9930, гр.Каспичан, ул.”Мадарски конник” № 91, тел.05327 / 47-15
e-mail: kaspichan_obs@abv.bg

ПРОТОКОЛ № 9
Днес 25.02.2016г. от 14.00 часа в Заседателната зала на Община Каспичан на
основание чл.23,ал.4,т.1 от ЗМСМА се проведе девето редовно открито заседание на
Общински съвет -Каспичан.
На заседанието присъстваха 13 съветника,съгласно приложения списък.
Освен общинските съветници на заседанието присъстваха още:
Милен Минчев – Заместник - кмет на община Каспичан
Дарина Атанасова - Директор Д „ОА“
Милена Тактакова – Гл.експерт„‟Общинска Собственост“
Радостина Иванова – Юрисконсулт 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 ОбС – “Уважаеми колеги, постъпи писмо с
предложение от г-жа Милена Недева – Кмет на Община Каспичан, за оттегляне на
Докладна записка№72/15.02.2016г.,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 43,град
Каспичан, Докладна записка с №77/15.02.2016г.,относно промяна в Наредбата на
Общински съвет – Каспичан за определяне и администриране на местните такси и цени
на услуги и Докладна записка с №79/15.02.2016г.,относно приемане на решение за
отдаване под наем на имот публична общинска собственост.Към дневния ред
предлагам като първа точка да се разгледа Докладна записка №100/25.02.2016г.,която е
допълнение към Докладна записка с № 29/15.01.2016г., относно приемане на решение
за прекратяване на съсобственост върху недвижим имот между общината и физическо
лице на основание чл.36,ал.1,т.2 от Закона за общинската собственост,отложена за
разглеждане от сесийно заседание в м.януари 2016г.Постъпи и още едно предложение
с вх.№94/24.02.2016г.,относно одобряване на актуализирана бюджетна прогноза за
периода 2017 – 2019г. на Община Каспичан.
Анелия Ангелова – Председател на ОбС – „Ако няма въпроси и предложения относно
така допълнения и коригиран дневен ред предлагам да гласуваме същия в новия
вариант“.

ДНЕВЕН РЕД:
1.Допълнение към докладна за приемане на решение за прекратяване на
съсобственост върху недвижим имот между общината и физическо лице на
основание чл.36,ал.1,т.2 от Закона за общнската собственост.
Докл.: Кмета на Общината
2. Промяна в Наредбата на Общински съвет – Каспичан за определяне размера на
местните данъци и такси на територията на Община Каспичан.
Докл.: Кмета на Общината
3.Редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената
територия,обслужвана от „ВиК-Шумен“ООД,насрочена за 09.03.2016г.
Докл.: Кмета на Общината
4. Определяне на представител на община Каспичан в Управителния съвет на „МИГ
Нови пазар – Каспичан“
Докл.: Председателя на Общински съвет - Каспичан
5. Отчет за дейността на Общинската комисия за безопасност на движението по
пътищата при Община Каспичан през 2015г.
Докл.: Кмета на Общината
6.Отчет за изпълнението на плана за индивидуално и общо ползване на общинските
пасища,мери и ливади за 2015 година.
Докл.: Кмета на Общината
7.Приемане на решение за предоставяне за ползване на пасища,мери и ливади от
Общинския поземлен фонд през 2016 година.
Докл.: Кмета на Общината
8. Приемане на длъжностно разписание на Дневен център за възрастни хора с
увреждания с.Кюлевча.
Докл.: Кмета на Общината
9.Текущи докладни
9. Текущи докладни:
9.1. Докладна записка № ВОС – 62/10.02.2016г.от Милена Николова Недева – Кмет на
община Каспичан,относно актуализиране състава на Местната комисия по обществен
ред и сигурност.
9.2. Докладна записка № ВОС – 64/12.02.2016г. от Анелия Руменова Ангелова –
Председател на Общински съвет – Каспичан,относно даване съгласие по постъпила
молба от Айля Ахмед Маринова за внасяне на предложение в Министерски съвет за

отпускане на персонални пенсии по реда на чл.7,ал.2,т.1 от Наредбата за пенсиите и
осигурителния стаж.
9.3. Докладна записка № ВОС – 68/15.02.2016г. от Анелия Руменова Ангелова –
Председател на Общински съвет – Каспичан,относно отпускане на еднократна
финансова помощ на Зекие Мустафа Хюсеин.
9.4. Докладна записка № ВОС – 69/15.02.2016г. от Анелия Руменова Ангелова –
Председател на Общински съвет – Каспичан,относно отпускане на еднократна
финансова помощ на Росен Алексиев Насков
9.5.Докладна записка № ВОС – 73/15.02.2016г. 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 23,село Марково.
9.6.Докладна записка № ВОС – 74/15.02.2016г. от Милена Николова Недева- Кмет на
Община Каспичан,относно промяна на предназначението на земеделска земя.
9.7.Докладна записка № ВОС 80/15.02.2016г. 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.
9.8. Докладна записка № ВОС 81/15.02.2016г. 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.
9.9. Докладна записка № ВОС 82/15.02.2016г. 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.
9.10. Докладна записка № ВОС 83/15.02.2016г. 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.
9.11. Докладна записка № ВОС 84/15.02.2016г. 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.
9.12. Докладна записка № ВОС 85/15.02.2016г. 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.
9.13. Докладна записка № ВОС 86/15.02.2016г. 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.
9.14. Докладна записка № ВОС 87/15.02.2016г. 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.
9.15. Докладна записка № ВОС 91/18.02.2016г. от Милена Николова Недева- Кмет на
Община Каспичан,относно приемане на решение за промяна на имоти от публична в
частна общинска собственост.
9.16.Предложение №94/24.02.2016г. от Милена Николова Недева – Кмет на Община
Каспичан,относно одобряване на актуализирана бюджетна прогноза за периода 2017 –
2019г.на Община Каспичан
Предложения от Председателя дневен ред бе приет от присъстващите 13 общински
съветника с 13 гласа „ЗА“,без „ПРОТИВ“ и без „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“.
ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ ДОКЛАДНА ЗА ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ НЕДВИЖИМ ИМОТ
МЕЖДУ ОБЩИНАТА И ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ НА ОСНОВАНИЕ
ЧЛ.36,АЛ.1,Т.2 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ
Отношение взеха:
Анелия Ангелова – Председател на ОбС – „ Допълнението е към докладната от
предходното сесийно заседание, относно приемане на решение за прекратяване на
съсобственост върху недвижим имот между общината и физическо лице на основание
чл.36,ал.1,т.2 от Закона за общинската собственост. Промяната тук е в проекта на
решението. Имате думата за мнения и коментари“.
Драганка Йорданова – съветник – „Понеже другият съсобственик го няма,аз искам да
попитам, кое е наложило да станат съсобственици през 2015година.
Милена Тактакова - Гл.експерт„‟Общинска Собственост“ – „Тази съсобственост се е
получила след отпадането на улицата,образувал се е нов парцел“.
Драганка Йорданова – съветник – „Нямало ли е възможност още тогава нейният имот
да си остане отделен парцел“.
Милена Тактакова - Гл.експерт„‟Общинска Собственост“ – „Общинският съвет е
допуснал такова одобрение на проекта и това е вече факт.Ние трябва да прекратим
тази съсобственост“.
Милен Минчев – Зам.кмет община Каспичан– „Ние сме съсобственици на един
парцел.Тогава такова е било решението и това е било прието“.
Пламен Павлов – съветник – „При прочита на т.3 пише, че съсобствениците на имота
трябва да изградят за своя сметка метална врата и асфалтова настилка.Значи в
изграждането трябва да участва и общината като съсобственик“.
Янка Ненова – съветник – „Мен също ме притеснява това,че няма никакви срокове за
изпълнение.Те така могат да го отлагат във времето.И аз искам да попитам какъв ще
бъде ангажимента на общината и другия съсобственик.Въпроса е принципен и аз
мисля,че в гр.Плиска ще се стигне до проблем и г-жа Начева – Кмет на гр.Плиска и ние
като общински съветници ще се наложи да обясняваме на хората от населеното
място.Аз лично ще се въздържа при гласуването на тази докладна“.
Борислав Йорданов – съветник – „След като не е изчистено не можем да вземем
решение“.
Янка Ненова – съветник – „Моето мнение, е че трябва да се седне и да се разговаря със
съсобствениците на имота.Смятам,че биха могли да отстъпят един метър.Ние в тази
зала сме тук за да защитаваме интереса на населението“.

