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Издание на Общинска администрация Смядово 

Брой 4(140), Година VI, 23 февруари 2012г. Разпространява се безплатно 
3 март - Национален празник на България 

3 март е най-значимият национален празник в България. Ден, в който всички българи празнуват 
освобождаването на родината им от петвековното османско робство. 

На този ден през 1878 г. в Сан Стефано, тогава малко рибарско селце близо до Истанбул, се подписва 
предварителният мирен договор между Русия и Османската империя. Този договор слага край на Руско-турската 
война и донякъде урежда статута на новообразуваната българска държава. 

За първи път датата се чества през 1880 г. Тогава се празнувал Ден на възшествието на престола на 
император Александър II и заключение на Санстефанския мирен договор. 

ОБЩИНА СМЯДОВО отправя покана към всички жители и гости на град Смядово и общината да 
присъстват на празничен концерт по повод националния празник на 3 март 2012г. от 11:00 ч. на пл. Княз 

Борис I /пред сградата на Община Смядово/. 
ЗАПОВЯДАЙТЕ ДА ПРАЗНУВАМЕ ЗАЕДНО! 

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, 

На 3 март 1878г., преди 134 години се ражда 
българската свобода. След векове на 
подтисничество България отново има свое знаме, 
герб, парламент и армия - имаме държава. 

Никоя друга дата в българската история не 
е така величава като 3 март. 

На този ден ние отдаваме нашата 
признателност към всички отдали живота си за 
свободата на България. 

С преклонение поднасяме цветя пред 
паметниците на признателността към героизма на 
величавите българи. 

На този ден ние черпим сили от техния 
героизъм, за да посрещнем смело 
предизвикателствата на днешна България. 

Честит празник! 

Иванка Петрова 
Кмет на община Смядово 

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, 

3 март 1878 година е начало на най-новата 
българска история. 134 години след освобождението 
ни от османско робство, България празнува 
националния си празник като свободна европейска 
държава. 

Поклон пред паметта на героите от цяла 
Европа, пожертвали живота си за свободата на 
България. 

Мъдростта от миналото е нашата сила днес. 
А уроците на историята трябва да се помнят. Те 
трябва да бъдат нашият стимул да бъдем истински 
българи и достойни граждани. За да пишем 
историята си с непоколебимостта и куража, които 
сме доказали, че притежаваме през вековете, смело 
вперили поглед в бъдещето. 

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК! 
МАРГАРИТА КИРАНОВА 

Председател на Общински съвет Смядово 

ПРАВИЛА ЗА ПОВЕДЕНИЕ И 
ДЕЙСТВИЕ ПРИ 
НАВОДНЕНИЕ 

НАВОДНЕНИЕТО е природно 
бедствие, при което временно се 
залива земна местност или 
територия с огромно количество 
вода, вследствие на повишаването 
на нивото на водните басейни и 
речните корита. Причините за 
повишаването на нивото на тези 
водни басейни могат да бъдат 
различни - интензивни валежи или 

снеготопене, скъсване на язовирна 
стена, разрушаване на диги, високи 
вълни или човешка дейност. 
Наводненията могат да нанесат 
значителни щети в населени места, 
на сгради, коли, мостове, пътища и 
транспортна инфраструктура, 
При наводнения може да бъде 
застрашени, вашия живот или 
имуществото Ви. 
При опасност от наводнение ще 
бъдете известени, чрез изградените 
системи за ранно предупреждение и 
оповестяване, други определени 

сигнали за населеното място или 
средствата за масово осведомяване. 
Следете съобщенията по радиото, 
телевизията, местни радиовъзли и 
изпълнявайте конкретните 
указания, съобразно създадената 
ситуация. 
Спазвайте указанията и реда 
установен от органите на 
изпълнителната и местна власт и 
спасителните екипи. 

КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ 
ПРЕДВАРИТЕЛНО 

139 години от гибелта на 
Васил Левски 

Васил Левски! За апостола на 
българската свобода могат да се напишат и 
кажат много неща, много от които вече са 
написани или казани. Да се пише за Левски е 
трудна задача, защото той е образ, дълбоко 
запечатан в съзнанието на всеки българин. 
Името му е синоним на свободата, на 
пълното себеотдаване, на дълбоката вяра в 
революционните идеали. 

