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Днес 31.03.2016г. от 14.00 часа в Заседателната зала на Община Каспичан на
основание чл.23,ал.4,т.1 от ЗМСМА се проведе десетото, редовно, открито заседание на
Общински съвет -Каспичан.
На заседанието присъстваха 13 съветника,съгласно приложения списък.
Освен общинските съветници на заседанието присъстваха още:
Милена Недева – Кмет на Община Каспичан
Милен Минчев – Заместник - кмет на община Каспичан
Виолета Троянова-Секретар на община Каспичан
Служители на Общинска администрация и граждани на Община Каспичан.
Заседанието на Общински съвет е редовно и има кворум за вземане на решения.
Заседанието на Общински съвет бе открито от неговия Председател г-жа Анелия
Ангелова.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Уважаеми дами и господа
общински съветници,преди да преминем към дневния ред искам да ви представя
нашите гости, главен инспектор Веселин Райнов - Началник на РПУ – Нови пазар и
Васил Василев – Началник Участък гр.Каспичан.Относно дневния ред г-жа Недева,като
вносител оттегля докладна записка с №129 от 21.03.2016 година,отнасяща се за
Наредбата за администриране на местните такси и цени на услуги.Предлагам,да
включим в дневния ред като последна точка 13.12, докладна записка с № 144 от
28.03.2016 година, относно одобряване на проект на ПУП-План за застрояване на
„Херти“ АД град Плиска.Ще започнем разглеждането на дневния ред от точка 2 без да
променяме номерацията.. Ако няма други предложения по дневния ред предлагам да
гласуваме така предложения нов вариант на дневен ред.
Председателят г- жа Анелия Ангелова, предложи заседанието да протече
при следния:
П Р О Е К Т ЗА Д Н Е В Е Н Р Е Д:

2. Информация за работата и резултатите на Участък Полиция – Каспичан
към Районно Управление гр.Нови пазар през 2015 година

Докладва :Кмета на Община Каспичан

3. Информация за изпълнението на договорните условия на договорите по
Закона за обществените поръчки за 2015 година.

Докладва :Кмета на Община Каспичан

4. Приемане на Програма за управление на Кмета на Община Каспичан за
мандат 2015 – 2019 година.

Докладва :Кмета на Община Каспичан

5. Годишен доклад за 2015 год. за наблюдение на изпълнението на
Общински план за развитие на Община Каспичан за периода 2014 – 2020
година.

Докладва :Кмета на Община Каспичан

6. Предоставяне на отчет за 2015 година за изпълнение на дейностите по
концесионните договори,сключени за имоти – публична общинска
собственост,представляващи язовири в кв.Калугерица и с.Кюлевча.

Докладва :Кмета на Община Каспичан

7.Приемане на годишен план за развитие на социалните услуги в община
Каспичан за 2017 година.

Докладва :Кмета на Община Каспичан

8. Приемане на Общинска програма за детето – 2016 година

Докладва :Кмета на Община Каспичан
9.Отчет за състоянието на общинския дълг на община Каспичан за 2015 год.

Докладва :Кмета на Община Каспичан

10. Приемане на отчета за касово изпълнение на бюджета и средства на
Европейския съюз на община Каспичан.

Докладва :Кмета на Община Каспичан

11.Разходване на средства от партидата на Община Каспичан в банковата
сметка за чужди средства към РИОСВ – Шумен за отчисленията по чл.20 от
Наредба №7 от 19 декември 2013 година за реда и начина за изчисляване и
определяне размера на обезпеченията и отчисленията,изисквани при
депониране на отпадъци.

Докладва :Кмета на Община Каспичан

12.Отпускане на временна финансова помощ на Сдружение „Местна
инициативна група Нови пазар – Каспичан“

Докладва :Кмета на Община Каспичан

13.Текущи докладни
13.1. Докладна записка № 119/18.03.2016г.от Милена Николова Недева – Кмет
на Община Каспичан,относно разрешаване изработването на ПУП – План за
застрояване
13.2. Докладна записка № 123/18.03.2016г.от Анелия Руменова Ангелова Председател на Общински съвет – Каспичан,относно отпускане на еднократна
финансова помощ на Силвестър Орлинов Тотев.
13.3. Докладна записка № 124/18.03.2016г.от Анелия Руменова Ангелова Председател на Общински съвет – Каспичан,относно отпускане на еднократна
финансова помощ на Кадер Милкова Милкова.
13.4. Докладна записка № 127/21.03.2016г.от Милена Николова Недева – Кмет
на Община Каспичан,относно разрешаване изработването на ПУП – План за
застрояване.

13.5.Докладна записка № 132/21.03.2016г. от Милена Николова Недева – Кмет
на Община Каспичан,относно приемане на решение за продажба на недвижим
имот на основание чл.35,ал.1 от Закона за Общинската собственост.
13.6. Докладна записка № 133/21.03.2016г. от Милена Николова Недева –
Кмет на Община Каспичан,относно приемане на решение за отдаване под наем
на имот публична общинска собственост.
13.7. Докладна записка № 134/21.03.2016г. от Милена Николова Недева –
Кмет на Община Каспичан,относно приемане на решение на основание
чл.4,ал.1 от Наредбата за реда за придобиване,управление и разпореждане с
общинско имущество във връзка с промяна на подробния устройствен план на
квартал 10,гр.Каспичан.
13.8. Докладна записка № 135/21.03.2016г. от Милена Николова Недева –
Кмет на Община Каспичан,относно приемане на решение за продажба на
недвижим имот на основание чл.35,ал.1 от Закона за общинската собственост
във връзка с чл.51,ал.1 от Наредбата за реда за придобиване,управление и
разпореждане с общинско имущество.
13.9. Докладна записка № 136/21.03.2016г. от Милена Николова Недева –
Кмет на Община Каспичан,относно приемане на решение за продажба на
недвижим имот на основание чл.35,ал.1 от Закона за общинската собственост
във връзка с чл.51,ал.1 от Наредбата за реда за придобиване,управление и
разпореждане с общинско имущество.
13.10. Докладна записка № 137/21.03.2016г. от Милена Николова Недева –
Кмет на Община Каспичан,относно приемане на решение за продажба на
недвижим имот на основание чл.35,ал.1 от Закона за общинската собственост.
13.11. Докладна записка № 141/24.03.2016г. от Анелия Руменова Ангелова –
Председател на Общински съвет – Каспичан,относно връщане за ново
обсъждане на Решение № 91 по Протокол № 9 от 25.02.2016 год.
13.12. Докладна записка №144/28.03.2016г. от Милена Николова Недева-Кмет
на община Каспичан ,относно одобряване на проект на ПУП-План за
застрояване
Предложения от Председателя дневен ред бе приет от присъстващите 13
общински съветника с 13 гласа „ЗА“,без „ПРОТИВ“ и без „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“.

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАБОТАТА И РЕЗУЛТАТИТЕ НА УЧАСТЪК ПОЛИЦИЯ – КАСПИЧАН КЪМ
РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ГР.НОВИ ПАЗАР
Отношение взеха:
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Точка 2 от дневния ред
Докладна записка № 121 от 18.03.2016 година,относно информация за работата и
резултатите на Участък Полиция – Каспичан към РУП град Нови пазар.Комисиите се
запознаха с докладната предлагам, да чуем първо тяхното становище.Давам думата на
г-н Николов-Председател на икономическа комисия.

Николай Николов – Председател на икономическа комисия– „Икономическата комисия
приема информацията за работата и резултатите на Участък Полиция – Каспичан с 5
гласа „ЗА“.
Драганка Йорданова – Председател на комисията по ТСУ – „Комисията по ТСУ приема
информацията с 3 гласа „ЗА“.
Боряна Бойчева – Председател на социалната комисия – „Социалната комисия приема
информацията за дейността на Участък Полиция гр.Каспичан с 5 гласа „ЗА“.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет –„ Благодаря на Председателите на
комисии.Колеги,имате думата за мнения,коментари и въпроси по докладната“
Борислав Йорданов – съветник – „Аз имам няколко въпроса. Първо мисля,че са
сгрешени жителите на Общината, тук са посочени 9066,а моето мнение е че сме под
тази бройка,второто е за административната наказателна дейност, вижда се е че е
понижена в сравнение с 2014 година. Искам да попитам тези организационни мерки
така ли ще останат.Другото което искам да попитам е за работната карта за
наблюдение. Има ли такова видео наблюдение на възлови пътни участъци и има ли
такива изградени? Защото до „Рока“се образува една голяма локва,която зимата
замръзва и така се затруднява движението на кръстовището,другото е че не се спира на
поставения знак „Стоп“.По отношение опазване на горите в с. Марково и в с.Косово
има констатирана незаконна сеч по наш сигнал.Моят въпрос е получавате ли сигнали за
извършване на незаконна сеч“.
Васил Василев – Началник Участък – Каспичан – „Наистина е проблем незаконната
сеч в землищата на с.Марково и с.Косово, има образувани доста досъдебни
производства.Предприели сме мерки и са проведени специални операции.Миналата
седмица завърши едно СПО и са установени трима нарушители.Работим по този въпрос
съвместно с горските служители.Хората,които извършват тази незаконна сеч са
основно от населените места.По отношение на административната дейност от 2014
година служителите на Участък –Каспичан не работят по констатиране на
престъпления по пътищата с тази дейност са оторизирани да се занимават структурните
звена на „Пътна полиция“,“Престъпления по пътищата“ и моторизираните групи за
бързо реагиране.
Гл.инспектор Веселин Райнов – Началник РПУ Нови пазар – „ Предвидили сме някои
методи,като видеозаснемане на територията на Общината,също така за по- голяма
ефективност се правят операции съвместно служите от Нови пазар и Шумен.За ниската
административна дейност искам да ви кажа,че провеждането на СПО –та се публикуват
на сайтовете и от там се губи ефективността.От началото на годината на територията
на общината имаме 43 акта.Мисля,че резултатът е на лице въпреки текучеството на
служители,които изпита Участък – гр. Каспичан.Що се отнася да населението на
общината ние взимаме последните данни от интернет и ви даваме тази
информация,която е постъпила официално при нас. Мисля,че тук е мястото да ви
кажа,че е издадена Заповед № 8121 от 12.08.2015 година,относно утвърждаване на
вътрешни правила за реда и условията за сключване на договори за дарения,получаване

и управление на дарения в Министерството на вътрешните работи,където е ясно че
дарения могат да се правят от частни,държавни предприятия и общини.Назад във
времето знаете,че Участъка е работел по този начин. Най- големият проблем е този с
горивата.Регулярно получаваме средства от Жандармерията и приоритетно ги
насочваме към малките населени места.
Васил Василев – Началник Участък – Каспичан – „ Относно натовареността мога
спокойно да заявя ,че Полицейски Участък – Каспичан е един от най- натоварените“
Пламен Павлов – съветник – „Бих искал да се спра на с.Върбяне,какви са причините за
ниската разкриваемост на извършените престъпления, от 6 регистрирани е разкрито
само едно. “
Гл.инспектор Веселин Райнов – Началник РПУ Нови пазар – „Срокът е двумесечен,в
голям процент,когато има неразкриваемост на дадено престъпление,причината не е
само в нас. Можем да кажем,че забавянето се дължи и при изготвяне на назначените
от нас експертизи“.
Васил Василев – Началник Участък – Каспичан – „Искам да кажа,че за с.Върбяне се
прави всичко необходимо може да попитате и кмета на с.Върбяне. Това че в момента
едно деяние е посочено като неразкрито,не означава ,че по него вече не се
работи.Апелът ми към вас е,като граждани, ако видите нещо нередно да сигнализирате
органите на МВР“.
Драганка Йорданова – съветник – „Предвиждате ли някаква превантивна дейност на
тема телефонни измами“.
Гл.инспектор Веселин Райнов – Началник РПУ Нови пазар – „ Работим в тази
насока,дори имаме и установени извършители.Осъществяваме прием в малките
населени места и провеждаме информационни кампании“.
Милена Недева – Кмет на община Каспичан – „Предприели сме от следващата седмица
едно съвместно мероприятие с Пожарна и Полиция,което ще се проведе в малките
населени места с възрастните хора“.
Гл.инспектор Веселин Райнов – Началник РПУ Нови пазар – „Въпреки,че има
поставени видеокамери,същите не са с особено добро качество и не подпомагат
нашата дейност особено много.И аз съм длъжен да ви кажа,че поставянето на вход изход на населеното място е най- практично“.
Милен Минчев – Зам.Кмет на община Каспичан – „По принцип имаше обявена
поръчка,камерите са закупени с цел да се вместим бюджета. Също така бих искал да
кажа,че камерите са за нощно виждане и мисля,че проблема е в дължината на
кабела,защото той не може да бъде повече от 100 метра“.
Гл.инспектор Веселин Райнов – Началник РПУ Нови пазар – „Тук става въпрос за
надграждане на направеното до сега,защото то не е никак малко“.

