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ТИТАНОВ 
201 

ДА БЪДЕ ШШВАЩАСТЛИВА ШКМОЮДНА! 
Уважаеми читатели на информационен бюлетин 

"Смядоово", 

и през тази година вестникът, издание на Общинска администрация Смядово ще бъде 
с вас. Той ще продължи да ви информира за работата на Общинска администрация 
Смядово. 

Предстои година изпълнена с множество нови предизвикателства по 
отношение благоустрояването на град Смядово и населените места от общината, 
подобряване условията на живот на жителите на общината. 

Желанието и стремежът на ръководството на община Смядово и всички 
служители от Общинска администрация е задоволяването на нарастващите 
потребности на гражданите от предоставянето на нови и качествени 
административни услуги. 

Ние ще продължим да работим за всички вас - жителите на община Смядово. 

Иордановден - Богоявление 
Според православния календар Иордановден 

ознаменува кръщението на Иисус Христос от Йоан 
Кръстител в р.Иордан. Празнуват всички с името: 
Божан, Божана, Данчо, Дана, Йордан, Йорданка, 
Боян, Богдан, Богдана, Богомил, Богомила, Боголюб, 
Боголюба. По стар обичай на този ден навсякъде, 
където има водоем се извършва ритуално хвърляне на 
кръста от местната църква. 

И през настъпилата 2012 година традицията 
по случай Иордановден в гр. Смядово остана жива. В 
местната църква Архангел Михаил отец Атанасий 
отслужи тържествена литургия наречена 
Водосвет, а след това се проведе и ритуалното 
хвърляне на кръста в реката. Па обичая присъстваха 
Иванка Петрова - кмет на община Смядово, Иван 
Кюркчиев - зам.-кмет, Маргарита Киранова -
председател на Общински съвет Смядово и жители 
от града. Въпреки студеното време не липсваха и 
смелчаци, които да нагазят в студените води на р. 
Смядовска. Има поверие, че този които извади 
кръста ще бъде здрав и щастлив през цялата година. 
Късмета за поредна година беше в ръцете на 
Красимир Спасов. 

Според поверията, ако на този ден времето е 
студено и сухо - годината ще бъде спорна и 
плодовита. А замръзне ли хвърления във водатаХ 
кръст - годината ще е здрава, /с 

Уважаеми жители на община 
Смядово, 

Нека Новата 2012 година влезе във всеки дом с 
надежда, радост и любов, да ни избави от 
тревогите, болестите, грижите и дори от 

най-малките неприятности. 
Да донесе радостни грижи! Да се смеят децата 
ни и слънцето да огрява винаги лицата ни. Ида 

ни дари с голямо щастие и здраве. 
Желая светла и хубава година! 

Маргарита Киранова 
Председател на Общински съвет Смядово 

Уважаеми съграждани. 
Желая на всички здраве, късмет и 

щастие. 
Нека Новата 2012 година да бъде мирна 

На 

и щастлива! 
Нека 2012 да е красива, като пролетта, 

топла като лятото, благодатна, като 
есента и силна и непреклонна, като 

морето през зимата! 

Честита Нова 2012 година на всички 
жители на община Смядово! 

Йорданка Митева 
Кмет на село Веселиново 

Уважаеми съграждани, 

Честита Нова година! 
Желая на всички успех във всяко 
начинание, късмет и сбъдване на 

всичко за което мечтаете! 
Нека 2012 година бъде щедра към 

всички вас и ви дари с много 
здраве и щастие. 

Милка Иванова 
Кметски наместник на село 

Александрово 
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РАБОТНА СРЕЩА НОВИ ПРОЕКТИ НА ОБЩИНА СМЯДОВО 
На 05.01.2012г . в град София, в Министерството 

на околната среда и водите се проведе работна среща 
м е ж д у представители на Министерството и Кмета на 
о б щ и н а Смядово г-жа Иванка Петрова. На тази среща тя 
докладва за предприетите действия от страна на 
О б щ и н с к а администрация Смядово по изпълнението 
на проекта „Техническа п о м о щ за подготовка на 
инвестиционен п р о е к т закриване , рекултивация и 
м о н и т о р и н г на общинското д е п о за битови отпадъци 
град Смядово", / с 

ПРОДЪЛЖАВА ПРОЕКТ 
"РАЗКРИВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА 

ТРАПЕЗАРИЯ" НА ТЕРИТОРИЯТА НА 
ОБЩИНА СМЯДОВО 

От 1 януари бе подновен договорът за финансиране на 
социалната услуга „Обществена трапезария". Тя стартира от 1 
октомври 2011г. като храната се приготвя и разнася до 
потребителите от Домашен социален патронаж. Проекта се 
финансира от МТСП чрез фонд „Социална закрила". Новият 
договор осигурява финансиране за още четири месеца до края 
на месец април, 2012г. В този етап на проекта има включени 
нуждаещи се лица от гр. Смядово, с. Кълново, с. Веселиново, 
с. Риш, с. Александрово. 