Неговият силен характер, будният 
ум, несломимият дух и неизмеримата му 
смелост са го направили безсмъртен. 
Животът и делото на Васил Левски е 
изследвано от много учени историци и 
творци и въпреки всичко той остава 
загадка. 

Васил Кунчев е роден в обикновено 
българско семейство, в такова, каквото са 
родени хиляди други българи, отдали 
живота си за свободата на България. 
Неговото образование е било същото като 
на всички останали момчета по онова време 
учили в килийни училища, и въпреки всичко 
Васил Левски е различен. 

Неговата силна любов към 
Свободата, пълното отдаване за благото и 
свободата на изстрадалия българския народ 
го превръщат в Апостол на свободата. 

Безброй са мъжете загинали в 
името на свободата, но нейният апостол е 
един - Васил Иванов Кунчев! 

Левски е не само национален 
герой - той е философия, пример, който 
никога не бива да се забравя... 

Осведомете се за риска от 
наводнения за населеното място, в 
което живеете или работите. 
Потърсете информация от 
общината или кметството за 
районите, които е възможно да 
бъдат залети. Информирайте се за 
най-близкото безопасно място, 
най-късия и безопасен маршрут, по 
които трябва да се евакуирате. 
Ако вашето жилище, 
селскостопанска сграда или друг 
имот се намират в непосредствена 
близост до река ... прод. на 3 стр. 
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Решения на Общински съвет Смядово от заседанието на 17.02.2012г. 
РЕШЕНИЕ №38 

1. Приема План за работата на Общински 
съвет Смядово за календарната 2012г. 

РЕШЕНИЕ №39 

1. Общински съвет Смядово одобрява 
общата численост и структура на 
Общинска администрация Смядово, 
считано от решението на Общински съвет. 

РЕШЕНИЕ №40 

1. Приема уточнения годишен план 
на бюджета за 2011г. по приходната и 
разходната част, по функции и дейности, 
както следва: 
1.1 по прихода - 4 608 647лв. 
/разпределени по параграфи, съгласно 
Приложение №1/; 
1.2 по разхода - 4 608 647лв. 
/разпределени по функции, дейности и 
видове разходи, съгласно Приложение № 
21; 
2. Приема отчета за изпълнение на 
бюджета за 2011г., както следва: 
2.1 по прихода - 4 059 805лв. / 
разпределени по параграфи, съгласно 
Приложение №1/; 
2.2 по разхода - 4 059 805лв. 
/разпределени по функции, дейности и 
видове разходи, съгласно Приложение №2/ 
3. Приема окончателния годишен 
план и отчета за изпълнение на 
извънбюджетни сметки и фондове за 2011 
г./съгласно Приложение №3/. 
4. Приема отчета за състоянието на 
общинския дълг за 2011г. /съгласно 
Приложение №4/. 
5. Приема бюджета за 2012г. както 
следва: 
5.1 по прихода в размер на 4 046 065 
лв. съгласно Приложение №1/ 
5.1.1 приходи за държавни дейности в 
размер на 2 964 725лв., в т.ч.: 
5.1.1.1 обща субсидия за делегирани 
дейности в размер на 2 669 644лв.; 
5.1.1.2 преходен остатък от 2011г. в 
размер на 100 161лв.; 
5.1.2 Приходи за местни дейности и за 
дофинансиране на делегирани дейности в 
размер на 1 081 340лв., в т.ч.: 
5.1.2.1 данъчни приходи в размер на 126 
300лв.; 
5.1.2.2 неданъчни приходи в размер на 
348 500лв.; 
5.1.2.3 обща изравнителна субсидия в 
размер на 475 200лв.; 
5.1.2.4 целева субсидия за капиталови 
разходи за местни дейности в размер на 91 
500лв. /съгласно Приложение №3/; 
5.1.2.5 преходен остатък от 2011г. в 
размер на 100 161лв.; 
5.1.2.6 средства за зимно поддържане и 
снегопочистване на общински пътища 10 
300лв.; 
5.1.2.7 предоставен трансфер от 
бюджетната сметка на извънбюджетната 
сметка в размер на -70 621лв. за: 
- проект „Повишаване енергийната 
ефективност на образователната структура 
в Община Смядово, съпътстваща 
устойчиво развитие" - 26 498лв.; 
- проект „Корекция на река 
Смядовска с укрепване на бреговете - 1-ви 
етап от км.3+923 до км.4+038.35 и П-ри 
етап от км.4038.35 до км.4+170.44" - 31 
537лв.; 
- проект „Училищен плод" - 911лв.; 
- ОП "Развитие на човешките 
ресурси" - 2 927лв. 
- Проект „Повишаване качеството 