Николай Найденов – Кмет на с.Върбяне – „Първо ще кажа,че камерите имат голям
ефект,но не съм съгласен,че трябва да бъдат на входа и на изхода на населеното
място,не може да се сложи 5 км кабел, нали трябва да се захранват с ток от къде ще се
вземе ток в края на селото.Фирмата направи оглед и са поставени където има нужда и е
най- подходящо място.При мен са три,поставени са на сградата на кметството и
обхващат три основни пътя. Аз също така имам желание,да си закупя още една
камера,за да станат четири.Искам да кажа,че се вижда прекрасно, това което е
направено е много ефективно“.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – Нека да благодарим на нашите
гости за изчерпателната информация.„Ако няма други мнения,коментари и въпроси по
докладната предлагам да преминем към гласуване“.
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА от общо гласували 13 съветника с 13
гласа „ЗА“ без „ПРОТИВ“ и без „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Общински съвет - Каспичан
прие следното:
Р Е Ш Е Н И Е 116
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА Общински съвет – Каспичан приема
Информация за работата и резултатите на Участък Полиция – Каспичан към
Районно Управление гр.Нови пазар през 2015 година.

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА
ДОГОВОРИТЕ ПО ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ за 2015 г.
Отношение взеха:
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Точка 3 от дневния ред
Докладна записка № 120 от 18.03.2016 година,относно информация за изпълнението на
договорните условия на договорите по Закона за обществените поръчки за 2015
година.Докладната записка беше разгледана на заседанията и от трите постоянни
комисии. Давам думата на г-н Николов,Председател на икономическа комисия да
изрази становището на комисията. “
Николай Николов – Председател на икономическа комисия – „Икономическата
комисия приема информацията за изпълнението на договорните условия на договорите
по Закона за обществените поръчки за 2015г; с 5 гласа „ЗА“.
Драганка Йорданова – Председател на комисията по ТСУ – „Комисията по ТСУ приема
информацията с 3 гласа „ЗА“.
Боряна Бойчева – Председател на социалната комисия – „Социалната комисия приема
информацията с 5 гласа „ЗА“.

Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Колеги,давам думата за
мнения,коментари и въпроси по докладната“.
Борислав Йорданов – съветник –„Аз имам само един въпрос за дейността на „ЕВРО
ИМПЕКС“ ЕООД и „Ар Си Пауър Енержи“.
Екатерина Крумова – мл.експерт“ОС“ - „ЕВРО ИМПЕКС“ ЕООД са изградили
площадка за сепариране на битовия отпадък,като там се отделя отпадъка,годен за
оползотворяване.Целта на сепариращата инсталация е намаляване на отчисленията по
Наредба 7“.
Милен Минчев – Зам.Кмет на община Каспичан – „Ар Си Пауър Енержи“ това е фирма,
с която сме сключили договори за излизане на свободния пазар,сега ако има
възможност за включване и на малките населени места,ще се възползваме от
това.Проблемът, е че в града влиза ниско напрежение,а трябва да бъде средно.Ще ви
кажа ,че разхода на енергия за сградата на общината и сградата на Домашен социален
патронаж е понижен респективно от 2 223 – 1 887 за общината и 943 – 750 за
патронажа“.
Борислав Йорданов – съветник –„А уличното осветление може ли да бъде включено“.
Милен Минчев – Зам.Кмет на община Каспичан – „Към този момент не“.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Ако няма други
мнения,коментари и въпроси по докладната предлагам да преминем към гласуване“.
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА от общо гласували 13 съветника с 13
гласа „ЗА“ без „ПРОТИВ“ и без „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Общински съвет - Каспичан
прие следното:
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На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, във връзка с Плана за дейността на
Общински съвет – Каспичан за месец Март 2016 година, Общински съвет Каспичан
приема Информация за изпълнението на договорните условия на договорите по ЗОП за
2015 година, съгласно Приложение № 1.

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ПРИЕМАНЕ НА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КМЕТА НА ОБЩИНА КАСПИЧАН
ЗА МАНДАТ 2015 – 2019 ГОДИНА
Отношение взеха:
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Точка 4 от дневния ред
Докладна записка № 128 от 21.03.2016 година,относно приемане на Програма за

управление на Кмета на община Каспичан за мандат 2015-2019 година. Комисиите имат
думата по докладната“.
Николай Николов – Председател на икономическа комисия – „Икономическата
комисия приема Програмата с 5 гласа „ЗА“ с едно предложение в раздел
„Благоустрояване на населените места“,да се добави нова точка 17 за изграждане на
приют за бездомни кучета“.
Драганка Йорданова – Председател на комисията по ТСУ – „Комисията по ТСУ приема
програмата за управление на Кмета на община Каспичан с 3 гласа „ЗА“.
Боряна Бойчева – Председател на социалната комисия – „Социалната комисия приема с
5 гласа „ЗА“ Програмата за управление на Кмета на община Каспичан за мандат 20152019г.“.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Имате думата за мнения,
коментари и въпроси по докладната“.
Борислав Йорданов – съветник – „Искам да обърна внимание на слабите страни в
точка 5, наличие на нерегламентирани сметища,колко такива сметища има и колко
наложени глоби има.Относно създаването на информационни туристически центрове,
къде ще бъдат разположени. Предлагам в т.4 „Младежки дейности“,където е посочена
подкрепа за участие на различни младежки фестивали и мероприятия да се добави и
организиране на такива фестивали и мероприятия.Също така в точка 3 на раздел трети е
посочен срок за водоснабдяването във високата зона 2016 – 2017 година,няма ли пооптимистичен срок. В кв.Калугерица предвижда ли се нещо с помпената станция ?“
Милена Недева – Кмет на община Каспичан – „По отношение на благоустрояването
няма как да направим всичко,което на нас ни се иска.За сметищата не мога да кажа
колко глоби има и за съжаление такива сметища има навсякъде,кметовете са тук и те
могат да ви кажат.Що се отнася до информационния център, има идеен проект за два
информационни центъра, но друг е въпроса дали ще можем да го изпълним.По
отношение на водоснабдяването,така съм написала срока,защото работя в тази
насока.Що се отнася за дълбокия сондаж в кв.Калугерица нещата са стигнали до някъде
там, всички разрешителни са изтекли.Относно изграждане на пречиствателната
станция по Програмата за развитие на селските райони сме недопустими.Аз поставих
въпроса, защото решението е със срок до 2016 година това означава,че след този срок
ще имаме проблеми с РИОСВ.Отговорът на Министъра беше,че ще се търси
финансиране“.
Николай Найденов – Кмет на с.Върбяне – „В раздел 5 в малките населени
места,колкото и да си пишем предотвратяване на нерегламентираните сметища, по –
скоро трябва да бъдат регулирани.Тук въпросът опира до малко творчество, например
строителните отпадъци могат да се използват за запълване на деретата,а тези от
растителни и животински отпадъци да се събират на определени от общината места и
после да се изчистват,но това да не бъде безразборно.Аз съм определил места за

растителни и строителни отпадъци и според мен трябва по- скоро да се осъществява
контрол.
Милена Недева – Кмет на община Каспичан – „Да г-н Найденов е прав,намерил е
решение на проблема,но аз не мога да кажа на всички да правят така,защото знаете че
на общински имот нямаме право да изхвърляме отпадъци,може само ако е частен
имота.“
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „По докладната има постъпили
две предложения първото е в раздел „Благоустрояване на населените места“,да се
допише точка 17- Изграждане на приют за кучета и второто предложение в т.4
„Младежки дейности“ да бъде дописано и организиране на различни мероприятия и
фестивали.Предлагам да гласуваме Програмата за управление на Кмета на община
Каспичан за мандат 2015-2019г. с направените допълнения“.
На основание чл.21,ал.1,т.12 от ЗМСМА, във връзка с чл.44,ал.5 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация от общо гласували 13 съветника
с 13 гласа „ЗА“ без „ПРОТИВ“ и без „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Общински съвет Каспичан прие следното:
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На основание чл.21,ал.1,т.12 от ЗМСМА, във връзка с чл.44,ал.5 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Каспичан
приема Програма за управление на Кмета на Община Каспичан за мандат 2015 – 2019
година.

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА 2015 ГОДИНА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА
ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КАСПИЧАН ЗА ПЕРИОДА 20142020 ГОДИНА
Отношение взеха:
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Точка 5 от дневния ред
Докладна записка № 130 от 21.03.2016 година,относно Годишен доклад за 2015 година
за наблюдение на изпълнението на Общински план за развитие на Община Каспичан за
периода 2014 – 2020 година.Комисиите имат думата,да чуем тяхното мнение.“
Николай Николов – Председател на икономическа комисия – „Икономическата
комисия приема с 5 гласа „ЗА“ проекта на решение.“
Драганка Йорданова – Председател на комисия по ТСУ – „Комисията по ТСУ приема
доклада с 3 гласа „ЗА“.

Боряна Бойчева – Председател на социалната комисия – „Социалната комисия приема с
5 гласа „ЗА“проекта на решение .
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Колеги,давам думата за
въпроси.,Ако няма мнения,коментари и въпроси по докладната предлагам да преминем
към гласуване“.
На основание чл.21,ал.1,т.24 от ЗМСМА, от общо гласували 13 съветника с 13
гласа „ЗА“ без „ПРОТИВ“ и без „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Общински съвет - Каспичан
прие следното:
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На основание чл.21,ал.1,т.24 от ЗМСМА, чл.24,т.4 от ЗРР и чл.91,ал.1,ал.2ал.,3
и ал.4 от ППЗРР, Общински съвет – Каспичан одобрява Годишен доклад за 2015
година за наблюдение на изпълнението на Общински план за развитие на Община
Каспичан за периода 2014 – 2020 година.

ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОТЧЕТ ЗА 2015 ГОДИНА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ
ПО КОНЦЕСИОННИТЕ ДОГОВОРИ,СКЛЮЧЕНИ ЗА ИМОТИ – ПУБЛИЧНА
ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ,ПРЕДСТАВЛЯВАЩИ ЯЗОВИРИ В КВ.КАЛУГЕРИЦА И
С.КЮЛЕВЧА
Отношение взеха:
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Точка 6 от дневния ред
Докладна записка № 131 от 21.03.2016 година,относно предоставяне на отчет за 2015
година за изпълнение на дейностите по концесионните договори,сключени за имоти –
публична общинска собственост,представляващи язовири в кв.Калугерица и с.Кюлевча.
Докладната беше разгледана и от трите постоянни комисии,моля да чуем тяхното
становище“.
Николай Николов – Председател на икономическа комисия – „Икономическата
комисия с 4 гласа „ЗА“ приема отчета като предлагаме в точка две, представител на
Общински съвет да бъде г-жа Драганка Йорданова като Председател на комисията по
ТСУ .“
Драганка Йорданова – Председател на комисията по ТСУ – „Комисията по ТСУ с 3
гласа „ЗА“приема отчета и направеното предложение от Икономическата комисия за
определяне на представител в комисията по т.2 от проекта на решение“.
Боряна Бойчева – Председател на социалната комисия – „Социалната комисия приема
отчета с 5 гласа „ЗА“ .

Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Ако няма мнения,коментари и
въпроси по докладната предлагам да преминем към гласуване“.
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, от общо гласували 13 съветника с 13
гласа „ЗА“ без „ПРОТИВ“ и без „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Общински съвет - Каспичан
прие следното:
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1.На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, чл.66а от ЗОС,чл.53,ал.3 от
НРПУРОИ, Общински съвет – Каспичан приема Отчета за изпълнение на дейностите
по концесионните договори за 2015 година,сключени за имоти – публична общинска
собственост, представляващи язовири в кв.Калугерица и с.Кюлевча.
2.Във връзка с осъществяване на контрол по изпълнение на концесионните
договори и на основание чл.110,ал.1 от ППЗК,Общински съвет – Каспичан задължава
Кмета на община Каспичан да издаде заповед за комисия,в която задължително да
включи представител от Общинския съвет.
3.Общински съвет – Каспичан определя от своя състав за представител
общинския съветник г-жа Драганка Славкова Йорданова.

ПО СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШЕН ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В
ОБЩИНА КАСПИЧАН ЗА 2017 ГОДИНА

Отношение взеха:
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Точка 7 от дневния ред
Докладна записка № 122 от 18.03.2016 година,относно приемане на годишен план за
развитие на социалните услуги в община Каспичан за 2017 година.Годишният план се
изготвя ежегодно на основание чл.36 б,ал.4 от ППЗСП на база заложените дейности по
реализиране на Стратегията за развитие на социалните услуги в община Каспичан
2016-2020г.Планът беше разгледан и обсъден на заседание на Обществения съвет И
трите комисии се запознаха с докладната,да чуем тяхното становище“.
Николай Николов – Председател на икономическа комисия – „Икономическата
комисия приема с 4 гласа „ЗА“ годишния план за развитие на социалните услуги с
допълнение в проекта на решение: На основание чл.21,ал.1,т.12 и чл.17,ал.1,т.7 от
ЗМСМА,във връзка с чл.18а,ал.1 и чл.19,ал.3 от Закона за социално подпомагане и
чл.36б,ал.4 от ППЗСП,Общински съвет Каспичан приема годишен план за развитие на
социалните услуги“.

Драганка Йорданова – Председател на комисията по ТСУ – „Комисията по ТСУ приема
годишния план за развитие на социалните услуги в община Каспичан за 2017 г;
направеното от Икономическа комисия предложение с 3 гласа „ЗА“.
Боряна Бойчева – Председател на социалната комисия – „Социалната комисия приема
годишния план за развитие на социалните услуги с 5 гласа „ЗА“ .
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Ако няма мнения,коментари и
въпроси по докладната предлагам да преминем към гласуване“.
На основание чл.21,ал.1,т.12 и чл.17,ал.1,т.7 от ЗМСМА от общо гласували 13
съветника с 13 гласа „ЗА“ без „ПРОТИВ“ и без „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Общински
съвет - Каспичан прие следното:
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На основание чл.21,ал.1,т.12 и чл.17,ал.1,т.7 от ЗМСМА, във връзка с чл.18а,ал.1
и чл.19,ал.3 от Закона за социално подпомагане и чл.36б,ал.4 от ППЗСП,Общински
съвет Каспичан приема Годишен план за развитие на социалните услуги в община
Каспичан за 2017 година.

ПО ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ПРИЕМАНЕ НА ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ДЕТЕТО - 2016 ГОДИНА
Отношение взеха:
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Точка 8 от дневния ред
Докладна записка № 125 от 18.03.2016 година,относно приемане на общинска програма
за
детето.И трите комисии бяха запознати с програмата да чуем тяхното
становище.Първо давам думата на г-н Николов,Председател на икономическа
комисия“.
Николай Николов – Председател на икономическа комисия – „Икономическата
комисия приема с 4 гласа „ЗА“ Общинската програма с допълнение в проекта на
решение да бъде добавено Общинска програма за закрила на детето и основание
чл.17,ал.1,т.7 от ЗМСМА“.
Драганка Йорданова – Председател на комисията по ТСУ – „Комисията по ТСУ приема
програмата за закрила на детето с 3 гласа „ЗА“ и предложението направено от
Икономическата комисия“.
Боряна Бойчева – Председател на социалната комисия – „Социалната комисия приема
общинската програма за закрила на детето с 5 гласа „ЗА“ .

Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Ако няма мнения,коментари и
въпроси по докладната предлагам да преминем към гласуване по така оформения и
допълнен с предложенията на икономическа комисия проект на решение“.
На основание чл.21,ал.1,т.12 и чл.17,ал.1 т.7 от ЗМСМА, от общо гласували 13
съветника с 13 гласа „ЗА“ без „ПРОТИВ“ и без „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Общински
съвет - Каспичан прие следното:
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На основание чл.21,ал.1,т.12 и чл.17,ал.1, т.7 от ЗМСМА,във връзка с
чл.6а,ал.1,ал.2,ал.4,т.8 от Закона за закрила на детето и Общинската стратегия за
детето 2008 – 2018година,Общински съвет – Каспичан приема Общинска програма за
закрила на детето – 2016 година.

ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТЧЕТ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ДЪЛГ НА ОБЩИНА КАСПИЧАН
Отношение взеха:
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Точка 9 от дневния ред
Докладна записка № 138 от 24.03.2016 година,относно отчет за състоянието на
общинския дълг на община Каспичан за 2015 година.Давам думата на комисиите,да
чуем становището им“. Моля,г-н Николов да изразите становището на икономическа
комисия.
Николай Николов – Председател на икономическа комисия – „Икономическата
комисия приема с 3 гласа „ЗА“ и 2 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ ,отчета за състоянието на
общинския дълг на община Каспичан“.
Драганка Йорданова – Председател на комисията по ТСУ – „Комисията по ТСУ приема
с 3 гласа „ЗА“
Боряна Бойчева – Председател на социалната комисия– „Социалната комисия приема с
5 гласа „ЗА“ проекта на решение .
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Колети,давам думата за
въпроси.Ако няма мнения,коментари и въпроси по докладната предлагам да преминем
към поименно гласуване“.
Анелия Руменова Ангелова - „ЗА“
Борислав Дочев Йорданов – „ЗА“
Боряна Андреева Бойчева – „ЗА“
Георги Димитров Георгиев – „ЗА“

Драганка Славкова Йорданова – „ЗА“
Зелиха Тургай Марем – „ЗА“
Магдалена Боянова Боева – Тодорова – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“
Марияна Красенова Антонова – „ЗА“
Мартин Борисов Леков – „ЗА“
Николай Борисов Николов –„ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“
Пламен Георгиев Павлов – „ЗА“
Радослав Георгиев Бакалов – „ЗА“
Янка Христова Ненова – „ЗА“
На основание чл.21,ал.1,т.6 и чл.27,ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, от общо гласували 13
съветника с 11 гласа „ЗА“ без „ПРОТИВ“ и 2 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“
Общински съвет - Каспичан прие следното:
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На основание чл.21,ал.1,т.6 и чл.27,ал.4 и ал.5 от ЗМСМА,чл.9 от Закона за
общинския дълг и раздел VIII – Общински дълг,чл.61,ал.10 от Наредбата за условията и
реда за съставяне,изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Каспичан
Общински съвет Каспичан :
1.Приема отчета за общинския дълг за 2015 година.
2.Утвърждава остатъка към 31.12.2015 година в размер на 338185.00 лв.

ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ПРИЕМАНЕ НА ОТЧЕТА ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СРЕДСТВА
НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ НА ОБЩИНА КАСПИЧАН

Отношение взеха:
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Точка 10 от дневния ред
Докладна записка № 139 от 24.03.2016 година,относно приемане на отчета за касово
изпълнение на бюджета и средства на Европейския съюз на община Каспичан“.Отчета
беше обсъден на заседания и на трите постоянни комисии.Давам думата на г-н
Николов,Председател на икономическа комисия.

Николай Николов – Председател на икономическа комисия – „Икономическата
комисия приема докладната с 5 гласа „ЗА“,само с едно допълнение да се допише за
2015 година“.
Драганка Йорданова – Председател на комисията по ТСУ– „Комисията по ТСУ приема
с 3 гласа „ЗА“проекта на решение.
Боряна Бойчева – Председател на социалната комисия – „Социалната комисия приема с
5 гласа „ЗА“ проекта на решение.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Ако няма мнения,коментари и
въпроси по докладната предлагам да преминем към поименно гласуване“.
Анелия Руменова Ангелова - „ЗА“
Борислав Дочев Йорданов – „ЗА“
Боряна Андреева Бойчева – „ЗА“
Георги Димитров Георгиев – „ЗА“
Драганка Славкова Йорданова – „ЗА“
Зелиха Тургай Марем – „ЗА“
Магдалена Боянова Боева – Тодорова – „ЗА“
Марияна Красенова Антонова – „ЗА“
Мартин Борисов Леков – „ЗА“
Николай Борисов Николов –„ ЗА“
Пламен Георгиев Павлов – „ЗА“
Радослав Георгиев Бакалов – „ЗА“
Янка Христова Ненова – „ЗА“
На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА от общо гласували 13 съветника с 13
гласа „ЗА“ без „ПРОТИВ“ и без „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Общински съвет - Каспичан
прие следното:
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На основание чл.21,ал.1,т.6 и на основание чл.140,ал.5 от Закона за публичните
финанси и Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна
прогноза за местните дейности и съставяне,приемане,изпълнение и отчитане на
бюджета на Община Каспичан,след проведено публично обсъждане,Общински съвет –
Каспичан :

1. Приема отчета за касовото изпълнение на бюджета на Община Каспичан
към 31.12.2015 година, както следва:
1.1. По приходите в размер на 5 317 627 лв. съгласно (Приложение № 1), в
т.ч.:
1.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 3 215
617 лв., в т.ч.:
Собствени приходи в размер на 13259 лв.
Обща субсидия за делегирани от държавата дейности в размер на
2 957 852 лв.
1.1.1.3.
Възстановена субсидия (-) 3
1.1.1.4.
Субвенции –
92 350 лв.
1.1.1.5.
Трансфери 126 039 лв.
1.1.1.6.
Вътрешен заем - 23 950 лв.
1.1.1.7.
Чужди средства - (-) 3 551 лв.
1.1.1.8.
Преходен остатък от 2014 година в размер на 124 385 лв.
1.1.1.9.
Наличност на 31.12.2015 г. (-) 118 664 лв.
съгласно (Приложение № 1)
1.1.1.1.
1.1.1.2.

