
СМЯДОВО
                      www.smyadovo.bg

www.smyadovo.bg

Информационен седмичник на Общинска администрация Смядово
Смядово,пл.”Княз Борис І”№ 2,тел.05351/2033,факс:05351/2040  e-mail: obshtina_smiadovo@abv.bg

28 февруари 2008 г., година І І,  брой 5 (брой 39)                            Разпространява се безплатно

        Трети март е Ден на освобождението на България от османско иго (1878 г.). 
    Беззаконията, жестокостите, които са извършени, жертвите, които дава 
българското население, са причина за започване на организираното българско 
национално-освободително движение, чийто родоначалник е Георги Стойков 
Раковски. След това идват големите народни водачи Любен Каравелов, 
Апостолът на свободата Васил Левски, създал мрежа от революционни 
комитети в българските земи, поетът-революционер Христо Ботев и още стотици 
герои. С дейността си те повдигат духа на българския народ и го подготвят за 
борба срещу тиранията на султана, на различните местни паши и валии.
      Безспорен връх на тази борба е Априлското въстание от 1876 година. То не 
успява, но героизмът на въстаниците и жестокостите при потушаването му 
стават известни на света. В защита на българите вдигат глас личности като 
Достоевски, Гарибалди, Оскар Уайлд, Уйлям Гладстон. 
     Отказът на османското правителство да даде на България широка автономия 
води до намесата на Русия която през април 1877 г. обявява война на Турция. 
Настъплението започва на два фронта: в Кавказ и на Балканите. Влизането на 
Румъния във войната на страната на Русия дава възможност на руските войски 
да преминат река Дунав и да навлязат на юг в българските земи. Редом с 
руската армия се сражава създаденото от доброволци Българско опълчение. 
Българското население пък помага за снабдяването на русите,за премина- 
ването им през труднопроходими райони, събира разузнавателни сведения.
        Във величавата националноосвободителна борба, Смядово дава двама 
поборници: Каро Г. Йоргов и Захари Ж. Величков. 
      Каро Георгиев е унтерофицер. Служил е в Българското опълчение от 
01.05.1877 г. до 27.05.1878 г. в ІV дружина, V рота. Взел е участие в боевете 
водени от Опълчението при отбраната на Шипка от 09 до 21.08.1877 г., при 
завземането на укрепения турски лагер при Шейново на 28.12.1877 г., при 
сблъскванията с турските войски при с. Тича на 16.01.1878 г. и при Садово на 
20.01.1878г. След Освобождението, Каро Йоргов е получил 12 ордена и медали, 
от които има запазени само 3: Руски Георгиевски кръст за храброст, Български 
юбилеен - 2 години от боевете при Стара Загора, Сребърен - за участието му в 
Сръбско-българската война 1885г.
        Захари Величков е роден в Смядово на 27.04.1843 г. Завършва класно 
училище в Шумен. Емигрант в Румъния, работил със Стефан Караджа, Христо 
Македонски, Христо Иванов Големия и др. до 1870 г. През 1872 г.  се заселва в 
град Ямбол и води активна революционна дейност. Основател и зам. 
председател е на Ямболския революционен комитет.  по време на Априлското 
въстание 1876 г. е участник в четата на Стоил войвода. Връща се в Ямбол ранен 
но е предаден. Осъден и обесен е в Одрин  юни, 1876 г.  
       На 3 март в Сан Стефано край Истанбул Русия и Турция подписват мирен 
договор, с предварителен характер. Съгласно договора свобода получават 
българските земи в Мизия, Тракия и Македония. Окончателните условия на мира 
са определени през лятото, на Берлинския конгрес с участието на европейските 
велики сили. 
   На 3 март - националния празник на България, почитаме паметта на всички, 
които са жертвали най-скъпото, което имат - живота си, за българската свобода.

                                                                                                                             /с
       

3 МАРТ - Национален празник на България 

Скъпи съграждани,

Трети март е паметен ден 
в българската история, 
свързан с една единствена дума -
 СВОБОДА!

Ден на гордост и себеуважение,
тържество на българската национална идея.
Нека днес да сведем глави на признателност
пред паметта на героите и си пожелаем
с тяхната мъдрост и воля да отстояваме
националното си достойнство. 

                   Честит празник!
             д-р Севи Севев кмет на община Смядово

    Това наистина е така. Осъществи се една мечта на фолклорния състав “Аляно 
мушкато” към пенсионерски клуб гр. Смядово с художествен ръководител 
Петранка Маринова. Пенсионери, но с дух младежки, с неотстъпчивост пред 
трудностите, със самочувствие на истински българи, съхранили в себе си 
единствено и само българското, с гордост, че са българи. От две години този 
състав живее и се готви да реализира една своя цел - да посети една страна, 
където живеят наши сънародници, да им покаже и припомни песните, танците, 
обичаите и традициите на техните деди и прадеди. Тази страна се нарича 
МОЛДОВА.
      И ето, че дългоочакваният миг дойде. Потеглихме на нашето тъй 
дългоочаквано турне на 13.02.2008 г. Преди да тръгне автобуса, отец Атанасий 
ни благослови за здраве и благополучно отиване и връщане, за което му 
благодарим от сърце. С групата пътува д-р Севи Севев - кмет на гр. Смядово, 
оставил за момент общинските и лични проблеми, за да се срещне и разговаря с 
кметове, представители на наши български общности и ръководители на 
културни институти. Всъщност не бихме казали, че е пренебрегнал общинските 
проблеми, защото през цялото турне неговият телефон не спираше да звъни. 
Той получаваше информация за хода на работата в Община Смядово.              
Пътуването беше приятно и весело и незабелязано се озовахме в столицата на 
Молдова - гр. Кишинев. Очакваха ни с нетърпение. Посетихме българската 
библиотека ”Христо Ботев”, българския лицей ”Васил левски”, където 
положихме венец пред барелефа на Апостола. положихме цветя и на паметника 
на опълченците. Този паметник, жителите на града с гордост наричат “Шипка”. 
И макар по предварителен сценарий да не беше предвиден концерт, то ние не 
можахме да устоим на желанието на учащите в лицея да чуят български песни. 
Напуснахме Кишинев с удовлетворение, че видяхме и се докоснахме до наше 
българско, което жителите са съхранили и продължават да издирват още. Този 
ден обаче беше 14.02.2008г. - ден за зарязване. Не можахме да го отминем. 
Трифон Зарезан отпразнувахме на път за Пъркани. Показахме, че където и да се 
намира българина умее да празнува, да се весели и да следва българските 
традиции.                                                                                          продължава на 2 стр.

ЕДНА ОСЪЩЕСТВЕНА МЕЧТА

                                           Стоянка Кайкова

Групата пред библиотека “Христо Ботев”

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,
          По случай националният празник на Р 
България  ви  каним   на 3 март от 10 часа на 
пл.”Княз Борис” І, където в празнична 
програма    ще   участват групи от читалище 
“Братство”, СОУ-гр. Смядово, вокален състав  
“Аляно мушкато”,   детска     вокална     група  
“Маргаритка”. Водещ - Ангел Петров.  

ЧЕСТИТА БАБА 
МАРТА! ЧЕСТИТ 8 МАРТ!
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ТОВА ВИ ИНТЕРЕСУВА

ПРАВИЛА ЗА ПРЕДПАЗВАНЕ ОТ ИНФЛУЕНЦА

Основна информация:
1.Източник на зараза за човека са птиците-домашни (кокошки, патици) и диви(главно 
водоплаващи-патици и гъски). Патиците могат да бъдат източник на инфекция дори и 
когато са напълно здрави.
2. Заразените птици отделят вируси със слюнката, носния секрет и изпражнениета си 
и те интензивно се разпространяват сред възприемчивите здрави птици.
3. Инфекцията с вирус А (H5N1) при хора може да причини тежко заболяване и смърт 
Засега все още няма ваксина за предпазване на хората от този вирус.
4.Заразяването на хора става най-често посредством замърсени ръце, по-рядко при 
директно попадане на пръски, съдържащи вирус, върху лигавиците или при вдишване 
на вируса. Счита се, че известен риск съществува и при консумиране на продукти от 
птичи произход, които не са обработени термично.