на живот и създаване на условия за 
развитие на местния бизнес в община 
Смядово, чрез реконструкция на читалище 
„Братство" - 8 748лв. 
5.2 по разходите в размер на 4 046 065 
лв., разпределени по функции, групи, 
дейности и параграфи /съгласно 
приложение №2/, в т.ч. 
5.2.1 за делегирани държавни дейности 
в размер на 2 964 725лв., от тях: 
5.2.1.1 от държавни трансфери - 2 669 
644лв.; 
5.2.1.2 от преходен остатък от 2011 г. -
295 081лв.; 
5.2.2 за местни дейности и 
дофинансиране в размер на 1 081 340лв.; 
5.2.2.1 дофинансиране на делегираните 
държавни дейности в размер на 13 260лв. 
за дейност 322 „Общообразователни 
училища" — 8 260лв. 
за дейност 532 „Програма за временна 
заетост" - 5 000лв. 
6. Приема план-сметките на 
извънбюджетните фондове за 2012г., 
съгласно /Приложение №4/. 
7. Приема бюджета на Община 
Смядово и по агрегирани бюджетни 
показатели, съгласно Приложение №12 на 
МФ. /Приложение №5/ 
8. Приема разчети за някои целеви 
разходи, както следва: 
8.1 членски внос за НСОРБ - 1 200 
лв.; 
8.2 помощи по решение на общински 
съвет - 7 000лв.; 
8.3 разходи за подпомагане на 
погребения, съгласно чл.35 от ПМС № 
367/29.12.2011г. в размер на 2 000 лв. 
8.3.1 общински съвет дава съгласие да 
бъдат подпомагани разходите за 
погребения на самотни, без близки и 
роднини, бездомни, безпризорни, 
настанени в заведения за социални услуги 
и регистрирани в службите за социално 
подпомагане лица; 
8.3.2 в помощта по разходите за 
погребения се включват издаване на 
смъртен акт, некролог, ковчег, превоз на 
покойника, надгробен знак, изкопаване и 
заравняване на гроба на обща стойност до 
200лв.; 
8.4 издръжка на клубове на 
пенсионера и клуб на инвалида - 3 200лв.; 
8.5 средствата за социално-битово и 
културно обслужване на персонала в 
бюджетните дейности в размер до 3% 
върху плановите средства за работни 
заплати на лица, назначени по трудови 
правоотношения /чл.32 ал.2 от ПМС № 
367/29.12.2011г./; 
8.6 Лимит за представителните 
разходи на кмета на общината в размер на 
500лв., от издръжката на местна дейност 
122 „Общинска администрация" /чл.13 т.З 
от ПМС №367/29.12.2011г./; 

9.1 Утвърждава на основание чл.29 от 
ПМС №367/29.12.2011г. списък на 
длъжностите, които имат право на 
транспортни разходи, както следва: 
• Учители; 
• Работещи в Общинска 
администрация; 
• Работещи в Други дейности по 
здравеопазването; 
• Работещи в Дневен център гр. 
Смядово 
9.1.1 съгласно Наредбата за заплащане на 
превозните разноски на работниците и 
служителите/изм. ДВ бр. от 1985г./ 
общините може да компенсират до 100% 
от цените на абонаментните карти по жп 
транспорт и до 85% по автомобилния 
транспорт. 
9.1.2 Упълномощава кмета на общината да 

утвърди поименен списък на лицата по т. 
9.1.; 

9.2 Общински съвет утвърждава 
изплащането на 100% транспортни разходи 
на учениците над 16 годишна възраст в 
рамките на територията на общината. 
10. Общински съвет Смядово/съгл. чл.28 
ал.1 от Закона за общинските бюджети/ 
определя Второстепенните разпоредители 
с бюджетни кредити: 
1. СОУ „Св. Св. Кирил и Методий", гр. 
Смядово; 
2. ОУ „Христо Ботев", село Янково; 
3. ОУ „Васил Априлов", село Риш. 

10.1 Дава право на Второстепенните 
разпоредители с бюджетни кредити, 
работещи по системата на делегирани 
бюджети, да реализират собствени приходи 
от такси, цени на услуги и управление на 
общинска собственост. 