1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 2 102 009 лв.
съгласно (Приложение № 1) в т.ч.:
Данъчни приходи в размер на 360 229 лв.
Неданъчни приходи в размер на 922 389 лв.
Трансфери за местни дейности в размер на 907 636 лв., в т.ч.:
1.1.2.3.1. Обща изравнителна субсидия в размер на 585 900 лв.
1.1.2.3.2. Целева субсидия за капиталови разходи в местни дейности
в размер на 220 100 лева.
1.1.2.3.3. Получени трансфери в размер на 101 636 лв.
(в т.ч. предоставените по Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за
изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията
изисквани при депониране на отпадъците в размер на 68 248 лв.)

1.1.2.1.
1.1.2.2.
1.1.2.3.

1.1.2.4.
1.1.2.5.
1.1.2.6.

Временна финансова помощ в размер на (-) 20 000 лв.
Преходен остатък от 2014 година в размер на 256 386 лв
Наличност на 31.12.2015 г. (-) 412 179 лв.

2. По разходите в размер на 5 317 627 лв., разпределени по функции, дейности
и параграфи, съгласно ( Приложения № 2- 1 и 2-2)
2.1. За делегирани от държавата дейности в размер на 3 215 617 лв.,
(Приложение № 2-1 )

2.2. За дофинансиране на делегираните от държавата дейности в размер на
292 413 лв. (Приложения № 2-2)

2.3.За местни дейности в размер на 1809 597 лв. лв., съгл. (Приложение № 2-2)

3. Приема отчета за прихода и разхода на средствата от европейския съюз
(СЕС) :
3.1. По прихода 365 659 лв. съгл. (Приложение № 3):
3.1.1. Приходи от лихви
51 лв.
3.1.2. Трансфери от СЕС
591 713 лв.
3.1.3. Вътрешни трансфери
38 992 лв.
3.1.4. Временни безлихвени заеми
(-)190 303 лв.
3.1.5. Чужди средства
3 551 лв.
3.1.6. Наличност на 01.01.2015 г.
32 399 лв.
3.1.7. Наличност към. 31.12.2015 г.
(-)110 744 лв.
3.2.

4. Приема отчет за капиталови разходи към 31.12.2015 г. на Община
Каспичан (поименен списък по обекти, видове разходи и източници на
финансиране) в размер на 464 508 лв., съгласно (Приложение № 4), като:
4.1. Разходи с източник на на целевата субсидия за капиталови разходи, в
размер на 192 237 лв., (Приложение № 4),
4.2. Разходи, финансирани с приходи от постъпления от продажба на
общински нефинансови активи (§40-00)- 31 668 лв и собствени
средства 89 520 лв., съгласно (Приложение № 4)
4.3. Капиталовите разходи, финансирани със средства от други бюджетни
структури, средства на СЕС, средства от бюджетите на второстепенни
разпоредители прилагащи системата делегеран бюджет и средства от
целеви преходни остатъци в размер на 29 964 лв.

ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
РАЗХОДВАНЕ НА СРЕДСТВА ОТ ПАРТИДАТА НА ОБЩИНА КАСПИЧАН В
БАНКОВАТА СМЕТКА ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА КЪМ РИОСВ – ШУМЕН ЗА
ОТЧИСЛЕНИЯТА ПО ЧЛ.20 ОТ НАРЕДБА № 7 ОТ 19 ДЕКЕМВРИ 2013 ГОД. ЗА РЕДА
И НАЧИНА ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ И ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА ОБЕЗПЕЧЕНИЯТА И
ОТЧИСЛЕНИЯТА,ИЗИСКВАНИ ПРИ ДЕПОНИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ
Отношение взеха:
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Точка 11 от дневния ред
Докладна записка № 142 от 24.03.2016 година,относно разходване на средства от
партидата на Община Каспичан в банковата сметка за чужди средства към РИОСВ –
Шумен за отчисленията по чл.20 от Наредба №7 от 19 декември 2013 година за реда и
начина
за
изчисляване
и
определяне
размера
на
обезпеченията
и

отчисленията,изисквани при депониране на отпадъци.Предлагам да чуем становището
на комисиите“.Първо давам думата на г-н Николов,Председател на икономическа
комисия.
Николай Николов – Председател на икономическа комисия – „Икономическата
комисия с 5 гласа „ЗА“ решихме,да вземем решение на сесийно заседание“.
Драганка Йорданова – Председател на комисията по ТСУ – „Комисията по ТСУ приема
с 3 гласа „ЗА“ за взимане на решение на сесия“.
Боряна Бойчева – Председател на социалната комисия– „Социалната комисия приема с
5 гласа „ЗА“ проекта на решение.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Колеги,имате думата за мнения
и коментари по докладната“.
Милен Минчев – Зам.кмет на Община Каспичан – „Тази докладна дава възможност на
общините да използват отчисленията по чл.20 от Наредба №7 за извършване на анализ
на морфологичен състав на битовите отпадъци.Затова там сме поискали сума, колкото
другите общини. В точка две ние сме поискали 5 000 лева за изготвяне на Програма за
управление на отпадъците на община Каспичан.На проведеното заседание на общото
събрание на „Регионално сдружение за управление на отпадъците на общините от
област Шумен е взето решение общините членове да ползват част от средствата в
размер до 10 000 лв.
Борислав Йорданов – съветник – „Защо е необходимо да се искат 5 000 лева за
изготвяне на самата програма“.
Милен Минчев – Зам.кмет на Община Каспичан – „ Тази сума е посочена и изискана и
от другите общини“.
Магдалена Боева – Тодорова – съветник – „От кого ще бъде изготвена тази програма“
Милен Минчев – Зам.кмет на Община Каспичан – „Програмата ще бъде дадена за
изпълнение на фирма“.
Николай Николов – съветник – „Защо тази програма не я изработи еколога на
общината,така ще се спестят средства“.
Милен Минчев – Зам.кмет на Община Каспичан – „Всички общини ще се възползват от
тази възможност“.
Магдалена Боева – Тодорова – съветник – „ Според мен еколога най – добре знае какви
са проблемите в общината“.
Николай Николов – съветник – „ Да се харчат пари за проекти и за програми,това
трябва да спре.Моето становище е, че парите трябва да отидат по предназначение за
закупуване на съдове и правя предложение точка 2 да отпадне от проекта на решение“.

Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „ Ако няма други предложения
предлагам да гласуваме предложението направено от г-н Николов,за отпадане на точка
2 от проекта на решение“.

На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, от общо гласували 13 съветника с 9
гласа „ЗА“ без „ПРОТИВ“ и 4 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Общински съвет Каспичан прие следното:
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На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА,чл.64,ал.1 от Закона за управление на
отпадъците и във връзка с чл.25,ал.2,т.2 от Наредба № 7 от 19 декември 2013 година
за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и
отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци,Общински съвет – Каспичан НЕ
ДАВА СЪГЛАСИЕ за разходване на средства от отчисленията по чл.20 от Наредба
№ 7 от 19.12.2013год.за реда и начина за изчисляване и определяне размера на
обезпеченията и отчисленията,изисквани при депониране на отпадъци в размер на
5 000,00 лева за изготвяне на Програма за управление на отпадъците на Община
Каспичан.

Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „ Предлагам да гласуваме
проекта на решение в окончателния му вид“.
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, от общо гласували 13 съветника с 13
гласа „ЗА“ без „ПРОТИВ“ и без „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Общински съвет - Каспичан
прие следното:
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1.На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА,чл.64,ал.1 от Закона за управление на
отпадъците и във връзка с чл.25,ал.2,т.2 от Наредба № 7 от 19 декември 2013 година
за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и
отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци,Общински съвет – Каспичан
ДАВА СЪГЛАСИЕ за разходване на средствата от отчисленията по чл.20 от
Наредба № 7 от 19.12.2013год.за реда и начина за изчисляване и определяне размера на
обезпеченията и отчисленията,изисквани при депониране на отпадъци в размер на
10 000,00 лева за изготвяне на Анализ на морфологичния състав на битовите
отпадъци.

2.На основание чл.60,ал.1 от АПК Общински съвет – Каспичан допуска
предварително изпълнение на решението.

ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТПУСКАНЕ НА ВРЕМЕННА ФИНАНСОВА ПОМОЩ НА СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА
ИНИЦИАТИВНА ГРУПА НОВИ ПАЗАР – КАСПИЧАН“
Отношение взеха:
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Точка 12 от дневния ред
Докладна записка № 143 от 25.03.2016 година,относно отпускане на временна
финансова помощ на Сдружение „Местна инициативна група Нови пазар –
Каспичан“.Докладната беше разгледана от трите постоянни комисии.Предлагам да
чуем мнението на комисиите. Давам думата на г-н Николов,Председател на
икономическа комисия.“
Николай Николов – Председател на икономическа комисия – „Икономическата
комисия приема направеното предложение с 5 гласа „ЗА“.
Драганка Йорданова – Председател на комисията по ТСУ – „Комисията по ТСУ с 3
гласа „ЗА“приема отпускането на еднократна финансова помощ на Сдружение
„Местна инициативна група Нови пазар – Каспичан“.
Боряна Бойчева – Председател на социалната комисия – „Социалната комисия приема с
4 гласа „ЗА“и 1 глас „ПРОТИВ“ направеното предложение“ .
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Първо искам да дам думата на
г-жа Неделчева,координатор към МИГ Нови пазар-Каспичан за предоставяне на
допълнителна информация“.
Надежда Неделчева – Координатор на Сдружение „МИГ Нови пазар – Каспичан“- „
Искам да внеса яснота по докладната,всички знаете че подготвяме нова стратегия 2014
– 2020 година,тя ще бъде оценена със сбор от 100 точки,като борбата за всяка точка е
голяма.Ние държим да бъдем одобрени още на първия прием.Пет точки се дават когато
се покаже наличие на финансов ресурс от 30 000 лева.Тези пари ще бъдат предоставяни
при поискване.Ние тези пари няма да ги харчим,може дори да не се наложи да бъдат
изтеглени“.
Магдалена Боева – Тодорова- съветник – „Искате да кажете,че на този етап не са ви
необходими“.
Надежда Неделчева – Координатор на Сдружение „МИГ Нови пазар – Каспичан“- „ Ще
бъдат използвани само ако се наложи“.
Магдалена Боева – Тодорова- съветник – „Допускате ли,че може да ви потрябват“.