Предпазни мерки при разпространение на грип при птиците 
и /или при възникване на заболявания при хора

1. Да не  се пипат предмети и повърхности, замърсени с птичи изпражнения или 
секреции.
2. Да се избягват изобщо всякакви контакти с диви птици.
3. Както при всички инфекциозни заболявания, основна предпазна мярка е спазване 
на обичайната хигиена и най-вече често и внимателно измиване на ръцете със сапун 
и вода в продължение на 15-20 секунди. При липса на условия за миене може да се 
използват влажни хигиенни кърпички за ръце, както и дезифектанти за ръце.
4. Да не се консумират сурови или полусурови птиче месо или продукти от птичи 
прозход. При приготвяне на храната всички продукти от птичи произход, 
включително и яйцата, трябва да  бъдат  много  добре  обработени   термично (дос- 
татъчно висока температура, за достатъчно дълго време), което гарантира 
унищожаване на вируса на птичия грип.
5. Когато се приготвя храна, трябва да се спазват определени хигиенни изисквания:
   - суровото месо трябва да се съхранява отделно от сготвените и всички други храни 
Да не се използват едни и същи нож и дъска за рязане  на    суровото    месо  и    другите 
храни (сготвени, или такива, които се консумират сурови);
     - да не се пипа нито сурова, нито готвена храна, преди да се измият ръцете;
       - да не се поставя сготвеното месо в същия съд, в който е било преди термичната 
обработка;  
      - всички продукти от птичи произход трябва да бъдат добре обработени термично 
(висока температура, за достатъчно продължително време). Да не се консумират 
сурови и рохки яйца;
     - яйцата да се измиват със сапун и вода непосредствено преди приготвянето им, 
след което внимателно да се измият  и ръцете;
        - да не се използват сурови или недоварени яйца при приготвяне на ястия, които 
не подлежат на термична обработка;
6. След обработката на сурово птиче месо и яйца, които може да са замърсени с 
вируса на птичия грип (както и с други микроорганизми), ръцете, използваните 
съдове и повърхности трябва да се измиват веднага със сапун и вода.
7. При възникване на заболяване с температура, кашлица, затруднено дишане, или 
при каквото и да е друго заболяване в 10-дневен период от предполагаемия контакт 
консултацията с личния лекар или със специалист по инфекциозни болести е 
задължителна. Лекарят трябва да бъде информиран за симптомите и за възможността 
да се касае за заразяване с птичи грип във връзка с контакт с болни птици или с 
пребиваване в заразена зона преди началото на заболяването, за местата, които са 
посещавани, за директен контакт с птици, или с болни и съмнително болни от птичи 
грип лица.
8. За предпазване на близките контактни лица болните трябва да спазват добра 
хигиена на ръцете. По възможност да използват марлена маска, а като кашлят да 
закриват устата си с ръка, да използват еднократни носни кърпи, които могат да се 
изгарят.

                                                                                                               /с

        На основание  чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА  на 28.02.2008г. от 9.30 часа в 
Конферентната зала на Община Смядово се проведе заседание на Общински 
съвет Смядово при следния дневен ред:
1. Приемане на Отчет за изпълнението на Бюджет 2007 г. и бюджета за 2008 г. 
на Община Смядово. 
2. Утвърждаване на численост и средна брутна работна заплата в бюджетните 
дейности за 2008 г. 
3. Приемане на Отчет за изпълнението на Общинската програма за опазване 
на околната среда и Общинската програма за управление на отпадъците през 
2007 г.
4. Приемане на Наредба за изграждане и опазване на зелената система на 
територията на община Смядово.
5. Приемане на Наредба за принудително изпълнение на заповеди за 
поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях на 
територията на Община Смядово
6. Докладни и питания.
    Приетите решения от заседанието очаквайте в следващия брой.
                                                                                                                       /с

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
СМЯДОВО

РЕШЕНИЯ НА ПОСТОЯННАТА ОБЩИНСКА 
ЕПИЗООТИЧНА КОМИСИЯ ОТ 13.02.2008 ГОДИНА

 1. Отглеждането на всички домашни птици на територията на Община 
Смядово  да се извършва само в закрити помещения.
 2. Собствениците на домашни и други птици отглеждани на закрито:
 - да не допускат излизането на птиците извън дворовете;
 - да не допускат контакт между домашни и диви птици;
 - да създават условия за разделно отглеждане на домашни патици и 
гъски от другите видове домашни птици;
 - да съхраняват фуража в закрити помещения;
 - да се поставят точки за дезинфекция на входовете и изходите на 
сградите за домашни и други видове птици отглеждани на закрито;
 - да информират незабавно обслужващите ги ветеринарни лекари или 
кмета на съответното населено място при отклонение в здравословното 
състояние на отглежданите птици или повишаване на смъртността.
 3. На „горещия телефон” 21-63 да се подават сигнали за повишена 
смъртност при домашни или открити умрели диви птици.
 4. ДЛ Смядово и СЛРБ да извършат засилено претърсване за откриване 
на трупове от умрели прелетни диви и водоплаващи птици в границите на 
общината.
 5. Органите на МВР да оказват съдействие при осъществяване на 
контрола при транспорт и търговия с птици на територията на Община Смядово
 6. В срок до 31.03.2008 година собствениците на свине отглеждани при 
пасищни условия да подадат в сградата на Община Смядово /информационния 
център/ необходимите документи за издаване на разрешителни за пасищно 
отглеждане на източнобалканска порода свине и техните кръстоски на 
територията на Община Смядово.
                                                                                                Пламена Стоянова

      На фестивали и събори през 2007 година Общество за фолклор, Българска 
секция при международна фолклорна организация / INTERNATIONAL ORGANI-
ZATION OF FOLKART - IOF /, независимо от раздадените награди, извърши 
КАТЕГОРИЗАЦИЯ на народните хорове, певчески и танцови групи, ансамбли и 
състави. 
            Група за изворен фолклор "РОСНА КИТКА" при читалище "СЪЗНАНИЕ" 
с.ВЕСЕЛИНОВО получи сертификат 

I-ва КАТЕГОРИЯ. 
   Получилите I и I I  категория през 2008 година ще се състезават за званиетo 
"ПРЕДСТАВИТЕЛНА" група.

                                                        М.Трифонова

 ПРИЗНАНИЕ за ГРУПА за ИЗВОРЕН ФОЛКЛОР 
 "РОСНА КИТКА"с. Веселиново

ЕДНА ОСЪЩЕСТВЕНА МЕЧТА
 продължение от стр. 1

   В Пъркане, Валя Пержей и Тараклия - селища с по 80-85 % българско 
население ни посрещнаха много мило, много топло и с голяма любов. 
Желанието на нашите сънародници беше да не нощуваме по хотели, а да бъдем 
близо до тях, у техните домове, където ни приемаха като братя  и сестри, с 
българска трапеза, с български раздумки. Не искаха да ни пуснат обратно в 
България.
     Концертите, които изнесохме в тези селища бяха на много високо ниво. 
Българският автентичен фолклор беше по достъпен за тях, отколкото нашия 
литературен език. Някои казваха:”От песните, които пеете ние по-добре 
разбираме български, защото това сме наследили от нашите деди и прадеди”. 
Навсякъде нашите концерти завършваха с песните “Катюша” и “Питат ли ме 
дей зората”, след което всички в залите ставаха на крака и пееха с нас. 
навсякъде танците ни бяха предвождани от българския флаг. 
     Макар участниците в състава да са на възраст, то с гордост ще кажем, че 
когато запеехме нашите песни: ”Нова съ пътя заправи”, “Мома Калина”, 
хайдушките - ”Ранила мама гледала”, “Събрала Радка дружина”, нямаше как 
очите на молдовчани да не се просълзят и след това да не заиграят на нашето 
българско хоро. Разбира се няма да пропуснем, че навсякъде по сцените  
разгаряха искрите на българщината и най-младите танцови изпълнители от 
формация ”Жар”, в лицето на Светла Кайкова, Нина Чилингирова, Стоян 
Кайков, Краси Димитров. Между гости и домакини се осъществяваше толкова 
близък контакт, че предел във взаимния интерес нямаше. 

Очаквайте продължение на статията и богат снимков 
материал в следващия брой.
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Глава първа
Общи положения

Чл.1. С тази наредба се 
уреждат отношенията,свър- 
зани с определяне размери 
те на местните данъци на 
територията на община 
Смядово.
Чл.2. В общинските бюдже- 
ти постъпват следните 
местни данъци: 
1.Данък върху недвижими 
те имоти;
2.Данък върху наследства- 
та;
3.Данък върху даренията;
4.Данък при възмездно при 
добиване на имущества;
5.Данък върху превозните 
средства;
6.Патентен данък.
Чл.3. (1) Размерите на 
местните данъци по чл.2 се 
определят с тази наредба 
при условията, по реда и в 
границите, определени в 
Закона за местните данъци 
и такси;
(2) Когато до края на 
предходната година общин- 
ския съвет не е определил 
размера на местните данъ- 
ци за текущата година, 
местните данъци се съби- 
рат на базата на действа- 
щия размер към 31 декем- 
ври на предходната година;
(3) Не се допускат 
изменения в приетите от 
общинския съвет размер и 
начин на определяне на 
местните данъци в течение 
на годината.
Чл.4. Местните данъци се 
заплащат в брой в касите на 
общинската администра- 
ция или безкасово по 
съответната сметка.
Чл.5. (1) Установяването, 
обезпечаването и събиране 
то на местните данъци се 
извършват от служители на 
общинската администра- 
ция, определени със запо- 
вед на кмета на общината, 
по реда на ДОПК. Обжал- 
ването на свързаните с тях 
актове се извършва по 
същия ред.
(2) Невнесените в срок 
данъци по тази наредба се 
събират заедно с лихвите 
по Закона за лихвите върху 
данъци, такси и други 
подобни държавни взема- 
ния по реда на ДОПК.
Чл.6. Общинският съвет 
определя условията и реда 
за информиране и обсъж- 
дане с гражданите и 
бизнеса на предложения за 
определяне размерите на 
местните данъци.