10.2 Второстепенните разпоредители 
с бюджетни средства, работещи по 
системата на делегирани бюджети да 
коригират служебно през 2012г. със 
събраните собствени приходи, приходната 
и разходната част на съответните дейности 
в частта за дофинансиране. 
10.3 Второстепенните разпоредители да 
уведомяват ежемесечно първостепенния 
разпоредител за направените през месеца 
вътрешни компенсирани промени и 
получени трансфери от други бюджети. 
11.1 При възникване на временен недостиг 
на средства за финансиране на местни 
дейности в процеса на изпълнение на 
общинския бюджет за 2012г. дава право на 
кмета на общината да ползва заем от 
извънбюджетните средства и фондове на 
общината. 
11.2 Дава съгласие временният недостиг на 
средства по извънбюджетната сметка за 
финансиране на проекти по Оперативни 
програми да се покриват от временни 
безлихвени заеми от бюджетни и 
извънбюджетни сметки до 
възстановяването им от Управляващия 
орган. 
12.1 В изпълнение на т.9 от Решение № 
265/29.04.2011г. на Министерски съвет, 
кметът на общината определя числеността 
на персонала за делегираните от държавата 
дейности по образованието с изключение 
на училищата, които прилагат система на 
делегиран бюджет, в рамките на 
средствата, определени по единни 
разходни стандарти; 
13.1 В изпълнение на т.10 от Решение № 
265/29.04.2011г. на Министерски съвет, 
кметът на общината определя числеността 
на персонала за делегираните от държавата 
дейности в специализираните институции 
и социални услуги в общността в 
съответствие с длъжностите по 
утвърдените от министъра на труда и 
социалната политика методика за 
предоставяне на социални услуги, в 
рамките на средства, определени по 
единни разходни стандарти; 
14.1 Определя 41,5 бройки численост на 
персонала в Общинска администрация на 
основание чл.21 ал.1 т.2 от ЗМСМА и т.8 
от Решение №265/29.04.2011г. 
15.1 Общински съвет утвърждава 
средствата за работни заплати по параграф 
01-01, разпределени по месеци и 
численост на персонала в Община 
Смядово /Приложение №6/. 
16.1 Задължва кмета да разпредели и 
утвърди одобрените средства по 
общинския бюджет по пълна бюджетна 
класификация, по тримесечия и по месеци. 
17.1 Упълномощава кмета: 

17.1.1 Да определи 
месечни лимити за финансиране на 

делегираните държавни дейности, 
съгласно чл.13 ал.1 от ЗДБРБ за 2012г. 

Първо тримесечие - 30 на сто; 
Второ тримесечие - 25 на сто; 

Трето тримесечие - 20 на сто; 
Четвърто тримесечие - 25 на сто. 

17.1.2 При икономически 
и финансови показатели, водещ до оценка 
и прогнози за по неблагоприятно развитие 
на икономиката от очакваното, след 
намаляване от Министерския съвет на 
нелихвените разходи и предоставени 
трансфери под утвърдения им размер, 
същите да бъдат намалени по съответните 
бюджети. 
17.1.3 В случаи на неритмично 
постъпление и неизпълнение на 
собствените приходи по бюджета през 
годината, финансирането на съответните 
разходи в рамките на одобрените 
бюджетни кредити да се извършва до 
общия ред на постъпленията. 
17.1.4 Да информира тримесечно 
общинския съвет в подходяща форма за 
вида, размера и причините за 
просрочените задължения, в случай на 
натрупани просрочени задължения над 
10% спрямо собствените приходи. 
18.1 възлага на кмета на общината: 
18.1.1 да определи конкретните права и 
отговорности на второстепенния 
разпоредител с бюджетни кредити. 
18.1.2 Да ограничава или спира 
финансиране на бюджетни организации и 
звена при нарушаване на бюджетната и 
финансова дисциплина и разписаните 
правила по актуализираната Система за 
финансово управление и контрол. 
18.1.3 Да отразява служебно промените по 
общинския бюджет с размера на 
постъпилите и разходваните средства от 
дарения и спонсорства и в съответствие с 
волята на дарителя, донора. 
19.1 При спазване на общия размер на 
бюджета, Общински съвет Смядово 
предоставя на кмета на общината следните 
правомощия/чл.27 ал.1 от ЗОБ/ 
19.1.1 Да изменя размера на бюджетните 
кредити за различните видове разходи в 
обема на общинските разходи на една 
бюджетна дейност, без средствата за 
заплати, осигурителни вноски и стипендии 
в частта за делегираните от държавата 
дейности. 
19.1.2 Да прехвърля бюджетни кредити за 
различни видове разходи в една дейност 
или от една дейност в друга в границите на 
една бюджетна група, без да изменя общия 
й размер в частта за местните дейности. 
19.1.3 Да кандидатства за средства по 
структурни и други фондове на ЕС, по 
национални програми и други източници 
за реализиране на годишните цели на 
общината за изпълнение на общинския 
план за развитие. 
19.1.4 Да кандидатства за средства от 
централния бюджет и други източници за 
съфинансиране на общински програми и 
проекти. 
19.1.5 Да разработва и възлага 
подготовката на общински програми и 
проекти за осигуряване на алтернативни 
източници на средства за реализиране на 
определени годишни цели на общината. 