Мартин Леков – съветник – „Предлагам някои да направи конкретно предложение“.
Николай Николов – съветник – „В т.4 според мен може да се допълни издаване на
заповедта и сключване на договора да се извърши след изпълнението на т.3“.
Драганка Йорданова – съветник – „т.3 няма посочени срокове“
Николай Николов – съветник – „Това трябва да стане като дял на базата на делбата“.
Драганка Йорданова – съветник- „Общината има по-голям дял това означава, че
общината ще трябва да направи вратата и асфалтовата площадка“.
Янка Ненова – съветник – „Ще трябва да попитаме Кмета на общината от къде ще
дойдат пари“.
Милена Тактакова - Гл.експерт„‟Общинска Собственост“ – „Вие можете,да допълните
имената на съсобствениците Йорданка Величкова Пенкова и Пенка Величкова
Пенкова“.
Николай Николов – съветник – „В т.3 трябва да се напишат трите имена“.
Милена Тактакова - Гл.експерт„‟Общинска Собственост“ – „Ако се напишат имената да
ще бъдат те двете“.
Николай Николов – съветник – „Първо да бъде изпълнена т.4 и после т.3“.
Милена Тактакова - Гл.експерт„‟Общинска Собственост“ – „Да няма проблем,защото аз
не мога да ви посоча колко голяма трябва да бъде вратата.Договора няма да се сключи
докато не се изпълнят точките по него“.
Анелия Ангелова – Председател на ОбС – „Други мнения и коментари“.
Боряна Бойчева- съветник –Да оформим новия проект на решение. „В т.3 след адреса
като съсобственици да се добавят имената на Йорданка Величкова Пенкова и Пенка
Величкова Пенкова и да се допълни след текста „град Плиска“ по изготвено техническо
задание от община Каспичан и в посочените срокове“. Нова т.5- изпълнението на т.4
влиза в сила след изпълнението на т.3.
Радостина Иванова – Юрисконсулт – „С тези точки става ясно какво трябва да се
прави“.
Мартин Леков – съветник – „Аз предлагам цената да стане 6,54 лв.на кв.м.
Милена Тактакова - Гл.експерт„‟Общинска Собственост“ – „Ако искат доброволна
делба и ако се съгласят, нещата може да се върнат назад ,ако не, трябва да се води
съдебна делба.Вие можете да вземете решение и чрез изкупуване на тяхната част“.
Николай Николов – съветник – „Това няма как да стане, те може да поискат 20 000 лв.“.

Анелия Ангелова – Председател на ОбС – „Ако няма други мнения и коментари
предлагам да гласуваме конкретното предложение на г-н Леков за промяна в цената на
кв.м.“.
Анелия Ангелова – Председател на ОбС – „Гласуването ще бъде поименно“.
Анелия Руменова Ангелова - „ЗА“
Борислав Дочев Йорданов – „ЗА“
Боряна Андреева Бойчева – „ЗА“
Георги Димитров Георгиев – „ЗА“
Драганка Славкова Йорданова – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“
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 – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“

На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА и
чл.30 от Наредбата за
придобиване,управление и разпореждане с общинско имущество, Общински
съвет – Каспичан от общо присъстващите 13 съветника с 11 гласа „ЗА“ без
„ПРОТИВ“ и 2 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ се прие следното:
Р Е Ш Е Н И Е № 90
На основание чл.30 от Наредбата за реда за придобиване,управление и
разпореждане с общинско имущество,Общински съвет –Каспичан одобрява цена на
имота 6 900 лв ./шест хиляди и деветстотин лева/,без включен ДДС.

Анелия Ангелова – Председател на ОбС – „ Оформи се мнение за промяна в проекта на
решение и дописване в т.3 след адреса като съсобственици да се добавят имената на
Йорданка Величкова Пенкова и Пенка Величкова Пенкова и дописване в т.3 след

текста „град Плиска“-по техническо задание от община Каспичан и в посочените
срокове. Създаване на нова т.5- изпълнението на т.4 влиза в сила след изпълнението на
т.3.Има ли други мнения и коментари?
Тонка Начева - Кмет на град Плиска – „Много е важно да бъдат посочени
сроковете.Слушах внимателно и беше важно да се изясни всичко,кой какво точно ще
трябва да направи.Само да попитам какво ще се случи с горната улица, където е
постройката и ковчезите. Незнам дали ще има за там подход. Г-жа Пенкова беше
казала,че ще направи врата и там“.
Мартин Леков – съветник – „Значи ние в момента само си губим времето тука и си
говорим“.
Янка Ненова – съветник – „Искам да попитам защо сме оставили границата на два
метра“.
Мартин Леков – съветник – „Ние ще продаваме това място,а то се оказва че имаме
улица която е непроходима“.
Тонка Начева - Кмет на град Плиска – „При разговор с д-р Пенкова тя се ангажира да
направи врата и на горната улица“.
Янка Ненова – съветник – „Служителите на отдел ТСУ трябва да отидат на място“.
Анелия Ангелова – Председател на ОбС – „Колеги,ако няма други мнения и коментари
предлагам да гласуваме поименно докладната в оформения нов проект на решение“.
Анелия Руменова Ангелова - „ЗА“
Борислав Дочев Йорданов – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“
Боряна Андреева Бойчева – „ПРОТИВ“
Георги Димитров Георгиев – „ЗА“
Драганка Славкова Йорданова – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“
Зелиха Тургай Марем – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“
Магдалена Боянова Боева – Тодорова – „ПРОТИВ“
Марияна Красенова Антонова – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“
Мартин Борисов Леков – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“
Николай Борисов Николов –„ ЗА“
Пламен Георгиев Павлов – „ЗА“
Радослав Георгиев Бакалов – „ПРОТИВ“

Янка Христова Ненова – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“

На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, Общински съвет – Каспичан от общо
присъстващите 13 съветника с 4 гласа „ЗА“ 3 гласа „ПРОТИВ“ и 6 гласа
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ се прие следното:
Р Е Ш Е Н И Е № 91
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 НЕ
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 поземлен имот IV – 490 от
квартал 22 по плана за регулация на град Плиска актувана с Акт за общинска
собственост 1839/28.10.2015г. и Акт за поправка на акта за общинска собственост №
1842/20.11.2015година
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 ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ПРОМЯНА В НАРЕДБАТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КАСПИЧАН ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ
РАЗМЕРА НАМЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА
КАСПИЧАН
Отношение взеха:

Анелия Ангелова – Председател на ОбС –„Докладна записка № 78/15.02.2016г.,
относно промяна в Наредбата на Общински съвет – Каспичан за определяне размера на
местните данъци на територията на Община Каспичан. Да чуем първо становището на
комисиите“.Давам думата на г-н Николов-Председател на комисията по
бюджет,икономика,финанси и евроинтеграция.
Николай Николов – Председател на икономическа комисия – „Икономическата
комисия приема предложението с 5 гласа „ЗА“.
Драганка Йорданова – Председател на комисия по ТСУ– „Комисията по ТСУ приема
предложението с 3 гласа „ЗА“.
Боряна Бойчева- Председател на социалната комисия– „Социалната комисия приема
докладната с 5 гласа „ЗА“.
Анелия Ангелова – Председател на ОбС – „Ако няма мнения и коментари предлагам да
гласуваме“.
На основание чл.21,ал.2 от ЗМСМА Общински съвет – Каспичан от общо
присъстващите 13 съветника с 13 гласа „ЗА“ без „ПРОТИВ“ и без „ВЪЗДЪРЖАЛ
СЕ“ се прие следното:
Р Е Ш Е Н И Е № 92
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, във връзка с чл.1, ал.2 от Закона за местните данъци и такси,
Общински съвет - Каспичан приема следните изменения и допълнения в Наредбата за
определяне размера на местните данъци на територията на Община Каспичан:
§1. Към чл. 11 се добавя нова ал. 3 „За недвижимите имоти, придобити през
текущата година, данъкът се заплаща в сроковете по ал. 1, а в случаите, в които
придобиването е след изтичане на сроковете по ал. 1, данъкът се заплаща в
двумесечен срок от датата на придобиването на имота“.
§2. Към чл. 14 се добавя ново II-ро изречение: „Данъкът, дължим от
концесионера за имот, разположен на територията на повече от една община,
постъпва в приход на общината, на чиято територия е по-голямата част от имота».
§3. Чл. 18, ал. 1 се изменя, както следва: «Данъкът се определя върху данъчната
оценка на недвижимите имоти по чл.10, ал.1 от Закона за местните данъци и такси
към 1 януари на годината, за която се дължи и се съобщава на лицата до 1 март на
същата година».

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АСОЦИАЦИЯТА ПО ВиК НА
ОБОСОБЕНА ТЕРИТОРИЯ,ОБСЛУЖВАНА ОТ „ВиК – ШУМЕН“ООД,НАСРОЧЕНО
ЗА 09.03.2015г.