Глава втора
Местни данъци

Раздел І
Данък върху недвижимите 

имоти

Н А Р Е Д БА 
за определяне размера на местните данъци 

на територията на община  СМЯДОВО

Чл.7. (1) С данък върху 
недвижимите имоти се 
облагат разположените на 
територията на страната 
сгради и поземлени имоти в 
строителните граници на 
населените места и селищ- 
ните образувания, както и 
поземлените имоти извън 
тях, които според подробен 
устройствен план имат 
предназначението по чл.8, т. 
1 от Закона за устройство на 
територията.
(2) Не се облагат с данък 
поземлените имоти, заети от 
улици, пътища от републи -
канската и общинската 
пътни мрежи и железо- 
пътната мрежа, до ограни- 
чителните строителни ли- 
нии. Не се облагат с данък и 
поземлените имоти, заети от 
водни обекти, държавна и 
общинска собственост.
(3) Не се облагат с данък 
земеделските земи и горите, 
с изключение на застроени- 
те земи - за действително 
застроената площ и при- 
лежащия й терен.
(4) Не се облагат с данък 
недвижимите имоти с 
данъчна оценка до 1680 лв. 
включително.
Чл.8. (1) Данъчно задълже- 
ни лица са собствениците на 
облагаеми с данък недви- 
жими имоти.
(2) Собственикът на сграда, 
построена върху държавен 
или общински поземлен 
имот, е данъчно задължен и 
за този имот.
(3) При учредено вещно 
право на ползване данъчно 
задължен е ползвателят.
(4) При концесия данъчно 
задължен е концесионерът.
Чл.9. Когато върху облагаем 
недвижим имот правото на 
собственост или ограниче- 
ното вещно право е прите-
жание на няколко лица, те 
дължат данък съответно на 
частите си.
Чл.10. (1) Данъкът върху 
недвижимите имоти се 
заплаща:
1.в брой в касите на общи- 
ната, находящи се в сградата 
на община Смядово.
2.по банков път – по бан- 
ковата сметка на общината;
3. с пощенски запис.
(2) Всеки от 
съсобствениците на имота, 
съответно от съпритежате- 
лите на ограниченото вещно 
право, може да плати данъка 
за целия имот за сметка на 
останалите.
Чл.11. (1) Данъкът върху 
недвижимите имоти се 
плаща на четири равни 
вноски в следните срокове: 
от 1 февруари до 31 март, до 
30 юни, до 30 септември и 
до 30 ноември на годината, 
за която е дължим.
(2) На предплатилите в 

първия срок за цялата 
година се прави отстъпка от 
5 на сто.
Чл.12. Данъкът се заплаща 
независимо дали недвижи- 
мите имоти се използват 
или не.
Чл.13. От заплащане на 
данък се освобождават лица 
та за имотите, определени в 
чл.24 от Закона за местните 
данъци и такси.
Чл.14.Данъкът върху недви- 
жимите имоти постъпва в 
приход на бюджета на 
общината, на територията 
на която се намира имотът.
Чл.15. Размерът на данъка 
върху недвижимите имоти 
се определя в размер на 2 на 
хиляда върху данъчната 
оценка на недвижимия имот
Чл.16. Данъчната оценка на 
недвижимите имоти на 
гражданите се определя по 
норми съгласно приложе- 
ние № 2 от Закона за 
местните данъци и такси, в 
зависимост от вида на 
имота, местонахождението, 
площта, конструкцията и 
овехтяването и се съобщава 
на данъчно задължените 
лица.
Чл.17. (1) Данъчната оценка 
на недвижимите имоти на 
предприятията е отчетната 
им стойност, а за жилищ- 
ните имоти на предприяти- 
ята - данъчната им оценка 
съгласно приложение № 2 
от Закона за местните 
данъци и такси.
(2) Данъчната оценка на 
недвижимите имоти, върху 
които е учредено право на 
ползване на предприятие, е 
отчетната им стойност по 
баланса на собственика или 
данъчната оценка съгласно 
приложение № 2 от Закона 
за местните данъци и такси, 
а за жилищните имоти - 
данъчната оценка съгласно 
приложение № 2 от Закона 
за местните данъци и такси.
(3) Данъчната оценка на 
имотите по чл.11, ал.2 от 
Закона за местните данъци 
и такси, върху които са 
построени сгради на лица, 
различни от собственика на 
поземления имот, се 
определя съгласно нормите 
по приложение № 2 от 
Закона за местните данъци 
и такси.
(4) При липса на 
счетоводни данни данъч- 
ната оценка се определя от 
служител на общинската 
администрация за сметка на 
данъчно задълженото лице. 
В тези случаи служителят 
на общинската администра- 
ция може да ползва и вещи 
лица.
Чл.18. (1) Данъкът се 
определя върху данъчната 
оценка на недвижимите 
имоти по чл.10, ал.1 от 

Закона за местните данъци и 
такси към 1 януари на 
годината, за която се дължи.
 (2) При промяна на 
данъчната оценка на имота 
през годината данъкът се 
определя върху новата 
оценка от месеца, следващ 
месеца на промяната. В 
случаите на промяна от 
общинския съвет на грани- 
ците на зоните в населените 
места и категориите на 
вилните зони или на населе- 
ните места, данъкът се 
определя върху новата 
данъчна оценка от 1 януари 
на следващата година.
Чл.19. (1) За имот, който е 
основно жилище, данъкът 
се дължи с 50 на сто 
намаление.
(2) За имот, който е основно 
жилище на лице с намалена 
работоспособност от 50 до 
100 на сто, данъкът се дъжи 
със 75 на сто намаление. 
Чл.20. Необходимо условие 
за определяне на данъка е 
наличието на подадена 
данъчна декларация по 
чл.14 и чл.17 от Закона за 
местните данъци и такси.
Чл.21. При промяна на 
обстоятелство, което има 
значение за определяне на 
данъка, лицата по чл.19 
предявяват правото си за 
ползване на данъчно 
облекчение чрез данъчна 
декларация, която подават в 
срока по чл.14, ал.1 от 
Закона за местните данъци и 
такси. 

Раздел ІІ
Данък върху наследствата

Чл.22. (1) С данък върху 
наследствата се облагат 
наследените по закон или по 
завещание имущества в 
страната или в чужбина на 
български граждани, както и 
имуществата в страната на 
чуждите граждани. 
(2) Имуществата на лица без 
гражданство се облагат като 
имущества на български 
граждани, ако постоянното 
им местопребиваване е на 
територията на страната.
Чл.23. (1) Наследственото 
имущество включва прите- 
жаваните от наследодателя 
движими и недвижими 
вещи и права върху такива 
вещи, както и другите му 
имуществени права, взема- 
ния и задължения към 
момента на откриване на 
наследството, освен ако със 
закон е предвидено друго.
(2) Като наследствено се 
облага и имуществото, 
което се получава в случай 
на смърт на наследодателя 
непосредствено от трето 
лице въз основа на сключен 
от наследодателя договор.
(3) Алинея 2 не се прилага, 

ако договорът е сключен в 
изпълнение на задължение 
по закон.
Чл.24. (1) Данъкът върху 
наследството се заплаща от 
наследниците по закон или 
по завещание, както и от 
заветниците.
(2) Данък върху 
наследството не се заплаща 
от преживелия съпруг и от 
наследниците по права 
линия без ограничения.
Чл.25. (1) При откриване на 
наследство данъчно задъл- 
жените лица по чл.25 или 
техните законни представи- 
тели са длъжни в срок от 6 
месеца да подадат деклара- 
ция по чл.32 от Закона за 
местните данъци и такси в 
общината по последното 
местожителство на наследо- 
дателя, а ако последният е 
имал местожителство в 
чужбина – по местонахож- 
дението на по-голямата част 
от имуществото му в 
страната.
Чл.26. Наследственото 
имущество, с изключение 
на освободеното от данък, 
се оценява съгласно чл.33 от 
Закона за местните данъци и 
такси.
Чл.27. (1) Облагаемата 
наследствена маса се 
разделя на наследствени 
дялове, като за всеки 
наследник се определя дял 
по реда на Закона за 
наследството .
(2) Наследствените дялове 
се увеличават, съответно 
намаляват, със стойността 
на заветите, оценени по реда 
на чл.33 от Закона за 
местните данъци и такси.
Чл.28. Данъкът се определя 
поотделно за всеки 
наследник или заветник, 
както следва:
1. за братя и сестри и 
техните деца – 0.7 на сто за 
наследствен дял над 250 000 
лв.
2. за лица, извън посочените 
в т. 1 - 5  на сто за наслед 
ствен дял над 250 000 лв.
Чл.29. Освобождават се от 
данък върху наследство 
имущества определени в 
чл.38 и чл.39 от Закона за 
местните данъци и такси.
Чл.30. Данъкът се определя 
и се съобщава на всеки 
наследник или заветник по- 
отделно по реда на Данъчно
-осигурителния процесуа- 
лен кодекс.
Чл.31.Данъкът се плаща в 2-
месечен срок от връчване на 
съобщението.

