
ПОДАЙ  РЪКА 
Ако имаш любов, нямаш нужда от нищо друго. Ако 
нямаш любов, няма значение какво друго имаш!  

 

Една благородна идея се превърна в реалност… 

 На 17.04.2014г. залата на НЧ „Братство – 
1860“, гр. Смядово стана домакин на благотворите-
лен концерт спектакъл, подготвен от учениците от 
СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Смядово.  

 Децата сътвориха приказен свят  с много му-
зика и забавни изпълнения, дариха публиката с тяхна-
та жизнерадост, доброта, искреност и те дадоха при-
мер на възрастните, как се прави добро. Едно момиче 
– Розалия Петрова, ученичка в девети клас на СОУ 
Смядово превърна нейна мечта в реалност – провеж-
дането на благотворителен концерт в полза на болни 
деца от община Смядово. В продължение на 3 месеца 
е протекла подготовката на концерта.  

 С благодарност към всички хора, които пода-
доха ръка, за да се помогне на деца в нужда – ръко-
водството и учители от СОУ Смядово, ръководството 
на община Смядово, читалищното настоятелство на 
НЧ „Братство-1860“, гр. Смядово, и всички хора и инс-
титуции и фирми, които дариха средства на благотво-
рителния концерт.  

 БЛАГОДАРИМ ЗА ПОДАДЕНАТА РЪКА! 

Н 
яколко дни преди един 
от най-светлите христи-
янски празници, ръко-
водството на община 

Смядово направи Великденски 
пода-
рък на 
социал-
но сла-
би жи-
тели на 
общи-
ната, 
ползва-
тели на 
социал-
ната 
общест-
вена 
трапе-
зария. В 
Музеен 
комплекс Смядово Кметът на об-
щина Смядово г-жа Иванка Петро-
ва пожела Весели празници на 
всички жители и гости на общината 
и тя раздаде на всички присъства-
щи по един пакет с хранителни 
продукти, предоставени от БЧК, 
който включваше и великденски 

козунак и пъстри яйца. Иванка Пенева 
благодари на Кмета на общината г-жа 
Иванка Петрова за проявеното благо-
родство и милосърдие, в навечерието 
на този светъл празник на прераждане-

то, об-

новлението, вярата, възкръсването за 
нов живот. Време за радост, осмисля-
не, майсторене на козунаци, даряване 
и събиране на семейството. 

Нека всички пролетни празници са 
пълни с цветни идеи, любов, милосър-
дие и нова надежда. 

 

  

П О К А Н А 

 На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от 

ЗМСМА, чл. 19 от Правилника за устройство и 

дейността на Общински съвет, СВИКВАМ редов-

но заседание на Общински съвет Смядово на 

24.04.2014г./четвъртък/ от 15:30 часа в Конфе-

рентната зала на Община Смядово при следния 

 

ДНЕВЕН РЕД 

1. ДЗ № 93/14.04.2014, относно: Обсъждане и при-

емане на Общинска програма за закрила на детето 

през 2014г. 
Вносител: Иванка Петрова – кмет на община 

Смядово 

2. ДЗ № 94/14.04.2014, относно: Състояние и ана-

лиз на безработицата в община Смядово за перио-

да до м. март 2014г.  

Вносител: Д-р Севи Севев – председател на коми-

сията по здравеопазване и социални дейности при 

Общински съвет Смядово 

3. ДЗ № 89/07.04.2014, относно: Приемане на Го-

дишен план за развитие на социалните услуги 

на Община Смядово за периода 2015г. 
Вносител: Иванка Петрова – кмет на община 

Смядово 

4. ДЗ № 91/14.04.2014, относно: Изменение и 

допълнение в Наредбата за определяне и адми-

нистриране на местните такси и цени на услуги 

на територията на община Смядово 
Вносител: Иванка Петрова – кмет на община 

Смядово 

5. ДЗ № 90/14.04.2014, относно: Изменение на 

подробен устройствен план-план за регулация, 

одобрен със Заповед № 373/03.04.1967г. в обх-

ват: урегулирани поземлени имоти VІІ-62, VІІІ-

62, ІХ-72 от квартал 11 от с. Янково, общ. Смя-

дово, обл. Шумен, като вътрешните регулаци-

онни линии се поставят в съответствие със съ-

ществуващите граници на поземлените имоти и 

се коригира част от уличната регулация между 

кв. 10 и кв. 11, съгласно съществуваща улица, 

съгласно нова трасе на улицата с ширина 8м., 

симетрично разположени на 4м. от осова линия 

трасирана от осова точка 42а, до о.т. 42б УПИ 

V-72 и УПИ VІ-72 от кв. 11 се обединяват в 

УПИ V-72.  УПИ VІ-72 се заличава. УПИ VІІІ-62 

се изменя УПИ VІІІ-62а. 
Площ на УПИ VІІ-62, кв. 10 след изменението-

857кв.м. 