РЕШЕНИЕ №41 

1. Приема Наредба за отпускане на 
еднократни финансови помощи на жители 
на община Смядово. 

продължава на стр.З 
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РЕШЕНИЕ №42 

1. Приема Наредба за организацията и 
дейността на клубовете за пенсионерите и 
инвалидите в община Смядово. 

РЕШЕНИЕ №43 

1. Община Смядово да сключи договор за 
кредит с „Фонд за органите на местното 
самоуправление в България - ФЛАГ" ЕАД, 
по силата на който да поеме дългосрочен 
общински дълг с цел реализация на проект: 
„Повишаване качеството на живот и 
създаване на условия за развитие на 
местния бизнес в Община Смядово, чрез 
реконструкция на читалище - „Братство", 
финансиран от Програма за развитие на 
селските райони 2007 - 2013 г. по мярка 321 
„Основни услуги за населението и 
икономиката в селските райони" при 
следните основни параметри: 

• Максимален размер на дълга - 424 
442,80 (четиристотин двадесет и четири 
хиляди и четиристотин четиридесет и два 
лева и осемдесет стотинки); 
• Валута на дълга - лева; 
• Вид на дълга - дългосрочен дълг, 
поет с договор за общински заем; 
• Условия за погасяване: 
- Срок на погасяване - до 14 месеца, 
считано от датата на подписване на 
договора за кредит, с възможност за 
предсрочно погасяване изцяло или на 
части, без такса за предсрочно погасяване. 
- Източници за погасяване на главницата 
- чрез плащанията от Държавен фонд 
„Земеделие" съгласно Договор за 
безвъзмездна финансова помощ № 
27/321/00790/20.12.2010г. и по реда на 
Постановление № 81 от 23 април 20Юг.; 
• Максимален лихвен процент -
шестмесечен EURIBOR плюс максимална 
надбавка от 4.715%; 
• Други такси, наказателни лихви, 
неустойки и разноски — съгласно ценовата 
политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата 
банка 
• Начин на обезпечение на кредита: 
- Учредяване на залог върху вземанията 
на Община Смядово по Договор за 
безвъзмездна помощ № 
27/321/00790/20.12.2010п, сключен между 
Община Смядово и Държавен фод 
„Земеделие", 
- Учредяване на залог върху вземанията 
на Община Смядово, произтичащи от 
наличност по банкова сметка, 
представляваща средства от възстановен 
данък върху добавената стойност във 
връзка с изпълнението на горепосочения 
проект по Договор за безвъзмездна помощ 
27/321/00790/20.12.2010п, сключен между 
Община Смядово и Държавен фонд 
„Земеделие" и 
- Учредяване на залог върху 
собствените приходи на общината по член 6 
от Закона за общинският дълг; 

2. Възлага и делегира права на 
Кмета на Община Смядово да подготви 
искането за кредит, да го подаде в клон на 
Управляващата банка - „Уникредит 
Булбанк" АД, да подпише договора за 
кредит и договорите за залог, както и да 
извърши всички останали необходими 
правни и фактически действия за 
изпълнение на решението по т. 1. 