Раздел ІІІ

Данък при придобиване на 
имущества по  дарение и по 

възмезден начин
Чл.32. (1) Обект на облагане 
с данък са имуществата, 

придобити по дарение, как- 
то и недвижимите имоти, 
ограничените вещни права 
върху тях и моторните пре- 
возни средства, придобити 
по възмезден начин.
(2) Подлежат на облагане с 
данък в размер на данък 
дарение и безвъзмездно 
придобитите по друг начин 
имущества, както и погасе- 
ните чрез опрощаване 
задължения.
(3) Алинея 1 не се прилага 
за моторни превозни сред- 
ства, внесени в страната 
като нови.
(4) Алинея 2 не се прилага, 
ако прехвърлянето е в 
изпълнение на задължение 
по закон или въз основа на 
акт на Министерския съвет 
за безвъзмездно предоставя- 
не на имущества на 
инвеститори по приоритет 
ни инвестицион ни проекти.
(5) Не се облагат с данък 
имуществата, придобити по 
дарение между роднини по 
права линия и между 
съпрузи.
Чл.33. Данъкът се заплаща 
от лицата по чл.45 от Закона 
за местните данъци и такси.
Чл.34. Основа за определяне 
на данъка е оценката на 
имуществото в левове към 
момента на прехвърлянето.
Чл.35. (1) При дарение на 
имущество, както и в 
случаите по чл.44, ал.2 от 
Закона за местните данъци и 
такси, данъкът се начислява 
върху оценката на прехвър- 
ляното имущество в размер 
на:
а) 0.7  на сто - при дарение 
между братя и сестри и 
техните деца;
б) 5  на сто - при дарение 
между лица извън 
посочените в буква "а".
(2) При възмездно 
придобиване на имущество 
данъкът е в размер 3   на сто 
върху оценката на прехвър- 
ляното имущество, а при 
замяна - върху оценката на 
имуществото с по-висока 
стойност.
 (3) При делба на имущество 
когато притежаваният преди 
делбата дял се уголемява, 
данъкът се начислява върху 
превишението.
Чл.36. Освобождават се от 
данък придобитите имущес- 
тва по чл.48 от Закона за 
местните данъци и такси.
Чл.37. (1) Данъкът се 
заплаща в общината по 
местонахождението на нед- 
вижимия имот, а в 
останалите случаи - по 
постоянния адрес, съответ- 
но по седалището на да- 
нъчно задълженото лице.  
Лицата, които нямат посто- 
янен адрес, заплащат данъка 
по настоящия си адрес.
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(2) Данъкът се заплаща при 
прехвърлянето на недвижи- 
мия имот, ограничените 
вещни права върху недви- 
жим имот и моторните 
превозни средства, а в 
останалите случаи -  в двуме 
сечен срок от получаване на 
имуществото, след подаване 
на декларация по чл. 49, ал.3 
от Закона за местните 
данъци и такси.

Раздел ІV
Данък върху превозните 

средства

Чл.38. С данък върху 
превозните средства се 
облагат:
1.превозните средства, 
регистрирани за движение 
по пътната мрежа в 
Република България;
2.корабите, вписани в 
регистрите на българските 
пристанища;
3.въздухоплавателните сред 
ства, вписани в държавния 
регистър на Република 
България за гражданските 
въздухоплавателни средства
Чл.39. Данъкът се заплаща 
от собствениците на 
превозните средства.
Чл.40. Собствениците на 
превозни средства деклари- 
рат пред общината по 
постоянния им адрес, 
съответно седалище, прите- 
жаваните от тях превозни 
средства в двумесечен срок 
от придобиването им по 
реда на чл.54 от Закона за 
местните данъци и такси.
Чл.41. (1) За леките 
автомобили размера на 
данъка се определя съо- 
бразно мощността на 
двигателя, коригиран с 
коефициент в зависимост от 
годината на производство, 
както следва:
1.до 37 kW включително –  
0.44 лв. за 1 kW;
2.над 37 kW до 55 kW 
включително – 0.50 лв. за 1 
kW;
3.над 55 kW до 74 kW 
включително – 0.64 лв. за 1 
kW;
4.над 74 kW до 110 kW 
включително – 1.20 лв. за 1 
kW;
5.над 110 kW – 1.33 лв. за 1 
kW;
В зависимост от годината на 
производство данъкът се 
умножава с коефициентите, 
определени с чл.55, ал.1 от 
Закона за местните данъци и 
такси.

 (2) Данъкът за ремаркета на 
леки автомобили е в 
следните размери:
1. товарно ремарке – 5  лв.
2. къмпинг ремарке - 10 лв.
 (3) Данъкът за мотопеди е в 
размер 15 лв., а за 
мотоциклети, както следва:
1.до 125 куб. см включи- 
телно – 17 лв.
2. над 125 до 250 куб. см 
включително –  25 лв.
3. над 250 до 350 куб. см 
включително – 35 лв.
4. над 350 до 490 куб. см 
включително –  50 лв.
5. над 490 до 750 куб. см 

включително –  75 лв.
6. над 750 куб. см – 100лв.
 (4) Данъкът за триколка на 
база общото тегло е както 
следва:
1. до 400 кг включително – 4  
лв.
2. над 400 кг – 6  лв.
(5) Данъкът за автобуси се 
определя в зависимост от 
броя на местата за сядане:
1. до 22 места, вкл. мястото 
на водача – 50 лв.
2. над 22 места, вкл. мястото 
на водача – 100  лв.
(6) Данъкът за товарен 
автомобил до 12 т 
технически допустима 
максимална маса е в размер   
10 лв. за всеки започнат тон 
товароносимост.
 (7) Данъкът за седлови 
влекач и влекач за ремарке 
се определя в зависимост от 
допустимата максимална 
маса на състава от превозни 
средства, от броя на осите и 
вида на окачването на 
влекача, посочени в 
свидетелството за регис- 
трация на влекача, както 
следва, съгл. табл.1.
(8) Данъкът за специали- 
зирани строителни машини 
(бетоновози, бетон-помпи и 
други), автокранове, специа 
лизирани ремаркета за 
превоз на тежки или 
извънгабаритни товари и 
други специални автомо- 
били, без тролейбусите, е в 
размер от 50 лв.
 (9) Данъкът за автокранове 
с товароподемност над 40 
тона, специализирани ре- 
маркета за превоз на тежки 
или извънгабаритни товари 
с товароподемност над 40 
тона  е в размер 100 лв.
(10) Данъкът за трактори е в 
размери, както следва:
1. от 11 kW до 18 kW 
включително – 10  лв.
2. над 18 kW до 37 kW 
включително – 12 лв.
3. над 37 kW –15 лв.
(11) Данъкът за други 
самоходни машини е в 
размер 25 лв.
 (12) Данъкът за моторни 
шейни е в размер 50 лв.
 (13) Данъкът за товарни 
автомобили с допустима 
максимална маса над 12 т. се 
определя в зависимост от 
допустимата максимална 
маса, броя на осите и вида 
на окачването, както следва, 
съгл. табл.2.

Чл.42. Данъкът за 
плавателните средства е в 
размер,  както следва:
1. за корабите, вписани в 
регистрите на малките 
кораби в българските 
пристанища и в регистрите 
на общините за корабите, 
плаващи по вътрешните 
води без контакт с Черно 
море и с река Дунав, без 
яхтите и скутерите - в 
размер 3 лв. за всеки 
започнат бруто тон;
2. за корабите, без яхтите, 
скутерите, влекачите и 
тласкачите, вписани в 
регистъра на големите 
кораби в българските 
пристанища - в размер 1лв 

за всеки започнат бруто тон 
до 40 бруто тона 
включително и в размер 0,10 
лв за всеки започнат бруто 
тон над 40 бруто тона;
3. за един джет - в размер 
100  лв.
4. за ветроходни и моторни 
яхти - в размер 20 лв.  за 
всеки започнат бруто тон;
5. за скутери - в размер 2.70 
лв. за киловат;
6. за влекачи и тласкачи - в 
размер 0.14 лв. за киловат;
7. за речни несамоходни 
плавателни съдове - в 
размер 0,5 лв.за тон мак- 
симална товароносимост.
Чл.43. Данъкът за 
гражданските въздухопла- 
вателни средства е в размер, 
както следва:
1. за самолети в екс- 
плоатация с валиден сер- 
тификат за летателна 
годност и за вертолети – 20 
лв. за всеки започнат тон 
максимално летателно тегло
2. за параплан – 12 лв.
3. за делтаплан – 12 лв.
4. за мотоделтаплан – 20 лв.
5. за свободен балон – 30 лв.
6. за планер -30 лв.

Чл.44. Освобождават се от 
данък превозните средства 
по чл.58 от Закона за 
местните данъци и такси.
Чл.45. (1) За превозните 
средства с мощност на 
двигателя до 74 kW вкл., 
снабдени с действащи 
катализаторни устройства, 
данъкът се заплаща с 50 на 
сто намаление.
(2) За автобусите, товарните 
автомобили, влекачите за 
ремарке и седловите 
влекачи, снабдени с "екодви 
гатели", съответстващи на 
стандартите "Евро 2", "Евро 
3", "Евро 4" и "Евро 5", 
данъкът по чл. 55, ал. 5, 6 ,7 
и 13 се заплаща с 50 на сто 
намаление.
(3) За автобуси, извършващи 
обществен превоз на път- 
ници по редовни автобусни 
линии в градове те и в 
слабонаселените планински 
и гранични райони, които се 
субсидират от общините, 
данъкът се заплаща в размер 
10 на сто от размера, 
определен по реда на чл. 55, 
ал. 5 от Закона за местните 
данъци и такси, при условие 
че не се използват за други 
цели.