Отношение взеха:
Анелия Ангелова – Председател на ОбС – „Докладна записка № 71/15.02.2016г.,
относно редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията по В и К на обособена
територия,обслужвана от „В и К – Шумен“ООД, насрочено за 09.03.2016 година. Да
чуем становището на комисиите“.Първо давам думата на г-н Николов-Председател на
комисията по бюджет,икономика финанси и евроинтеграция.
Николай Николов – Председател на икономическа комисия – „Икономическата
комисия приема проекта на решение с 5 гласа „ЗА“.И имаме предложение г-жа Милена
Недева да бъде замествана от г-н Милен Минчев – Зам .кмет ,като смятаме, че г-н
Минчев е с по- голям опит“.
Драганка Йорданова – съветник – „Комисията по ТСУ приема проекта на решение с 3
гласа „ЗА“.
Боряна Бойчева- съветник – „Социалната комисия с 5 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ не
приема докладната“.
Анелия Ангелова – Председател на ОбС – „Имате думата колеги!“.
Борислав Йорданов – съветник – „От това което ми е дадено като отговор нищо не
става ясно.Въпроса ми е по договора, тази асоциация по ВиК става ясно,че ще сключи
договор с ВиК оператор.Нашето население е под 10 000 жители и ние ще можем ли да
се включим в инвестицията. Първо инвестицията,която се задължава да бъде направена
от оператора в кои населени места ще бъде и какво ще се случи.Второ договора е за 15
години мисля,че този период е много дълъг.Относно авариите, когато водата спре за 6
часа ние ще бъдем уведомявани до 24 часа. Не е ли редно аварията да се отстранява
веднага?“
Милен Минчев – Зам.кмет – „Значи за 24 часа трябва да се уведоми населението кога
ще бъде отстранена аварията. Ние не можем да правим такива забележки.Предстои
изготвянето на регионални планове и Община Каспичан е включена в регионалния
план. Състоянието на ВиК сектора е много лошо.От дълги години не са правени
никакви подобрения, ако остане така още 10 години населените места ще останат без
вода.Някои от въпросите ще ги уточняваме в движение.“
Борислав Йорданов – съветник – „Другият въпрос е цената на водата“.
Милен Минчев – Зам.кмет – „Никой не може да каже каква ще бъде цената дали ще се
увеличи или не“.
Борислав Йорданов – съветник – „Кога ще бъдем запознати какво се предвижда в
нашата община и в какви срокове“.
Милен Минчев – Зам.кмет – „В справката която сме ви раздали пише“.

Анелия Ангелова – Председател на ОбС – „Ако няма мнения и коментари предлагам да
гласуваме предложението на икономическа комисия, г-н Милен Ангелов Минчев да
замества г-жа Милена Николова Недева.
Анелия Ангелова – Председател на ОбС – „Гласуването ще бъде поименно“.
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.15 от ЗМСМА Общински съвет – Каспичан от общо
присъстващите 13 съветника с 13 гласа „ЗА“ без „ПРОТИВ“ и без „ВЪЗДЪРЖАЛ
СЕ“ се прие следното:
Р Е Ш Е Н И Е № 93
На основание чл.21,ал.1,т.15 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация,чл.198е,ал.3 и ал.5 от Закона за водите и във връзка с
чл.5,ал.5 от Правилник за организацията и дейността по водоснабдяване и
канализация,Общински съвет – Каспичан определя на заседанието насрочено на
09.03.2016г. на Асоциацията по В и К на обособена територия – Област Шумен при
невъзможност за участие на Кмета на Община Каспичан,да бъде заместван от
Милен Ангелов Минчев – Заместник кмет на община Каспичан.

Анелия Ангелова – Председател на ОбС – „Предлагам да гласуваме поименно втора
точка от докладната, възлагане на представителя да гласува по въпросите от дневния
ред на заседанието на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособена
територия,обслужвана от „ВиК- Шумен“ООД,насрочено за 09.03.2016г.

Анелия Руменова Ангелова - „ЗА“
Борислав Дочев Йорданов – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“
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.15 от ЗМСМА Общински съвет – Каспичан от общо
присъстващите 13 съветника с 12 гласа „ЗА“ без „ПРОТИВ“ и 1 глас
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ се прие следното:
Р Е Ш Е Н И Е № 94
1.На основание чл.21,ал.1,т.15 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация,чл.198е,ал.3 и ал.5 от Закона за водите и във връзка с
чл.5,ал.5 от Правилник за организацията и дейността по водоснабдяване и
канализация,Общински съвет – Каспичан възлага на представителя на Община
Каспичан на заседанието на Асоциацията по В и К на обособена територия – Област
Шумен,насрочено на 09 март 2016година, да гласува по въпросите от дневния
ред,както следва:
По т.1 – Приема Бюджет на Асоциация по В и К- Шумен за 2016г.

По т. 2 – Приема Отчет за изпълнението на Бюджета на Асоциация по В и К –
Шумен за 2015година.
По т.3 – Приема Отчет за дейността на Асоциация по В и К – Шумен за 2015г.
По т.4 – Дава съгласие за предоставяне за стопанисване,поддържане и експлоатация
на
„В и К –Шумен“ООД,на изградена от Община Венец техническа
инфраструктура:съоръжения и водопроводи на
обект „Реконструкция на
водоснабдителна мрежа на с.Венец,област Шумен“.
По т.5 – Дава съгласие за предоставяне за стопанисване,поддържане и експлоатация
на „В и К-Шумен“ООД, на изградена от Община Венец техническа
инфраструктура:съоръжения и водопроводи на обект „Реконструкция на
водоснабдителна мрежа на с.Венец,Област Шумен“.
По т.6 – Одобрява и дава съгласие за сключване на Договор за
стопанисване,поддържане и експлоатация на В и К системите и съоръженията, и
предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги с Асоциацията по В и К на
обособена територия,обслужвана от „ВиК – Шумен“ООД – гр.Шумен,за възлагане на
дейностите по чл.198о,ал.1 от Закона за водите.

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ОБЩИНА КАСПИЧАН В УПРАВИТЕЛНИЯ
СЪВЕТ НА „МИГ НОВИ ПАЗАР – КАСПИЧАН“
Отношение взеха:
Анелия Ангелова – Председател на ОбС –
„Докладна записка №
67/15.02.2016г.,относно определяне на представител на община Каспичан в
Управителния съвет на „МИГ Нови пазар – Каспичан“.Искам да внеса едно уточнение
в докладната .Г-жа Недева може да бъде предложена за член на общото събрание,а
общото събрание от своя страна номинира кандидати за членове на управителния
съвет“.Докладната беше обсъдена на заседанията на трите комисии.Да чуем първо г-н
Николов-Председател на икономическа комисия.
Николай Николов – Председател на икономическа комисия – „Икономическата
комисия приема предложението с 5 гласа „ЗА“.
Драганка Йорданова – Председател на комисията по ТСУ – „Комисията по ТСУ приема
предложението с 3 гласа „ЗА“.
Боряна Бойчева- Председател на социалната комисия – „Социалната комисия приема
докладната с 5 гласа „ЗА“.
Янка Ненова – съветник –Досега Общински съвет винаги е излизал с решение за
определяне на представител от община Каспичан за член на управителния съвет.
„Имаме едно предложение относно проекта на решение.Нека да съдържа две точки гжа Милена Николова Недева,да бъде представител в Управителния съвет и член на
Общото събрание на „МИГ Нови пазар – Каспичан“

Анелия Ангелова – Председател на ОбС – „Оформи се предложение за промяна в
проекта на решение,което да бъде с две точки“.Ако няма други предложения моля 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.15 от ЗМСМА Общински съвет – Каспичан от общо
присъстващите 13 съветника с 13 гласа „ЗА“ без „ПРОТИВ“ и без „ВЪЗДЪРЖАЛ
СЕ“ се прие следното:
Р Е Ш Е Н И Е № 95
1.На основание чл.21,ал.1,т.15 от ЗМСМА, Общински съвет- Каспичан определя
Милена Николова Недева за представител на община Каспичан в Управителния съвет
на „МИГ Нови пазар – Каспичан“.
2. На основание чл.21,ал.1,т.15 от ЗМСМА,Общински съвет- Каспичан определя
Милена Николова Недева за член в Общото събрание на „МИГ Нови пазар –
Каспичан“.

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКАТА КОМИСИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА
ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА ПРИ ОБЩИНА КАСПИЧАН ПРЕЗ 2015г.

