
  

55  --ти рожден ти рожден 

ден на Защи-ден на Защи-

тени жили-тени жили-

ща 1 и 2 град Смядо-ща 1 и 2 град Смядо-

вово  

 

ЯНКО РУСЕВ—
ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА 

СЕЛО КЪЛНОВО, ОБЩИНА 

СМЯДОВО 
Бележития спортист беше отличен със званието 
“Почетен гражданин на с. Кълново, общ. Смядово”. Това 
стана с Решение на Общински съвет Смядово на прове-
деното тържествено заседание на 29 май 2014г. Той 
беше посрещнат в родното село топло и сърдечно от 
неговите бивши съграждани. 

Янко Русев е роден на 1 декември 1958 година в с. 
Ивански, обл. Шумен. Детството си прекарва в с. Кълно-
во където живеят неговите родители Руси Русев Васи-
лев и Пенка Янева Василева и брат му Ганчо. На 15 го-
дишна възраст кандидатства в Спортно училище 

„Олимпийски надежди“ (София) 
(1973). Приемната комисия го обя-
вява за безперспективен щангист. 
Единадесет години по-късно Янко 
Русев ще слезе от подиума с 5 све-
товни, 5 европейски и олимпийска 
титла от летните олимпийски игри в 
Москва през 1980 г. В актива му са 
34 световни рекорда и е единстве-
ният български щангист, предста-
вен в Световния музей на славата 
за щангисти в Истанбул. 

Първоначално тренира футбол и 
борба. След това се насочва към 
вдигането на тежести. Във втори 

курс на СПТУ по машиностроене (Шумен) го забелязва Иван 
Абаджиев. Едва 19-годишен стартира при мъжете на све-
товното първенство в Щутгарт и печели сребърен медал. 
Следва и първа титла със световен рекорд в изтласкването 
в Гетисбърг, САЩ. 

След турнира „Дружба“ във Варна (1984) прекратява спорт-
ната си кариера и в продължение на 6 години е помощник 
на Иван Абаджиев в националния отбор. През 1985 г. завър-
шва Националната спортна академия. През 1990 г. замина-
ва за Япония и е консултант на националния им тим. 

От 1995 г. досега е личен треньор на известни български 
щангисти, помощник-треньор на националния отбор и из-
пълнителен директор на спортен клуб по вдигане на те-
жести „Левски”. Старши треньор на националния тим по 
вдигане на тежести на Азербайджан (2009-2011). 

На 2 февруари 2009 година президентът Георги Първа-
нов награждава Янко Русев с орден „Стара планина" II 
степен „за изключителния му принос за развитието на фи-
зическото възпитание и спорта в Република България и по 
повод 50 години от рождение-
то му“. Почетен гражданин на 
Шумен. 

Успехи 

Олимпийски шампион (1980) 

Петкратен световен шампион 
(1978-1982) 

Два пъти световен вицешам-
пион (1977 и 1983) 

Петкратен европейски шампи-
он (1978-1982) 

Трикратен европейски вице-
шампион 

 

ВИПУСК 2013/2014ВИПУСК 2013/2014  СМЯДОВО беше 

домакин на 14-

та Национална 

ученическа вик-

торина по безо-

пасност на дви-

жението „Да за-

пазим децата 

на пътя"  

14 май 2014 

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 ”  

 

Май, 2014 Година VІІІ, Брой 9 

Победителите в 14 Национална ученическа викторина  -       

май, 2014 

 

 

По случай 24 май-Ден на славянската писменост и 

култура, кметът на община Смядово—г-жа Иванка 

Петрова връчи наградата за Най-добър учител 

Кметът на община Смядово прие учениците от 

Випуск 2013/2014 на СОУ Смядово 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8_%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B8_2000
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8_%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B8_2000
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%B1%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%B5%D0%B2
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%B1%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%B5%D0%B2
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%A1%D0%90
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8_%D0%9F%D1%8A%D1%80%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8_%D0%9F%D1%8A%D1%80%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2


17.58 лв. /седемнадесет лева и петдесет и осем стотинки/; 

имот № 000014, начин на трайно ползване – нива, местност „Чифлик алан”, ІІІ категория, с площ от 1.933 

дка, при начална тръжна цена 19.33 лв. /деветнадесет лева и тридесет и трит стотинки/; 

имот № 000015, начин на трайно ползване – нива, местност „Чифлик алан”, ІІІ категория, с площ от 2.043 

