подаването на заявления-декларации по образец се извършва в Ин-

формационния център на Община Смядово в срок до 27.09.2010г. Подбора на 

лицата ще извърши комисия, назначена със заповед на кмета на Община Смядо-

во. Одобрените лица ще бъдат уведомени писмено в срок до 30.09.2010г. Доста-

вянето на храната ще започне от 01.10.2010г. до 31.12.2010г. – всеки работен ден 

от понеделник до петък. Тя включва супа, основно ястие и хляб. /с 

АНАЛИЗ НА СИТУАЦИЯТА  И ОЦЕНКА НА ПОТРЕБНОСТИТЕ ОТ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В ОБЩИНА  

СМЯДОВО 
 

 

Ситуационният анализ и оценката на потребностите на рисковите групи в община Смядово е етап от процеса на стратегическо планиране на социалните услуги на областно ниво в из-

пълнение на чл. 36 а. (нов - ДВ, бр. 27 от 2010 г., в сила от 09.04.2010 г.) от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане. Анализът, изготвен от Община Смядово, е разработен 

въз основа на действащото законодателство в социалната сфера. Той е съобразен с националните стратегически документи, които имат отношение към социалното подпомагане на хората в не-

равностойно социално положение, както и към социалната интеграция на хората с увреждания. Анализът отчита постигнатите успехи и работещи практики и механизми в развитието на соци-

алните услуги на територията на община Смядово.  

 Анализът предвижда и се базира на разбирането за развитието на социалните услуги като развитие на социалната икономика, разгърнато като двустранен процес – развитие на социал-

ните услуги като средство за адекватно посрещане на нуждите и потребностите на рисковите групи лица и семейства, от една страна, и развитие на икономиката и трудовата заетост – осигуря-

ване на подходящи работни места за квалифицирани в сферата на социалните дейности специалисти и други специалисти в подкрепящите и обслужващите дейности. 

 Предоставянето на социални услуги е регламентирано в Закона за социално подпомагане и Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане. Агенцията за социално подпо-

магане разработва и утвърждава методики за предоставяне на социалните услуги, както и стандарти за мониторинг и контрол на осъществяваната дейност.  

 Социалните услуги се предоставят в общността и в специализирани институции. Видовете социални услуги в общността са регламентирани в чл. 36 ал. 2 от ППЗСП, а видовете специа-

лизирани институции в чл. 36 ал. 3 от ППЗСП. Последните се предоставят след изчерпване на възможностите за извършване на услуги в общността. ППЗСП предвижда при необходимост и 

съобразно потребностите на населението на всяка община да се разкриват и други видове социални услуги.  

Проучването на ситуацията в община Смядово е фокусирано върху нуждите от социални услуги, разглеждани в общия контекст на социо-икономическите проблеми, политики и мерки 

за социално включване на уязвимите общности и групи от населението в областта. Оценката на потребностите е основа за планирането – тя е необходима, за да може планирането да отговори 

на реалните нужди от социални услуги за рисковите групи, да съответства на реалните възможности и капацитет на местните партньори за осигуряване на необходимите услуги и – в по-широк 

план – да съответства на дългосрочните тенденции в развитието на община Смядово. 

В анализа са очертани общата социо-демографска и икономическа картина на населението в община Смядово – проблематика, настояща ситуация и тенденции в развитието; 

анализирани са факторите, които създават рискове пред индивиди/общности/ групи по отношение на тяхната социална интеграция и социалната кохезия; идентифицирани са индивидите и 

групите в риск – какви са техните характеристики, брой и териториално разположение, какво е отражението на рисковите фактори върху тях; оценени са възможностите на наличните ресурси, 

както за подкрепа на идентифицираните групи в риск чрез развитие на социалните услуги, мерки за преодоляване на създадените проблеми, така и за превенция на риска. 

Обхватът на темите на анализа включва широк кръг социо-икономически проблеми, демографски тенденции, общо състояние на сектора социални услуги в община Смядово като 

осигурени ресурси (финансови и човешки), достъп, капацитет и качество на наличните услуги.  

В географско отношение обхватът на анализа покрива всички населени места на територията на община Смядово. 

       Обобщените резултати от проучването и заключенията в аналитичния доклад ще осигурят: 

 - Обосновка за избора на приоритети и стратегически направления в  развитието на социалните услуги в община Смядово  

 - Профил и характеристика на отделните рискови групи и подгрупи, необходими за дизайна на услугите и мерките, които да съответстват на специфичните потребности на всяка 

група;  

 - Детайлна информация за броя на индивидите и групите в риск, които да бъдат обхванати от социални услуги и/или от съпътстващи мерки за социално включване, както и 

разположението им в населените места в община  Смядово.  