Чл. 46. (1) Данъкът се 
заплаща на две равни 
вноски в следните срокове: 
до 31 март и до 30 
септември на годината, за 
която е дължим. На 
предплатилите за цялата 
година в първия срок се 
прави отстъпка от 5 на сто.

(2) За превозните средства, 
придобити или регистри- 
рани за движение през 
текущата година, данъкът се 
плаща в двумесечен срок от 
датата на придобиването им 
съответно на регистрацията 
им за движение, в размер 
1/12 част от годишния данък 
за всеки месец до края на 

годината, включително 
месеца на придобиването, 
съответно на регистрацията 
им за движение.
Чл.47. Данъкът се внася в 
приход на бюджета на 
общината, по постоянния 
адрес, съответно седалище 
то на собственика, подал 
декларацията, а когато не е 
подадена такава и в 
случаите по чл.54, ал.2 от 
Закона за местните данъци и 
такси - в приход на 
общината, в която е 
регистрирано превозното 
средство.

Раздел V
Патентен данък

Чл.48. (1) Физическо лице, 
включително едноличен 
търговец, което извършва 
дейности, посочени в 
приложение № 4 към Глава 
втора,   раздел  V  от  Закона 
за местните  данъци  и такси 
(патентни дейности) се 
облага с годишен патентен 
данък за доходите от тези 
дейности, при условие че:
1. оборотът на лицето за 
предходната година не 
превишава 50 000 лв., и
2. лицето не е регистрирано 
по Закона за данък върху 
добавената стойност, с 
изключение на регистрация 
за вътреобщностно придоби 
ване по чл.99 и чл.100, ал.2 
от същия закон.
(2) За извършваната 
патентна дейност лицата по 
ал.1 не се облагат по реда на 
Закона за данъците върху 
доходите на физическите 
лица.
(3) Лицата по ал.1 прилагат 
разпоредбите за данъците, 
удържани при източника, и 
за облагане на разходите по 
чл.204, т.2 на Закона за 
корпоративното подоходно 
облагане.

Чл.49. (1) Когато в рамките 
на 12 последователни 
месеца едно физическо лице 
е прекратило патентна 
дейност и/или е образувало 
ново предприятие, което 
извършва патентна дейност, 
и сумарният оборот на двете 
предприятия е повече от 50 
000 лв. за 12 последователни 
месеца, за новообразувано- 
то предприятие не се 
прилага чл.48. В този случай 
за текущата данъчна година 
новообразуваното предприя 
тие се облага по общия ред 
на Закона за данъците върху 
доходите на физическите 
лица.
(2) Когато в рамките на 
текущата данъчна година 
оборотът на лицето 
превиши 50 000 лв. или 
лицето се регистрира по 
Закона за данък върху 
добавената стойност, лицето 
се облага по общия ред на 
Закона за данъците върху 
доходите на физическите 
лица.
(3) В случаите по ал.1 и 2 
патентният данък за 
текущата година е дължим 

до края на тримесечието, 
предхождащо тримесечието
, през което са възникнали 
обстоятелствата по ал.1 и 2.
(4) В случаите по ал.1 и 2 
дължимият, съответно внесе 
ният, данък се приспада от 
годишното данъчно задълже 
ние по реда на Закона за 
данъците върху доходите на 
физическите лица.
(5) По искане на лицето 
общината издава удостовере 
ние за дължимия размер на 
патентния данък, за което не 
се заплаща такса.
(6) Когато в рамките на 
текущата данъчна година 
лицето се дерегистрира по 
Закона за данък върху 
добавената стойност, то се 
облага по общия ред на 
Закона за данъците върху 
доходите на физическите 
лица за цялата данъчна 
година.
Чл.50. За целите на 
патентния данък могат да се 
определят зони съгласно 
Приложение № 1 от тази 
наредба.

Чл.51. (1) Патентният данък 
се дължи за всяка от 
упражняваните дейности 
поотделно съгласно прило 
жение № 4 към Глава втора, 
раздел V от Закона за 
местните данъци и такси.
(2) Лицата, които 
осъществяват патентна 
дейност в повече от един 
обект, дължат данък за всеки 
обект поотделно. 
(3) Когато патентната 
дейност започва или се 
прекратява през течение на 
годината, с изключение на 
дейностите, посочени в т.1 и 
2 на приложение № 4 към 
Глава втора, раздел V от 
Закона за местните данъци и 
такси, данъкът се определя 
пропорционално на броя на 
тримесечията на 
извършване на дейността, 
включително тримесечието 
на започване или 
прекратяване на дейността.
(4) Когато в рамките на една 
патентна дейност, с 
изключение на дейностите, 
посочени в т.1 и 2 на 
приложение № 4 към Глава 
втора, раздел V от Закона за 
местните данъци и такси, 
през течение на годината се 
промени обстоятелство във 
връзка с определяне размера 
на данъка, размерът на 
данъка до края на годината, 
включително за тримесе 
чието на промяната, се 
определя на базата на 
размера на данъка, 
определен съобразно проме- 
ните в обстоятелствата.
(5) Когато в рамките на една 
патентна дейност от 
посочените в т.1 и 2 на 
приложение № 4 към Глава 
втора, раздел V от Закона за 
местните данъци и такси 
през течение на годината се 
промени обстоятелство, 
което води до определяне на 
патентния данък в по-висок 
размер, за данъчната година 
се дължи по-високият 
размер на данъка, определен 

съобразно промените в 
обстоятелствата.
(6) Доходите от дейности, 
които не са посочени в 
приложение № 4 към Глава 
втора, раздел V от Закона за 
местните данъци и такси, се 
облагат по общия ред на 
закона за данъците върху 
доходите на физическите 
лица.
Чл.52. (1) Данъчно 
задължените лица, които 
подлежат на облагане с 
патентен данък, могат да 
ползват данъчни облекчения 
в следната поредност:
1. физическите лица, 
включително едноличните 
търговци, с 50 и с над 50 на 
сто намалена работоспо 
собност, определена с 
влязло в сила решение на 
компетентен орган, ползват 
намаление на патентния 
данък в размер 50 на сто, ако 
извършват дейността лично 
и не наемат работници за 
тази дейност през цялата 
данъчна година;
2. физическите лица, 
включително едноличните 
търговци, които извършват с 
личен труд през цялата 
данъчна година повече от 
един вид патентна дейност 
от посочените в т. 1 - 36 на 
приложение № 4 към Глава 
втора, раздел V от Закона за 
местните данъци и такси, 
заплащат 50 на сто от 
определения патентен данък 
за съответната дейност;
3. физическите лица, 
включително едноличните 
търговци, които са 
пенсионери и извършват 
патентна дейност, посочена 
в т. 5, 6, 8 - 15, 18 - 20, 25, 27 
- 29 и 31 на приложение № 4 
към Глава втора, раздел V от 
Закона за местните данъци и 
такси, заплащат 50 на сто от 
определения патентен данък 
за съответната дейност, ако 
извършват дейността лично 
и не наемат работници през 
цялата данъчна година;
4. лицата, които използват 
работно място за обучение 
на чираци по смисъла на 
Закона за занаятите и 
извършват патентна дейност 
от посочените в т. 10, 12 и 13 
на приложение № 4 към 
Глава втора, раздел V от 
Закона за местните данъци и 
такси, заплащат 50 на сто от 
определения патентен данък 
за съответното работно 
място; намалението се 
ползва, при условие че към 
декларацията по чл.53 е 
приложено копие от 
удостоверението за 
вписване в регистъра на 
чираците, издадено от 
съответната регионална 
занаятчийска камара.
(2) Независимо от чл.51, ал. 
4 данъчното облекчение по 
ал.1, т.1 се ползва за цялата 
данъчна година, през която 
н а с т ъ п в а 
неработоспособността или 
изтича срокът на валидност 
на решението.
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Чл.53. (1) Лицата, които 
подлежат на облагане с 
патентен данък, подават 
данъчна декларация по 
образец, в която декларират 
обстоятелствата, свързани с 
определянето на данъка, до 
31 януари на текущата 
година. В случаите на 
започване на дейността 
след тази дата данъчната 
декларация се подава непос 
редствено преди започ- 
ването на дейността.
(2) Лицата, които до 31 
януари на текущата година 
са подали данъчната дек- 
ларация по ал.1 и в същия 
срок заплатят пълния раз- 
мер на патентния данък, 
определен съгласно деклари 
раните обстоятелства, пол- 
зват отстъпка 5 на сто.
(3) Лицата декларират с 
декларация по ал.1 и всички 
промени в обстоятелствата, 
свързани с определянето на 
данъка, в 7-дневен срок от 
настъпването на съответно 
то обстоятелство.