дка, при начална тръжна цена 20.43 лв. /двадесет лева и четиридесет и три стотинки/; 

имот № 000016, начин на трайно ползване – нива, местност „Чифлик алан”, ІІІ категория, с площ от 1.921 

дка, при начална тръжна цена 19.21 лв. /деветнадесет лева и двадесет и една стотинки/; 

имот № 000017, начин на трайно ползване – нива, местност „Чифлик алан”, ІІІ категория, с площ от 1.846 

дка, при начална тръжна цена 18.46 лв. /осемнадесет лева и четиридесет и шест стотинки/; 

имот № 000018, начин на трайно ползване – нива, местност „Чифлик алан”, ІІІ категория, с площ от 0.434 

дка, при начална тръжна цена 4.34 лв. /четири лева и тридесет и четири стотинки/; 

 

2. Търгът да се проведе на 17.06.2014 година /вторник/ от 14.00 часа в сградата на Община Смядово. 

3. Стъпка за наддаване в размер на 10% от началната тръжна цена. 

4. Краен срок за внасяне на депозита в размер на 10% от началната тръжна цена – до 11.00 часа на 

17.06.2014 година в касата на Община Смядово. 

5. Краен срок за внасяне на молбите и необходимите документи – до 12.00 часа на 17.06.2014 година в 

Информационния център. 

Заплащането на достигнатата тръжна цена да се извърши в брой или по банков път. 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ: 

1. Молба по образец. 2. Копие на документ за самоличност за физически лица. 

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

4. Документ за внесен депозит. 5.  Удостоверение за актуално състояние за юридическо лице и ЕТ. 

6. Декларация по образец, че фирмата не се намира в производство на ликвидация и на обявяване в несъс-

тоятелност. 7. Декларация по образец, че участникът няма задължения по ДОПК 

8. Декларация за оглед на имота. 9. Декларация за липса на обстоятелства по чл. 68б, т.1 и т.2 

от НРПУПОИ. 

 Съгласно чл.68а от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество участниците в търга представят в посочения срок молбата си за участие, с приложените към 

нея изискуеми документи, в запечатан непрозрачен плик в Информационния център на общината, върху 

който са отбелязани името на участника и цялостното наименование на обекта /имота/ на търга.  

 Съгласно чл.68б от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество не се допускат до участие в търговете лица, които: 

след спечелен търг или конкурс са отказали да сключат договор с общината в срок от 1 година; 

са неизправни длъжници по сключени с общината договори за общинско имущество с просрочие повече 

от 1 (един) месец; са подали молба за участие след срока за приемане на документите; не отговарят на 

условията, определени в настоящата заповед; имат задължения по ЗМДТ и ДОПК. 

 

 На основание чл. 

44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 67, 

т. 2 и чл. 68, ал. 1 от Наред-

бата за реда за придоби-

ване, управление и разпоре-

ждане с общинско имуще-

ство и във връзка с Реше-

ние № 84 по Протокол № 

7/26.04.2012 година на Об-

щински съвет – Смядово, 

със Заповед № 329 от 

04.06.2014г. се 

 

Н А С Р О Ч В А: 

 

Публичен търг с 

явно наддаване за отдаване 

под наем на земеделски 

земи, общинска собстве-

ност (земи по чл. 19 от 

ЗСПЗЗ, Протоколно реше-

ние № 3/19.11.2008 год. на 

комисия по чл. 19 от 

ЗСПЗЗ, одобрено със Запо-

вед № РД-27-

125/24.11.2008 год. на ди-

ректора на Областна дирек-

ция „Земеделие”- гр. Шу-

мен), находящи се в земли-

щето на с. Янково, предс-

тавляващи следните позем-

лени имоти: имот № 

000003, с начин на трайно 

ползване – нива, местност 

„Чифлик алан”, ІІІ катего-

рия, с площ от 2.059 дка, 

при начална тръжна цена 

20.59 лв. /двадесет лева и 

петдесет и де-

вет стотинки/; 

имот № 000004, с 

начин на трайно ползване 

– нива, местност „Чифлик 

алан”, ІІІ категория, с 

площ от 1.851 дка, при 

начална тръжна цена 18.51 

лв. /осемнадесет лева и 

петдесет и една стотинки/; 