Площ на УПИ VІІІ-62а, кв. 10 след изменението-

966кв.м. 

Площ на УПИ, ІХ-„детска градина“, кв. 10 след 

изменението-1 038кв.м. 

Площ на УПИ ІV-71, кв. 11 след изменението-634 

кв.м. 

Вносител: Иванка Петрова – кмет на община 

Смядово 

6. ДЗ № 92/14.04.2014, относно: Приемане на Ре-

шение за промяна на предназначението на сгради 

частна или публична общинска собственост 
Вносител: Иванка Петрова – кмет на община 

Смядово 

7. Докладни и питания 

 

 

МАРГАРИТА КИРАНОВА  

Председател на Общински съвет Смядово 

ДОБРОТАТА ЩЕ СПАСИ СВЕТАДОБРОТАТА ЩЕ СПАСИ СВЕТА  Ч Е С Т И Т  9 0  
ГО Д И Ш Е Н  
Ю Б И Л Е Й !  

Р Ъ К О В О Д С Т В О Т О  
Н А  О Б Щ И Н А  С М Я -

Д О В О  И  Л И Ч Н О  
К М Е Т Ъ Т  Н А  О Б Щ И -

Н А Т А  Г - Ж А  И В А Н К А  
П Е Т Р О В А Ч Е С Т И Т И  

9 0  Г О Д И Ш Н И Я  Ю Б И -
Л Е Й  Н А  Ж И Т Е Л И  Н А  
О Б Щ И Н А  С М Я Д О В О ,  
К А Т О  И М  П О Ж Е Л А -
В А  М Н О Г О  З Д Р А В Е  
И  Щ А С Т И Е  С  Т Е Х -

Н И Т Е  С Е М Е Й С Т В А !  

Ч Е С Т И Т  
Ю Б И Л Е Й  

Н А :  

 Делю Стоянов Димов от с. 

Веселиново, общ. Смядово, 

род. 25.04.1924 

 Тодор  Димитров Добрев, с. 

Кълново, общ. Смядово, 

род. 20.04.1924 

 Величка Димитрова Пенче-

ва, с. Риш, общ. Смядово, 

род. 24.04.1924 

 Нина Боянова Асенова, с. 

Бял бряг, общ. Смядово, 

род. 12.04.1924 

В  Т О З И  Б Р О Й :  

“Който не помни миналото си, няма 

бъдеще” 
2 

Да изчистим България за един ден 

Кампания 2014 

26 април 

2 

Информация от Общинска админист-

рация Смядово 
3 

Пролетна разходка 4 

ОБЩЙНСКЙ СЪВЕТ СМЯДОВО 

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Е Н   Б Ю Л Е Т И Н  “ С М Я Д О В О ”  
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улицата на която живее или зелената площ пред дома си или междублоковото пространство. 

 Всеки, които желае да се включи в кампанията като доброволец може да се запиши в спи-

сък, които се намира на портала на Общинска администрация Смядово, или като се обади на тел. 

05351/2130 или да се свържат с координатора на кампанията за Община Смядово Димитрина Ма-

ринова на същия телефон. 

 На всички участниците в почистването Община Смядово ще осигури чували и ръкавици. 

Общинска администрация Смядово осигурява транспорт за извозване на събраните отпадъци, 

като всеки доброволец които почиства различно от посочените от общината места трябва да посо-

чи точното местонахождението на събраните отпадъци за да се изготви график за извозването им. 

Доброволците които желаят да се включат в почистването могат да получат  ще могат да получат 

чували и ръкавици от портала на Общинска администрация в периода от 22-25.04.2014г. срещу 

подпис. 

 Нека проявим гражданска ангажираност и грижа към местата, в които живеем. Нека е на 

26 април да се съберем максимален брой хора, за да покажем, че ни е грижа за средата на живот и 

че имаме желанието  да живеем в чисти и приветливи градове и села. 

 Да мислиш за околната среда означава да мислиш за себе си. Нека заедно превърнем Бъл-Да мислиш за околната среда означава да мислиш за себе си. Нека заедно превърнем Бъл-

гария и Община Смядово в едно погария и Община Смядово в едно по--чисто и уютно място.чисто и уютно място.  