ТАБЛИЦА 1

ТАБЛИЦА 2

(4) Лицата подават данъчна 
декларация по ал.1 и за 
възникването на обстоятел 
ствата по чл.49, ал.1 и 2 през 
съответния период. Данъч- 
ната декларация се подава в 
срок до края на месеца, 
следващ месеца, през който 
са възникнали обстоятел- 
ствата по чл.49,ал.1 и 2.
Чл.54. (1) Данъчните 
декларации по чл.53 се 
подават в общината, на 
територията на която се 
намира обектът, в който се 
извършва патентна дейност, 
а когато патентната дейност 
не се извършва в обект или 
не се извършва от постоянно 
място – в общината, където 
е постоянният адрес на 
физическото лице, включи- 
телно на едноличния 
търговец.
(2) Когато данъчната 
декларация на чуждес- 
транно физическо лице се 
подава чрез пълномощник с 
постоянен адрес в страната, 
подаването се извършва в 

общината, където е пос-
тоянният адрес на 
пълномощника.
Чл.55. (1) Патентният данък 
се внася на четири равни 
вноски, както следва:
1. за първото тримесечие - 
до 31 януари;
2. за второто тримесечие - 
до 30 април;
3. за третото тримесечие - 
до 31 юли;
4. за четвъртото тримесечие 
- до 31 октомври.
(2) Когато възникне 
задължение за внасяне на 
патентния данък през 
годината, дължимата част 
от данъка за текущото 
тримесечие се внася в 7-
дневен срок от датата на 
подаване на декларацията 
по чл.53, а когато 
декларация не е подадена - в 
7-дневен срок от изтичане 
на срока за подаване на 
декларацията.
(3) Патентният данък се 
внася в приход на общината 
на територията на която се 

намира обектът, в който се 
извършва патентна дейност, 
а когато патентната дейност 
не се извършва в обект или 
не се извършва от постоян- 
но място – в приход на 
общината, където е постоян 
ният адрес на физическото 
лице, включително на 
едноличния търговец.     В 
случаите по чл.54, ал.2 и 3 
данъкът се внася в приход 
на общината по постоянния 
адрес на пълномощника. 
Чл.56. Лицата по чл.48, aл.1 
заплащат патентен данък в 
размерите посочени в 
Приложение № 2.

Преходни и заключителни 
разпоредби

§ 1. За 2008 г. размера на 
местните данъци се 
определя в срок до 29 
февруари 2008 г. В случай 
че в този срок не е 
определен размер за 
местните данъци, за 2008 г. 
се прилагат минималните 
размери на данъците, 

предвидени в закона, а за 
патентния данък – 
размерите, които са били в 
сила за 2007 г. 
§ 2. До определяне на 
размера на местните данъци 
за 2008 г. от общинския 
съвет данъкът при 
придобиване на имущества 
по чл.33, ал.1 и 2 от Закона 
за местните данъци и такси 
и данъкът върху наслед- 
ствата се определят въз 
основа на минималните 
размери за съответните 
данъци, предвидени в 
закона.
§ 3. (1) За 2008 г. първата и 
втората вноска на данъка 
върху недвижимите имоти, 
съответно първата вноска 
на данъка върху превозните 
средства, се внасят в срок от 
31 март до 30 юни. 
(2) На предплатилите за 
цялата година в сроковете 
по ал. 1 се прави отстъпка 
от 5 на сто.
§ 4. За 2008 г. лицата, които 
се облагат с патентен данък, 

подават        декларация по 
чл.61н, ал.1 от Закона за 
местните данъци и такси до 
30 април 2008 г.
§ 5. (1) За 2008 г. първата и 
втората вноска на оконча- 
телния годишен (патентен) 
се внасят в срок до 30 април 
2008 г.
(2) На предплатилите за 
цяла година в срока по ал.1 
се прави отстъпка от 5 на 
сто.
§ 6. Изпълнението и 
контрола по изпълнението 
на тази наредба се 
осъществява от кмета на 
общината и/или определени 
от него лица.
§ 7.  Тази наредба се издава 
на основание чл.1,ал.2 от 
Закона за местните данъци 
и такси и влиза в сила от 
датата на приемането и в 
Общински съвет – Смядово.
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Н А Р Е Д Б А

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СМЯДОВО ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ПОЖАРНАТА 
БЕЗОПАСНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМЯДОВО

ГЛАВА ПЪРВА
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. Тази наредба определя специфичните изисквания за пожарна безопасност на 
територията на Община Смядово.
Чл.2. Държавните органи, организациите, юридическите лица и гражданите са длъжни
1. Да спазват установените с тази наредба противопожарни правила и норми.
2. Да спазват разпорежданията на органите на Националната служба за пожарна 
безопасност и защита на населението (НСПБЗН) и да оказват съдействие при 
изпълнение на техните правомощия.
3. Да провеждат дейности, осигуряващи пожарната безопасност на обектите си.
Чл.3. При опасност от възникване на пожар или авария, гражданите уведомяват 
своевременно органите на Районната служба за пожарна безопасност и защита на 
населението /РСПБЗН/ на телефон: 05351/2830 или 160 и оказват съдействие при 
изпълнение на служебните им задължения. 

ГЛАВА ВТОРА
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПОЖАРНАТА БЕЗОПАСНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА 

НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА В ОБЩИНА СМЯДОВО

Чл.4. При проектиране и строителство на нови сгради, съоръжения и инсталации; при 
тяхното преустройство, реконструкция, модернизация и възстановяване се прилагат 
изискванията на Наредба №2 за Противопожарни    Строително  -   Технически Норми 
(ПСТН).
Чл.5. Разрешително за строеж се издава след съгласуване на техническия или работен 
проект с органите на РСПБЗН по реда на Закона за устройство на територията (ЗУТ).
Чл.6. Въвеждането на новите строежи в експлоатация, става по реда на ЗУТ, след като 
са изпълнени съществените изисквания за пожарна безопасност на обекта.
Чл.7. Устройването на временни базари, изложби, театрални, циркови и други прояви 
се съгласува с органите на РСПБЗН, преди тяхното откриване.

Чл.8. Провеждането на ремонтни работи по уличната водопроводна мрежа, свързани със 
спиране на водата в населените места става след уведомяване органите на РСПБЗН.
Чл.9. Водоснабдителните дружества и собствениците на обекти, стопанисващи 
водопроводната мрежа в населените и извън населените места, са длъжни да поддържат 
в техническа изправност пожарните хидранти от уличната водопроводна мрежа.
Чл.10. (1) Забранява се паркирането на превозни средства на разстояние по-малко от 3 
метра от пожарните хидранти.
(2) Всички новоизграждащи се пожарни хидранти, с изключение на тези монтирани по 
пътните настилки за автомобили, да се изпълняват надземни.
Чл.11. Фирмите, осъществяващи сметоизвозването и сметосъбирането на територията 
на община Смядово, да определят пожаробезопасни места за разполагането на 
контейнерите за отпадъци.
Чл.12. (1) Паленето на отпадъци, паленето на огън за приготвяне на консерви, да се 
извършва на пожаробезопасно разстояние от сгради, помощни постройки и др. под 
непрекъснат контрол. След приключване на тази дейност огнищата да се загасят.
(2) Забранява се изхвърлянето на угарки от цигари от моторни превозни средства.
Чл.13. За ликвидиране на големи пожари по искане на органите за РСПБЗН, фирмите и 
гражданите предоставят на помощ техника, технически и съобщителни средства и 
специалисти. Разходите за целта се поемат от Община Смядово.

ГЛАВА ТРЕТА
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ 

НА ОБЕКТИТЕ 

Чл.14. Ръководителите на учреждения, организации и фирми, съобразно със 
специфичните особености на техните обекти, издават вътрешни наредби, заповеди и 
инструкции за осигуряване на пожарната им безопасност.
Чл.15. (1) Територията на обектите постоянно се поддържа в добър вид и системно се 
почиства от производствени и други отпадъци.
(2) Горимите производствени отпадъци се събират на определени места и периодично се 
изнасят извън района на обекта.
Чл.16. Към всички сгради, съоръжения, водоизточници и противопожарен инвентар в 
обектите се осигурява достъп и свободни пътища.                                             на 7 стр.                                             
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Чл.17. Нормативно изискващите се разстояния между 
сградите не могат да се използват за складиране на 
материали, оборудване, отпадъчен амбалаж, за паркиране 
на транспортни средства и построяване на временни 
сгради и съоръжения.
Чл.18. На територията на взривоопасни и пожароопасни 
обекти (ако това не е свързано с технологичния процес), а 
така също и на места, където се съхраняват и преработват 
горими материали, тютюнопушенето и ползването на 
открит огън се забранява.
Чл.19. При провеждане на ремонтни работи, свързани с 
изключване на участъци от водопроводната и пътната 
мрежа, източване на водоеми, неизправности в 
пожароизвестителните и пожарогасителните инсталации, 
незабавно се уведомява органите на РСПБЗН и се вземат 
необходимите мерки за осигуряване на пожарната 
безопасност на обекта.
Чл.20. За извършването на капитални, планово-
периодични и други ремонти, ръководителят на обекта да 
изготви план, съгласуван със съответната районна служба 
по ПБЗН.
Чл.21. Извършването на заваръчни и други огневи работи 
в обекта да се регламентират със заповед на ръководител 
съгласувана с РСПБЗН.
Чл.22. Производствените, административните и други 
обекти се осигуряват с телефонна или друга връзка, 
свързваща ги с РСПБЗН.
Чл.23. Обектите се оборудват с изискващите се уреди, 
съоръжения и средства за пожарогасене. Същите се 
поставят на видно и достъпно място и периодично се 
проверяват, съгласно указанията на производителя.
Чл.24. За ликвидиране на пожари, ръководствата на 
обектите разработват планове, които се съгласуват с 
органите на РСПБЗН.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ КЪМ 