Анелия Ангелова – Председател на ОбС – „Докладна записка № 70/15.02.2016г.,
относно отчет за дейността на Общинската комисия за безопасност на движението по
пътищата при Община Каспичан през 2015 година.И трите комисии се запознаха с
докладната, предлагам да чуем становището им“.Давам думата на г-н НиколовПредседател на икономическа комисия.
Николай Николов – Председател на икономическа комисия– „Икономическата комисия
приема предложението с 5 гласа „ЗА“.
Драганка Йорданова – Председател на комисията по ТСУ– „Комисията по ТСУ приема
предложението с 3 гласа „ЗА“.
Боряна Бойчева- Председател на социалната комисия – „Социалната комисия приема
докладната с 5 гласа „ЗА“.
Анелия Ангелова – Председател на ОбС – „Ако няма мнения и коментари предлагам да
преминем към гласуване“.
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА Общински съвет – Каспичан от общо
присъстващите 13 съветника с 13 гласа „ЗА“ без „ПРОТИВ“ и без „ВЪЗДЪРЖАЛ
СЕ“ се прие следното:
Р Е Ш Е Н И Е № 96
На основание чл.21,ал.1,т.23 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация,Общински съвет – Каспичан приема отчет за дейността
на Общинската комисия за безопасност на движението по пътищата при Община
Каспичан през 2015г.

ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПЛАНА ЗА ИНДИВИДУАЛНО И ОБЩО ПОЛЗВАНЕ
НА ОБЩИНСКИТЕ ПАСИЩА,МЕРИ И ЛИВАДИ ЗА 2015г.
Отношение взеха:
Анелия Ангелова – Председател на ОбС –„Докладна записка № 75/15.02.2016г.,
относно отчет за изпълнение на плана за индивидуално и общо ползване на
общинските пасища,мери и ливади,за 2015година.Докладната беше разгледана и на
трите комисии“.Давам първо думата на г-н Николов-Председател на комисията по
бюджет,икономика,финанси и евроинтеграция.
Николай Николов – Председател на икономическа комисия – „Икономическата
комисия приема предложението с 5 гласа „ЗА“.

Драганка Йорданова – Председател на комисия по ТСУ – „Комисията по ТСУ приема
предложението с 3 гласа „ЗА“.
Боряна Бойчева- Председател на социалната комисия – „Социалната комисия приема
докладната с 5 гласа „ЗА“.
Анелия Ангелова – Председател на ОбС – „Ако няма мнения и коментари предлагам да
преминем към гласуване“.
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА Общински съвет – Каспичан от общо
присъстващите 13 съветника с 13 гласа „ЗА“ без „ПРОТИВ“ и без „ВЪЗДЪРЖАЛ
СЕ“ се прие следното:
Р Е Ш Е Н И Е № 97
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА,Общински съвет – Каспичан приема
Отчет за изпълнение на плана за индивидуално и общо ползване във връзка с
управлението на общинските пасища,мери и ливади,собственост на община Каспичан
през 2015година.

ПО СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПАСИЩА,МЕРИ
И ЛИВАДИ ОТ ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД ПРЕЗ 2016г.
Отношение взеха:
Анелия Ангелова – Председател на ОбС – „Докладна записка № 76/15.02.2016г.,
относно приемане на решение за предоставяне за ползване на пасища,мери и ливади от
Общинския поземлен фонд през 2016 година. Комисиите имат думата по
докладната“.Моля,да чуем първо становището на икономическа комисия в лицето на гн Николов.
Николай Николов – Председател на икономическа комисия – „Икономическата
комисия приема предложението с 5 гласа „ЗА“.
Драганка Йорданова – Председател на комисия по ТСУ – „Комисията по ТСУ приема
предложението с 3 гласа „ЗА“.
Боряна Бойчева- Председател на социалната комисия– „Социалната комисия приема
докладната с 5 гласа „ЗА“.
Анелия Ангелова – Председател на ОбС – „Ако няма мнения и коментари 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.8 от ЗМСМА Общински съвет – Каспичан от общо
присъстващите 13 съветника с 13 гласа „ЗА“ без „ПРОТИВ“ и без „ВЪЗДЪРЖАЛ
СЕ“ се прие следното:
Р Е Ш Е Н И Е № 98
1.На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА,във връзка с чл.37и,ал.3 от
ЗСПЗЗ,Общински съвет – Каспичан определя за общо и индивидуално ползване
земеделските земи с начин на трайно ползване „пасище,мера и ливада“,находящи се
в землищата на населените места в община Каспичан,съгласно списък на имотите в
Приложение № 1.
2.На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА,във връзка с чл.37о,ал.1,т.1 от
ЗСПЗЗ,Общински съвет – Каспичан определя размера и местоположението на
мерите,пасищата и ливадите за общо и за индивидуално ползване в зависимост от
броя и вида на отглежданите пасищни животни на територията на съответното
землище в Приложение № 2.
3. На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА,във връзка с чл.37о,ал.1,т.2 от
ЗСПЗЗ,Общински съвет – Каспичан определя правила за ползването на мерите и
пасищата на територията на община Каспичан,съгласно Приложение № 3.

4.Общински съвет – Каспичан предоставя за общо ползване на жителите от
всяко населено място на Общината,които притежават дребни земеделски
стопанства за пасищно животновъдство,включително чрез образуване на едно или
повече колективни стада,безвъзмездно,без заплащане на наем или такса,всички
поземлени имоти с начин на трайно ползване „пасища,мери“ и „ливади“от Общинския
поземлен фонд,с изключение на предоставените за индивидуално ползване на
правоимащи собственици на животновъдни обекти,съгласно действащи наемни или
арендни договори.
5.Общински
съвет
–
Каспичан
предоставя
за
индивидуално
ползване,земеделските земи описани в Приложение № 1,за отдаване под наем или
аренда,без търг или конкурс,на основание чл.24,ал.6,т.4 от ЗСПЗЗ,при минимален
срок на договорите от 5 стопански години,на собствениците или ползвателите на
животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни,регистрирани в
Интегрираната информационна система на БАБХ,съобразно броя и вида на
регистрираните животни,по цени,определени от лицензиран оценител,както
следва:
1.пасища,мери и ливади от I до VII категория – 7.00лв./1дка.
2.пасища,мери и ливади от VIII до Х категория- 6.50лв/1дка.
6.Общински съвет – Каспичан задължава Кмета на община Каспичан да
назначи комисия,която да определи необходимата площ за всеки кандидат,по реда на
чл.37и,ал.4 от ЗСПЗЗ,да разпредели имотите за всяко землище и да състави протокол
за окончателното разпределение,в срок до 1 май.
7.Останалите свободни пасища,мери и ливади от Общинския поземлен фонд да
се предоставят под наем или аренда за срок от една година,чрез търг,като за
участие се допуснат само собственици на пасищни селскостопански
животни,регистрирани в Интегрираната Информационна система на БАБХ,при
първоначални тръжни цени,както следва:
1.пасища,мери и ливади от I до VII категория – 7.00лв./1дка.
2.пасища,мери и ливади от VIII до Х категория- 6.50лв/1дка.

ПО ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ПРИЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТНО РАЗПИСАНИЕ НА ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА
ВЪЗРАСТНИ ХОРА УВРЕЖДАНИЯ
Отношение взеха:
Анелия Ангелова – Председател на ОбС – „Докладна записка № 90/17.02.2016г.,
относно приемане на длъжностно разписание на Дневен център за възрастни хора с
увреждания с.Кюлевча. Комисиите се запознаха с докладната да чуем становището

им“.Първо давам думата на г-н Николов-Председател
бюджет,икономика,финанси и евроинтеграция.

на

комисията

по

Николай Николов – Председател на икономическа комисия – „Икономическата
комисия приема предложението с 5 гласа „ЗА“.
Драганка Йорданова – Председател на комисията по ТСУ – „Комисията по ТСУ приема
предложението с 3 гласа „ЗА“.
Боряна Бойчева- Председател на социалната комисия– „Социалната комисия приема
докладната с 5 гласа „ЗА“.
Анелия Ангелова – Председател на ОбС – „Ако няма мнения и коментари предлагам да
преминем към гласуване на докладната“.
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА Общински съвет – Каспичан от общо
присъстващите 13 съветника с 13 гласа „ЗА“ без „ПРОТИВ“ и без „ВЪЗДЪРЖАЛ
СЕ“ се прие следното:
Р Е Ш Е Н И Е № 99
1.На основание чл.21,ал.1,т.23 във връзка с чл.17,ал.1,т.7 от ЗМСМА,Общински
съвет – Каспичан приема ново длъжностно разписание на Дневен център за възрасти
хора с увреждания с. Кюлевча считано от 01.04.2016г.,както следва:
1.Директор – 1 бр.;
2.Касиер – счетоводител- 1бр.;
3.Рехабилитатор – 1бр.;
4.Медицинска сестра – 1бр.;
5.Социален работник – 2бр.;
6.Трудотерапевт – 2бр.;
7.Шофьор- 1бр.;
8.Пазач – 1бр.;
9.Хигиенист – 2бр.;
2.Задължава Кмета на общината да преведе в съответствие с приетото
решение длъжностно разписание на Дневен център за възрастни хора с увреждания
с.Кюлевча.
ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ТЕКУЩИ ДОКЛАДНИ
ПО ТОЧКА 9.1. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