 

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ СМЯДОВО 

УВАЖАЕМИ  

СЪГРАЖДАНИ, 

 

Уведомяваме 

Ви, че Община Смядово 

ще се включи в кампани-

ята на bTV „Да изчис-

тим България за един 

ден”, като са определени 

места за почистване на 

територията на гр. Смя-

дово и селата Кълново, 

Янково, Веселиново и 

Александрово. Опреде-

лените от общината ме-

ста, които са маркирани 

на интерактивната карта 

на сайта на кампанията 

включват следните тере-

ни: 

гр. Смядово – 

ПИ 67708.283.399 в мес-

тност ’’Гемеджиево тръ-

не” общинска собстве-

ност представляващ 

пасище с площ 166,18 

дка, намиращ се пред 

военното поделение; 

гр. Смядово - 

ПИ 67708.281.69 об-

щинска частна собстве-

ност местност ’’В село’’ 

с площ 57,122 дка; 

гр.  Смядово – 

ПИ 67708.283.929 паси-

ще в местност ’’ Геме-

джиево тръне’’ с площ 

73, 479дка (локито); 

гр. Смядово - 

ПИ 67708.89.133 об-

щинска собственост 

местност ’’Над село’’ с 

площ 74,926 дка; 

с. Кълново на  

терен намиращ се по 

поречието на р. Камчия 

преди моста вляво 

с. Янково - 

терен намиращ се след 

селото по посока ново 

Янково в отбивката 

вляво по стария път за 

с. Друмево  

с. Веселиново- 

стадиона на селото 

с. Александро-

во- терен около яз. 

Александрово и гро-

бищния парк. 

Приканваме 

всички жители на Об-

щина Смядово да из-

лязат на 26 aприл от 

10,00 часа за да почис-

тим заедно замърсени-

те площи в общината. 

Всеки желаещ да се 

включи в кампанията 

освен определените от 

общината места, може 

да излезе и да почисти 

  
     Изявата протече в специално създадена, в духа на 

българската възрожденска традиция, обстановка. 

Учениците разказаха за едни от най – великите прос-

ветители и учители на нашия народ, Св. Св. Кирил и 

Методий, Черноризец Храбър, Константин Преславски, Паи-

сий Хилендарски и др. Акцентът на мероприятието беше пос-

тавен върху делото и живота на един от най – изявените, но по 

– малко познати български творци Йоан Кукузел. Децата раз-

казаха за забележителните му постижения в областта на музи-

ката, за това че той създател на едно от най – използваните 

нотни писма наречено „невмено”, за авторските му църковни 

песнопения.  

 Най – запомнящият се момент от изявата беше изпъл-

нението на специалния ни гост, известният църковен певец 

Димитър Арнаудов. Той изпя едно от най – значимите произве-

дения на Йоан Кукузел „Полиелей на българката” под възторжените аплодисменти на публиката.   

 Учениците от ХІ клас представиха изключително артистично  „Училищни диалози” от Добри Войников, с което внесо-

ха известна доза хумор и напомниха на присъстващите ползата от образованието. 

 Целите, които сме си поставили с проект „Който не помни миналото си, няма бъдеще!”  са да покажем на децата, 

че сме част от велик народ, от горда и непреклонна нация, която чрез своите страдания и подвизи е заслужила мястото 

си в световната история. Но не е достатъчно само да се гордеем с този факт. Нужно е всеки от нас да се замисли какво 

той ще даде на България „ …. за да я има и след нас дори!”  

Н 
а 

27.03.2014 

г.  учени-

ците от 

полуинтернатни групи V 

– VІІІ клас и ученици от 

ХІ клас  на СОУ „Св.Св. 

Кирил и Методий гр. 

Смядово представиха в 

Музейния комплекс на  

града, една от дейностите 

по проект „ Който не помни миналото си, няма 

бъдеще!”. Гости на изявата бяха кмета на Об-

щината г-жа Иванка Петрова, заместник – кме-

та г – н Иван Кюркчиев, отец Атанасий, дирек-

торите на СОУ гр. Смядово и ОУ с. Янково, 

родители, учители и ученици. 