имот № 000005, 

начин на трайно ползване 

– нива, местност „Чифлик 

алан”, ІІІ категория, с 

площ от 1.722 дка, при 

начална тръжна цена 17.22 

лв. /седемнадесет лева и 

двадесет и девет стотинки/; 

имот № 000006, 

начин на трайно ползване 

– нива, местност „Чифлик 

алан”, ІІІ категория, с 

площ от 1.158 дка, при 

начална тръжна цена 11.58 

лв. /единадесет лева петде-

сет и осем стотинки/; 

имот № 000007, 

начин на трайно ползване 

– нива, местност „Чифлик 

алан”, ІІІ категория, с 

площ от 0.660 дка, при 

начална тръжна цена 6.60 

лв. /шест лева и шестдесет 

стотинки/; 

имот № 000008, 

начин на трайно ползване 

– нива, местност „Чифлик 

алан”, ІІІ категория, с 

площ от 1.899 дка, при 

начална тръжна цена 18.99 

лв. /осемнадесет лева и де-

ветдесет и девет стотинки/; 

имот № 

000009, начин на трайно 

ползване – нива, местност 

„Чифлик алан”, ІІІ катего-

рия, с площ от 4.232 дка, 

при начална тръжна цена 

42.32 лв. /четиридесет и два 

лева и тридесет и две сто-

тинки/; 

имот № 

000010, начин на трайно 

ползване – нива, местност 

„Чифлик алан”, ІІІ катего-

рия, с площ от 0.988 дка, 

при начална тръжна цена 

9.88 лв. /девет лева и осем-

десет и осем стотинки/; 

имот № 

000011, начин на трайно 

ползване – нива, местност 

„Чифлик алан”, ІІІ катего-

рия, с площ от 0.980 дка, 

при начална тръжна цена 

9.80 лв. /девет лева и осем-

десет стотинки/; 

имот № 

000012, начин на трайно 

ползване – нива, местност 

„Чифлик алан”, ІІІ катего-

рия, с площ от 2.165 дка, 

при начална тръжна цена 

21.65 лв. /двадесет и един 

лева и шестдесет и пет сто-

тинки/; 

имот № 

000013, начин на трайно 

ползване – нива, местност 

„Чифлик алан”, ІІІ катего-

рия, с площ от 1.758 дка, 

при начална тръжна цена 

ето и науката, Националния дворец на децата, Съюза на българските автомобилисти и Община Смядово. Дома-

кинството се определя от факта, че отборът на Смядово спечели първо място в проведената през миналата учебна 

година национална викторина. 

В състезанието взеха участие отбори от 17 области в страната, като всеки от тях се състоя от по 4 деца на възраст 

между 10 и 15 години. Викторината се проведев три кръга. Първи кръг - решаване на „Тест листовки", втори кръг 

е самата викторина, а трети кръг е практическа част - „Първа долекарска помощ", „Установяване повреда във 

велосипед" и „Сглобяване на пъзел с пътен знак". 

Целите на тази викторина формулира Светослав Кръстев от Съюза на българските автомобилисти, които са: чрез 

игровия и практически елемент да се накарат децата да обърнат внимание на правилното движение на пътя”.  

Кметът на Смядово г-жа Иванка Петрова заяви, че общината е направила всичко възможно в организационен 

план за да мине националното състезание по най-добрия начин.  

 

Випуск 2013/2014Випуск 2013/2014  
 

Тържеството за изпращането на абитуриентите в СОУ “Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Смядово започна с кратка музикална 

програма подготвена от по - малки ученици. Не закъсняха поздравите от учители, ученици и родители. 

Специално приветствие към завършващите средното си образование отправи кметът на общината г-жа Иванка Петрова на спе-

циално организирано тържество. Тя поздрави абитуриентите с пожелание за много здраве, успехи, щастие, късмет и много сили 

да вървят напред, но да не забравят техния роден град и родното училище. 

 

24 МАЙ—Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост 

Спасявайки делото на Св. Св. Кирил и Методий, България е заслужила признателността и уважението не само на славянските народи, но и 

на света. И това ще бъде така, докато човечеството влага истинско съдържание в думите напредък, култура и човечност... “  

—проф. Роже Бернар  

24 май е един от най хубавите български национални празници. На тази дата честваме Деня на българската просвета и култура и на славянска-

та писменост. С празника на буквите почитаме Светите братя Кирил и Методий - създатели на славянската азбука. 