РЕШЕНИЕ №44 

1. Дава съгласие Община Смядово да 
кандидатства за безлихвен заем от 
Предприятието за управление на 
дейностите по опазване на околната среда 
(ПУДООС) за изплащане на 

възнаграждение по Договор № 
106/24.03.2009г. за „Изграждане на обект 
екотуристически маршрут до местността 
„Софрата" и „Скока", с. Веселиново с 
подобект „Рехабилитация на съществуващ 
общински полски път за достъп до 
водопада" в размер на 59 325.00 
лв.(петдесет и девет хиляди триста 
двадесет и пет лева и нула стотинки) със 
срок на погасяване 4 години, разпределени 
на 4 равни вноски, считано от датата на 
подписване на договора за безлихвен заем. 
Начин на обезпечаване на общинския дълг 
по безлихвения заем чрез подписване на 
„Запис на заповед". 

2. Упълномощава кмета на община 
Смядово - Иванка Петрова Николова да 
подпише в ПУДООС запис на заповед, 
като обезпечение на отпуснатия заем за 
изплащане на възнаграждение по Договор 
№106/24.03.2009г. за „Изграждане на 
обект екотуристически маршрут до 
местността „Софрата" и „Скока", с. 
Веселиново с подобект рехабилитация на 
съществуващ общински полски път за 
достъп до водопада". 
3. Възлага и делегира права на Кмета на 
Община Смядово да подготви молба за 
отпускане на безлихвен заем до ПУДООС 
и подпише договора за безлихвен заем, 
както и да извърши всички останали 
необходими правни и фактически 
действия за изпълнение на решението по 
т.1. 

РЕШЕНИЕ №45 

1. Общински съвет Смядово приема 
Отчета на Местната комисия за борба 
срещу противообществените прояви на 
малолетните и непълнолетните при 
Община Смядово за 2011г. 

РЕШЕНИЕ №46 

1. Общински съвет Смядово приема отчет 
и поименен списък за състоянието на 
общинската собственост и резултатите от 
нейното управление през 2011г. по видове 
и категории обекти, съгласно 
приложението. 

РЕШЕНИЕ №47 

1. Общински съвет Смядово дава съгласие 
да бъдат опростени дължимите държавни 
вземания на Минка Христова Ангелова, 
адрес: гр. Смядово, общ. Смядово, ул. 
„Брезник"№6. 

РЕШЕНИЕ №48 

1. Общински съвет Смядово одобрява 
командировките на Иванка Петрова 
Николова - кмет на община Смядово за 
периода 04.11.2011-31.12.2011г. 

РЕШЕНИЕ №49 

1. Общински съвет Смядово отпуска 
финансова помощ в размер на 200лв. за 
погребението на Валентина Белева 
Димитрова. 

РЕШЕНИЕ №50 

1. Общински съвет Смядово отпуска 
финансова помощ в размер на 200лв. за 
погребението на Митко Димитров Събев. 

РЕШЕНИЕ №51 

1. Общински съвет Смядово отпуска 
финансова помощ в размер на 200лв. на 
Стоян Николов Янев, адрес: гр. Смядово, 
общ. Смядово, ул. „Зайчар"№13. 

РЕШЕНИЕ №52 

1. Общински съвет Смядово отказва 
отпускането на финансова помощ на 
Живка Иванова Драгнева, ЕГН 
4405198837, адрес: гр. Смядово, общ. 
Смядово, ул. „Русалка"№ 10. 

РЕШЕНИЕ №53 

1. Общински съвет Смядово отпуска 
финансова помощ в размер на 300лв. на 
Петър Иванов Дамянов, адрес: с. Янково, 
общ. Смядово, ул. „Батак"№5 за 
провеждане на необходимото лечение. 

2. Кметът на населеното място да проведе 
контрол по разходване на отпуснатата 
финансова помощ. 

РЕШЕНИЕ №54 

1. Общински съвет Смядово отхвърля 
докладна записка №142/16.02.2012г. 
относно отпускане на еднократна 
финансова помощ по подадена молба от 
лицето Добринка Генчова Накова, адрес: с. 
Александрово, общ. Смядово, ул. 
„Шипка"№2. 

РЕШЕНИЕ №55 

1. Общински съвет Смядово сформира 
временна комисия в състав: 
Председател: Лиляна Кайрякова 
Заместник-председател: Стоян Шайков 
Секретар: Борислав Борисов 
Членове: Д-р Димитър Баев 

Михал Жечев 

2. Комисията да извърши проверка за 
законосъобразността и целесъобразността 
на извършените ремонти на площад 
автогара, тротоар на ул. ,Нерноризец 
Храбър" и физкултурен салон в СОУ „Св. 
Св. Кирил и Методий" в град Смядово. 