  
   Идеята за проект „Който не помни 

миналото си, няма бъдеще” възникна 

съвсем спонтанно сред учениците в 

ПИГ във връзка с отбелязването на 

празника на народните будители. Решихме да 

не спираме до тук, а да продължим да научава-

ме и представяме и други известни и по – мал-

ко известни личности от българската история 

и култура. До настоящия момент по този про-

ект в  часовете за  занимания по интереси про-

ведохме следните мероприятия: презентация 

посветена на народните будители на тема: „И 

ний сме дали нещо на света!”, организирахме 

и проведохме спортно състезание „Лъвски 

скок” по повод 136 – тата годишнина от обес-

ването на В. Левски, изготвихме табло за На-

ционалния ни празник 3 – ти март и проведох-

ме конкурс за най – добър рецитатор на стихо-

ве посветени на България. Предстоят ни още 

много разнообразни дейности по проекта свър-

зани с личности оставили незаличими дири в 

българската национална памет. 

Д а  и з ч и с т и м  Б ъ л г а р и я  з а  е д и н  д е нД а  и з ч и с т и м  Б ъ л г а р и я  з а  е д и н  д е нД а  и з ч и с т и м  Б ъ л г а р и я  з а  е д и н  д е н --- 2 6 . 0 4 . 2 0 1 4 !2 6 . 0 4 . 2 0 1 4 !2 6 . 0 4 . 2 0 1 4 !    

С т р а н и ц а  2  

Проект BG051PO001-3.1.06  

„Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане 

на целодневна организация на учебния процес” 

Който не 

помни 

миналото 

си, няма 

бъдеще ! 

С М Я Д О В О  



територии. 

 Забранявам 

паленето на огън в гор-

ските територии, освен 

на определените, обезо-

пасени и обозначени за 

целта места и напуска-

не на мястото, без огъня 

да бъде изгасен. 

 Забранявам пале-

нето на стрънища и слама, 

суха трева по слоговете, 

крайпътните ивици и дру-

ги площи, съгласно чл.6, 

ал.1, т.2 от Закона за опаз-

ване на земеделските зе-

ми. 

 Да не се изх-

върлят незагасени цига-

ри и кибритени клечки 

в изсъхнали треви и 

шума, както и при пре-

минаване покрай или 

през горски територии. 

 Изхвърлянето 

на отпадъци, да става 

само на определените 

за целта места /

контейнери за смет и 

сметища/. 

 Ф изически 

лица 

преминаващи или преби-

ваващи в горските терито-

рии да спазват правилата 

за пожарна безопасност в 

тях. 

 К метове на 

кметства, 

ръководители на 

ведомства и собственици 

на гори, да създадат 

необходимата организация за 

осигуряване пожарната 

безопасност в горските 

територии. 

 К метовете по 

населени мес-

та да организират денонощна 

телефонна връзка с органите 

на пожарна безопасност и 

защита на населението по 

места за своевременно ин-

формиране в случай на по-

жар. 

 Да се уведомят 

срещу подпис всички ръ-

ководители на земеделски 

кооперации, арендатори и 

ползватели на земеделски 

земи, които обработват 

земеделски земи в земли-

щата на съответните насе-

лени места, за следното: 

 Да поддържат в 

изправност изискващият 

се противопожарен инвен-

тар и в случай на пожар да 

се включат в гасенето му; 

 Преди настъпване 

на восъчна зрялост, да 

извършат ограждане на 

житните култури, грани-

чещи или в близост до 

горски територии, с мине-

рализована ивица, с широ-

чина минимум два мет-

ра /2 м./;  

 Да изпълняват 

посочените в т.3,т.4, т.5, 

т.6 и т.7 забрани от насто-

ящата заповед. 

три девет, точка, шест осем), 

АОС №1465/27.01.2014г., 

находящ се в землище Смядо-

во, местност „Лопова”, НТП 

временно неизползвана нива 

(угар, орница),  площ от 2.804 

дка; 

Поземлен мот с идентифика-

тор 67708.168.64 (шест седем 

седем нула осем, точка, едно 

шест осем, точка, шест чети-

ри), АОС №1466/27.01.2014г., 

находящ се в землище Смядо-

во, местност „Дълга чука”, 

НТП временно неизползвана 

нива (угар, орница),   площ от 

14.002 дка; 

Поземлен мот с идентифика-

тор 67708.168.68 (шест седем 

седем нула осем, точка, едно 

шест осем, точка, шест осем), 

АОС №1467/27.01.2014г., 

находящ се в землище Смядо-

во, местност „Дълга чука”, 

НТП временно неизползвана 

нива (угар, орница), площ от 

4.053 дка; 

Поземлен мот с идентифика-

тор 67708.168.71 (шест седем 

седем нула осем, точка, едно 

шест осем, точка, седем едно), 

АОС №1470/27.01.2014г., 

находящ се в землище Смядо-

во, местност „Дълга чука”, 

НТП временно неизползвана 

нива (угар, орница), площ от 

4.055 дка; 

Поземлен мот с идентифика-

тор 67708.168.72 (шест седем 

седем нула осем, точка, едно 

шест осем, точка, седем две), 

АОС №1469/27.01.2014г., 

находящ се в землище Смядо-

во, местност „Дълга чука”, 

НТП временно неизползвана 

нива (угар, орница), площ от 

5.219 дка; 

Поземлен мот с идентифика-

тор 67708.168.78 (шест седем 

седем нула осем, точка, едно 

шест осем, точка, седем осем), 

З А П О В Е Д  

№  201 

гр. Смядово,  07.04.2014 г. 