Общо 50 души ще получават питателна, безплатна 
храна, включваща супа, основно ястие и хляб. Средствата за 
храна на ден са 2.20, включващи разход за хранителни 
продукти и режийни разходи. Храната се приготвя в Домашния 
социален патронаж. Ползвателите изказват своето задоволство 
от качеството на храната и отношението на работещите в 
социалния патронаж. Дневното меню се изготвя съобразно с 
всички изисквания за здравословно хранене. 

От програмата се възползват: 
- лица и семейства, които получават месечно 

подпомагане по реда и условията на чл. 9 от Правилника за 
прилагане на закона за социално подпомагане; 

- лица с доказана липса на доходи и близки, които да се 
грижат за тях; 

- самотно живеещи лица и семейства, получаващи 
минимални пенсии; 

- скитащи и бездомни деца и лица. 
Бенефициентите са подбрани от комисия с участието и 

на представител на Дирекция "Социално подпомагане" -
Смядово, /с 

СЪОБЩЕНИЕ 

До 31.01.2012п: 
- лицата, които подлежат на облагане с патентен данък, 
подават данъчна декларация по чл.61Н от ЗМДТ. Формуляри 
се получават и подават в Информационния център на 
Общинска администрация Смядово; 
- плащане на целия размер на патентния данък за 2012 г. с 5% 
отстъпка; 
- плащане на първа вноска на патентния данък за 2012 г.; 
До 30.04.2012г. е срокът за плащане на втора вноска на 
патентния данък за 2012 г.; 
До 31.07.2012г. е срокът за плащане на трета вноска на 
патентния данък за 2012 г.; 
До 30.10.2012г. е срокът за плащане на четвърта/окончателна/ 
вноска на патентния данък, /с 

Общинска администрация Смядово подготвя два нови проекта, с които 
ще кандидатства за финансиране по Проект „Красива България". Първият от 
проектите е за саниране на сградния фонд на Дом за възрастни хора с 
психични разстройства в село Черни връх, община Смядово. Този проект цели 
да се извършат строително ремонтни дейности по сградите на ДВХПР с. 
Черни връх, като се предвижда ремонт на покривните конструкции и саниране 
на сградите. Вторият от проектите е за обновяване на съоръжението за 
безопасност на движението и изграждане на детски площадки в Обединено 
детско заведение „Маргаритка" град Смядово. По този проект се предвижда 
ремонтиране на съществуващото съоръжение за безопасност на движението 
и монтиране на нови съоръжения, съгласно изискванията на нормативната 
уредба за условията и реда за устройството и безопасността на 
площадките за игра. 

Община Смядово усилено работи по Интегриран проект за воден цикъл 
на град Смядово, като се обследва съществуващата канализационна и 
водопроводна мрежа и необходимостта от изграждане на нова такава, както 
и проучване относно най-подходящия терен за изграждане на 
пречиствателна станция за отпадни води. 

Европейски съюз 

Агенция за социално подпомагане 
Дирекция „Анализ, административно и информационно обслужване" 
Проект „Подкрепа за достоен живот" по Схема за предоставяне на 

безвъзмездна 
финансова помощ: BG 051РОО01 -5.2.09„ Алтернативи" 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна 
програма 

„Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския 
социален фонд на Европейския съюз 

България' 

Европейски социален фонд 

ЗА ПО-ДОБЪР ЖИВОТ 
Успешно продължава пъртньорството между Агенция за социално подпомагане и 

Община Смядово в социалната сфера. Усилията дават своя ефект особено силно в развитието 
на социалните услуги и подобряване на благосъстоянието на уязвимите групи. 

В тази посока е и проектът "Подкрепа за достоен живот" осъществяван с финансовата 
подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013, 
съфинансирана от Европейския социален фонд на европейския съюз, изпълняван от община 
Смядово от началото на 2011 година. Този проект вече почти една година спомага за 
създаване на заетост и повишаване на професионалната квалификация и опит на лица, 
посредством предоставяне на услуги за хора с трайни увреждания. 

Проектът е изключително полезен и се развива много успешно. В момента по него 
работят 20 лични асистенти, които обслужват 20 потребители на социални услуги. 