Надежда Неделчева – Координатор на Сдружение „МИГ Нови пазар – Каспичан“- „Аз
не знам и не мога да ви кажа какво ще се случи“.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Аз имам предложение в точка 1
от проекта на решение да се добави второ изречение : Средствата да се използват за
управление на стратегията за водено от общностите местно развитие“.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Ако няма други предложения
предлагам да преминем към поименно гласуване на проекта на решение с направеното
допълнение“.
Анелия Руменова Ангелова - „ЗА“
Борислав Дочев Йорданов – „ЗА“
Боряна Андреева Бойчева – „ЗА“
Георги Димитров Георгиев – „ЗА“
Драганка Славкова Йорданова – „ЗА“
Зелиха Тургай Марем – „ЗА“
Магдалена Боянова Боева – Тодорова – „ЗА“
Марияна Красенова Антонова – „ЗА“
Мартин Борисов Леков – „ЗА“
Николай Борисов Николов –„ ЗА“
Пламен Георгиев Павлов – „ЗА“
Радослав Георгиев Бакалов – „ЗА“
Янка Христова Ненова – „ЗА“
На основание чл.21,ал.1,т.10 и т.24 и чл.27,ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, от общо
гласували 13 съветника с 13 гласа „ЗА“ без „ПРОТИВ“ и без „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“
Общински съвет - Каспичан прие следното:
Р Е Ш Е Н И Е 127
На основание чл.21,ал.1,т.10 и т.24 и
чл.27,ал.4 и ал.5
от
ЗМСМА,чл.104,ал.1,т.5 и чл.105 от Закона за публичните финанси Общински съвет –
Каспичан приема:
1.Да се предостави временна финансова помощ на Сдружение „Местна
инициативна група Нови пазар – Каспичан“ в размер на 10 000/десет хиляди лева/.

Средствата да се използват за управление на стратегията за водено от общностите
местно развитие.
2.Упълномощава Кмета на Община Каспичан да предоставя периодично при
заявена необходимост временна безлихвена помощ до размера по т.1.
3.Допуска предварително изпълнение на решението по чл.60,ал.1 от АПК.

ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ТЕКУЩИ ДОКЛАДНИ
ПО ТОЧКА 13.1. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
РАЗРЕШАВАНЕ ИЗРАБОТВАНЕТО НА ПРОЕКТ ЗА ПУП – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ
Отношение взеха:
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Точка 13.1 от дневния ред
Докладна записка № 119 от 18.03.2016 година,относно разрешаване изработването на
ПУП – План за застрояване.Имате предоставено новото задание към
докладната,изискано на заседанията на комисиите.Г-н Николов,давам ви думата да
изразите становището на икономическа комисия“.
Николай Николов – Председател на икономическа комисия – „Икономическата
комисия
1 глас „ЗА“ и 4 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ не приема проекта на
решение.Мотивите на Икономическата комисия бяха,че има пропуски в заданието“.
Драганка Йорданова – Председател на комисията по ТСУ – „Комисията по ТСУ с 3
гласа „ЗА“приема разрешаването изработването на ПУП – План за застрояване“.
Боряна Бойчева – Председател на социалната комисия – „Социалната комисия приема с
5 гласа „ЗА“ изработването на проект за ПУП – План за застрояване“.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Колеги,давам думата за
въпроси по докладната записка.Ако няма мнения,коментари и въпроси по докладната
да преминем към гласуване“.
На основание чл.21,ал.1,т.11 от ЗМСМА, от общо гласували 13 съветника с 11
гласа „ЗА“ без „ПРОТИВ“ и 2 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Общински съвет Каспичан прие следното:
Р Е Ш Е Н И Е 128
На основание чл.21,ал.1,т.11 от ЗМСМА,във връзка с чл.124а,ал.1 и чл.124б,ал.1
от ЗУТ ,Общински съвет – Каспичан:

1.Разрешава изработването на проект за подробен устройствен план – План за
застрояване на обект на техническата инфраструктура и социално- икономическото
развитие на общината – паркинг и два тенис корта в имот 040028 в землището на
град Плиска.
2.Одобрява задание по чл.125 от ЗУТ и определя конкретното предназначение
на имота „За паркинг и два тенис корта“ със следните устройствени показатели:






Вид на зоната:Спорт и развлечения /Ос/;
Височина на застрояване: Н – до 10 м.;
Плътност на застрояване:Пзастр.- 30%;
Интензивност на застрояване :Кинт = 1,2;
Озеленяване: Позел.-min.20%.

ПО ТОЧКА 13.2. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТПУСКАНЕ НА ЕДНОКРАТНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ НА СИЛВЕСТЪР ОРЛИНОВ
ТОТЕВ
Отношение взеха:
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Точка 13.2 от дневния ред
Докладна записка № 123 от 18.03.2016 година,относно отпускане на еднократна
финансова помощ на Силвестър Орлинов Тотев от с.Каспичан,ул.“Люлин“ № 28.
Молбата е подадена от майката Роса Максимова Тотева. Силвестър Орлинов Тотев е
със статут „сирак“ и ученик в 12 клас. Сумата му е необходима за отпразнуване на
абитуриенски бал.Спазени са всички изисквания на Наредбата за отпускане на
еднократни финансови помощи на жители на община Каспичан.Давам думата на г-н
Николов да изрази становището на икономическа комисия.
Николай Николов – Председател на икономическа комисия – „Икономическата
комисия 5 гласа „ЗА приема предложението за отпускане на еднократна финансова
помощ“.
Драганка Йорданова – Председател на комисията по ТСУ – „Комисията по ТСУ с 3
гласа „ЗА“приема проекта на решение за отпускане на еднократна финансова помощ
на Силвестър Орлинов Тотев“.
Боряна Бойчева – Председател на социалната комисия – „Социалната комисия с 5 гласа
„ЗА“ приема предложението за отпускане на еднократна финансова помощ на
Силвестър Орлинов Тотев .И да допълним,че ние от социалната комисия искахме да
предложим по- висока сума от 100 лева, но след като в Наредбата има ограничение ,
нека да остане текста според Наредбата.Нашето предложение е да увеличим сумата от
100 лв,като съберем по 10 лева от всеки общински съветник и всеки друг ,който
желае“.

Янка Ненова – съветник – „Подкрепям г-жа Бойчева нека всеки от колегите да остави
при вас сумата,да се изготви протокол и ако е удобно да си поставим срок,например до
края на другата седмица“.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Аз също подкрепям мнението
на г-жа Ненова и нека срокът бъде до края на следващата седмица
т.е.08.04.2016година.Ако няма други предложения предлагам да преминем към
поименно гласуване на докладната“.
Анелия Руменова Ангелова - „ЗА“
Борислав Дочев Йорданов – „ЗА“
Боряна Андреева Бойчева – „ЗА“
Георги Димитров Георгиев – „ЗА“
Драганка Славкова Йорданова – „ЗА“
Зелиха Тургай Марем – „ЗА“
Магдалена Боянова Боева – Тодорова – „ЗА“
Марияна Красенова Антонова – „ЗА“
Мартин Борисов Леков – „ЗА“
Николай Борисов Николов –„ ЗА“
Пламен Георгиев Павлов – „ЗА“
Радослав Георгиев Бакалов – „ЗА“
Янка Христова Ненова – „ЗА“
На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА от общо гласували 13 съветника с 13
гласа „ЗА“ без „ПРОТИВ“ и без „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Общински съвет - Каспичан
прие следното:
Р Е Ш Е Н И Е 129
На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА,Общински съвет – Каспичан отпуска
еднократна финансова помощ в размер на 100.00/сто/лева на Силвестър Орлинов
Тотев от с.Каспичан,ул.“Люлин“№ 28,срещу представяне на разходооправдателни
документи.

ПО ТОЧКА 13.3. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ОТПУСКАНЕ НА ЕДНОКРАТНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ НА КАДЕР МИЛКОВА
МИЛКОВА
Отношение взеха:
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Точка 13.3 от дневния ред
Докладна записка № 124 от 18.03.2016 година,относно отпускане на еднократна
финансова помощ на Кадер Милкова Милкова от с.Каспичан.Молбата беше разгледана
от Социалната комисия,която излезе с положително становище за разглеждане в
Общински съвет,видно от приложения протокол. Предлагам да чуем становището на
трите комисии.Първо давам думата на г-н Николов,Председател на икономическа
комисия “.
Николай Николов – Председател на икономическа комисия – „Икономическата
комисия 5 гласа „ЗА приема предложението за отпускане на еднократна финансова
помощ“.
Драганка Йорданова – Председател на комисията по ТСУ – „Комисията по ТСУ с 3
гласа „ЗА“приема предложението за отпускане на еднократна финансова помощ на
Кадер Милкова Милкова“.
Боряна Бойчева – Председател на социалната комисия – „Социалната комисия приема с
5 гласа „ЗА“ предложението за отпускане на еднократна финансова помощ на Кадер
Милкова Милкова ,като допълва проекта на решение „без представяне на разходо
оправдателни документи“.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Колеги давам думата за въпроси
и коментари.Ако няма мнения,коментари и въпроси по докладната да преминем към
поименно гласуване“.
Анелия Руменова Ангелова - „ЗА“
Борислав Дочев Йорданов – „ЗА“
Боряна Андреева Бойчева – „ЗА“
Георги Димитров Георгиев – „ЗА“
Драганка Славкова Йорданова – „ЗА“
Зелиха Тургай Марем – „ЗА“
Магдалена Боянова Боева – Тодорова – „ЗА“
Марияна Красенова Антонова – „ЗА“
Мартин Борисов Леков – „ЗА“
Николай Борисов Николов –„ ЗА“
Пламен Георгиев Павлов – „ЗА“

Радослав Георгиев Бакалов – „ЗА“
Янка Христова Ненова – „ЗА“
На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА от общо гласували 13 съветника с 13
гласа „ЗА“ без „ПРОТИВ“ и без „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Общински съвет - Каспичан
прие следното:
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На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА,Общински съвет – Каспичан отпуска
еднократна финансова помощ в размер на 300.00/триста/лева на Кадер Милкова
Милкова от с.Каспичан,без представяне на разходооправдателни документи.

ПО ТОЧКА 13.4. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
РАЗРЕШАВАНЕ ИЗГОТВЯНЕТО НА ПРОЕКТ НА ПУП – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ
Отношение взеха:
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Точка 13.4 от дневния ред
Докладна записка № 127 от 21.03.2016 година,относно разрешаване изготвянето на
ПУП – План за застрояване.И трите комисии се запознаха с докладната предлагам да
чуем становището им .Г-н Николов,моля да изразите становището на икономическа
комисия.“
Николай Николов – Председател на икономическа комисия – „Икономическата
комисия 5 гласа „ЗА“ приема разрешаване изготвянето на ПУП – План за застрояване“.
Драганка Йорданова – Председател на комисията по ТСУ – „Комисията по ТСУ с 3
гласа „ЗА“приема проект на ПУП – План за застрояване“.
Боряна Бойчева – Председател на социалната комисия – „Социалната комисия приема с
5 гласа „ЗА“ проекта на решение.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Колеги,имате думата! Ако няма
предложения и коментари предлагам да преминем към гласуване“.
На основание чл.21,ал.1,т.11 от ЗМСМА, от общо гласували 13 съветника с 13
гласа „ЗА“ без „ПРОТИВ“ и без „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Общински съвет - Каспичан
прие следното:
Р Е Ш Е Н И Е 131
На основание чл.21,ал.1,т.11 от ЗМСМА,във връзка с чл.124а,ал.1 и чл.124б,ал.1
от ЗУТ,Общински съвет – Каспичан:

1.Разрешава изработването на проект за подробен устройствен план – План за
застрояване на обект „За съоръжения на техническата инфраструктура“ за имот
022034в обхвата на проектен имот № 022163 от землището на с.Кюлевча.
2.Одобрява задание по чл.125 от ЗУТ и определя конкретно предназначение на
имота „За съоръжения на техническата инфраструктура“ със следните
устройствени показатели:





Максимална височина на кулата: Н – 54 м.;
Плътност на застрояване -Пзастр.- max 40%;
Интензивност на застрояване -Кинт = 0,8;
Озеленяване: Позел.-min.50%.