 

 На основание чл.44, 

ал.2 от ЗМСМА, чл.100, ал.1 

от Наредбата за реда за при-

добиване, управление и раз-

пореждане с общинско иму-

щество, във връзка с Реше-

ние№ 347 по Протокол № 

3/27.02.2014г.  на Общински 

съвет – Смядово и т.1.2 от 

Решения № 84 по Протокол 

№ 7/26.04.2012г.  на Общинс-

ки съвет – Смядово 

 

Н А Р  Е Ж Д А М: 

Да се проведе публичен търг 

с явно наддаване за отдаване 

под аренда на земеделски 

земи за създаване и отглеж-

дане на овощни насаждения 

за срок от 25 (двадесет и пет) 

години, с 4 (четири) години 

гратисен период, представля-

ващи: 

Поземлен мот с идентифика-

тор 67708.139.3 (шест седем 

седем нула осем, точка, едно 

три девет, точка, три), АОС 

№1463/27.01.2014г., находящ 

се в землище Смядово, 

местност „Лопова”, НТП 

временно неизползвана нива 

(угар, орница), площ от 

10.261 дка; 

Поземлен мот с идентифика-

тор 67708.139.9 (шест седем 

седем нула осем, точка, едно 

три девет, точка, девет), АОС 

№1464/27.01.2014г., находящ 

се в землище Смядово, мест-

ност „Лопова”, НТП времен-

но неизползвана нива(угар, 

орница), площ от 8.301 дка; 

Поземлен мот с идентифика-

тор 67708.139.68 (шест седем 

седем нула осем, точка, едно 

АОС №1468/27.01.2014г., 

находящ се в землище Смя-

дово, местност „Дълга чука”, 

НТП временно неизползвана 

нива (угар, орница), площ от 

4.051 дка; 

Поземлен мот с номер 

000040 (нула нула нула нула 

четири нула), собственост на 

Кметство Кълново, землище 

Кълново, местност 

„Джевезлика”, НТП овощна 

градина, площ от 37.454 дка. 

АРЕНДНО ПЛАЩАНЕ: 

Гратисен период – 4 /четири/ 

стопански години, считано от 

2014/2015 стопанска година; 

Начално арендно плащане за 

създаване и отглеждане на 

трайни насаждения, съгласно 

т.1.2  от Решешение №84 по 

Протокол №7/26.04.2012г. на 

Общински съвет – Смядово, 

както следва: 

Начално арендно плащане за 

периода от 5 (пета) до 7 

(седма) година – 22 лв./дка 

(графа 4 от таблицата); 

Начално арендно плащане за 

периода от 8 (осма) до 25 

(двадесет и петата) година – 

35 лв./дка (графа 6 от табли-

цата);  

Средна годишна арендна 

вноска в лева – графа 9 от 

таблицата; 

Средно годишно арендно 

плащане в лв/дка – 33.14  

лв./дка (графа 10 от таблица-

та). 

ОПРЕДЕЛЯМ НАЧАЛНА 

ТРЪЖНА ЦЕНА, върху 

която да се извърши наддава-

нето в размер на 33.14 

лв.(тридесет и три лева и 

четиринадесет стотинки) за 

1(един) декар. 

СТЪПКА ЗА НАДДАВАНЕ - 

Стъпката за наддаване е в 

размер на 10 % от началната 

тръжна цена – 3.31 лв. (три 

С т р а н и ц а  3  Г о д и н а  V І І І ,  Б р о й  8 ,  а п р и л ,  2 0 1 4 г .  

З А П О В Е Д  
 

№  183 

гр. Смядово,  31.03.2014 г. 

 

 

 На основание 

чл.44, ал.2 от Закона за 

местното самоуправление 

и местната администрация 

и в изпълнение на Заповед  

№ РД-15-31/24.03.2014г. 