СГРАДИ И ПОМЕЩЕНИЯ

Чл.25. (1) Всички производствени, служебни, жилищни и 
спомагателни сгради и помещения постоянно да се 
поддържат чисти от горими отпадъци.
(2) В коридорите, изходите, пожарозащитните предверия 
и стълбищните клетки не се разрешава складирането на 
материали и оборудване.
(3) Всички врати по пътищата за евакуация, трябва 
свободно да се отварят навън за излизане от сградата.
(4) Допуска се вратите на евакуационните изходи от 
помещение с категория на произвадство А и Б, както и 
тези с категория на производство В, Г и Д, в които 
пребивават по-малко от 15 човека да се отварят навътре.
(5) При използване на подземни помещения за 
едновременно пребиваване на повече от 15 човека да 
бъдат осигурени най-малко два евакуационни изхода.
(6) При използване на помещения за едновременно 
пребиваване на повече от 50 човека, да бъдат осигурени 
най   -  малко два евакуационни изхода с брави тип 
“антипаник”. Вратите на тези помещения не могат да 
бъдат плъзгащи се.
(7) По пътищата за евакуация в производствени и 
обществени сгради се предвижда евакуационно 
осветление за маркиране на пътя на изходите и за 
създаване на видимост за напускане на сградата.
(8) Максималният брой посетители (обитаващи) се 
определя по Наредба №1 за номенклатурата на видовете 
строежи обн. – ДВ, бр.72 от 2003 г.
Чл.26. На видни места в производствените и други сгради 
за масово пребиваване на хора, да се поставят схеми за 
евакуация, евакуационните изходи и средствата за 
пожарогасене.
Чл.27. (1) На пожароопасните места и тези, определени за 
тютюнопушене в обектите, да се поставят знаци за 
пожарна безопасност, съгласно Наредба №4 за знаците и 
сигналите за безопасност на труда и противопожарна 
охрана обн. – ДВ, бр. 77 от 1995г.
(2) Тютюнопушенето да става само на определените за 
целта места.
Чл.28. Таванските, подземните и техническите 
помещения, които не се използват да се държат заключени
Чл.29. Не се допуска в производствени, административни 
жилищни, обществени и други сгради да се изменя 
функционалното им предназначение и техническото 
преоборудване на помещения и пътища за евакуация без 
разработване на проектна документация, утвърдена по 
реда на ЗУТ.
Чл.30. В складовите помещения материалите се складират 
на фигури. Местата за подреждането на фигурите се 
означават с ограничителни линии. Срещу вратите на 
складовете се оставят проходи, широки не по-малко от 1м
Чл.31. Не се допуска паркиране и ремонт на товаро-

разтоварни и транспортни средства в складови 
помещения.
Чл.32. Не се допуска използването на открит огън на 
разстояние по-малко от 50м от пожаро- и взриво- опасни 
обекти.

ГЛАВА ПЕТА
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ КЪМ 

ЕЛЕКТРИЧЕСКИТЕ ИНСТАЛАЦИИ И СЪОРЪЖЕНИЯ

Чл.33. Техническото състояние на електрическите мрежи 
и електрооборудването трябва, да осигурява тяхната 
пожаробезопасна експлоатация и да съответства на 
Наредба №3 за устройство на ел. уредби и 
електропроводни линии, обн. – ДВ, бр. 90 и 91 от 2004г. и 
на Наредба №4 за техническа експлоатация на енерго-
обзавеждането, обн. – ДВ, бр.99 от 2004г., изм. доп. – ДВ, 
бр.101 от 2004г. 
Чл.34. При експлоатацията, ремонта и поддържането на 
електрическите уреди, съоръжения и инсталации не се 
допуска:
1.Използването на нестандартни или неизправни 
електрически уреди, съоръжения и инсталации.
2.Използването на електронагревателни уреди в 
канцеларии, производствени, складови и други 
помещения, здравни и учебни заведения, офиси, магазини 
хотели и други обекти за масово събиране на хора, извън 
специално оборудваните за тази цел пожарообезопасени 
места, определени със заповед на ръководителя на обекта.
3.Оставянето без наблюдение на включени в 
електрическата мрежа електронагревателни уреди, 
телевизори, радио-апарати и други.
4.Нарушаване защитното изпълнение на 
електросъоръженията (IP и взривозащита).
5.Нарушаване на инструкцията за монтаж и експлоата¬
ция на електросъоръженията, изготвени от предприятието 
производител.
Чл.35. Не се допуска производство, доставка и продажба 
на електрически уреди и апарати, без да са съгласувани с 
органите НСПБЗН или придружени със сертификат за 
пожарна безопасност.
Чл.36. В края на работното време всеки работник/
служител е длъжен да провери и остави в 
пожаробезопасно състояние своето работно място, да 
изключи апаратите, машините и съоръженията, с които 
работи.
Чл.37. След приключване на работното време 
електрическите инсталации – силова и осветителна (без 
дежурно осветление и денонощно работещите 
съоръжения) в обекта да се изключват.

ГЛАВА ШЕСТА
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ КЪМ 

СИСТЕМИТЕ ЗА ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛАЦИЯ

Чл.38. Отоплителните и вентилационни съоръжения на 
сградите и съоръженията се монтират и експлоатират при 
спазване на нормативните актове и техническите 
изисквания, установени за тяхното производство, монтаж 
и ползване.
Чл. 39. Ръководителите на обектите, учрежденията, 
организациите, фирмите и техните поделения определят 
със заповед реда за ползване на отоплителните уреди и 
носят отговорност за спазването й.
Чл.40. Лицата, извършващи почистването, зареждането и 
запалването (включването) на отоплителните и 
нагревателните уреди и съоръжения и тези, които ги 
използват са отговорни за тяхната пожарна безопасна 
експлоатация.
Чл.41. (1) Преди есенно-зимния сезон отоплителните 
уреди, съоръжения и комини се проверяват и ремонтират. 
В експлоатация се допускат само изправни и стандартни 
уреди и съоръжения.
(2) Не се допуска използването на димоотводните канали 
за монтаж на електро, В и К и други комуникации.
Чл.42. Не се допуска производство, доставка и продажба 
на отоплителни и нагревателни уреди, без да са 
съгласувани с органите на НСПБЗН или да са придружени 
със сертификат за пожарна безопасност.
Чл. 43. При експлоатация на отоплителни уреди не се 
допуска:
1.Употреба на леснозапалителни и горими течности за 
разпалване.
2.Сушенето и поставянето на горими предмети и 
материали върху отоплителните уреди.
3.Използването на инсталационните канали в качеството 
на димоотводи.
4.Повторното запалване на печки с течно гориво, преди те 
да са се охладили.
5.Оставянето без контрол на работещи отоплителни уреди

6.Локално отопление с течно, твърдо гориво и пропан-
бутан за помещения с производство от категория А и Б; 
помещения, в които се отделят горими прахове, детски 
заведения над 100 места; кинотеатри, киносалони, театри 
културни домове и други подобни сгради със зрителни 
зали над 300 места.
Чл.44. Ползването на газови отоплителни и нагревателни 
уреди в обществени обекти да става след монтаж от 
оторизирана за целта фирма.
Чл.45. Да не се допуска съхранението на бутилки с пропан
-бутан в подземни, слабопроветрими помещения, както и 
в помещения под евакуационни изходи, и под помещения 
за масово пребиваване на хора.
Чл.46. Не се допуска преливане на пропан-бутан от 
бутилка в бутилка.