Датата 24 май е станала празнична в календара преди много, много столетия. Денят на Светите братя бил отбелязван като църковен празник 

още през XI век, а като всенароден Ден на просветата бил честван за първи път през 1851 г. в гр. Пловдив. 

Празникът на буквите е специална дата за всички нас. Където и да се намира, всеки българин пази спомена от жизнерадостната атмосфера в 

този майски ден. 

И тази година, Кметът на Община Смядово г-жа Иванка Петрова уважи всички педагози, читалищни дейци като поздрави тях с празника и 

пожела на всички ползотворна работа, повече вяра в тяхната работа защото няма нищо по-красиво от високия дух и нищо по-силно от знание-

то! 

 

 

 Тържество в с. Янково 

На 30 .05.2014 г. се състоя тържество по 

случай изпращането на деца от ЦДГ "Радост" 

село Янково в първи клас под наслов 

"Довиждане детска градина—здравей 1-ви 

клас". Тържеството беше изпълнено с песни, 

танци и стихотворения. Благодарности към г-

жа Русева и г-жа Димитрова за положените 

усилия и труд!  

На добър час мили деца ! 

 

СМЯДОВО—ДОМАКИН 

НА 14 НАЦИОНАЛНА 

УЧЕНИЧЕСКА  

ВИКТОРИНА 

С 
мядово беше домакин на 14-та 

Национална ученическа виктори-

на по безопасност на движение-

то „Да запазим децата на пътя", 

която се проведе в СОУ „Св. Св. Кирил и 

Методий”. Основни организатори на про-

явата са Министерството на образовани-

Т Ъ Р ГТ Ъ Р ГТ Ъ Р Г    

С т р а н и ц а  2  
С М Я Д О В О  



РЕШЕНИЕ № 366 
 

 ОБЩИНСКИ 

СЪВЕТ СМЯДОВО 

 Приема Годишен 

план за развитие на соци-

алните услуги в община 

Смядово за 2015г. 

 

РЕШЕНИЕ № 367 
 

 ОБЩИНСКИ 

СЪВЕТ СМЯДОВО 

Приема следните промени 

и допълнения в Наредбата 

за определянето и адми-

нистрирането на местните 

такси и цените на услуги-

те на територията на об-

щина Смядово както след-

ва: 

В Глава трета чл. 41, ал. 8 

– Цени на неуредени със 

закон услуги, оказвани 

или предоставяни от об-

щината на физически и 

юридически лица, а имен-

но както следва: 

(8) ДРУГИ УСЛУГИ: 

Добавя нова т. 5 в ал. 8 – 

„Други услуги“ 

5. Услуга с автовишка – 

20.00 лв./час 

Цените на услугите са без 

включен ДДС. 

 

РЕШЕНИЕ № 368 
 

 ОБЩИНСКИ 

СЪВЕТ СМЯДОВО 

 На основание чл. 

129, ал. 1 от Закона за 

устройство на територията 

одобрява проект за изме-

нение на подробен уст-

ройствен план – план за 

регулация, одобрен със 

Заповед № 

373/03.04.1967г. в обхват: 

урегулирани поземлени имо-

ти VІІ-62, VІІІ-62, ІХ-детска 

градина от квартал 10 и уре-

гулирани поземлени имоти 

ІV-71, V-72, VІ-72 от квартал 

11 на с. Янково, общ. Смядо-

во, обл. Шумен, като вътреш-

ните регулационни линии се 

поставят в съответствие със 

съществуващите граници на 

поземлените имоти и се ко-

ригира част от уличната ре-

гулация между кв. 10 и кв. 

11, съгласно съществуваща 

улица, съгласно ново трасе 

на улицата с ширина 8м., 

симетрично разположени на 

4м. от осовата линия, траси-

рана 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 измене-

нието-3090кв.м. 

Площ на УПИ, ІХ-„детска 

градина“, кв. 10 след измене-

нието-1 038кв.м. 

Площ на УПИ ІV-71, кв. 11 

след изменението-634 кв.м. 

 

Настоящото Решение да се 

изпрати в 7-дневен срок за 

обнародване в „Държавен 

вестник“. 

Настоящото Решение на ос-

нование чл. 215, ал. 1 и ал. 4 

от ЗУТ може да бъде обжал-

вано по законосъобразност в 

30-дневен срок от обнародва-

дово, с. Кълново, с. Риш, с. 

Веселиново, с. Александро-

во, с. Янково, с. Ново Янково, 

с. Желъд, с. Черни връх, с. 