на Областния управител 

на Област Шумени във 

връзка с осигуряване на 

пожарна безопастност, 

предотвратяването и гасе-

нето на пожари в земедел-

ски земи и горски терито-

рии, намаляване на вред-

ните последствия и щети-

те от тях и с цел подобря-

ване на превантивната 

дейност 

 

Н А Р Е Ж Д А М:Н А Р Е Ж Д А М:Н А Р Е Ж Д А М:   

Определям за пожароопа-

сен сезон в горите време-

то от 01.04.2014г. до 

30.10.2014г. 

Въвеждам денонощно 

дежурство през пожароо-

пасния сезон чрез Дежу-

рен по Общински съвет на 

телефон 05351/2163 или 

112. 

 Забранявам по 

време на пожароопасния 

сезон паленето на открит 

огън и извършването на 

огневи работи на разстоя-

ние, по-малко от 100м от 

границите на горските 

 Собственици на 

линейни обекти, както и 

на съоръжения, премина-

ващи или попадащи в гор-

ски територии, са длъжни 

за собствена сметка: 

 Да ги поддържат 

целогодишно в пожаробе-

зопасно състояние, като 

ги почистват периодично 

от дървета, клони, храсти, 

сухи треви и други гори-

ми материали. 

 Да кастрят клони-

те дърветата в непосредс-

твена близост до обекта 

или съоръжението. 

 Да определят осо-

бено опасните в пожарно 

отношение места и да ги 

обезопасят. 

 Сдруженията на 

ловците, риболовците и на 

туристите в България, 

чрез своите органи да инс-

труктират членовете си  за 

правилата за пожарна бе-

зопастност в горските 

територии преди всеки 

излет. 

 Началниците на 

военни формирования да 

осигурят спазването на 

правилата за пожарна бе-

зопастност и при възник-

ване на пожари да предп-

риемат незабавни мерки 

за тяхното ограничаване и 

потушаване. 

 О рганите на 

пожарна 

безопасност и защита на 

населението със съдейс-

твието на ТП”ДГС – 

Смядово”, кметовете по 

населени места, собст-

вениците и ползватели 

на горски територии, 

както и на лица, извър-

шващи дейности в тях 

да поддържат повишена 

бдителност и активност 

през пожароопасния 

сезон и при необходи-

мост да предприемат 

незабавни мерки за ог-

раничаване и потушава-

не на горските пожари. 

 Да се информи-

ра населението чрез 

средствата за масово 

осведомяване за прави-

лата, който трябва да 

спазват през пожароо-

пасния сезон за времето 

от 01.04.2014г. до 

30.10.2014г. 

 Препис от нас-

тоящата Заповед да се 

сведе до знанието на 

кметовете на населени-

те места от Община 

Смядово  и заинтересо-

ваните длъжностни ли-

ца за сведение и изпъл-

нение. 

 

ИВАНКА ПЕТРОВА 

Кмет на община  

Смядово 

лева тридесет и една стотинки) 

за 1(един) декар. 

ДЕПОЗИТЪТ ЗА УЧАСТИЕ в 

търга – 10% от средното 

годишно арендно плащане 

,посочен в графа 11 от таблица-

та. Същият се внася до 12,00 ч. 

на 28.04.2014г. в касата на 

общината в брой. 

МЯСТО, ДЕН И ЧАС НА 

ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГА: на 

29.04.2014 година /вторник/ от 

10.30 часа в сградата на Община 

Смядово, пл. „Княз Борис І” 

№2, ет.2,  стая № 10 /Заседател-

на зала/.  

ВИД И РАЗМЕР НА ГАРАН-

ЦИЯТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

ДОГОВОРА – спечелилият тър-

га внася гаранция за изпълнение 

на договора в размер на две 

годишни арендни вноски, като 

документа за внасянето и се 

представя при сключване на 

договора. Гаранцията за изпъл-

нение представлява  парична 

сума, внесена по сметка на Об-

щина Смядово, обл.Шумен: 

IBAN: 

BG49STSA93003381001138; 

BIC код: STSABGSF при банка 

ДСК ЕАД, клон Смядово. 

МЯСТО И СРОК НА ПОЛУЧА-

ВАНЕ НА ТРЪЖНИТЕ ДОКУ-

МЕНТИ - тръжни документи 

могат да се получат от Инфор-

мационния център в сградата на 

Община Смядово, всеки 

работен до 11.00 часа на 

28.04.2014г. включително. 