ГЛАВА СЕДМА
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИНСТАЛАЦИИТЕ ЗА 

ПОЖАРОИЗВЕСТЯВАНЕ И ПОЖАРОГАСЕНЕ 

Чл.47. (1) При експлоатация, използване и поддържане на 
пожароизвестителни системи, ползвателите им са длъжни 
да заведат формуляр (Приложение 1). За надзор на 
вписването или за вписване в този формуляр трябва да 
бъде определено отговорно длъжностно лице. Името на 
това лице (и всяка промяна на това лице) трябва да бъде 
записвано.
(2) Всички събития трябва да бъдат надлежно вписвани. 
“Събитие” включва пожарни тревоги (както реални, така 
и лъжливи), повреди, предупреждения преди подаване на 
сигнал за тревога, изпитвания и проверки, временни 
прекъсвания на връзки, посещения за обслужване. Всяка 
извършвана или произтичаща за извършване работа 
трябва да бъде надлежно вписвана.
(3) Ползвателите на пожароизвестителни системи 
осигуряват поддържане и обслужване по следната схема 
на периодичност:
1.) Ежедневно обслужване:
Ползвателят трябва да осигурява ежедневна проверка на 
следното:
а) че устройството за управление и индикация индицира 
нормална работа или ако не, всяка индицирана повреда е 
записана във формуляра и е съобщена в обслужващата 
организация;
б) че на всяко записано през предходния ден 
предупреждение за повреда е обърнато съответното 
внимание;
Всеки дефект трябва да бъде записван във формуляра и 
възможно най-бързо да бъдат предприемани действия за 
отстраняване.
2.) Ежемесечно обслужване:
Ползвателят трябва да осигурява поне веднъж месечно 
проверка на следното:
а) че всеки авариен генератор, може да бъде пуснат и 
горивото му е достатъчно;
б) че поне един автоматичен или ръчен пожароизвестител 
(всеки месец от различна зона) е бил задействан, с цел 
проверка на способността на устройството за управление 
и индикация да приема сигнал за пожар, да включва 
пожарните сигнализатори и други предупредителни 
устройства;
в) когато това е допустимо, че е задействана за проверка 
всяка връзка до противопожарната служба или 
дистанционен обслужващ център.
Всеки дефект трябва да бъде записван във формуляра и 
възможно най-бързо да бъдат предприемани действия за 
отстраняване.
3.) Тримесечно обслужване:
Ползвателят трябва да осигурява поне веднъж на три 
месеца компетентно лице да извършва следното:
а) да проверява всички записи във формуляра и да 
предприема необходимите действия;
б) да проверява всички връзки към батерии;
в) да проверява функциите на подаване на сигнал за 
пожарна тревога, повреда и всички допълнителни фунции 
на устройството за индикация и управление;
г) да инспектира визуално устройството за индикация и 
управление за признаци на проникнала влага и други 
влошаващи фактори;
д) да изпълнява всички други проверки и изпитвания, 
предписани от инсталатора, доставчика или 
производителя;
е) да проучва дали е имало, каквито и да са строителни 
промени или промени в използуването на сградата, които 
биха могли да повлияят на изискванията за разполагане на 
автоматичните и ръчните пожароизвестители и звуковите 
сигнализатори, и ако е било така, да изпълнява визуално 
инспектиране, което трябва да потвърждава, че под всеки 
автоматичен пожароизвестител има свободно място 500 
мм във всички посоки под него, и че всички ...      на стр.8
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ръчни пожароизвестители са нормално достъпни и 
видими;
Всеки дефект трябва, да бъде записван във формуляра и 
възможно най-бързо да бъдат предприемани действия за 
отстраняване.
4.) Ежегодно обслужване:
а) да проверява правилното действие на всеки 
пожароизвестител в съответствие с препоръките на 
производителя;
б) да извършва визуално инспектиране за потвърждаване, 
че всички кабелни връзки и устройства са безопасни, 
неповредени и добре защитени;
в) да извършва визуално инспектиране за проверка на 
използването на сградата в съответствие с нейното 
първоначално предназначение и изискванията за 
разполагане на ръчните, автоматичните 
пожароизвестители и звуковите сигнализатори. 
Визуалното инспектиране, трябва също да потвърждава, 
че под всеки автоматичен пожароизвестител има 
свободно място най-малко 500 мм във всички посоки, и че 
всички ръчни пожароизвестители са нормално достъпни 
и видими;
г) да проверява и измерва всички батерии;
Всеки дефект трябва да бъде записван във формуляра и 
възможно най-бързо да бъдат предприемани действия за 
отстраняване.
5.) Удължени интервали за обслужване:
В някои устройства проверката на определени функции се 
изпълнява автоматично. Тогава производителят, може да 
предпише увеличен период между ръчните проверявания 
на тези функции.
Чл.48. При проектиране и монтиране на стационарни 
пожарогасителни системи с въглероден диоксид да се 
прилагат изискванията на БДС ISO 6183.
Чл.49. При изпълнение на вътрешно противопожарно 
водоснабдяване в сгради, да се спазват изискванията на 
БДС ЕN 671-1 и EN 671-2 до въвеждането на БДС EN 
671-2.

Приложение 1

Наименование и адрес: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Отговорно лице: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Дата: . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           Дата: . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . .  .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           Дата: . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . . . . . . .      Дата: . . . . . . . . . . . . . .   
Системата е инсталирана от:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    
и се поддържа по договор от: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   до . . . . . . . . . . . . . . . . 

 При необходимост от обслужване се обадете на телефонен номер: . . . . . . . . . 
Данни за събитията

ДАТА         ВРЕМЕ         НОМЕР           ОПИСАНИЕ        ПРОИЗТИЧАЩА        ДАТА                   ПОДПИС
                                          на събитието  на събитието        от събитието                 на завършване  
               по брояча                                       дейност   
      
      

Разходвани елементи:                            Необходима замяна:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

ГЛАВА ОСМА
АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНА 

ОТГОВОРНОСТ

Чл.50. Нарушителите на тази Наредба носят 
административно-наказателна отговорност, съгласно 
ЗМСМА и ЗАНН, ако не подлежат на по-тежко наказание
Чл. 51. Нарушителите на Наредбата се наказват с глоба в 
размер от 50 до 500 лева, като заплащат и размера на 
причинените щети.
Чл.52.(1) Актовете за установяване на административни 
нарушения се съставят от служителите на районните 

служби по Противопожарна безопасност, защита на 
населението, районните служби ПБЗН и служители от 
общинската администрация, определени със заповед на 
Кмета на Община Смядово.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. Тази Наредба се издава на основание чл.22, ал.1 във 
връзка с чл.21, ал.1, т.13 от ЗМСМА и влиза в сила от 
датата на приемането й.
§2. Контрол по изпълнението на Наредбата се възлага на 
Кмета на Община Смядово.
§3. Наредбата е приета с Решение №27/07.02.2008 г. на 
Общински съвет Смядово.

За вас земеделски производители
       Общинска служба по земеделие и гори гр. Смядово, съобщава на всички земеделски 
производители, че ще бъдат провеждани срещи за разясняване на следните важни 
мероприятия:
    Регистрация в СИЗП.
    Регистрация на земеделските производители по изискванията на Наредба №3.
    Реализация на мерките по Програмата за развитие на селските райони.
  Кампании за субсидиране за производство на качествено мляко, подпомагане за 
покупка на фураж. 
По населени места , както следва:
             - с. Черни връх         на  26.02.2008год. от 10 часа.
             -  с. Желъд                 на  26.02.2008год. от 11 часа.
             -  с. Ново Янково      на 27.02.2008год.  от 10 часа.
             -  с. Бял бряг              на 27.02.2008год.  от 11 часа.
             -  гр. Смядово            на 28.02.2008год.  от 14 часа.
             -  с. Янково                 на 29.02.2008год.  от 10 часа.
             -  с. Александрово     на 04.03.2008год. от 10 часа.
             -  с. Риш                     на 04.03.2008год. от 11,30 часа.
             -  с. Веселиново         на 05.03.2008год. от 11 часа.
             -  с. Кълново               на 06.03.2008год. от 10 часа.
Каним всички земеделски производители и заинтерисовани лица да 
присъстват на срещите.
                                                               Общинска служба по земеделие и гори гр. Смядово          

      На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 46 от Закона 
за лечебните растения, във връзка с Писмо вх. №
766/07.02.2008г. от РИОСВ гр.Шумен със Заповед№ 87/ 
20.02.2008 г. на кмета на Община Смядово д-р Севи Севев се 
забранява брането, продажбата и изкупуването на 
диворастящи застрашени и защитени растения и видове под 
ограничителен режим на ползване (снежно кокиче, пролетна 
циклама, оливиеров минзухар, битински синчец, горска 
теменуга, кукуряк, иглика, божур, кукувиче грозде и др.); 
клонки от бодлив залист и подезичен залист, както и на 
луковици, туфи, коренища, предназначени за засаждане. 
     Нарушителите се санкционират съгласно чл. 66 от Закона за 
лечебните растения с глоба до 3000 лв.
 Кметовете и кметските наместници по населените места 
ще информират населението за настоящата заповед и ще 
представят срещу подпис копие от заповедта в 
билкоизкупвателните пунктове, намиращи се в съответното 
населено место. Списъкът със запознатите (срещу подпис)  
билкоизкупватели трябва да се представи в Общинска 
администрация Смядово в срок  до 15.03.2008г.
                                                                                               Д.Маринова 
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ОБЯВА
Кантората на адвокат Кръстю Баев се намира 
в читалище “Братство”, гр. Смядово, 2 ет. 
Работно време: всеки работен ден от 09:00 ч. 
до 12:00 ч. и от 13:30 до 16:30 ч. 
Тел.: 0899463770.

     На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация във връзка с чл.77,    
ал.5    от Закона за горите и чл.6, ал.1, т.2 от Закона за опазване 
на земеделските земи и Заповед №97/ 25.02.2008 г. на кмета на 
Община Смядово се забранява паленето на огън, изгарянето на 
стърнища и други растителни отпадъци в земеделските земи, 
както и опожаряването на гори, храсталаци и треви в горите и 
земите от горския фонд и на 500 м от неговите граници на 
територията на Община Смядово.

 Контролът е възложен на главен инспектор “Гражданска 
защита”, кметовете на населените места,  органите по Пожарна 
и аварийна безопасност и Държавно лесничейство гр.Смядово

                                                                          П. Стоянова 

С Ъ О Б Щ Е Н И Я

Уважаеми читатели,

В предния брой 4 от тази 
година  е допусната 
грешка при публикуване- 
то на решение 28 от 
07.02.2008 г. на Общин- 
ски съвет Смядово. Вм
.”...за сумата 6 900лв, 
определена от лицензи- 
ран оценител.” 
да се чете:”...за сумата 
от 10 000/десет хиляди 
лв/,” 
                                   /с