С този проект се постига една от целите на социалната политика - услугата „Личен 
асистент"спомага болните хора да не попаднат в институции, а да останат в домовете си. 

Индивидуалният бюджет за всяко нуждаещо се от услугата лице е определян, въз 
основа на оценка на потребностите, в която активна роля има лицето с трайно увреждане (или 
негов представител). 

Много са ползите от този вид социални проекти и те са изключително добре приети от 
хората в общината. Интересът към тази услуга е голям от лица, нуждаещи се от грижи. 

Този проект дава шанс на голям брой наши съграждани да заживеят по-добре, да бъдат 
активни и да вземат самостоятелни решения за организиране на ежедневието и живота си. 

Това е и начин да се предотврати настаняването им в институции, каквато е и 
тенденцията при предоставянето на социални услуги. 

Не на последно място по този начин се създават нови работни места в сектора на 
социалните услуги и развитие на социалната икономика, /с 

Инвестира във вашето бъдеще! 
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РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СМЯДОВО ОТ ПРОВЕДЕНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА 22.12.2011Г. 
РЕШЕНИЕ № 13 

Общински съвет - Смядово приема 
Правилник за организацията и дейността на 
общинския съвет, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската 
администрация мандат 2011 - 2015 година. 

РЕШЕНИЕ № 14 

1. Общински съвет - Смядово дава съгласие 
Община Смядово да подаде проектно 
предложение: „Интегриран проект за воден цикъл 
на гр. Смядово" по процедура за директно 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
референтен № BG161PO005/11/1.12/02/25 
„Подобряване и развитие на инфраструктурата за 
питейни и отпадъчни води в агломерации между 
2000 и 10000 екв.ж." към Приоритетна ос 1 на 
Оперативна програма „Околна среда" 2007-2013г. 
2. Потвърждава, че дейностите по проекта 
отговарят на Стратегическа цел 2: 
„Възстановяване и изграждане на модерна 
инженерно-техническа и екологична 
инфраструктура с цел подобряване на условията 
на живот в Община Смядово" и конкретно 
приоритетна цел 2.1. „Усвояване на нови 
водоизточници, подновяване на 
водоснабдителните и доизграждане на 
канализационните мрежи, рехабилитация на 
съоръженият към тях " от Плана за развитие на 
Община Смядово за периода 2007-2013г. 
3. Упълномощава кмета на община Смядово 
да извърши всички необходими действия по 
изготвянето и представянето на проектното 
предложение, съгласно „Изисквания към 
подготовката на инвестиционни проекти за 
агломерации между 2 000 и 10 000 е.ж. по 
приоритетна ос 1 на ОПОС" и всички приложими 
документи за кандидатстване. 

РЕШЕНИЕ №15 

1. Увеличава приходите на Община Смядово 
в § 40-00 „Приходи от продажба на общинско 
имущество" с 7 372 лв., и ги разпределя по 
параграфи. 

2. Увеличава разходите в Дейност 122 
„Общинска администрация" §51-00 Основен 
ремонт" с 7 372 лв. 

РЕШЕНИЕ № 16 

Общински съвет Смядово приема 
предложението за корекция на Поименния списък 
и Разчета за финансиране на капиталовите разходи 
в Община Смядово през 2011г., съгласно 
Приложение №3. 

РЕШЕНИЕ №17 

Общински съвет град Смядово дава 
съгласие за прехвърлянето на 3 600,00/три хиляди и 
шестотин/лева бюджетни средства по сметката, 
обслужваща проекта, необходими за изпълнението 
на дейностите по проект "Повишаване на 
енергийната ефективност на образователната 
инфраструктура в Община Смядово, съпътстваща 
устойчиво развитие". 

РЕШЕНИЕ №18 

Общински съвет град Смядово дава 
съгласие за прехвърлянето на 8 902,00/осем хиляди 
деветстотин и два/лева бюджетни средства по 
сметката обслужваща проекта, необходими за 
изпълнението на дейностите по проект „Подмяна 
на водопровод от ок.68 до ок.195 в село Веселиново 
и водопровод от ок.106 до ок.90 в село Кълново, 
общ.Смядово". 

РЕШЕНИЕ №19 

1. Общински съвет Смядово определя за 
пълномощен представител в Асоциация общински 
гори ИВАНКА ПЕТРОВА НИКОЛОВА - Кмет на 
Община Смядово. 
2. Общински съвет Смядово определя за заместник 
пълномощен представител в Асоциация общински 
гори ДИМИТРИНА ИВАНОВА МАРИНОВА - гл. 
специалист еколог в Община Смядово. 