АКТУАЛИЗИРАНЕ СЪСТАВА НА МЕСТНАТА КОМИСИЯ ПО ОБЩЕСТВЕН РЕД И
СИГУРНОСТ
Отношение взеха:
Анелия Ангелова – Председател на ОбС – „Докладна записка № ВОС –
62/10.02.2016г.,относно актуализиране състава на Местната комисия по обществен ред
и сигурност. Докладната беше разгледана и от трите комисии“.Първо давам думата на
г-н Николов-Председател на комисията по бюджет,икономика,финанси и
евроинтеграция.
Николай Николов – Председател на икономическа комисия – „Икономическата
комисия приема проекта за решение с 5 гласа „ЗА“.
Драганка Йорданова – Председател на комисията по ТСУ – „Комисията по ТСУ приема
проекта за решение с 3 гласа „ЗА“.
Боряна Бойчева- Председател на социалната комисия – „Социалната комисия приема
докладната с 5 гласа „ЗА“.
Анелия Ангелова – Председател на ОбС – „Ако няма мнения и коментари предлагам да
преминем към гласуване на докладната“.
На основание чл21,ал.1,т.1 от ЗМСМА Общински съвет – Каспичан от общо
присъстващите 13 съветника с 13 гласа „ЗА“ без „ПРОТИВ“ и без „ВЪЗДЪРЖАЛ
СЕ“ се прие следното:
Р Е Ш Е Н И Е № 100
На основание чл.21,ал.1,т.1 от ЗМСМА Общински съвет Каспичан:
1.Отменя Решение № 61 по Протокол № 6 от 22.12.2015г.,относно актуализиран
състав на Местната комисия по обществен ред и сигурност.
2.Определя следния актуализиран поименен състав на комисията:
ПРЕДСЕДАТЕЛ:Виолета Илкова Троянова – Секретар на Община Каспичан
СЕКРЕТАР:Мартин Борисов Леков – Общински съветник
ЧЛЕНОВЕ:
1.Ст.инспектор Васил Тодоров Василев – Началник Участък Каспичан
2.Мл.експерт Красимир Николаев Миланов – Младши Полицейски инспектор в
Участък Каспичан
3.Даниела Тодорова Станчева – Социален работник в ОДЗ Каспичан към
Дирекция „Социално подпомагане“гр.Нови пазар
4.Милена Велкова Йовева – Секретар на МКБППМН
5.Екатерина Иванова Крумова - младши експерт „Околна среда“
6.Красимир Илиев Петров – работещ в направление „Пожарна безопасност и
защита на населението“
7.Николай Найденов – Кмет на с.Върбяне,община Каспичан

ПО ТОЧКА 9.2. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ПО ПОСТЪПИЛА МОЛБА ОТ АЙЛЯ АХМЕД МАРИНОВА ЗА
ВНАСЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ В МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ ЗА ОТПУСКАНЕ НА
ПЕРСОНАЛНИ ПЕНСИИ ПО РЕДА НА ЧЛ.7,АЛ.1,Т.1 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ПЕНСИИТЕ
И ОСИГУРИТЕЛНИЯ СТАЖ
Отношение взеха:
Анелия Ангелова – Председател на ОбС – „Докладна записка № ВОС –
64/12.02.2016г., относно даване на съгласие по постъпила молба от Айля Ахмед
Маринова за внасяне на предложение в Министерски съвет за отпускане на персонални
пенсии по реда на чл.7,ал.2,т1 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж.
Комисиите се запознаха с докладната,да чуем тяхното становище“.Първо давам думата
на г-н Николов-Председател на комисията по бюджет,икономика,финанси и
евроинтеграция.
Николай Николов – Председател на икономическа комисия – „Икономическата
комисия приема предложението с 5 гласа „ЗА“.
Драганка Йорданова – Председател на комисията по ТСУ – „Комисията по ТСУ приема
предложението с 3 гласа „ЗА“.
Боряна Бойчева- Председател на социалната комисия – „Социалната комисия приема
докладната с 5 гласа „ЗА“.
Анелия Ангелова – Председател на ОбС – „Ако няма мнения и коментари предлагам да
преминем към гласуване на докладната“.
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА Общински съвет – Каспичан от
общо присъстващите 13 съветника с 13 гласа „ЗА“ без „ПРОТИВ“ и без
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ се прие следното:
Р Е Ш Е Н И Е № 101

На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА във връзка с чл.7,ал.4,т.3 от
Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж,Общински съвет – Каспичан дава
съгласие за внасяне на предложение в Министерски съвет за отпускане на персонални
пенсии на децата:
1.Люсиян Ивов Николаев
- ЕГН 0746068764 от с.Каспичан,ул.“Девети
май“№18
2.Лаура Ивова Маринова
– ЕГН 1242208774 от с.Каспичан,ул.“Девети
май“№18

ПО ТОЧКА 9.3. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТПУСКАНЕ НА ЕДНОКРАТНА ФИНАСОВА ПОМОЩ НА ЗЕКИЕ МУСТАФА
ХЮСЕИН ОТ ГРАД ПЛИСКА УЛ.“РАЙКО ДАСКАЛОВ“№40
Отношение взеха:
Анелия Ангелова – Председател на ОбС – „Докладна записка № ВОС –
68/15.02.2016г., относно отпускане на еднократна парична помощ на Зекие Мустафа
Хюсеин“.Докладната беше обсъдена и на трите комисии.Моля,да чуем първо
становището на икономическа комисия в лицето на нейния председател г-н Николов.
Николай Николов – Председател на икономическа комисия – „Икономическата
комисия приема проекта на решение с 5 гласа „ЗА“.
Драганка Йорданова – Председател на комисията по ТСУ – „Комисията по ТСУ приема
проекта на решение с 3 гласа „ЗА“.
Боряна Бойчева- Председател на социалната комисия – „Социалната комисия приема
докладната с 5 гласа „ЗА“.
Анелия Ангелова – Председател на ОбС – „Ако няма мнения и коментари 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 Общински съвет – Каспичан от
общо присъстващите 13 съветника с 13 гласа „ЗА“ без „ПРОТИВ“ и без
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ се прие следното:
Р Е Ш Е Н И Е № 102
На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА, Общински съвет – Каспичан отпуска
еднократна парична помощ в размер на 300.00 /триста/ лева на Зекие Мустафа
Хюсеин от гр.Плиска ул.“Райко Даскалов“№ 40,срещу представяне на
разходооправдателни документи.

ПО ТОЧКА 9.4. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТПУСКАНЕ НА ЕДНОКРАТНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ НА РОСЕН АЛЕКСИЕВ
НАСКОВ ОТ СЕЛО КАСПИЧАН УЛ.“9-ТИ МАЙ“№22
Отношение взеха:
Анелия Ангелова – Председател на ОбС – „Докладна записка № ВОС –
69/15.02.2016г., относно отпускане на еднократна парична помощ на Росен Алексиев
Насков.“Докладната беше разгледана и от трите комисии.Давам думата първо на г-н
Николов-Председател на комисия по бюджет,икономика,финанси и евроинтеграция.
Николай Николов – Председател на икономическа комисия – „Икономическата
комисия приема предложението с 3 гласа „ЗА“ и 2 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ приема
предложението“.
Драганка Йорданова – Председател на комисия по ТСУ – „Комисията по ТСУ приема
предложението с 3 гласа „ЗА“.
Боряна Бойчева- Председател на социалната комисия – „Социалната комисия приема
докладната с 5 гласа „ЗА“.Тук става дума за здравни осигуровки,бил е дълго време в
чужбина.Има нужда от хирургична намеса.Тези пари се отпускат пряко за здраве и аз
апелирам към вас да отпуснем тези пари за да може да бъде опериран все пак става
въпрос за млад човек“.
Анелия Ангелова – Председател на ОбС – „Ако няма други мнения и коментари
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 Общински съвет – Каспичан от
общо присъстващите 13 съветника с 13 гласа „ЗА“ без „ПРОТИВ“ и без
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ се прие следното:
Р Е Ш Е Н И Е № 103
На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА,Общински съвет – Каспичан отпуска
еднократна парична помощ в размер на 300.00 /триста/ лева на Росен Алексиев Насков
от с.Каспичан ул.“9-ти май“№ 22, срещу представяне на разходооправдателни
документи.
ПО ТОЧКА 9.5. 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
23,СЕЛО МАРКОВО
Отношение взеха:
Анелия Ангелова – Председател на ОбС – „Докладна записка № ВОС –
73/15.02.2016г. ,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 23,село Марково.Давам думата на
комисиите“.
Николай Николов – Председател на икономическа комисия – „Икономическата
комисия приема проекта на решение с 5 гласа „ЗА“.