Бял бряг.   

 

РЕШЕНИЕ № 377 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СМЯДО-

ВО 

Общински съвет Смядово 

удостоява със званието 

„Почетен гражданин на село 

Кълново, община Смядово” 

Янко Русев Русев. 

 

 

РЕШЕНИЕ № 378 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СМЯДО-

ВО 

Приема Отчет на изпълне-

нието на Плана на социал-

ните услуги в община Смя-

дово за 2013г. 

 

РЕШЕНИЕ № 379 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СМЯДО-

ВО 

Приема Отчет за деи ността 

на Общинска администра-

ция Смядово за 2013г. 

 

РЕШЕНИЕ № 380 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СМЯДО-

ВО 

Общински съвет Смядово 

приема отчети за деи ността 

РЕШЕНИЯ   

на  

ОБЩИНСКИ 

СЪВЕТ  

СМЯДОВО  

от проведено  

заседание на 

29 маи  2014 

 

 
РЕШЕНИЕ № 376 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СМЯДО-

ВО 

      1. Общински съвет Смя-

дово променя Правилник 

за удостояване със звание 

„ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА 

ГРАД СМЯДОВО” по след-

ния начин: 

Променя навсякъде в текс-

та от „Почетен гражданин 

на град Смядово“ в 

„Почетен гражданин“. 

Добавя в част І. Общи поло-

жения, нов чл. 5 със след-

ния текст: „Званието 

„Почетен гражданин“ може 

да бъде присъждано на 

лица за всички населени 

места от общината: гр. Смя-

и проблемите на кметства-

та: Bеселиново, Pиш и Ян-

ково / предложения за ре-

шаване на проблемите/. 

 

РЕШЕНИЕ № 381 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СМЯДО-

ВО 

Приема Решение за даване 

на РАЗРЕШЕНИЕ за изра-

ботване на проект за изме-

нение на подробен устрои с-

твен план/ПУП/-план за 

регулация/ПР/ и кадастра-

лен план, одобрен със Запо-

вед № 315 от 08-06-1933 

година за уличната регула-

ция и № 1867 от 21-06-1933 

година за дворищнорегула-

ционния план на с. Алек-

сандрово, общ. Смядово, 

обл. Шумен, като се кориги-

ра уличната регулация, 

вътрешните регулационни 

линии се поставят в съот-

ветствие със съществува-

щите граници на поземле-

ните имоти, а имотните 

граници към улиците, съг-

ласно уличните регулаци-

онни линии на приложения 

деи стващ регулационен 

план. 

Проектът да се изготви 

съгласно изискванията на 

Наредба № 8 от 14-06-2001 

година за обема и съдържа-

нието на устрои ствените 

схеми и планове. Проектът 

да се изработи върху акту-

С т р а н и ц а  3  Г о д и н а  V І І І ,  Б р о й  9 ,  м а й ,  2 0 1 4 г .  

РЕШЕНИЯ 

НА  

ОБЩИНСКИ 

СЪВЕТ  

СМЯДОВО 

ОТ  

ПРОВЕДЕНО 

ЗАСЕДАНИЕ 

НА  

24 април 

2014 
 

 

РЕШЕНИЕ № 364 
 

 ОБЩИНСКИ 

СЪВЕТ СМЯДОВО 

    Приема Общинска 

програма за закрила на 

детето в община Смядово 

за 2014г.  

 

РЕШЕНИЕ № 365 
 

 ОБЩИНСКИ 

СЪВЕТ СМЯДОВО 

 Приема Доклад 

за състоянието и анализ 

на безработицата в общи-

на Смядово за периода до 

м. март, 2014г.  

 

нето му в „Държавен вест-

ник“, чрез Община Смядово 

пред Административен съд 

Шумен. 

Одобреното изменение на 

ПУП да се публикува на 

интернет страницата на Об-

щина Смядово, съгласно чл. 

129, ал. 5 от ЗУТ. 

 

РЕШЕНИЕ № 369 
 

 ОБЩИНСКИ СЪ-

ВЕТ СМЯДОВО 

Приема Решение за започва-

не на процедура по промяна 

на предназначението на сгра-

да с идентификатор 

67708.308.74.1 по кадастрал-

на карта на гр. Смядово с 

предназначение „Детска яс-

ла“ в „Два центъра за наста-

няване от семеен тип за въз-

растни хора с деменция“. 