1. 
РЕШЕНИЕ № 20 

Местната комисия за уреждане правата на 

граждани с многогодишни жилищно-спестовни 
влогове, изградена на основание чл. 8, ал. 2 от 
ЗУПГМЖСВ се състои от 5/пет/ члена. 
2. Общински съвет Смядово освобождава от 
състава на Местната комисия за уреждане правата на 
граждани с многогодишни жилищно-спестовни 
влогове, изградена на основание чл. 8, ал. 2 от 
ЗУПГМЖСВ - Василка Найденова Недялкова. 
3. Общински съвет Смядово определя за 
Председател на Местната комисия за уреждане 
правата на граждани с многогодишни 
жилищно-спестовни влогове Елка Петева Кайкова -
представител на Община Смядово. 

4. Състава на Местната комисия е както следва: 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Елка Петева Кайкова -
представител на Община Смядово, телефон за 
контакти: 05351-2033 
Секретар: Янка Илиева Димитрова - представител 
на граждани с доказани жилищни нужди, телефон за 
контакти: 05351-2120 
Членове: 1. Иван Янакиев Кавръков - юрист, 
представител на Община Смядово, телефон за 
контакти: 05351-2130 
2. Елена Желязкова Пенева - представител на Банка 
ДСК ЕАД, телефон за контакти: 05351-2116 
3. Борислав Асенов Борисов - представител на 
Общински съвет Смядово, телефон за контакти: 
05351-3066. 

РЕШЕНИЕ № 21 

1. Общински съвет - град Смядово извършва 
следните промени по прихода и разхода по пълна 
бюджетна класификация. 

РЕШЕНИЕ № 22 

Общински съвет Смядово отпуска финансова помощ 
в размер на 500лв. на Цвета Александрова 
Кукоркова, адрес: гр. Смядово, общ. Смядово, ул 
„Зайчар" №6. 

МАРГАРИТА КИРАНОВА 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

З А П О В Е Д 
№ 11/10.01.2012 г. 

На основание чл.44, ал.2 от Закона за 
местното самоуправление и местната 
администрация и във връзка с Протокол № 
1/09.01.2012 г. от проведено заседание на 
Постоянната общинска епизоотична 
комисия, определена със Заповед № 
667/27.12.2011 година на Кмета на Община 
Смядово се нарежда: 
1. В срок до 20.01.2012 година да се 
извърши преброяване на домашните 
птици, други видове птици, отглеждани на 
закрито на територията на Община 
Смядово. 
2. Организацията и контрола по 
изпълнение на т.1 да се осъществи от 
кметовете на населените места чрез 
използване на лицата, назначени по ОП 
„Развитие на човешките ресурси". 
3. Всеки собственик на птици да 
предостави точна информация за 
притежаваните от него животни, 
включваща брой и вид птици, като 
удостоверява това с подпис. 
4. Данните от преброяването на 
птиците да се вписват в табличен вид, 
съдържащ трите имена на собственика, 
адрес, видове и брой птици и подпис, като 
същите се предоставят за служебно 
ползване на официалния ветеринарен 
лекар от Община Смядово. 

5. Всички домашни птици на 
територията на Община Смядово да се 
отглеждат само в закрити помещения, като 
не се позволява напускането на обектите. 
6. Собствениците на домашни птици и 
на други птици, отглеждани на закрито: 
- да не допускат излизането на 
птиците извън дворовете; 
- да не допускат контакт между 
домашни и диви птици; 
- да създадат условия за разделно 
отглеждане на домашни патици и гъски от 
други видове домашни птици; 
- да съхраняват фуража в закрити 
помещения; 
- да поставят точки за дезинфекция на 
входовете и изходите на сградите за 
домашни и други видове птици, 
отглеждани на закрито; 
- да информират незабавна 
обслужващите ги ветеринарни лекари или 
кмета на населеното място при отклонение 
в здравословното състояние на 
отглежданите птици или повишаване на 
смъртността. 
7. Ветеринарните лекари, обслужващи 
ветеринарномедицинските участъци в 
Община Смядово, както и официалния 
ветеринарен лекар да осъществяват 
постоянен ветеринарномедицински 
контрол в птицевъдните обекти за спазване 
на мерките за биосигурност. 
8. Кметовете на населените места от 