Драганка Йорданова – Председател на комисия по ТСУ – „Комисията по ТСУ приема
проекта на решение с 3 гласа „ЗА“.
Боряна Бойчева- Председател на социалната комисия – „Социалната комисия приема
докладната с 5 гласа „ЗА“.Ние смятаме,че този начин на стопанисване е добър и на
хората им харесва,че ще бъде стопанисвана сградата“.
Анелия Ангелова – Председател на ОбС – „Ако няма други мнения и коментари
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.8 от ЗМСМА Общински съвет – Каспичан от
общо присъстващите 13 съветника с 13 гласа „ЗА“ без „ПРОТИВ“ и без
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ се прие следното:
Р Е Ш Е Н И Е № 104
1.На основание 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 предвижда промяна от публична в частна общинска
собственост за част от урегулирания поземлен имот,извън очертанията на
поземлен имот № 87 – игрище,включен в УПИ ХI – „За спортен комплекс“ от
квартал 23,по плана на село Марково,актуван с Акт за публична общинска

собственост № 1843/12.02.0216година,чрез изменение на сега действащия подробен
устройствен план.
2.Общински съвет – Каспичан задължава Кмета на общината при допускане на
изменение на подробния устройствен план,в което задължително да се предвиди
запазване на предназначението на Поземлен имот № 87- игрище,за спортни цели и
свързаните с тях обслужващи и спомагателни дейности във връзка с нуждите на
гражданите от физическо възпитание и спорт.
3.Общински съвет – Каспичан задължава Кмета на общината да поиска
писменото съгласие от Министъра на младежта и спорта,на основание чл.134,ал.8
от ЗУТ, за изменение на подробния устройствен план,с което да се промени
предназначението на част от общинския имот за „спортни цели“в имот за „други
общински дейности“.

ПО ТОЧКА 9.6. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ
Анелия Ангелова – Председател на ОбС – „Докладна записка № ВОС –
74/15.02.2016г., относно промяна на предназначението на земеделска земя. Докладната
беше разгледана и на трите комисии да чуем тяхното становище“.Първо давам думата
на г-н Николов,Председател на комисията по бюджет,икономика,финанси и
евроинтеграция.
Николай Николов – Председател на икономическа комисия – „Икономическата
комисия приема проекта на решение с 5 гласа „ЗА“.
Драганка Йорданова – Председател на комисията по ТСУ – „Комисията по ТСУ приема
проекта на решение с 3 гласа „ЗА“.
Боряна Бойчева- Председател на социалната комисия – „Социалната комисия приема
докладната с 5 гласа „ЗА“.
Анелия Ангелова – Председател на ОбС – „Ако няма мнения и коментари 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.8 от ЗМСМА Общински съвет – Каспичан от общо
присъстващите 13 съветника с 13 гласа „ЗА“ без „ПРОТИВ“ и без „ВЪЗДЪРЖАЛ
СЕ“ се прие следното:
Р Е Ш Е Н И Е № 105
1. На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА,във връзка с чл.25,ал.3,т.4 и ал.5 от
Закона за собствеността и ползването на земеделските земи,Общински съвет –
Каспичан допуска по изключение и изразява предварително съгласие за промяна на
предназначението на част от 300 кв.м. от поземлен имот №070241,с начин на трайно
ползване „пасище,мера“,целия с площ от 9.846дка.,пета категория,в местността
„Под селото“по картата за възстановена собственост на село Каспичан,ЕКАТТЕ
36590 за изграждане на инвестиционен проект „Воден басейн за капково напояване
на лозови масиви за десертно и винено грозде“.
2.Общински съвет – Каспичан,на основание чл.30,ал.3 от Правилника за
прилагане на Закона за опазване на земеделските земи дава предварително съгласие на
„Симента“ ООД ЕИК 201433106 със седалище и адрес на управление гр.Каспичан,ул.
„Панайот Волов“№ 2,представлявано от Илко Христов Илчев – Управител,за
определяне на:
 площадка за изграждане на воден басейн с площ от 3000 кв.м. в поземлен
имот № 070241,с начин на трайно ползване „пасище,мера“,целия с площ от
9.846 дка.,пета категория,в местността „Под селото“по картата за
възстановена собственост на село Каспичан,ЕКАТТЕ 36590.
 трасе за прокарване на водопровод за напояване,преминаващ през поземлени
имоти:№ 070041 „пасище,мера“ собственост на община Каспичан,№ 070073
„ведомствен път“ собственост на община Каспичан,№ 070036
„пасище,мера“собственост на община Каспичан, № 070146 „път III
клас“публична държавна собственост,№ 070304 „храсти“ собственост на
община Каспичан, № 070305 „храсти“собственост на община Каспичан и №
070229 „нива“собственост на „Симента Илчев и сие“в землището на село
Каспичан,ЕКАТТЕ 36590.

3.Общинския съвет определя срок на валидност на предварителното съгласие
от 3 /три/ години,считано от датата на влизане в сила на решението.

ПО ТОЧКА 9.7. 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 ОбС – „Докладна записка № ВОС
80/15.02.2016г.,относно приемане на решение за продажба на недвижим имот на
основание чл.35,ал.1 от Закона за общинската собственост. Докладната беше
разгледана и от трите комисии.Да чуем мнението на икономическа комисия в лицето на
г-н Николов“.
Николай Николов – Председател на икономическа комисия – „Икономическата
комисия приема проекта на решение с 3 гласа „ЗА“ и 2 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“.
Драганка Йорданова – Председател на комисията по ТСУ – „Комисията по ТСУ приема
проекта на решение с 3 гласа „ЗА“.
Боряна Бойчева- Председател на социалната комисия – „Социалната комисия приема
докладната с 5 гласа „ЗА“.
Веселин Тодоров – Кмет на село Кюлевча – „Искам само да кажа,че беше направено
събрание в селото и хората са съгласни да посочените парцели земя да бъдат
продадени.Имате и моето положително становище“.
Милен Минчев – Зам. Кмет – „По някакъв начин ограничава ли се достъпа до язовира“.
Веселин Тодоров – Кмет на село Кюлевча – „Не, пътят до язовира си остава“.
Анелия Ангелова – Председател на ОбС – „Ако няма други въпроси,мнения и
коментари предлагам да гласуваме поименно 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 Общински съвет – Каспичан от
общо присъстващите 13 съветника с 13 гласа „ЗА“ без „ПРОТИВ“ и без
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ се прие следното:
Р Е Ш Е Н И Е № 106
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,актуван
с
Акт
за
общинска
собственост
№
1015/06.11.2008г.,представляващ ПРАЗНО ДВОРНО МЯСТО с площ от 990.00 кв.м.,за
което е отреден УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ /УПИ/ II – 756 от квартал 63 по
плана за регулация на село Кюлевча,с предназначение за жилищно строителство.
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 6.49 лева за 1 кв.м. или
6 430.00 лева /шест хиляди четиристотин и тридесет лева/за цялата площ,без
включен ДДС.
3.На основание чл.29,ал.4 от Наредбата 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
гореописаният имот,както и осъществяването на всички действия,необходими за
правилното и законосъобразно извършване на разпоредителната сделка.

ПО ТОЧКА 9.8. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ НА
ОСНОВАНИЕ ЧЛ.35,АЛ.1 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ
Анелия Ангелова – Председател на ОбС – „Докладна записка № ВОС 81/15.02.2016г.
– Докладната е еднотипна с предната отново е за приемане на решение за продажба на

недвижим имот на основание чл.35,ал.1 от Закона за общинската собственост.Да чуем
становището на комисиите“.
Николай Николов – Председател на икономическа комисия – „Икономическата
комисия приема предложението с 3 гласа „ЗА“ и 2 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“.
Драганка Йорданова – Председател на комисията по ТСУ – „Комисията по ТСУ приема
предложението с 3 гласа „ЗА“.
Боряна Бойчева- Председател на социалната комисия – „Социалната комисия приема
докладната с 5 гласа „ЗА“.
Анелия Ангелова – Председател на ОбС – „Ако няма въпроси,мнения и коментари
предлагам да гласуваме поименно 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.8 от ЗМСМА Общински съвет – Каспичан от общо
присъстващите 13 съветника с 13 гласа „ЗА“ без „ПРОТИВ“ и без „ВЪЗДЪРЖАЛ
СЕ“ се прие следното:
Р Е Ш Е Н И Е № 107
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,актуван
с
Акт
за
общинска
собственост
№
1016/06.11.2008г.,представляващ ПРАЗНО ДВОРНО МЯСТО с площ от 990.00 кв.м.,за
което е отреден УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ /УПИ/ III – 756 от квартал 63 по
плана за регулация на село Кюлевча,с предназначение за жилищно строителство.
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 6.49 лева за 1 кв.м. или
6 430.00 лева /шест хиляди четиристотин и тридесет лева/за цялата площ,без
включен ДДС.
3.На основание чл.29,ал.4 от Наредбата 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
гореописаният имот,както и осъществяването на всички действия,необходими за
правилното и законосъобразно извършване на разпоредителната сделка.