3. За резултатите от проверката комисията 
да изготви становище, предложения и 
препоръки, които да представи в 
Общински съвет. 

РЕШЕНИЕ №56 

1. Общински съвет Смядово отпуска 
финансова помощ в размер на 200лв. на 
Фана Христова Маринова, адрес: с. 
Веселиново, общ. Смядово, ул. „Цар 
Симеон"№4 за провеждане на 
необходимото лечение на нейната дъщеря 
Аксения Руменова Миленова. 

2. Кметът на населеното място да проведе 
контрол по разходване на отпуснатата 
финансова помощ. 

ВАЖНА 
ИНФОРМАЦИЯ 

На основание чл.44, ал.2 от 
Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл.125, ал.1, 
ал.2 и ал.З от Закона за горите, във 
връзка с постъпилите до края на месец 
януари 2012 година предложения от 
Директора на ТП „ДГС — Смядово" и 
кметовете на населените места от 
Община Смядово относно горските 
територии, в които да бъде забранена 
пашата на селскостопанските 
животни и съгласно Уведомително 
писмо с вх. № 471/07.02.2012 година на 
Директора на Регионална дирекция по 
горите - Шумен, със заповед № 
77/21.02.2012г. на Кмета на община 
Смядово се 

З А Б Р А Н Я В А : 

пашата на селскостопански 
животни на територията на Община 
Смядово горски територии, 
разпределени по видове собственост и 
землища, които можете да видите 
детайлно на информационното табло в 
сградата на Община Смядово./с 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е 

Във връзка с Писмо, вх. № 
595/20.02.2012 година на Председателя на 
Централния кооперативен съюз и 
Министъра на финансите, Община 
Смядово уведомява всички 
заинтересовани лица, че са осигурени от 
държавния бюджет средства за покриване 
на фактически извършените разходи по 
транспортиране на хляб, хлебни изделия и 
хранителни стоки от първа необходимост 
извън местонахождението на 
производителя и търговеца на едро и само 
за търговски обекти, предназначени за 
продажба на хляб, хлебни изделия и 
основни хранителни стоки в планинските 
и малките селища с население до 500 
жители. 

При проявен интерес 
физическите и юридическите лица, които 
отговарят на условията на Постановление 
№ 367/2011 година на Министерския 
съвет имат право да кандидатстват, като за 
целта е необходимо да изготвят справка по 
образец в четири екземпляра за всяко 
селище, която се заверява от кмета или 
кметския наместник на съответното 
населено място. Образецът на справката 
можете да намерите на интернет 
страницата на Община Смядово, както и в 
информационния център. Крайният срок 
за представяне на справките в Централния 
кооперативен съюз е до 06.03.2012 година. 

За допълнителна информация: 
Пламена Стоянова — главен специалист 
"Стопански дейности" в Община 
Смядово, тел. 05351/21-30, вътр.107. 

ПРАВИЛА ЗА ПОВЕДЕНИЕ И ДЕЙСТВИЕ ПРИ НАВОДНЕНИЕ 
прод. от стр.1 

... и попадат в заливната й зона, следете прогнозата за времето или нивото й 
, особено в периоди на обилни валежи или интензивно снеготопене. 
Предварително планирайте действия на семейството Ви при наводнение. 
Уточнете място за среща на членовете на семейството Ви, при роднини или 
приятели извън района на наводнението и уточнете начина за комуникация 
по между си. Проиграйте евакуацията със семейството от домът Ви и с 
колегите от работното си място. Участвайте в организираните тренировки в 
населеното място или по местоработата. Поддържайте винаги зареден 
мобилния си телефон. Подгответе си предварително и поддържайте ,Данта 
за оцеляване", поставена на удобно, познато на семейството място, която да 
съдържа: - фенерче с резервни батерии; необходимите Ви лекарства; 
материали за първа помощ; свирка, одеяло, топли дрехи, бельо с чорапи, 
шапка, ръкавици; храна и вода за пиене... очаквайте прод. в следв. бр.5 
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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 

Маргарита Киранова 
председател на Общински съвет Смядово 

ПРИЕМЕН ДЕН - ЧЕТВЪРТЪК 16:00 - 18:00 часа 

Мисъл на броя 
От копривата извличай нишки, от пелина - лек. 
Навеждай се само, за да вдигнеш. Проявявай повече 
ум, отколкото самолюбие. Всяка вечер се питай каква 
добрина си направил. Винаги имай в библиотеката си 
нова книга, в избата - пълно буре, в градината - свежо 
цвете. Епикур J 