Приема Решение за започва-

не на процедура за промяна 

на предназначението на сгра-

да с идентификатор 

67708.305.48-02 по кадаст-

ралната карта на гр. Смядово 

с предназначение „Детска 

градина“ в „Две защитени 

жилища за възрастни хора с 

психични разстройства“. 

Приема Решение за започва-

не на процедура за промяна 

на предназначението на сгра-

да в УПИ І – „Здравен дом“, 

кв. 46 по ЗРП на с. Янково от 

предназначение „Здравен 

дом“ в „Защитено жилище за 

възрастни хора с психични 

разстройства“. 

Възлага на Кмета на община 

Смядово да извърши необхо-

димите действия във връзка с 

промяната на предназначени-

ето на гореописаните сгради. 

 

РЕШЕНИЕ № 371 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СМЯ-

ДОВО 

Предоставя за безвъзмездно 

ползване помещение – частна 

общинска собственост от 

Общинска служба по земеде-

лие Смядово, намиращо се на 

административен адрес: гр. 

Смядово, област Шумен, пл. 

„Княз Борис І” № 4, на 1 

етаж, част от сграда, Ритуал-

на зала, с площ 34.86/

тридесет и четири цяло и 

осемдесет и шест/ кв.м., с 

граници: изток - Ритуална 

зала, запад – празно прост-

ранство, север – празно прос-

транство, юг – площад „Княз 

Борис І“, включващо 1/едно/ 

помещение.  

2. Срокът на безвъзмездното 

ползване - безсрочен. 

3. Разходите по ремонт и 

обзавеждане на помещението 

са за сметка на Общинска 

служба по земеделие Смядо-

во. 

 

РЕШЕНИЕ № 370 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СМЯ-

ДОВО 

Приема следните допълнения 

и изменения в Наредба за 

отпускане на еднократни 

финансови помощи на жите-

ли на община Смядово както 

следва:  

Добавя в чл. 1, ал. 2 следното 

съдържание: „Да подпомогне 

жителите на община Смядово 

при бедствия“. 

Добавя: 

 „/нов/ Раздел V. Отпускане 

на помощи при бедствия 

ална геодезическа снимка на 

имотите. 

Разрешението да се впише 

служебно в Регистъра на Об-

щинска администрация Смя-

дово по чл. 5, ал. 5 от ЗУТ. 

Настоящото решение на осно-

вание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ да 

се разгласи с обявление, което 

да се постави на определени-

те за това места в сградата на 

Община Смядово, кметството 

в с. Александрово и да се пуб-

ликува на интернет страница-

та на общината и в един мес-

тен вестник. Настоящото ре-

шение на основание чл. 124б, 

ал. 4 от ЗУТ не подлежи на 

оспорване. 

 

РЕШЕНИЕ № 382 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СМЯДОВО 

Приема Решение за финансо-

во стимулиране на всеки кръ-

водарител от община Смядово 

през 2014 година със сумата 

от 30,00лв./тридесет лева и 

нула стотинки/ на човек. 

 

РЕШЕНИЕ № 383 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СМЯДОВО 

Продава имот, частна общинс-

ка собственост, придаваемо 

място с площ 86 кв. м. към 

УПИ Х-49 в кв. 20 по плана на 

с. Черни връх, общ. Смядово, 

обл. Шумен, одобрен със Запо-

вед № РД-25-527/04.06.1987г., 

АОС № 1473/13.05.2014г., впи-

сан в Служба по вписвания 

при АВ, гр. В. Преслав, д вх. 

Рег. № 1011, Акт № 160, том 3, 

дело № 528/2014г. при грани-

ци: улица УПИ IХ-озеленяване, 

УПИ ХVIII-49, за образуване на 

лице към улицата. 

Утвърждава цена на имота в 

размер на 180,00лв./сто и 

осемдесет лева и нула стотин-

ки/, съгласно изготвената 

експертна оценка от незави-

сим оценител. 

Възлага на Кмета на община 

Смядово да сключи договор за 

продажба. 

 

РЕШЕНИЕ № 384 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СМЯДОВО 

Приема промяна в структура-

та и състава на Общинско 

предприятие „Чистота, озеле-

няване и благоустрои ство“, гр. 