ПО ТОЧКА 9.9. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ НА
ОСНОВАНИЕ ЧЛ.35,АЛ.1 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ
Анелия Ангелова – Председател на ОбС – „Докладна записка № ВОС 82/15.02.2016г.,
отново за приемане на решение за продажба на недвижим имот на основание
чл.35,ал.1 от Закона за общинската собственост.Да чуем становището на
комисиите“.Първо давам думата на г-н Николов,председател на икономическа комисия.
Николай Николов – Председател на икономическа комисия – „Икономическата
комисия приема проекта на решение с 3 гласа „ЗА“ и 2 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“.
Драганка Йорданова – Председател на комисия по ТСУ – „Комисията по ТСУ приема
предложението с 3 гласа „ЗА“.
Боряна Бойчева- Председател на социалната комисия – „Социалната комисия приема
докладната с 5 гласа „ЗА“.
Анелия Ангелова – Председател на ОбС – „Ако няма въпроси,мнения и коментари
предлагам да гласуваме поименно 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.8 от ЗМСМА Общински съвет – Каспичан от общо
присъстващите 13 съветника с 13 гласа „ЗА“ без „ПРОТИВ“ и без „ВЪЗДЪРЖАЛ
СЕ“ се прие следното:
Р Е Ш Е Н И Е № 108

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,актуван
с
Акт
за
общинска
собственост
№
1017/06.11.2008г.,представляващ ПРАЗНО ДВОРНО МЯСТО с площ от 1000.00
кв.м.,за което е отреден УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ /УПИ/ IV – 756 от
квартал 63 по плана за регулация на село Кюлевча,с предназначение за обществени
нужди без застрояване.
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 6.50 лева за 1 кв.м. или
6 500.00 лева /шест хиляди и петстотин лева/за цялата площ,без включен ДДС.
3.На основание чл.29,ал.4 от Наредбата 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
гореописаният имот,както и осъществяването на всички действия,необходими за
правилното и законосъобразно извършване на разпоредителната сделка.
ПО ТОЧКА 9.10. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ НА
ОСНОВАНИЕ ЧЛ.35,АЛ.1 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ
Анелия Ангелова – Председател на ОбС – „Докладна записка № ВОС 83/15.02.2016г.,
Докладната отново е за приемане на решение за продажба на недвижим имот на
основание чл.35,ал.1 от Закона за общинската собственост.Да чуем становището на
комисиите“.
Николай Николов – Председател на икономическа комисия – „Икономическата
комисия приема предложението с 3 гласа „ЗА“ и 2 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“.
Драганка Йорданова – Председател на комисията по ТСУ – „Комисията по ТСУ приема
предложението с 3 гласа „ЗА“.
Боряна Бойчева- Председател на социалната комисия – „Социалната комисия приема
докладната с 5 гласа „ЗА“.
Анелия Ангелова – Председател на ОбС – „Ако няма въпроси,мнения и коментари
предлагам да гласуваме поименно 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.8 от ЗМСМА Общински съвет – Каспичан от общо
присъстващите 13 съветника с 13 гласа „ЗА“ без „ПРОТИВ“ и без „ВЪЗДЪРЖАЛ
СЕ“ се прие следното:

Р Е Ш Е Н И Е № 109
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 №
6/22.12.2015г.Програма за управление и разпореждане с общинските имоти за
2016година като в Раздел III – „Имоти,които община Каспичан има намерение да
продаде да се допълни „ПРАЗНА ДВОРНО МЯСТО“ с площ от 1085 кв.м.,за което е
отреден УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ /УПИ/ V- 756 от квартал 63 по плана за
регулация на село Кюлевча, община Каспичан,с предназначение за жилищно
строителство.
2.На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА,чл.35,ал.1 от Закона за 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 №
1018/06.11.2008г.,представляващ ПРАЗНО ДВОРНО МЯСТО с площ от 1085.00
кв.м.,за което е отреден УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ /УПИ/ V – 756 от
квартал 63 по плана за регулация на село Кюлевча,с предназначение за обществени
нужди без застрояване.
3.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 6.50 лева за 1 кв.м. или
7 050.00 лева /седем хиляди и петдесет лева/за цялата площ,без включен ДДС.
4.На основание чл.29, ал.4 от Наредбата 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
гореописаният имот,както и осъществяването на всички действия,необходими за
правилното и законосъобразно извършване на разпоредителната сделка.

ПО ТОЧКА 9.11. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ НА
ОСНОВАНИЕ ЧЛ.35,АЛ.1 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ
Анелия Ангелова – Председател на ОбС – „Докладна записка № ВОС 84/15.02.2016г.,
отново за приемане на решение за продажба на недвижим имот на основание чл.35,ал.1
от Закона за общинската собственост.Да чуем становището на комисиите“.
Николай Николов – Председател на икономическа комисия – „Икономическата
комисия приема предложението с 3 гласа „ЗА“ и 2 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“.
Драганка Йорданова – Председател на комисията по ТСУ – „Комисията по ТСУ приема
проекта на решение с 3 гласа „ЗА“.

Боряна Бойчева- Председател на социалната комисия – „Социалната комисия приема
проекта на решение с 5 гласа „ЗА“.
Анелия Ангелова – Председател на ОбС – „Ако няма въпроси,мнения и коментари
предлагам да гласуваме поименно 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.8 от ЗМСМА Общински съвет – Каспичан от общо
присъстващите 13 съветника с 13 гласа „ЗА“ без „ПРОТИВ“ и без „ВЪЗДЪРЖАЛ
СЕ“ се прие следното:
Р Е Ш Е Н И Е № 110
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 №
6/22.12.2015г.Програма за управление и разпореждане с общинските имоти за
2016година като в Раздел III – „Имоти,които община Каспичан има намерение да
продаде да се допълни „ПРАЗНА ДВОРНО МЯСТО“ с площ от 1110.00 кв.м.,за което
е отреден УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ /УПИ/ VIII- 756 от квартал 63 по плана
за регулация на село Кюлевча, община Каспичан,с предназначение за жилищно
строителство.
2.На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА,чл.35,ал.1 от Закона за 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 №
1019/06.11.2008г.,представляващ ПРАЗНО ДВОРНО МЯСТО с площ от 1110.00
кв.м.,за което е отреден УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ /УПИ/ VIII – 756 от
квартал 63 по плана за регулация на село Кюлевча,с предназначение за жилищно
строителство.
3.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 6.50 лева за 1 кв.м. или
7 220.00 лева /седем хиляди двеста и двадесет лева/ за цялата площ,без включен
ДДС.
4.На основание чл.29, ал.4 от Наредбата 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
гореописаният имот,както и осъществяването на всички действия,необходими за
правилното и законосъобразно извършване на разпоредителната сделка.
ПО ТОЧКА 9.12. 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 ОбС – „Докладна записка № ВОС 85/15.02.2016г.
и тази докладна е за приемане на решение за продажба на недвижим имот на основание
чл.35,ал.1 от Закона за общинската собственост.Да чуем становището на комисиите“.
Николай Николов – Председател на икономическа комисия – „Икономическата
комисия приема предложението с 3 гласа „ЗА“ и 2 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“.
Драганка Йорданова – Председател на комисията по ТСУ – „Комисията по ТСУ приема
предложението с 3 гласа „ЗА“.
Боряна Бойчева- Председател на социалната комисия – „Социалната комисия приема
докладната с 5 гласа „ЗА“.
Анелия Ангелова – Председател на ОбС – „Ако няма въпроси,мнения и коментари
предлагам да гласуваме поименно 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.8 от ЗМСМА Общински съвет – Каспичан от общо
присъстващите 13 съветника с 13 гласа „ЗА“ без „ПРОТИВ“ и без „ВЪЗДЪРЖАЛ
СЕ“ се прие следното:
Р Е Ш Е Н И Е № 111
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 №
6/22.12.2015г.Програма за управление и разпореждане с общинските имоти за
2016година като в Раздел III – „Имоти,които община Каспичан има намерение да
продаде да се допълни „ПРАЗНА ДВОРНО МЯСТО“ с площ от 1005.00 кв.м.,за което
е отреден УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ /УПИ/ IХ - 756 от квартал 63 по плана
за регулация на село Кюлевча, община Каспичан,с предназначение за жилищно
строителство.
2.На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА,чл.35,ал.1 от Закона за 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 №
1020/06.11.2008г.,представляващ ПРАЗНО ДВОРНО МЯСТО с площ от 1005.00
кв.м.,за което е отреден УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ /УПИ/ IХ – 756 от
квартал 63 по плана за регулация на село Кюлевча,с предназначение за жилищно
строителство.
3.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 6.51 лева за 1 кв.м. или
6 540.00 лева /шест хиляди петстотин и четиридесет лева/ за цялата площ,без
включен ДДС.