ПО ТОЧКА 13.5. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ НА
ОСНОВАНИЕ ЧЛ.35,АЛ.1ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ
Отношение взеха:
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Точка 13.5
Докладна записка № 132 от 21.03.2016 година,относно приемане
продажба на недвижим имот на основание чл.35,ал.1 от Закона
собственост.Да чуем мнението на комисиите по докладната. Г-н
думата!“

от дневния ред
на решение за
за общинската
Николов,имате

Николай Николов – Председател на икономическа комисия – „Икономическата
комисия с 3 гласа „ЗА и два гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ приема решение за
продажба,като подкрепяме предложението на Председателя на комисията по
ТСУ,възникнало на заседанието на комисиите, цената да бъде 4 лв. на кв.м“.
Драганка Йорданова – Председател на комисията по ТСУ – „Комисията по ТСУ с 1 глас
„ЗА“и 2 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ не приема новата цена от 4.00лв на кв.метър.
Боряна Бойчева – Председател на социалната комисия – „Социалната комисия приема с
4 гласа „ЗА“ проекта на решение.“
Драганка Йорданова – съветник – „Правя предложение цената да стане 4 лв. на кв.м.“
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Ако няма други предложения
предлагам да гласуваме поименно предложението за промяна в цената на кв.метър от
2.53 лева на 4.00лв.“.
Мартин Леков – съветник – „На основание чл.37 от ЗМСМА декларирам, че няма да
гласувам поради избягване конфликт на интереси“.
Анелия Руменова Ангелова - „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“

Борислав Дочев Йорданов – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“
Боряна Андреева Бойчева – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“
Георги Димитров Георгиев – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“
Драганка Славкова Йорданова – „ЗА“
Зелиха Тургай Марем – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“
Магдалена Боянова Боева – Тодорова – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“
Марияна Красенова Антонова – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“
Николай Борисов Николов –„ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“
Пламен Георгиев Павлов – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“
Радослав Георгиев Бакалов – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“
Янка Христова Ненова – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“
На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА от общо гласували 12 съветника с 1
глас „ЗА“ без „ПРОТИВ“ и 11 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Общински съвет Каспичан прие следното:
Р Е Ш Е Н И Е 132
На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА и на основание чл.41,ал.1 от Закона за
общинската собственост, Общински съвет – Каспичан не приема цена 4 лв.на кв.м за
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ/УПИ/VІ-317 от квартал 50 по плана за регулация
на с.Могила,община Каспичан.

Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Предлагам да гласуваме
поименно проекта на решение по докладната записка в предложения от вносителя
вариант“.
Анелия Руменова Ангелова - „ЗА“
Борислав Дочев Йорданов – „ЗА“
Боряна Андреева Бойчева – „ЗА“
Георги Димитров Георгиев – „ЗА“
Драганка Славкова Йорданова – „ЗА“
Зелиха Тургай Марем – „ЗА“
Магдалена Боянова Боева – Тодорова – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“

Марияна Красенова Антонова – „ЗА“
Николай Борисов Николов –„ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“
Пламен Георгиев Павлов – „ЗА“
Радослав Георгиев Бакалов – „ЗА“
Янка Христова Ненова – „ЗА“
Във връзка с чл.37 от ЗМСМА общински съветник Мартин Леков не гласува.
На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, от общо гласували 12 съветника с 10
гласа „ЗА“ без „ПРОТИВ“ и 2 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Общински съвет Каспичан прие следното:
Р Е Ш Е Н И Е 133
1.На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА,Общински съвет – Каспичан приема
решение да се допълни приетата с решение № 49 от Протокол № 6 от 22.12.2015
година Програма за управление и разпореждане с общинските имоти за 2016 година
като в Раздел III – „Имоти,които община Каспичан има намерение да продаде, да се
допълни „ПРАЗНО ДВОРНО МЯСТО“с площ от 1980.00 кв.м.,за което е отреден
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ /УПИ/ VI -317от квартал 50 по плана за регулация
на село Могила,община Каспичан.
2. На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА,чл.35,ал.1 от Закона за общинската
собственост,във връзка с чл.29,ал.4 от Наредбата за реда за придобиване,управление
и разпореждане с общинско имущество Общински съвет – Каспичан ПРИЕМА
РЕШЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване,на
недвижим
имот,актуван
с
Акт
за
общинска
собственост
№
670/21.03.2005година,представляващ празно дворно място с площ от 1980.00 кв.м.,за
което е отреден УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ /УПИ/ VI -317от квартал 50 по
плана за регулация на село Могила,община Каспичан.
3.На основание чл.41,ал.1 от Закона за общинската собственост Общински
съвет – Каспичан приема начална тръжна цена,в размер на данъчната оценка на
имота от 2.53 лева за 1 кв.м.или 5005.40 лева/пет хиляди и пет лева и четиридесет
стотинки/ за цялата площ от 1980 кв.м.,без включен ДДС.
4.На основание чл.29,ал.4 от Наредбата за реда за придобиване,управление и
разпореждане с общинско имущество,Общински съвет – Каспичан възлага на Кмета
на общината организирането на процедурата,свързана с провеждането на търга за
горепосочения имот,както и осъществяването на всички действия,необходими за
правилното и законосъобразно извършване на разпоредителната сделка.

ПО ТОЧКА 13.6. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ИМОТ ПУБЛИЧНА
ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
Отношение взеха:
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Точка 13.6 от дневния ред
Докладна записка № 133 от 21.03.2016 година,относно приемане на решение за
отдаване под наем на имот публична общинска собственост.Комисиите се запознаха с
докладната. Предлагам да чуем тяхното становище“.
Николай Николов – Председател на икономическа комисия – „Икономическата
комисия 5 гласа „ЗА“ приема решение за отдаване под наем, като имаме предложение
в проекта на решение да бъдат заложени клаузи относно изработването на утайник и
отводнителен канал във връзка с опазване на околната среда.При неспазване на
посочените клаузи договорът да бъде своевременно прекратен“.
Драганка Йорданова – Председател на комисията по ТСУ – „Комисията по ТСУ с 3
гласа „ЗА“приема решението за отдаване под наем“.
Боряна Бойчева – Председател на социалната комисия – „Социалната комисия с 2 гласа
„ЗА“ и 1 глас „ПРОТИВ“ и 2 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ не приема докладната“.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Колеги,имате думата за
мнения,коментари и въпроси по докладната“.
Магдалена Боева – Тодорова – съветник - „Предложението беше да се направи утайник
и отводнителен канал преди да започне производство.А относно това дали ще
замърсява, тя ще си взема материала готов.На место само ще се изпича и декорира “.
Борислав Йорданов – съветник – „Там промишлена зона ли ще става“.
Драганка Йорданова – съветник – „Разбрахме също така,че проявявала интерес към
детските ясли и аз искам да попитам те с какъв статут са“
Милена Недева – Кмет на Община Каспичан – „С частен статут“.
Боряна Бойчева – съветник – „За мен това дали ще продават фуражи или ще е
производство е едно и също и аз искам да попитам какво ще става там.И го казвам от
името на хората,който живеят там.Приветствам идеята на тези млади жени,но ние на
тази улица имаме нужда от магазин,защото в нашия квартал цените са много високи“.
Магдалена Боева – Тодорова – съветник - „Искам също да допълня,че те са се отказали
от автогарата и са се насочили към детските ясли,но след това са получили обаждане
от общината за предоставяне на тази барака/бивш магазин за фуражни смески/.Това
беше моята информация“.
Милена Недева – Кмет на Община Каспичан – „Аз се обадих на това лице, направих го,
защото те бяха посочили тези две помещения на пазара.На мен не са ми казвали,че са се
отказали.Идеята им беше да продават на пазара.Знаете,че има и други фирми,които

произвеждат порцелан и не замърсяват.Не мисля, че това ще създаде отрицателен
облик на пазара“.
Борислав Йорданов – съветник – „Бяхме информирани,че частници са си взели
собствеността ще може ли да ни кажете кое точно е на общината и кое е частно“.
Милена Недева – Кмет на Община Каспичан – „Ще ви направим точната скица“.
Борислав Йорданов – съветник – „Мисля, че няма да загубим ако вземем тези решения
след месец – два“.
Милена Недева – Кмет на Община Каспичан – „Тук говорим за отдаване под наем,но по
принцип ще бъде изготвен идеен проект за целия облик на пазара“.
Драганка Йорданова – съветник – „Аз мисля,че за тях е по- добре да отидат в детските
ясли“.
Николай Николов – съветник – „Този човек нали ще инвестира там,дори и да е взел
под наем бараката.Като се промени идейния облик на пазара,може да се наложи
прекратяване на договора и общината да плаща неустойки“.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Колеги ,ако нямате конкретни
предложения ,моля да преминем към поименно гласуване на проекта на решение по
докладната“.
Анелия Руменова Ангелова - „ЗА“
Борислав Дочев Йорданов – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“
Боряна Андреева Бойчева – „ПРОТИВ“
Георги Димитров Георгиев – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“
Драганка Славкова Йорданова – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“
Зелиха Тургай Марем – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“
Магдалена Боянова Боева – Тодорова – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“
Мартин Борисов Леков – „ЗА“
Марияна Красенова Антонова – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“
Николай Борисов Николов –„ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“
Пламен Георгиев Павлов – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“
Радослав Георгиев Бакалов – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“
Янка Христова Ненова – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“

На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, от общо гласували 13 съветника с 2
гласа „ЗА“ 1 глас „ПРОТИВ“ и 10 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ в Общински съвет –
Каспичан се прие следното:
Р Е Ш Е Н И Е 134
На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА,чл.14,ал.7 от Закона за общинската
собственост,във връзка с чл.11,ал.1 от Наредбата за реда за придобиване,управление
и разпореждане с общинско имущество,Общински съвет – Каспичан не приема
решение за отдаване под наем на свободен имот публична общинска
собственост,представляващ сграда със застроена площ от 68.00 квадратни метра
/7.00мх.9.70м./,построена в урегулиран поземлен имот I-„Кооперативен пазар“от
квартал 10 по плана за регулация на град Каспичан,актуван с Акт за публична
общинска собственост № 263/05.04.2000 год.