МЯСТО И СРОК НА ПОДАВА-

НЕ НА ТРЪЖНИТЕ ДОКУ-

МЕНТИ:  

Място на подаване - Подаването 

на документите за участие в 

търга се извършва лично или 

чрез упълномощен представи-

тел в Информационния център 

на Община Смядово, гр. Смядо-

во, пл. „Княз Борис І”№2; 

Срок на подаване – до 16.00 

часа на  28.04.2014г. включител-

но. 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ: 

Заявление по образец.  

Копие на документ за самолич-

ност за физически лица. 

Удостоверение за актуално със-

тояние за юридическо лице и ЕТ 

или Декларация, съдържаща 

ЕИК. 

Декларация по образец, че учас-

тникът не се намира в производ-

ство по ликвидация и несъстоя-

телност – Приложение № 1.  

Декларация по образец за нали-

чието или липса на задължения 

към Община Смядово -  Прило-

жение № 2. 

Декларация по образец, че учас-

тникът няма задължения по 

ДОПК – Приложение № 3. 

Декларация по образец за оглед 

на имота – Приложение № 4. 

Декларация за липса на 

обстоятелства по чл. 68б, т.1 и 

т.2 от Наредбата за реда за 

придобиване, управление и 

разпореждане с общинско 

имущество – Приложение № 5. 

Проект на договор подписан и 

подпечатан от кандидата - При-

ложение № 6. 

Документ за внесен депозит. 

Заверено копие или оригинал на 

пълномощно, в случай, че кан-

дидата се представлява от пъл-

номощник. 

Забележка: При представяне на 

копия на документи за участие, 

същите следва да бъдат заверени 

(надпис „Вярно с оригинала), 

подпечатени с мокър печат на 

фирмата и подписани от участ-

ника. При поискване на 

оригиналните документи от 

комисията, участникът е 

длъжен да ги представи за 

сравнение и проверка. 

Документите следва да носят 

дата на издаване не по-рано от 

един месец, считано от датата 

на провеждане на процедурата. 

Заявлението, придружено с 

изискуемите документи за 

участие в търга се поставя в 

запечатан непрозрачен плик, 

върху който са отбелязани 

името на участника, адрес за 

кореспонденция, телефон и 

цялостното наименование на 

обекта на търга. 

Не се приемат за участие в 

търга и се връщат незабавно 

на кандидатите документи, 

които са представени след 

изтичане на крайния срок за 

получаване или в незапечатан, 

прозрачен или скъсан плик. 

ОГЛЕД НА ИМОТИТЕ, обект 

на търга, може да се извърши в 

рамките на работното време, 

всеки работен ден до деня на 

провеждане на търга. 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОР-

МАЦИЯ може да се получи в 

сградата на община Смядово 

или на телефон 05351/2130, 

лице за контакти – Ирена Въл-

чева. 

ОДОБРЯВАМ документацията 

за участие в търга, която е не-

разделна част от настоящата 

заповед.  Настоящата Заповед 

да се обяви чрез средствата за 

масова информация и изложи 

на видно място в сградата на 

Община Смядово, съгласно 

чл.69 от Наредбата за реда за 

придобиване, управление и 

разпореждане с общинско иму-

щество. 

Препис от настоящата 

Заповед да се сведе до знанието 

на заинтересованите лица за 

сведение и изпълнение. 

 

ИВАНКА ПЕТРОВА 

Кмет на община Смядово 

З А П О В Е Д 

 

№ 212 

Смядово, 14.04.2014 г. 

 

             Относно: Места за поставяне на агитационни материали 

 

        На основание чл.44, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация  във връзка с чл.175 от Избор-

ния кодекс 

О П Р Е Д Е Л Я М 

 

              Места за поставяне на агитационни материали от партии, коали-

ции и инициативни комитети на територията на гр. Смядово, както следва: 

 

Стената и таблото в тунела до старата сграда на общинска 

администрация, намираща се на ул. „Славянска” №2  град Смядово. 

 

ЗАБРАНЯВАМ поставянето на агитационни материали на сгради 

общинска собственост, независимо от съгласието на наемате-

лите. 

ЗАБРАНЯВАМ използването на превозните средства – държавна и 

общинска собственост – за предизборна агитация. 

ЗАБРАНЯВАМ използването на агитационни материали, които 

застрашават живота и здравето на гражданите, частната, об-

щинската и държавната собственост и безопасността на движе-

нието, както и на материали, които накърняват добрите нрави, 

честта и доброто име на кандидатите. 

ЗАБРАНЯВАМ унищожаването и заличаването на агитационни 

материали, поставени по определения в този кодекс ред, до 

края на изборния ден. 

       За поставяне на агитационни материали на сгради, огради, витрини и 

др., които не са общинска собственост, е необходимо писменното съгласие 

на собственика или управителя на имота. 