Смядово и променя приложе-

ние № 1 , както следва: 

 

Длъжност             Брои  

Директор                   1 

Счетоводител                   1 

Организатор по труда 1 

Личен състав-касиер 1 

Техник, строителство 1 

Общи работници                   2 

Машинист, багер                   1 

Шофьор                                   3 ½ 

Готвач                                     2 

Работник кухня                   1 

Ел. монтьор                   ½ 

  ОБЩО                  15 

 

 

РЕШЕНИЕ № 385 
 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СМЯДОВО 

Дава съгласие за монтиране 

на възпоменателна паметна 

плоча на участниците в Наци-

онално освободителните бор-

би, Руско-турската освободи-

телна вои на/1877-1878/, Бал-

канската, Междусъюзничес-

ката, Първата световна вои -

на/1912-1918/ и Втората све-

товна вои на/1939-1945/ от с. 

Кълново, общ. Смядово. 

 

 

РЕШЕНИЕ № 386 
 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СМЯДОВО 

Общински съвет Смядово 

отпуска финансова помощ в 

размер на 200лв./двеста лева 

и нула стотинки/ на Митко 

Димитров Георгиев, адрес: с. 

Веселиново, общ. Смядово, ул. 

„Баба Тонка” № 2. 

 

МАРГАРИТА КИРАНОВА  

Председател на Общински 

съвет Смядово 

Чл. 8 (1)Помощите при бедс-

твия се предоставят по иска-

не на: 

Пострадалото при бедствие 

лице, а в случай, че същото 

не е в състояние да направи 

искането, последното се 

подава от близки и/или род-

нини или длъжностно лице 

по гражданско състояние. 

Законен представител – ро-

дител/настойник/попечител, 

от името на непълнолетните. 

(2) Вида и размера на по-

мощта се определят от Об-

щинския съвет. 

(3) Помощта по ал. (1) се 

отпуска, когато е засегнато 

основното жилище.“ 

Раздел V става раздел VІ. 

Раздел VІ става Раздел VІІ. 

Промените в Наредбата за 

отпускане на еднократни 

финансови помощи на жите-

ли на община Смядово вли-

зат в сила от приемането на 

настоящото решение. 

 

РЕШЕНИЕ № 372 
   

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СМЯ-

ДОВО 

Отпуска финансова помощ в 

размер на 30,00/тридесет 

лева и нула стотинки/лв. на 

Огнян Асенов Огнянов, с. 

Янково, общ. Смядово, ул. 

„В. Левски” № 14 за лече-

ние.    

 

РЕШЕНИЕ № 373 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СМЯ-

ДОВО 

Отпуска финансова помощ в 

размер на 300,00/триста лева 

и нула стотинки/лв. на Пла-

менка Христова Христова, 

гр. Смядово, общ. Смядо-

во, ул. „П. Хилендарски” 

№ 7 за животоспасяващо 

лечение.    

 

РЕШЕНИЕ № 374 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

СМЯДОВО 

Отпуска финансова по-

мощ в размер на 300,00/

триста лева и нула стотин-

ки/лв. на Цветанка Калоя-

нова Русева, гр. Смядово, 

общ. Смядово, ул. 

„Македония” № 11 за под-

помагане при бедствие.    

 

РЕШЕНИЕ № 375 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

СМЯДОВО 

Отпуска финансова по-

мощ в размер на 300,00/

триста лева и нула стотин-

ки/лв. на Живка Ангелова 

Гичева, гр. Смядово, общ. 

Смядово, ул. „Македония” 

№ 9 за подпомагане при 

бедствие.    

 

 

 

 

МАРГАРИТА  

КИРАНОВА 

Председател на Общинс-

ки съвет Смядово 



 Всичко започна рано сутринта точно в 07:30ч. на 9 

май 2014 ...  