ПО ТОЧКА 13.7. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.4,АЛ.1 ОТ НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА
ПРИДОБИВАНЕ,УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО
ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОМЯНА НА ПОДРОБНИЯ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА КВАРТАЛ
10,ГР.КАСПИЧАН
Отношение взеха:
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Точка 13.7 от дневния ред
Докладна записка № 134 от 21.03.2016 година,относно приемане на решение на
основание чл.4,ал.1 от Наредбата за реда за придобиване,управление и разпореждане с
общинско имущество във връзка с промяна на подробния устройствен план на квартал
10,град Каспичан.Давам думата на комисиите“.
Николай Николов – Председател на икономическа комисия – „Икономическата
комисия 5 гласа „ЗА“ излиза с предложение за нов проект на решение„ Кмета на
Община Каспичан да възложи на главния архитект на общината да изготви идеен
проект на „Кооперативен пазар“ град Каспичан..
Драганка Йорданова – Председател на комисията по ТСУ – „Комисията по ТСУ с 3
гласа „ЗА“ подкрепяме предложението на Икономическата комисия“.
Боряна Бойчева – Председател на социалната комисия – „Социалната комисия с 2 гласа
„ЗА“ , 1 глас „ПРОТИВ“ и 2 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ не приема докладната.И лично
за себе си бих казала,че приемам предложението на другите две комисии“.
Борислав Йорданов – съветник – „Ще бъде добре да се постави и срок за изпълнение.Гжа Недева ще определи срока“.
Милена Недева – Кмет на Община Каспичан – „ Два месеца“.

Николай Найденов – Кмет на с.Върбяне – „Бих предложил,когато има заявени
инвестиционни проекти да ги насочвате и към малките населени места,ние имаме
много места и сгради,които са подходящи за тази цел и могат да се използват, също
така ще се отворят и работни места“.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Гласуваме поименно новия
оформен проект на решение,включващ само предложението направено от г-н Николов
за възлагане от страна на Кмета на община Каспичан на главния архитект на общината
изготвяне на идеен проект на „Кооперативен пазар“град Каспичан със срок 30.06.2016
година.На основание чл.37 от ЗМСМА Декларирам, че няма да гласувам поради
конфликт на интереси“.
Борислав Дочев Йорданов – „ЗА“
Боряна Андреева Бойчева – „ЗА“
Георги Димитров Георгиев – „ЗА“
Драганка Славкова Йорданова – „ЗА“
Зелиха Тургай Марем – „ЗА“
Магдалена Боянова Боева – Тодорова – „ЗА“
Марияна Красенова Антонова – „ЗА“
Мартин Борисов Леков –„ЗА“
Николай Борисов Николов –„ ЗА“
Пламен Георгиев Павлов – „ЗА“
Радослав Георгиев Бакалов – „ЗА“
Янка Христова Ненова – „ЗА“
На основани чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА от общо гласували 12 съветника с 12
гласа „ЗА“ без „ПРОТИВ“ и без„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ в Общински съвет –
Каспичан се прие следното:
Р Е Ш Е Н И Е 135
На основани чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА ,Общински съвет – Каспичан взема
решение Кмета на Община Каспичан да възложи на главния архитект на общината
да изготви идеен проект за поземлен имот /УПИ/ I-„Кооперативен пазар“, от
квартал 10,по плана на град Каспичан,със срок до 30.06.2016год.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Сега предлагам да гласуваме
поименно проекта на решение по докладна № 134 от 21.03.2016 година във варианта в
който е внесен от вносителя“. На основание чл.37 от ЗМСМА Декларирам, че няма да
гласувам поради конфликт на интереси“.

Борислав Дочев Йорданов – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“
Боряна Андреева Бойчева – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“
Георги Димитров Георгиев – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“
Драганка Славкова Йорданова – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“
Зелиха Тургай Марем – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“
Магдалена Боянова Боева – Тодорова – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“
Марияна Красенова Антонова – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“
Мартин Борисов Леков –„ПРОТИВ“
Николай Борисов Николов –„ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“
Пламен Георгиев Павлов – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“
Радослав Георгиев Бакалов – „ПРОТИВ“
Янка Христова Ненова – „ПРОТИВ“
На основани чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, от общо гласували 12 съветника без
„ЗА“ 3 гласа „ПРОТИВ“ и 9 гласа„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Общински съвет –
Каспичан прие следното:
Р Е Ш Е Н И Е 136
На основани чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА,във връзка с чл.4,ал.1 от Наредбата за
реда за придобиване,управление и разпореждане с общинско имущество,Общински
съвет – Каспичан не приема решение да се предвиди промяна от публична в частна
общинска собственост за част от урегулиран поземлен имот /УПИ/ I –
„Кооперативен пазар“от квартал 10,по плана на град Каспичан,актуван с Акт за
публична общинска собственост № 263/05.04.2000 година.

ПО ТОЧКА 13.8. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ НА
ОСНОВАНИЕ ЧЛ.35,АЛ.1 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ВЪВ
ВРЪЗКА С ЧЛ.51,АЛ.1 ОТ НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ И
РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО
Отношение взеха:
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Точка 13.8 от дневния ред
Докладна записка № 135 от 21.03.2016 година,относно приемане на решение за
продажба на недвижим имот на основание чл.35,ал.1 от Закона за общинската

собственост във връзка с чл.51,ал.1 от Наредбата за реда за придобиване,управление и
разпореждане с общинско имущество.Давам думата на г-н Николов,Председател на
икономическа комисия“.
Николай Николов – Председател на икономическа комисия– „Икономическата комисия
5 гласа „ЗА“ приема проекта на решение.
Драганка Йорданова – Председател на комисията по ТСУ – „Комисията по ТСУ с 3
гласа „ЗА“ приема проекта на решение.
Боряна Бойчева – Председател на социалната комисия– „Социалната комисия приема с
5 гласа „ЗА“ проекта на решение.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Ако няма мнения,коментари и
въпроси по докладната предлагам да преминем към поименно гласуване“.
Анелия Руменова Ангелова - „ЗА“
Борислав Дочев Йорданов – „ЗА“
Боряна Андреева Бойчева – „ЗА“
Георги Димитров Георгиев – „ЗА“
Драганка Славкова Йорданова – „ЗА“
Зелиха Тургай Марем – „ЗА“
Магдалена Боянова Боева – Тодорова – „ЗА“
Марияна Красенова Антонова – „ЗА“
Мартин Борисов Леков –„ЗА“
Николай Борисов Николов –„ ЗА“
Пламен Георгиев Павлов – „ЗА“
Радослав Георгиев Бакалов – „ЗА“
Янка Христова Ненова – „ЗА“
На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, от общо гласували 13 съветника с 13
гласа „ЗА“ без „ПРОТИВ“ и без „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ в Общински съвет –
Каспичан се прие следното:
Р Е Ш Е Н И Е 137
1.На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА,чл.35,ал.1 от Закона за общинската
собственост,чл.51,ал.1 от Наредбата за реда за придобиване,управление и
разпореждане с общинско имущество, във връзка с чл.29,ал.4 от Наредбата за реда за
придобиване,управление и разпореждане с общинско имущество Общински съвет –

Каспичан ПРИЕМА РЕШЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА чрез провеждане на публичен търг
с явно наддаване,на недвижим имот,актуван с Акт за общинската собственост №
1849/18.03.2016 година,представляващ:
-

Поземлен имот № 003021, с площ от 0.973 дка с начин на трайно ползване
„друга селскостопанска територия“ по картата за възстановена
собственост на град Плиска,ЕКАТТЕ 56770.

2.На основание чл.30,ал.1 от Наредбата за реда за придобиване,управление и
разпореждане с общинско имущество,Общински съвет – Каспичан приема началната
тръжна цена,определена от лицензиран оценител в размер на 1060.00 лева /хиляда и
шестдесет/ за площ от 0.973 дка / 1089 лева за един декар/.
3. На основание чл.29,ал.4 от Наредбата за реда за придобиване,управление и
разпореждане с общинско имущество,Общински съвет – Каспичан възлага на Кмета
на Общината организирането на процедурата,свързана с провеждането на търга за
гореописания имот,както и осъществяването на всички действия,необходими за
правилното и законосъобразна извършване на разпоредителната сделка.

ПО ТОЧКА 13.9. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ НА
ОСНОВАНИЕ ЧЛ.35,АЛ.1 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ВЪВ
ВРЪЗКА С ЧЛ.51,АЛ.1 ОТ НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ И
РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО
Отношение взеха:
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Точка 13.9 от дневния ред
Докладна записка № 136 от 21.03.2016 година,относно приемане на решение за
продажба на недвижим имот на основание чл.35,ал.1 от Закона за общинската
собственост във връзка с чл.51,ал.1 от Наредбата за реда за придобиване,управление и
разпореждане с общинско имущество.Да чуем първо становището на комисиите “.
Николай Николов – Председател на икономическа комисия – „Икономическата
комисия 5 гласа „ЗА“ приема проекта на решение.
Драганка Йорданова – Председател на комисия по ТСУ– „Комисията по ТСУ с 3 гласа
„ЗА“ приема проекта на решение.
Боряна Бойчева – Председател на социалната комисия – „Социалната комисия приема с
5 гласа „ЗА“ проекта на решение.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Колеги,давам думата за мнения
и въпроси.Ако няма мнения,коментари и въпроси по докладната предлагам да
преминем към поименно гласуване“.

Анелия Руменова Ангелова - „ЗА“
Борислав Дочев Йорданов – „ЗА“
Боряна Андреева Бойчева – „ЗА“
Георги Димитров Георгиев – „ЗА“
Драганка Славкова Йорданова – „ЗА“
Зелиха Тургай Марем – „ЗА“
Магдалена Боянова Боева – Тодорова – „ЗА“
Марияна Красенова Антонова – „ЗА“
Мартин Борисов Леков – „ЗА“
Николай Борисов Николов –„ ЗА“
Пламен Георгиев Павлов – „ЗА“
Радослав Георгиев Бакалов – „ЗА“
Янка Христова Ненова – „ЗА“
На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, от общо гласували 13 съветника с 13
гласа „ЗА“ без „ПРОТИВ“ и без „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ в Общински съвет –
Каспичан се прие следното:
Р Е Ш Е Н И Е 138
1.На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА,чл.35,ал.1 от Закона за общинската
собственост,чл.51,ал.1 от Наредбата за реда за придобиване,управление и
разпореждане с общинско имущество, във връзка с чл.29,ал.4 от Наредбата за реда за
придобиване,управление и разпореждане с общинско имущество Общински съвет –
Каспичан ПРИЕМА РЕШЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА чрез провеждане на публичен търг
с явно наддаване,на недвижим имот,актуван с Акт за общинската собственост №
1848/18.03.2016 година,представляващ:
-

Поземлен имот № 039076, с площ от 0.476 дка с начин на трайно ползване
„друга селскостопанска територия“ по картата за възстановена
собственост на град Плиска,ЕКАТТЕ 56770.