       Поставянета на агитационни материали на места, различни от упоме-

натите, да се счита за нарушение и подлежи на наказание. 

       Партиите, коалициите от партии и инициативните комитети в срок до 

три дни след изборния ден да премахнат поставените от тях агитационни 

материали. 

       Кметовете на кметства и кметските наместници да определят със своя 

заповед местата за поставяне на агитационни материали на територията на 

населените места. 

       Нарушителите на тази заповед да се наказват за всяко едно нарушение 

по отделно по реда на чл.298 и 299 от Изборния кодекс. 

Определям за актосъставители, длъжностни лица по смисъла 

на чл.298, ал.2 от ИК, служител от общината: Ирена Вълчева и от ОП 

„ЧОБ” - Златко Колев. 

Контролът по изпълнение  на заповедта възлагам на секретаря 

на община Смядово, г-жа Елка Кайкова. 

 Заповедта да се връчи срещу подпис на общинските ръководс-

тва на политическите партии и коалиции и на инициативните комитети, 

участници в изборите за членове на Европейския парламент от Репуб-

лика България на 25.05.2014г. 

Жителите на общината да бъдат запознати с реда и начина за 

поставяне на агитационни материали чрез общинско радио, на сайта на 

община Смядово и информационен седмичник „Смядово”. 

     

               

ИВАНКА ПЕТРОВА    /п/ 

Кмет на Община Смядово 



Лазаровден е подвижен християнски празник. Празнува се винаги в събота 8 дни пре-

ди Великден и е посветен на плодородието, любовта и възраждащата се за нов живот 

природа.  

И какъв ще е този Лазаровден без момите лазарки, които се преобличат с традиционни 

носии, обикалят селото от къща на къща, пеят обредни песни и разпръскват енергия, 

здраве и щастие. Стопаните пък ги даряват с  яйца , пари, плодове и дребни подаръци.  

Историята говори,че в миналото се е вярвало, че мома, която не е лазарувала не може 

да се омъжи. Затова обичаят е бил задължителен за всички неомъжени девойки. А на 

този ден пък младите момци са използвали момента за да предложат брак на своята 

избраница.  
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Подготовка за ВЕЛИКДЕН в читалището на село Веселиново 

П 
ролетна разходка 
 По случай Първа пролет и вторият рожден ден на Пенсионерски клуб 
„Веселие“, с. Веселиново, общ. Смядово на 09.04.2014г., бяхме на еднодневна 
екскурзия до паметника „1300 години България“ в гр. Шумен. 

 Беше прекрасен слънчев ден. Много любезно ни посрещна г-жа Теодора 
Димитрова и така подробно ни обясни всичко за паметника – кога е построен, за 
колко време, колко е висок и за фигурите, изобразени в двете големи зали. Всич-

ко ни беше много интересно. Особено впечатление ни направиха стените във втората голяма зала, 
облицовани са с пъстра мозайка и е много красиво. Г-жа Димитрова ни каза, че парченцата мозайка са 
8 милиона на брой. 

 Повече от час ни обяснява и така сладкодумно ни разказа за царете, князете, за големия кон, 
направени от камък. 

 Правихме си снимки, гледахме град Шумен от високо – много красива гледка. После се почер-
пихме в близкото заведение и се разходихме по алеите. 

 Благодарихме на г-жа Димитрова за любезното посрещане. 

 Благодарим на общинското ръководство и най-вече на зам.-кмета г-н Иван Кюркчиев, който 
ни осигури превоза и ни подари тази пролетна разходка. Желаем здраве и успех в работата. Благода-
рим и на шофьора за търпението и уважението. 

 А на Клуб „Веселие“ пожелавам повече такива разходки през тази година. 

Маринка Станчева 
С. Веселиново 

НайНайНай---красиво Великденско яйцекрасиво Великденско яйцекрасиво Великденско яйце   
 

Б 
яха връ-

чени 

награ-

дите в 

конкурса за най-

красиво великден-

ско яйце. Победи-

тели в конкурса, 

проведен под пат-

ронажа на Община 

Смядово е ДВХПР 

с. Черни връх. На 

второ място се 

класира СОУ Смя-

дово. Третото мяс-

то поделиха Защи-

тени жилища 1 и 2 и НЧ “Братство-1860”. Всички участници в конкурса получиха гра-

моти, а победителите, класирани на челните три места, получиха специални награ-

ди—екскурзии до дестинации по избор. 

Ч Е С Т И Т О  Н А  П О Б Е Д И Т Е Л И Т Е !  