Обобщените изводи от анализа на ситуацията и събраните конкретни данни са важни за адекватното планиране на капацитета на предвижданите социални услуги и за избора на 

тяхната форма и вид. 

Рисковите групи са анализирани в контекста на планирането на ―социалните услуги, които се отнасят до: индивиди, групи, общности. В случаите на общности и групи, социалните 

услуги имат за цел превенция, докато при индивидите услугите влизат в действие при появил се вече риск. Смисълът на социалните услуги е да предпазват хората от рискове (свързани с 

тяхната социална интеграция и функциониране) и подпомагат реинтеграцията в случаи на вече появили се рискове.‖ 

Докладът е разработен въз основа на подадените статистически данни от Дирекция „Социално подпомагане‖ – В.Преслав, Д‖БТ‖ – В.Преслав, общинска администрация, специализира-

ните институции за предоставяне на социални услуги.  Още данни от доклада четете в следващия брой. /с 

НА ВАШЕТО ВНИМАНИЕ 
 

ЖЕЛАЕЩИТЕ ДА ПОЛЗВАТ ДЪРВЕСИНА ПО ТАКСА НА КОРЕН ОТ ОБЩИНСКИЯ ГОРСКИ ФОНД /иглолистен материал/ ЗА СТРОИТЕЛ-

НИ НУЖДИ С ПОСТОЯНЕН АДРЕС НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМЯДОВО МОГАТ ДА ПОДАВАТ МОЛБИ В ИНФОРМАЦИОННИЯ 

ЦЕНТЪР НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ СМЯДОВО В СРОК ДО 30.09.2010г. 

 

ВСИЧКИ ЛИЦА СЪС СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ СЛЕДВА ДА ЗАП-

ЛАТЯТ ДЪЛЖИМИТЕ СУМИ ЗА СТОПАНСКАТА 2010/2011 ГОДИНА В ИНФОРМАЦИОННИЯ ЦЕНТЪР НА ОБЩИНА СМЯДОВО. 



Стр. 3 
Брой 19(104) 

ОБЩИНА 

Стартира проект за  

100 е-услуги 

 
Внедряването им трябва да стане в  

следващите 18 месеца 

 

Проект за 100 електронни административни услуги за-

почва Министерството на транспорта, информационни-

те технологии и съобщенията. Договорът, връчен вчера 

на МТИТС от управляващия орган на Оперативна прог-

рама „Административен капацитет‖ (ОПАК), е на стой-

ност близо 18,43 млн. лева, а срокът за изпълнение – 18 

месеца. 

Целта на проекта „Подобряване на обслужването на 

гражданите и бизнеса, в това число чрез развитие на 

електронното управление‖ е до края на периода да бъ-

дат разработени и внедрени над сто е-услуги. 

Други очаквани резултати са промени в нормативната 

база в сферата на електронното управление и предоста-

вяне на административни услуги по електронен път, 

определяне на първичните администратори и вписване 

в регистрите на електронното правителство на услуги и 

данни, предоставяни от тях, създаване на стандарти за е

-услуги, както и обучение на служители от централните 

и общински администрации. 

На МТИТС бе връчен и втори договор по проект 

„Подобряване на обслужването на гражданите и бизне-

са в МТИТС чрез развитие на електронното управление 

в областта на пространствените данни и услуги 

(еУПД)‖. Той е на стойност над 1, 228 млн. лв. и има 

срок за изпълнение 18 месеца. Целта е да бъдат публи-

кувани и достъпни чрез интернет пространствени данни 

в областта на железопътния транспорт. /с 

 

 

Целеви помощи за отопление за 

сезон 2010/2011 

 
В Дирекциите за социално подпомагане започва приема-

нето на молби-декларации за отпускане на целеви помощи 

за отопление за сезон 2010/2011, което ще продължи до 31 

октомври. 

Те се подават съгласно Наредба РД-07-5 от 16 май 2008 г. 

за условията и реда за отпускане на целева помощ за отоп-

ление. Отделните хора и семействата трябва да деклари-

рат и вида на ползваното от тях отопление. Целевата по-

мощ за електроенергия, твърдо гориво или природен газ 

се отпуска за период от 5 месеца. 

Изплащането се извършва на три пъти: до 30 ноември на 

текущата година - за отпуснатите целеви помощи за отоп-

ление през месеците август и септември, до 31 декември 

на текущата година - за отпуснатите целеви помощи за 

отопление през месец октомври и ноември и до 31 януари 

на следващата година - за месеците януари, февруари и 

март. /с 

Е-услуга за шофьорски книжки 
 

КАТ-СДВР стартира система за запазване на дата и час за 

получаване на шофьорски книжки по електронен път. Но-

вата възможност се предоставя от вече познатия сайт i–

kat.org, създаден преди година за електронни справки и 

обслужване по номера на гишетата в КАТ-СДВР. 