2.На основание чл.30,ал.1 от Наредбата за реда за придобиване,управление и
разпореждане с общинско имущество,Общински съвет – Каспичан приема началната
тръжна цена,определена от лицензиран оценител в размер на 520.00 лева
/петстотин и двадесет / за площ от 0.476 дка / 1092 лева за един декар/.
3. На основание чл.29,ал.4 от Наредбата за реда за придобиване,управление и
разпореждане с общинско имущество,Общински съвет – Каспичан възлага на Кмета

на Общината организирането на процедурата,свързана с провеждането на търга за
гореописания имот,както и осъществяването на всички действия,необходими за
правилното и законосъобразно извършване на разпоредителната сделка.
ПО ТОЧКА 13.10. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ НА
ОСНОВАНИЕ ЧЛ.35,АЛ.1 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ
Отношение взеха:
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Точка 13.10 от дневния ред
Докладна записка № 137 от 22.03.2016 година,относно приемане на решение за
продажба на недвижим имот на основание чл.35,ал.1 от Закона за общинската
собственост. Предлагам да чуем мнението на комисиите.Г-н Николов,давам ви думата
да изложите становището на икономическа комисия.“
Николай Николов – Председател на икономическа комисия– „Икономическата комисия
3 гласа „ЗА“ и 2 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ приема решението за продажба“
Драганка Йорданова – Председател на комисията по ТСУ – „Комисията по ТСУ с 3
гласа „ЗА“ приема решението за продажба“.
Боряна Бойчева – Председател на социалната комисия – „Социалната комисия приема с
5 гласа „ЗА“ проекта на решение.
Николай Николов – съветник – „Ние обсъждахме този въпрос. По принцип подкрепяме
това предложение,но общинската администрация трябва да помисли за достъпа до
индустриалната зона,имотът по средата няма подход и е много вероятно да остане не
продаваем.Възможностите за влизане и излизане са почти нулеви,поради обратната
нивелация“.
Милена Недева – Кмет на Община Каспичан – „Аз искам да допълня г-н Николов ,това
което мога да кажа,че има денивелация.Г-н Марински идва няколко пъти и знае,че има
денивелация.И двата имота ще имат лице към главния път.“
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Ако няма други
мнения,коментари и въпроси по докладната предлагам да преминем към поименно
гласуване“.
Анелия Руменова Ангелова - „ЗА“
Борислав Дочев Йорданов – „ЗА“
Боряна Андреева Бойчева – „ЗА“
Георги Димитров Георгиев – „ЗА“
Драганка Славкова Йорданова – „ЗА“
Зелиха Тургай Марем – „ЗА“

Магдалена Боянова Боева – Тодорова – „ЗА“
Марияна Красенова Антонова – „ЗА“
Мартин Борисов Леков – „ЗА“
Николай Борисов Николов –„ ЗА“
Пламен Георгиев Павлов – „ЗА“
Радослав Георгиев Бакалов – „ЗА“
Янка Христова Ненова – „ЗА“
На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, от общо гласували 13 съветника с 13
гласа „ЗА“ без „ПРОТИВ“ и без „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Общински съвет – Каспичан
прие следното:
Р Е Ш Е Н И Е 139
1.На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА,чл.35,ал.1 от Закона за общинската
собственост ,във връзка с чл.29,ал.4 от Наредбата за реда за придобиване,управление
и разпореждане с общинско имущество,Общински съвет – Каспичан ПРИЕМА
РЕШЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване,на
недвижим имот – частна общинска собственост,представляващ ПРАЗНО ДВОРНО
МЯСТО с площ 10 200 кв.м.,съставляващо поземлен имот с идентификатор
36597.502.1319 по кадастралната карта на град Каспичан,одобрена със Заповед № РД
– 18 – 57/01.10.2015 год. на Областен Управител град Шумен,с трайно
предназначение:урбанизирана територия.
2.На основание чл.30,ал.1 от Наредбата за реда за придобиване,управление и
разпореждане с общинско имущество Общински съвет – Каспичан приема начална
тръжна цена,определена от лицензиран оценител в размер на 8.09 лева за 1кв.м или
82 480.00 лева/осемдесет и две хиляди четиристотин и осемдесет лева/за цялата
площ от 10 200 кв.м.,без включен ДДС.
3. На основание чл.29,ал.4 от Наредбата за реда за придобиване,управление и
разпореждане с общинско имущество,Общински съвет – Каспичан възлага на Кмета
на Общината организирането на процедурата,свързана с провеждането на търга за
гореописания имот,както и осъществяването на всички действия,необходими за
правилното и законосъобразна извършване на разпоредителната сделка.

ПО ТОЧКА 13.11. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ВРЪЩАНЕ ЗА НОВО ОБСЪЖДАНЕ НА РЕШЕНИЕ № 91 ПО ПРОТОКОЛ № 9 ОТ
25.02.2016г.

Отношение взеха:
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Точка 13.11 от дневния ред
Докладна записка № 141 от 24.03.2016 година,относно връщане за ново обсъждане на
Решение № 91 по Протокол № 9 от 25.02.2016 година.Решението е върнато със Заповед
на №РД-15-34/17.03.2016г.на Областен управител град Шумен и следва в 14-дневен
срок да се влезе за ново обсъждане на сесийно заседание.Съгласно чл.45,ал.9 от
ЗМСМА Общински съвет трябва да отмени,измени или приеме проекта на
решение.Давам думата на комисиите“.
Николай Николов – Председател на икономическа комисия – „Икономическата
комисия 2 гласа „ЗА“ и 3 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “ не приема решение за продажба.
Драганка Йорданова – Председател на комисията по ТСУ – „Комисията по ТСУ с 2
гласа „ЗА“ и 1 глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ приема решението за продажба“.
Боряна Бойчева – съветник – „Социалната комисия с 5 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ не
приема решението за продажба .
Анелия Ангелова-Председател на Общински съвет-Чухме становището на
комисиите.Колеги ,предлагам първо да изслушаме г-жа Начева,кмет на град Плиска.
Тонка Начева – Кмет на гр.Плиска – „Становището ми е положително,както беше
предоставено в началото. Аз искам само да ми се осигурят подходи и това е моето
становище,но искам гаранции за подхода“.
Милена Недева – Кмет на Община Каспичан – „Единият от проблемите беше вратата
от горната страна на улицата,където са ковчезите това е уредено, вратата ще бъде
направена съвместно от работниците на община Каспичан и кметство Плиска.От
долната страна вратата ще бъде изместена с един елемент по навътре. “
Борислав Йорданов – съветник – „Причината беше,че нямаме достатъчно информация.
Ние се въздържаме заради достъпа“.
Милена Недева – Кмет на Община Каспичан – „Проблемът с достъпа е решен“.
Борислав Йорданов – съветник – „Това ще бъде ли залегнало в решението“
Милена Недева – Кмет на Община Каспичан – „Вие сте го заложили, но в първа точка
казвате,че не приемате прекратяване на съсобственост чрез продажба на частта на
общината.Необходима е редакция на текста в хипотеза „изменям“.
Драганка Йорданова - съветник – „Предходния Общински съвет е взел в предходно
заседание решение за даване на разрешение за изготвяне на ПУП. Те не са взели
грешно решение.Аз не искам начина,по който е прието решението.Има много начини
да се прекрати съсобствеността, и аз няма да го гласувам.Не е само този начина за
прекратяване на съсобственост,може и чрез делба“.

Милена Недева – Кмет на Община Каспичан – „Това прието решение трябва да остане
в този вид“.
Борислав Йорданов – съветник – „Точките 2,3 и 4 остават ли в проекта на решение“.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Да,ако се промени редакцията в
т.1.В противен случай ,се обезмислят.Колеги,имате ли предложения?“
Мартин Леков – съветник – „Правя предложение за прекратяване на съсобственост,чрез
продажба на частта на общината“.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Ако няма други предложения
предлагам да преминем към поименно гласуване на проекта на решение
с
предложената нова редакция на текста в т.1“.

Анелия Руменова Ангелова - „ЗА“
Борислав Дочев Йорданов – „ЗА“
Боряна Андреева Бойчева – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“
Георги Димитров Георгиев – „ЗА“
Драганка Славкова Йорданова – „ПРОТИВ“
Зелиха Тургай Марем – „ЗА“
Магдалена Боянова Боева – Тодорова – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“
Марияна Красенова Антонова – „ЗА“
Мартин Борисов Леков – „ЗА“
Николай Борисов Николов –„ ЗА“
Пламен Георгиев Павлов – „ЗА“
Радослав Георгиев Бакалов – „ЗА“
Янка Христова Ненова – „ПРОТИВ“
На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, от общо гласували 13 съветника с 9
гласа „ЗА“ 2 гласа „ПРОТИВ“ и 2 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ в Общински съвет –
Каспичан се прие следното:
Р Е Ш Е Н И Е 140
1.На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА,чл.36,ал.1,т.2 от Закона за
общинската
собственост,чл.35,ал.1,т.2
от
Наредбата
за
реда
за

придобиване,управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет –
Каспичан ПРИЕМА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ,ЧРЕЗ
ПРОДАЖБА НА ЧАСТТА НА ОБЩИНАТА в размер на 1055 квадратни
метра,представляваща 1055/1740 ид.части от Урегулиран имот IV – 490 от квартал
22 по плана за регулация на град Плиска актувана с Акт за общинска собственост
1839/28.10.2015 год. и Акт за поправка на акта за общинска собственост №
1842/20.11.2015 год.
2.На основание чл.30 от Наредбата за реда за придобиване ,управление и
разпореждане с общинско имущество,Общински съвет-Каспичан одобрява цена на
имота,определена от лицензиран оценител,в размер на 6900.00 лева/шест хиляди и
деветстотин лева/без включен ДДС.
3.Общински съвет-Каспичан задължава съсобствениците на имота Йорданка
Величкова Пенкова и Пенка Величкова Пенкова да изградят за своя сметка метална
врата и асфалтова настилка на подхода към паркинга на здравната служба на
ул.“Успенски“№1,град Плиска по изготвено техническо задание и в посочени срокове
от Община Каспичан.
4.Общински съвет.Каспичан възлага на Кмета на общината да издаде заповед и
сключи договор за покупко-продажба със съсобствениците на недвижимия имот
Йорданка Величкова Пенкова и Пенка Величкова Пенкова.
5.Изпълнението на т.4 влиза в сила след изпълнението на т.3.

ПО ТОЧКА 13.12. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОДОБЯВАНЕ НА ПУП – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ
Отношение взеха:
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Точка 13.12 от дневния ред
Докладна записка № 144 от 28.03.2016 година,относно одобряване проект на ПУП –
План за застрояване .Комисиите се запознаха с докладната предлагам да чуем първо г-н
Николов,Председател на икономическа комисия“.
Николай Николов – Председател на икономическа комисия – „Икономическата
комисия 5 глас „ЗА“ приема одобряването на ПУП.
Драганка Йорданова – Председател на комисията по ТСУ – „Комисията по ТСУ с 3
гласа „ЗА“ приема одобряването на проект на ПУП-План за застрояване.
Боряна Бойчева – Председател на социалната комисия– „Социалната комисия приема с
5 гласа „ЗА“ приема проекта на решение .
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Ако няма мнения по докладната
предлагам да преминем към гласуване“.

На основание чл.21,ал.1,т.11 от ЗМСМА, от общо гласували 13 съветника с 13
гласа „ЗА“ без „ПРОТИВ“ и без „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ в Общински съвет –
Каспичан прие следното:
Р Е Ш Е Н И Е 141
На основание чл.21,ал.1,т.11 от ЗМСМА,във връзка с чл.129,ал.1 от
ЗУТ,Общински съвет – Каспичан одобрява проект за подробен устройствен план –
План за застрояване на обект за имот № 040037 от землището на гр.Плиска с
конкретното предназначение на имота „Техническа инфраструктура“.
Заседанието на Общински Съвет Каспичан бе закрито от неговия
Председател в 18.00 часа поради изчерпване на дневния ред.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
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/А.АНГЕЛОВА/

ПРОТОКОЛИСТ:
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