Млада двойка сключили брак и заминали за медения си 
месец. Когато се върнали у дома, булката се затичала към 
телефона за да се обади на майка си, която попитала: "Как 
беше медения ви месец, скъпа?" "О, мамо!" - отговорила 
дъщерята: "Медения месец беше толкова прекрасен и 
романтичен ..." Но след това, тя изведнъж избухнала в плач 
и казала:"... но мамо, веднага след като се върнахме у дома, 
той започна да използва най-ужасните думи ... неща, които 
никога не съм чувала преди! О мамо, всички тези ужасни 
думи! Трябва да дойдеш и да ме вземеш и да ме закара 
вкъщи. Моля те, мамо! " "Скъпа, скъпа," казала майката, 
успокой се и ми кажи, какви думи е използвал съпругът ти, 
какво може да бъде толкова ужасно?" И дъщерята извикала: 
"Моля, не ме карай да ти кажа, мамо, аз съм толкова 
объркана, - те са просто твърде ужасни! Просто ела да ме 
вземеш, моля!" "О, скъпа, трябва да ми кажеш какво ви е 
толкова разстроило ... да ми кажете тези ужасни думи!" Все 
още в ридания, булката казала: "О, мамо ... думи като 
чистене, прах, измиване, гладене, готвене ...!" 

Дъщерята: Мамо, днес учителят ме наказа за нещо, което не 
съм направила. 
Майка: Това е много лошо, дъще. Какво е това, което ти не 
си направила? 
Дъщерята: Домашната работа. 

Конкурс 
На 14 февруари в 13:30 часа се проведоха конкурси „Майстор на виното" и 

„Майстор на домашното мезе" в Ритуална зала гр.Смядово. В надпреварата участваха 20 
претендента в категория „Вино"с комисия в състав: Динко Петров, Иван Кавръков, Калин 
Калинов и Живко Желязков, а в категория „Мезе" взеха участие 10 претендента с комисия 
в състав: Живко Жечев, Любчо Деничин и Иван Кюркчиев. Състезанието беше много 
оспорвано, заради качествените вина и мезета, които бяха предложени от смядовчани. 

За „Майстор на виното" в категория Червено вино" бяха излъчени 2 първи места 
съответно на Васил Стоев и Иван Жечев. В категория „Розе" първото място грабна 
Симеон Чернокожев, а в категория „Бяло вино" - д-р Севи Севев. 

За „Майстор на домашното мезе" в категория „Домашен суджук" и „Домашна 
пастърма" първите место отново отидоха при Васил Стоев. В категория"Традиционно 
мезе" спечели д-Севи Севев, а в категория „Екзотично мезе" - Симеон Чернокожев. 

В края на състезанието спечелилия най-много грамоти и в двата конкурса Васил 
Стоев беше провъзгласен за „Майстор на виното и домашното мезе". 

Честито на победителите и успех в състезанието на останалите участници в 
следващия конкурс през 2013г. /с 

ОБЩИНСКА АДМШИСГРАЦИЯ СМЯДОВО ОБЯВЯВА 
ПЪРВОМАРТЕНСКИ КОНКУРС ЗА НАЙ-КРАСИВА МАРТЕНИЦА 

1. Регламент за участие в конкурса: 
В конкурса могат да участват: 
- лица от всички възрастови групи живеещи на територията на Община Смядово; 
- всеки автор може да участва с неограничен брой мартеници. 

2. Условия за участие в конкурса: 
- мартениците трябва да бъдат изработени ръчно /в противен случай се 
дисквалифицира участника/; 
- всеки участник трябва да постави своите творения в плик, който да бъде 
запечатан; 
- върху плика да бъдат изписани трите имена и адрес; 
- творбите се подават от 22.02.2012г. до 29.02.2012г./ в информационния център 
на общинска администрация/. 

3.Награден фонд на конкурса: 

I награда - 50 лв. 
II награда - 30 лв. 
III награда - 20 лв. 

- победителят в конкурса ще бъде определен чрез гласуване; 
- конкурса печели участникът събрал най-много гласове. 

Оценяването и резултатите на постъпилите мартеници ще бъдат обявени на 
01.03.2012г. от 15,00 ч. в „Ритуалната зала" намираща се на пл. „Княз Борис I" в гр. 
Смядово. 
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