Следващата стъпка бе получаване на информация за състо-

янието на АУАН, за издаването на наказателно постанов-

ление, за размера на глобата и за отнетите контролни точ-

ки. 

Услугите са резултат от реализирането на съвместен про-

ект между Отдел „Пътна полиция‖-СДВР, Българската 

асоциация на застраховани и  пострадали при катастрофи и 

―Текникъл солушън‖. Управителят на фирмата уточнява, 

че всеки потребител може да се регистрира и да подаде 

заявка, като 24 часа след подаването на данните ще получи 

ден и час за връчване на книжката. 

Предстои да бъде въведена възможност и за запазване на 

ден и час за връчване на наказателни постановления, а на 

по-късен етап интегрираната система да заработи в цялата 

страна. /с 

Климатични промени и устойчиви общности във 

фокуса на  Европейската седмица на местната де-

мокрация от 11 до 17 октомври 2010 
 

За укрепване на връзките между гражданите и техните местни изборни представите-

ли, общините от 47 държави членки на Съвета на Европа са поканени да организи-

рат дейности и мероприятия, всяка година около 15 октомври. Мотото на общините, 

които ще предприемат свои инициативи по повод на седмицата, провеждана в цяла 

Европа за 2010 г е „Приносът на устойчивите общности в борбата с климатичните 

промени‖. Примерните области за провеждане на мероприятия с акцент върху ус-

тойчивото развитие за тази година са: транспорот и мобилност, управление на отпа-

дъците, използването на възобновяемите източници на енергия, управление на отпа-

дъците, съхраняване на водите и биоразнообразието. /с 

 VII ГОДИШНА СРЕЩА НА МЕСТНИТЕ ВЛАСТИ 

13 – 15 октомври 2010 г. 
 

От 13 до 15 октомври 2010 година ще се проведе VІІ годишна среща на местните власти в к.к. ―Албена‖. Участниците във форума ще могат да участ-

ват в панели по избор:  

І панел—добри общински практики, където ще се обсъждат добри практики и актуални проблеми на общинските съвети; координацията между 

общини и областни управители – опитът на Франция(НСОРБ, Посолство на Република Франция); Технологии, материали и оборудване за управ-

ление на води, отпадъци и енергийна ефективност; Модерно местно управление, базирано на IT. 

II-ри панел: Общинските европроекти – проблеми и решения: Приложение на законодателството за управление на отпадъците и водите – въз-

можна подкрепа от ОП „Околна среда‖ (НСОРБ, МОСВ); Перспективи за развитие на селските райони (НСОРБ, МЗХ, ДФ „Земеделие”); ОП 

„Регионално развитие‖ – изпълнение и приоритети (НСОРБ, МРРБ). 

III-ти панел: ОФИЦИАЛНА ЦЕРЕМОНИЯ, на която участниците ще бъдат приветствани от официалните гости и ще бъде представен доклад от 

УС на НСОРБ. Също така ще бъдат връчени годишните награди на НСОРБ. 

      IV-ти панел: ПЛЕНАРНА СЕСИЯ: Законова рамка и управленски решения за развитие на финансовата децентрализация (НСОРБ, НС, МФ)

Основните теми ще бъдат: нов Закон за местните данъци и такси; нов Закон за местните финанси; бюджет’2011 в контекста на финансовата децентрали-

зация. 

      Участниците в събитието  ще могат да посетят и Търговско изложение „ОБЩИНСКО ЕКСПО‖. /с 
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23 септември 

Ден на Есенното равноденствие  

 
Настъпва в 03:09 часа по Гринуич 

Равноденствие е астрономическо понятие, с 

което се обозначава определен момент от годи-

ната. Тогава, в следствие на движението на 

Земята спрямо Слънцето, денят и нощта са 

равни по продължителност.  

 

В една година има две равноденствия — про-

летно и есенно, съответно на 20 или 21 март и 

22 или 23 септември. В момента на равноденст-

вието, пътят на Слънцето по небесната сфера 

(еклиптиката) пресича небесния екватор. 

 

Много от културите по света и почти всички 

езически религии почитат равноденствието 

(както и слънцестоенето) като момент с особе-

но значение. Тогава се устройват едни от ос-

новните календарни фестивали и се извършват 

важни обреди, свързани най-вече със земедели-

ето и плодородието. 

 

 

26 септември 

Годишнина от рождението на  

Ран Босилек  

 
На 26 септември 1886 г. в Габрово е роден Ран 

Босилек (псевдоним на Генчо Станчев Неген-

цов) - български писател. Ран Босилек (Генчо 

Негенцов) завършва Априловската гимназия в 

родния си град 

Габрово 1904 

г., където след 

това е учител 

(1904-1908 г.). 

