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ДНЕВЕН РЕД
На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, чл. 19 от Правилника за
устройство и дейността на Общински съвет, се свиква редовно заседание на
Общински съвет Смядово
На 17 декември 2018 г./понеделник/
Начало: 16:30 ч.
Заседанието е свикано от: БОРИСЛАВ АСЕНОВ БОРИСОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СМЯДОВО
Участници: РЪКОВОДСТВО на Община Смядово, служители на ОбА Смядово,
граждани
Моля, прочетете: материали
Моля, носете: материали
1. ДЗ № 230/06.12.2018 г., относно: Промяна на капиталовите разходи и
бюджета на Община Смядово за 2018г.
Докл.: Иванка Петрова – кмет на Община Смядово
2. ДЗ № 231/06.12.2018 г., относно: Трансформиране на част от
предоставения временен безлихвен заем за финансиране на следните
проекти: „Обучения и заетост за младите хора – Етап II“ по Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси“, като трансфер между
бюджетна и извънбюджетна сметка на Община Смядово.
Докл.: Иванка Петрова – кмет на община Смядово
3. ДЗ № 232/06.12.2018 г., относно: Предоставяне на трансфер в размер на
879,59 лева от бюджета на СУ „Св. св. Кирил и Методий“ гр. Смядово за
финансиране на непризнати разходи по проект „Подобряване на
качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на
целодневна организация на учебния процес“ – BG 051PO001-3.1.06“ по ОП
„Развитие на човешките ресурси“
Докл.: Иванка Петрова – кмет на община Смядово
4. ДЗ № 233/06.12.2018 г., относно: Предоставяне на трансфер в размер на
215,95 лева от бюджета на ОУ „Христо Ботев“ село Янково за
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финансиране на непризнати разходи по проект „Подобряване на
качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на
целодневна организация на учебния процес“ – BG 051PO001-3.1.06“ по ОП
„Развитие на човешките ресурси“.
Докл.: Иванка Петрова – кмет на община Смядово
5. ДЗ № 234/07.12.2018 г., относно: Одобряване на план – сметка за 2019г. за
дейностите по управление на битовите отпадъци на територията на
община Смядово.
Докл.: Иванка Петрова – кмет на Община Смядово
6. ДЗ № 235/07.12.2018 г., относно: Одобряване на споразумение за общинско
сътрудничество по проектно предложение „Заедно за социално включване в
Община Смядово“ по процедура BG05M9OP001- 2.032 „Социално включване
в общността“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси
2014-2020“.
Докл.: Иванка Петрова – кмет на община Смядово
7. ДЗ № 236/07.12.2018 г., относно: Даване на съгласие за участие на Община
Смядово с проектно предложение „Спорт за децата на Община Смядово“ за
финансиране по Проект „Красива България“ на Министерството на труда
и социалната политика /МТСП/ по мярка М01 „Подобряване на
обществената среда в населените места“ и осигуряване на съфинансиране
на проекта от страна на Община Смядово.
Докл.: Иванка Петрова – кмет на община Смядово
8. ДЗ № 237/07.12.2018 г., относно: Изменение и допълнение в Наредба за
изменение и допълнение на Наредба №1 за поддържане и опазване на
обществения ред, чистотата и общинското имущество на територията
на община Смядово.
Докл.: Борислав Борисов – председател на Общински съвет Смядово
9. ДЗ № 238/07.12.2018 г., относно: Приемане на План за работата на
Общински съвет Смядово за 2019г.
Докл.: Борислав Борисов – председател на Общински съвет Смядово
10. Докладни и питания
Допълнителни инструкции
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При промяна в датата и часа на провеждане на заседанието ще бъдете уведомени
предварително.
Общото заседание на постоянните комисии към Общински съвет Смядово ще се
проведе на 10 декември 2018 г. /понеделник/ от 15:30 ч. в Конферентната зала в
сградата на Община Смядово.

БОРИСЛАВ БОРИСОВ /П/
Председател на Общински съвет Смядово
Изготвил: /П/
Марияна Йоргова
Гл. специалист „ООбС“
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