Община Смядово да осъществяват 
стриктен контрол по отношение 
недопускане свободното движение на птици 
извън дворовете и при констатиране на 
нарушения да се съставят актове за 
установяване на административни 
нарушения по реда на Наредба № 1 за 
поддържане и опазване на обществения 
ред, чистотата и общинското имущество на 
територията на Община Смядово. 
9. Собствениците на птицевъдни 
обекти, кметовете на населените места да 
уведомяват незабавно официалния 
ветеринарен лекар от Община Смядово на 
телефони: 0882469667 и 0888671707 при 
възникване на случаи на повишена 
смъртност при домашни птици или 
открити умрели диви прелетни птици. 
10. ТП „ДГС-Смядово" да уведомява 
незабавно ветеринарните лекари, 
обслужващи ветеринарномедицинските 
участъци в Община Смядово или 
официалния ветеринарен лекар при 
откриване на трупове от умрели прелетни 
диви и водоплаващи птици. 
11. Да се уведоми управителя на БТ 
„Валентин Василев 62", собственик на 
изградена птицеферма в гр.Смядово 
относно спазване на мерките за 
предотвратяване възникването и 
разпространението на инфлуенца по 
птиците в общината. 
12. Да се информира населението от 

Община Смядово чрез информационния 
бюлетин „Смядово" и общинския 
радиовъзел за настоящата заповед в 
изпълнение на решенията на постоянната 
общинска епизоотична комисия. 
13. Да се организират работни срещи с 
участието на представители от ТП 
„ДГС-Смядово" и кметовете на населените 
места от Община Смядово, които 
съвместно да определят подходящи райони, 
в които да се отглеждат свинете от 
източнобалканската порода и нейните 
кръстоски на територията на Община 
Смядово. 
14. Кметовете на населените места да 
представят в общинска администрация, 
гр.Смядово списъка с районите по т.13 в 
срок до 25.01.2012 година. 
15. При представяне на списъците по 
т.14 да се проведе заседание на постоянната 
общинска епизоотична комисия, която е 
компетентния орган за одобряване на 
районите, в които могат да бъдат 
отглеждани при пасищни условия свинете 
от източнобалканската порода и нейните 
кръстоски. 
16. Във връзка с изпълнение на точки 
13 ,14 и 15 от настоящата заповед да бъдат 
уведомени директора на ТП 
„ДГС-Смядово" и кметовете на населените 
места or Община Смядово. 
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ГРАД СМЯДОВО 
ОБЛАСТ ШУМЕН 
ПЛ. "КНЯЗ БОРИС Г '№2 

Телефон: 05351 2033,05351 2120,05351 2130 
Факс: 05351 2226 
E-mail: obshtina_smiadovo@abv.bg 

www.smyadovo.bg 

РАБОТНО ВРЕМЕ 8:00 -12:00 и 13:00 -17:00 часа 
КМЕТ 
ПРИЕМЕН ДЕН 

ИВАНКА ПЕТРОВА НИКОЛОВА 
СРЯДА 8:00 - 12:00 

ЗАМЕСТНИК-КМЕТ ИВАН ЙОРДАНОВ КЮРКЧИЕВ 
ПРИЕМЕН ДЕН ПЕТЪК 8:00 -12:00 

I I 

Let's clean 
The Balkans 

'Да изчистим България": Маркирай място 
за почистване! 

След като всички 28 областни администрации подкрепиха най-мащабната обществената кампания у нас "Да изчистим България", 
партньори на проекта вече са и над 200 български общини. 

Община Смядово също ще се включи в тази кампания. Идеята е с помощта на всички граждани на общината да се набележат 
най-мръсните зони в нашия регион, а с помощта на ръководството на общината ще се създаде организация за почистването им през 
пролетта на следващата година. 
2012-а е годината на световното почистване. Повече от 100 държави в цял свят ще подкрепят инициативата "Let's do it world!". Ние също ще 
се включим в глобалното почистване на планетата с кампанията "Да изчистим България за един ден!" 

Датата е 12 май. 
Досега са маркирани 2 хиляди незаконни сметища и замърсени зони в цяла България. 12 хиляди българи вече са помогнали чрез 

интернет-страницата на кампанията да бъдат локализирани мръсните места. 
325 организации са заявили, че ще организират акции за почистване, а над 2 500 души са се регистрирали на сайта като 

индивидуални доброволци. 
В цялата страна кампанията се радва на огромна подкрепа. Много са активни хората и включването на всеки един от нас ще я 

направи наистина успешна през 2012 г. 
Кампанията по маркиране продължава. 

Обръщаме се към всички вас с молба за предоставяне на информация за замърсени терени, като е необходимо тя да бъде в писмен 
вид с описание на точното местоположение на замърсената площ. 

Община Смядово набира и желаещи да се включат с доброволен труд в кампанията. Всички доброволци могат да заявят желанието 
си за участие в кампанията в Информационен център на Община Смядово, /с 
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