4.На основание чл.29, ал.4 от Наредбата 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
гореописаният имот,както и осъществяването на всички действия,необходими за
правилното и законосъобразно извършване на разпоредителната сделка.

ПО ТОЧКА 9.13. 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 ОбС – „Докладна записка № ВОС 86/15.02.2016г.,
Докладната е отново е за приемане на решение за продажба на недвижим имот на
основание чл.35,ал.1 от Закона за общинската собственост.Да чуем становището на
комисиите“.
Николай Николов – Председател на икономическа комисия – „Икономическата
комисия приема предложението с 3 гласа „ЗА“ и 2 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“.
Драганка Йорданова – Председател на комисията по ТСУ – „Комисията по ТСУ приема
предложението с 3 гласа „ЗА“.
Боряна Бойчева- Председател на социалната комисия – „Социалната комисия приема
докладната с 5 гласа „ЗА“.
Анелия Ангелова – Председател на ОбС – „Ако няма въпроси,мнения и коментари
предлагам да гласуваме поименно 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.8 от ЗМСМА Общински съвет – Каспичан от общо
присъстващите 13 съветника с 13 гласа „ЗА“ без „ПРОТИВ“ и без „ВЪЗДЪРЖАЛ
СЕ“ се прие следното:
Р Е Ш Е Н И Е № 112
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 №
6/22.12.2015г.Програма за управление и разпореждане с общинските имоти за
2016година като в Раздел III – „Имоти,които община Каспичан има намерение да
продаде да се допълни „ПРАЗНА ДВОРНО МЯСТО“ с площ от 1395.00 кв.м.,за което
е отреден УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ /УПИ/ Х – 756 от квартал 63 по плана
за регулация на село Кюлевча, община Каспичан,с предназначение за жилищно
строителство.
2.На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА,чл.35,ал.1 от Закона за 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 №
1021/06.11.2008г.,представляващ ПРАЗНО ДВОРНО МЯСТО с площ от 1395.00
кв.м.,за което е отреден УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ /УПИ/ Х – 756 от
квартал 63 по плана за регулация на село Кюлевча,с предназначение за жилищно
строителство.
3.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 6.50 лева за 1 кв.м. или
9 070.00 лева /девет хиляди и седемдесет лева/ за цялата площ,без включен ДДС.
4.На основание чл.29, ал.4 от Наредбата 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
гореописаният имот,както и осъществяването на всички действия,необходими за
правилното и законосъобразно извършване на разпоредителната сделка.

ПО ТОЧКА 9.14. 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 ОбС – „Докладна записка № ВОС 87/15.02.2016г.,
това е последната докладна за приемане на решение за продажба на недвижим имот на
основание чл.35,ал.1 от Закона за общинската собственост.Да чуем становището на
комисиите“.Първо давам думата на г-н Николов,председател на комисията по
бюджет,икономика,финанси и евроинтеграция.
Николай Николов – Председател на икономическа комисия – „Икономическата
комисия приема предложението с 3 гласа „ЗА“ и 2 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“.
Драганка Йорданова – Председател на комисията по ТСУ – „Комисията по ТСУ приема
предложението с 3 гласа „ЗА“.
Боряна Бойчева- Председател на социалната комисия – „Социалната комисия приема
докладната с 5 гласа „ЗА“.
Анелия Ангелова – Председател на ОбС – „Ако няма въпроси,мнения и коментари
предлагам да гласуваме поименно 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.8 от ЗМСМА Общински съвет – Каспичан от общо
присъстващите 13 съветника с 13 гласа „ЗА“ без „ПРОТИВ“ и без „ВЪЗДЪРЖАЛ
СЕ“ се прие следното:

Р Е Ш Е Н И Е № 113

2.На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА,чл.35,ал.1 от Закона за 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 №
1022/06.11.2008г.,представляващ ПРАЗНО ДВОРНО МЯСТО с площ от 1325.00
кв.м.,за което е отреден УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ /УПИ/ ХI – 756 от
квартал 63 по плана за регулация на село Кюлевча,с предназначение за жилищно
строителство.
3.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 6.51 лева за 1 кв.м. или
8 620.00 лева /осем хиляди шестстотин и двадесет лева/ за цялата площ,без
включен ДДС.
4.На основание чл.29, ал.4 от Наредбата 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
гореописаният имот,както и осъществяването на всички действия,необходими за
правилното и законосъобразно извършване на разпоредителната сделка.
ПО ТОЧКА 9.15. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА НА ИМОТИ ОТ ПУБЛИЧНА В ЧАСТНА
ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
Отношение взеха:
Анелия Ангелова – Председател на ОбС – „Докладна записка № ВОС 91/18.02.2016г.,
относно приемане на решение за промяна на имоти от публична в частна общинска
собственост.Давам думата на комисиите“.
Николай Николов – Председател на икономическа комисия – „Икономическата
комисия приема проекта на решение с 4 гласа „ЗА“ и 1 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“.
Драганка Йорданова – Председател на комисията по ТСУ – „Комисията по ТСУ приема
проекта на решение с 3 гласа „ЗА“.
Боряна Бойчева- Председател на социалната комисия – „Социалната комисия приема
докладната с 5 гласа „ЗА“.
Анелия Ангелова – Председател на ОбС – „Ако няма въпроси,мнения и коментари
предлагам да гласуваме поименно 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.8 от ЗМСМА Общински съвет – Каспичан от общо
присъстващите 13 съветника с 13 гласа „ЗА“ без „ПРОТИВ“ и без „ВЪЗДЪРЖАЛ
СЕ“ се прие следното:
Р Е Ш Е Н И Е № 114
1.На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА,чл.6,ал.1 от Закона за общинската
собственост,Общински съвет – Каспичан приема решение за промяна на характера на
собствеността от публична в частна общинска собственост на следните
поземлени имоти:
 поземлен имот № 039076,с площ от 0.476 дка с начин на трайно ползване
„полски път“ и
 поземлен имот № 003021, с площ от 0.973 дка с начин на трайно ползване
„местен път“
по картата за възстановена собственост на град Плиска,ЕКАТТЕ 56770, загубили
предназначението си по чл.3,ал.2,т.1 от Закона за общинската собственост.
2. Общинският съвет задължава Кмета на общината да възложи съставянето
на Актове за частна общинска собственост на поземлените имоти,в който да се
отрази настъпилата промяна на начина на трайно ползване от „полски път“и
„местен път“в имоти с предназначение за „други земеделски нужди- друга
територия заета от селското стопанство“във връзка с промяната характера на
собствеността от публична в частна.

ПО ТОЧКА 9.16. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОДОБРЯВАНЕ НА АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2017 –
2019 г. НА ОБЩИНА КАСПИЧАН
Отношение взеха
Анелия Ангелова – Председател на ОбС – „Предложение № ВОС 94/24.02.2016г.,
относно одобряване на актуализирана бюджетна прогноза за периода 2017 – 2019
година на община Каспичан.Две от комисиите са запознати с предложението, да чуем
тяхното становище“
Николай Николов – Председател на икономическа комисия – „Икономическата
комисия приема предложението с 5 гласа „ЗА“ .
Драганка Йорданова – Председател на комисията по ТСУ – „Комисията по ТСУ приема
предложението с 3 гласа „ЗА“.
Анелия Ангелова – Председател на ОбС – „Ако няма въпроси,мнения и коментари
предлагам да гласуваме поименно 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 Общински съвет – Каспичан от общо
присъстващите 13 съветника с 13 гласа „ЗА“ без „ПРОТИВ“ и без „ВЪЗДЪРЖАЛ
СЕ“ се прие следното:

Р Е Ш Е Н И Е № 115
На основание чл.21,ал.1,т.6 и на основание чл.94,ал.3,т.9 и чл.39 от Закона за
публичните финанси,във връзка с Наредбата за условията и реда за съставяне на
тригодишната
бюджетна
прогноза
за
местните
дейности
и
съставяне,обсъждане,приемане,изпълнение и отчитане на бюджета на Община
Каспичан,Общински съвет – Каспичан приема Актуализираната бюджетна прогноза
за периода 2017 – 2019 година на постъпленията от местни приходи и на разходите за
местни дейности на Община Каспичан по Приложение 1,неразделна част от
настоящото решение.
Заседанието на Общински Съвет Каспичан бе закрито от неговия
Председател в 16.30 часа поради изчерпване на дневния ред.
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