 Леко объркани, но много ентусиазирани, ние 

учениците от СОУ “Св. Св. Кирил и Методий”, гр. Смядово вър-

вяхме към входа на училището. Там ни очакваха именно и 

първите пречки, които ние трябваше да продолеем. Нямахме 

много време. До 09:30 трябваше да сме готови с поставените от нас 

предварително задачи, а времето наистина летеше. С много късмет и добра 

координация ние все пак успяхме и започнахме приготовления за голямото 

междучасие. Всеки се трудеше усърдно! В това наистина голямо междучасие 

имаше игри, танци, рисуване с тебешири и музика – какво повече? След като 

успешно мина  междучасието участниците в състезанието за рисунка на тема 

„Европа през моите учи” бяха наградени с грамоти. След това всеки отново се 

зае с неговите задачи за останалата част от деня. Учениците, заели постовете на 

учители изпълняваха всички свои задължение със голям интерес и отговорност - 

мед. сестрата стоеше до кабинета и чакаше всеки нуждаещ се от помощ, 

чистачките почистваха коридорите и салона, библиотекарките преглеждаха и 

подреждаха книгите, а техническия секретар снабдяваше всеки с онова, от което 

се нуждае, докато директора и зам. директорките следяха за изпълнението на 

задачите и за нередностите, които на този ден отсъстваха. Много от учениците 

поели задълженията на свои учители,разказваха с желание уроците за часа. В 

краят на денят се свика учителски съвет, в който всичко свършено и изпълнено 

беше обсъдено и разгледано, а след съвета денят вече бе завършил успешно! 

За този успешен ден на ученическото самоуправление в СОУ Смядово, разказаха са-

мите ученици. Те са доказали на техните учители, че професията им е трудна, но 

благородна. И техния труд не е напразен, защото учениците показват воля, усър-

дие, трудолюбие и  желание да усвояват нови знания и умения. В този един ден те 

са имали възможност да покажат, че знаят и могат много.  

Много от учениците вече знаят какви искат те да станат когато порас-

нат—Учители...  

ОБЩИНСКА  АДМИНИСТРАЦИЯ СМЯДОВО 

ГР. СМЯДОВО 

ОБЛ. ШУМЕН 

ПЛ. “КНЯЗ БОРИС І” № 2  

Тел: +359 5351 20 33 

Факс: +359 5351 22 26 

Имейл: obshtina_smiadovo@abv.bg 

 

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 ”  

9  М А Й - Д Е Н  Н А  
Е В Р О П А  И  Д Е Н  Н А  

У Ч Е Н И Ч Е С К О Т О  

WWW.SMYADOVO.BG ОБЩИНА СМЯДОВО  

 

 

5 РОЖДЕН ДЕН5 РОЖДЕН ДЕН5 РОЖДЕН ДЕН   

Весел празник за Петия Рожден ден на „Защитени 

жилища 1 и 2”, гр. Смядово 
 

„Отново зеленее месец май и слънцето усмих-

ва се сияй -  

отново празник чука на вратата  

и ние отброяваме крачките изминати  

до днешният пети рожден ден!” 

 
 С тези думи бе поставено началото на 

вълнуващия и зареден с емоции празник по 

повод петия рожден ден на „Защитени жили-

ща 1 и 2” /ЗЖ 1и 2/, гр. Смядово, който изне-

нада приятно приятелите и гостите на социал-

ната услуга, които на 28 май т.г., с присъстви-

ето си засвидетелстваха своето уважение към 

празника на живеещите и работещи в ЗЖ /1 и 

2/.  

 Сред гостите на тържеството бяха Кметът на Община Смядово г-жа Иванка Петрова, Зам.

-кметът г-н Иван Кюркчиев, Директорът на Дирекция ‘Социално подпомагане”, гр. Велики Прес-

лав г-н Димитър Кирев, служителите от Дирекция „Социално подпомагане”, гр. Смядово.  

 В началото на тържеството бе представена кратка презентация, отразяваща всички аспек-

ти от битовият, културен и социален живот на потребителите през изминалите пет години, вклю-

чително и получените отличия от участия в конкурси, инициирани от Общинска администрация, 

гр. Смядово. Празничната програма продължи с изпълнения на народни и стари градски песни, 

както и с добруджански танц, представен от 

камерен танцов състав при ЗЖ 1 и 2.  

 Потребителите изказаха своята иск-

рена благодарност на г-жа Иванка Петрова - 

Кмет на Община Смядово за разбирането, 

съдействието и подкрепата, която винаги им 

е оказвала.  

 На финала, по време на изпълнение-

то на песента „Рожден ден”, на импровизира-

ната сцена излязоха и служителите на ЗЖ 1 и 

2, които внесоха празничната торта.  

Тържеството приключи с приветствия, буке-

ти и наздравици.  

 

ЗЖ 1 и 2, гр. Смядово 
   

Потребителите на ЗЖ 1 и 2, гр. Смядово 

Г-жа Иванка Петрова—Кмет на община 

Смядово поздрави всички присъстващи 
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На 9 май в двора на СОУ гр. 

Смядово 

Учениците са в ролята на техните учители 