Следва славян-

ска филология 

и право в СУ 

―Св. Климент 

О х р и д с -

ки‖ (1908-1910 

г.), завършва 

право с докто-

рат в Брюксел 

(1916 г.). Из-

вестно време е 

адвокат, но интересите му към литературата го 

откъсват от тази професия. Участва в редакти-

рането на списание "Светулка", редактира вест-

ник "Врабче" и сп. "Детска радост" – едно от 

най-известните детски издания в България. 

Редактор е в издателство "Хемус". Председа-

телства Дружеството на детските писатели. 

Членува в Съюза на българските писатели. За 

пръв път печата детски стихове и приказки 

през 1906 г. в списание "Светулка". Ран Боси-

лек е един от създателите на художествено 

оформената детска книга в България. Умира на 

8 октомври 1958 г. в София. 

 

 

1 октомври 

Международен ден на музиката  

 
 

 

 

 

 

 

Отбелязва се от 1974 г. по решение на Между-

народния съвет по музика към Организацията 

на ООН по въпросите на образованието, наука-

та и културата (ЮНЕСКО). 

 

            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 

 

 

 

Т Ъ Р Г  

 

 На основание чл.44 ,  ал.2  от ЗМСМА, чл.6 7 ,  т .2  и чл.68,  ал.1  от Наредбата за реда за придобиване,  уп-

равление и разпореждане с общинско имущество и във връзка с Решение № 326 по Протокол № 3/05.03.2007 

година на Общински съвет –  Смядово,  със заповед №  386/20.09.2010г.  на кмета на община Смядово е  

Н А С Р О Ч Е Н: 
 

публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земи с начини на трайно ползване: ниви, изоставени ниви, посевни площи, 

лозя, ливади и овощни градини от общинския и остатъчен поземлени фондове, както и на училищни земи, стопанисвани от община-

та на 05.10.2010 година /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 05.10.2010 година в касата 

на Община Смядово. 

Краен срок за внасяне на молбите и необходимите документи – до 12.00 часа на 05.10.2010 година в Информационния цен-

тър. 

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ: 

 1. Молба по образец. 

 2. Копие на документ за самоличност за физически лица. 

 3. Декларация по образец за наличието или липса на задължения към Община Смядово. 

 4. Документ за внесен депозит. 

 5. Копие на удостоверение за съдебна регистрация за юридическо лице и ЕТ. 

 6. Удостоверение за актуално състояние за юридическо лице и ЕТ. 

 7. Декларация по образец, че фирмата не се намира в производство на ликвидация и на обявяване в несъстоятелност. 

ПРИЛАГАНЕ НА ВЕИ В ОБЩИНА СМЯДОВО 
 

Програмата за въвеждане на ВЕИ е разработена по проект „Партньорство и обмен на добри практики за въвеждане на ВЕИ в българ-

ските общини Смядово и Каспичан‖BG161PO001/4.2-01/2008/051 на Шуменската търговско-промишлена палата/ШТПП/, в който 

Община Смядово е партньор. Националните приоритети и средства за финансиране на проекти по възобновяеми енергийни източни-

ци са заложени в Националният план за развитие 2007-2013г. по този план инвестиции за  използване на ВЕИ са предвидени по опе-

ративните програми „Развитие на конкурентноспособността на българската икономика‖, „Регионално развитие‖ и „Развитие на селс-

ките райони‖. Приета е и европейска директива 2009/28/ЕО за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници. В 

областната стратегия за развитие е включена мярка, касаеща модернизация на съществуващата енергийна инфраструктура. Въвежда-

не на енергоефективни технологии и използване на възобновяеми енергийни източници. 

В общинския план за развитие на Община Смядово се съдържат мерки за енергийна ефективност, както и за използване на местните 

природни ресурси чрез ВЕИ. Стратегическата цел 3 от Плана за развитие е „Развитие на социалната инфраструктура, възстановяване 

и модернизиране на обектите на образованието, здравеопазването, културата, спорта и социалните дейности-фактори за подобряване 

на качеството на живот на населението в общината‖. 

           Във връзка с разработването на Програмата бе направено проучване на състоянието на топлоснабдяването на общинските 

обекти. Извършено бе през месеците февруари-март 2010г. Обхванати бяха всички сгради общинска собственост, общо 28 на брой. 

То спомогна да се анализира текущото състояние на сградите, тяхното енергийно потребление, да се фиксират проблемите при из-

ползваните конвенционални горива и на базата на това да се оцени какви възобновяеми източници на енергия биха могли да бъдат 

въведени в общинските сгради. От  това проучване бяха изведени изводи, приоритети при реализация на програмата и критерии за 

предпочитане. 

Програмата може да се изпълни чрез привличане на средства по програми на Европейския съюз, чрез разработване на проектни пред-

ложения, изработени от Общинска администрация Смядово. /с 


