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

ПРОТОКОЛ № 11

9930, гр.Каспичан, ул.”Мадарски конник” № 91, тел.05327 / 47-15
e-mail: kaspichan_obs@abv.bg
Днес 28.04.2016г. 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 11 съветника,съгласно приложения списък.
Общински съветник Марияна Антонова отсъства от сесийно заседание поради
постъпило уведомление с вх.№ВОС 184/21.04.2016г. за възникнал служебен
ангажимент.
Освен общинските съветници на заседанието присъстваха още:
Милена Недева – Кмет на Община Каспичан
Милен Минчев – Заместник - кмет на община Каспичан
Дарина Атанасова - Директор Д „ОА“
Виолета Троянова-Секретар на община Каспичан
Славей Славов-Директор“СА“
инж.ЕкатеринаКрумова – „мл.експерт „ОС“
Милена Тактакова – гл.експерт „Общинска собственост“
Служители на Общинска администрация, кметове по населени места и граждани на
Община Каспичан.
Заседанието на Общинскисъвет 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 виуведомя,че в
деловодството на Общински съвет постъпи писмено заявление за образуването на
политическа група на общински съветници от ПП ГЕРБ. Политическата група се
състои от пет члена,за неин председател е избрана Марияна Красенова Антонова. Също
така имаме три постъпили докладни,които предлагам да разгледаме след текущите
докладни по дневния ред. Точка 11.10. Докладна записка № 186 от 27.04.2016 година,
относно предоставяне на мандата на представителя на община Каспичан за заседанието
на общото събрание на съдружниците на „В и К“ООД – Шумен и съгласуване на
позицията за предстоящото заседание на 11.05.2016 година, точка 11.11.Докладна
записка № 187 от 27.04.2016 година,1.относно вземане на решение на Общински съвет
Каспичан за участие в Организацията за управление на Черноморски туристически
район – Варна. 2.Определяне на представител от Община Каспичан за участие в
Учредителния комитет и в последващи действия за създаване на Черноморски
туристически район – Варна и точка 11.12. Докладна записка № 191 от 28.04.2016
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година,относно предложение до Министерски съвет за обявяване на 02 май – Ден на
приемането на християнството в Българя за Официален празник на България.Ако няма
други предложения по дневния ред предлагам да гласуваме така предложения нов
вариант на дневен ред.
Председателятг- жаАнелияАнгелова, предложи заседанието да протече при
следния:
П Р О Е К Т ЗА Д Н Е В Е Н Р Е Д:
1. Приемане на Наредба за определяне и администриране на местните такси
и цени на услуги

Докладва :Кмета на Община Каспичан

2. Програма за управление на отпадъците на Община Каспичан за периода
2016 – 2020 година

Докладва :Кмета на Община Каспичан

3. Отчет за дейностите по поддържане на пътищата при зимни условия и
състоянието на общинската инфраструктура – улици,пътища,комуникации,ВиК.

Докладва :Кмета на Община Каспичан

4.Информация и отчет за дейността на читалищата на територията на
община Каспичан,осъществените читалищни дейности и изразходваните от
бюджета средства през 2015 година.

Докладва :Кмета на Община Каспичан

5. Информация,относно всички настоящи проекти,проекти в действие,проекти
в устойчивост и подготовка на бъдещи такива по новия програмен период и
усвоените средства по програмите на ЕС.

Докладва :Кмета на Община Каспичан

6. Приемане на Общински план за противодействие при тероризъм

Докладва :Кмета на Община Каспичан

7. Информация за дейността по сметопочистване и извозване на отпадъците.

Докладва :Кмета на Община Каспичан

8. Утвърждаване на разходите за командировките на Кмета на Общината за
първото тримесечие на 2016 година

Докладва :Кмета на Община Каспичан

9. Предоставяне на допълнителни възнаграждения на Кмета на Община
Каспичан и Кметовете по населени места

Докладва :Кмета на Община Каспичан

10.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 отпадъците.

Докладва :Кмета на Община Каспичан
11. Текущи докладни
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11.1. Докладна записка № 160/18.04.2016г. от Милена Николова Недева – Кмет
на Община Каспичан,относно одобряване на ПУП – Парцеларен план.
11.2. Докладна записка № 161/18.04.2016г. от Милена Николова Недева –
Кмет на Община Каспичан,относно съгласие за разрешаване на свързано
застрояване.
11.3.Докладна записка № 162/18.04.2016г. от Милена Николова Недева – Кмет
на Община Каспичан,относно приемане на решение за предоставяне под аренда
на земеделска земя в землището на село Могила.
11.4. Докладна записка № 171/18.04.2016г.от Милена Николова Недева – Кмет
на Община Каспичан,относно приемане на решение за отдаване под наем на
имот – публична общинска собственост на основание чл.11 от Наредбата за
реда за придобиване,управление и разпореждане с общинско имущество.
11.5. Докладна записка № 172/19.04.2016г. от Милена Николова Недева Кмет на Община Каспичан,относно промяна на начина на трайно ползване на
пасище,мера за други земеделски нужди.
11.6. Докладна записка № 173/19.04.2016г. от Милена Николова Недева –
Кмет на Община Каспичан,относно промяна на договор за аренда на земеделска
земя.
11.7. Докладна записка № 174/19.04.2016г. от Милена Николова Недева –
Кмет на Община Каспичан,относно продажба на общински имот на основание
чл.31,ал.1 от Наредбата за реда за придобиване,управление и разпореждане с
общинско имущество.
11.8.Докладна записка № 176/19.04.2016г. от Анелия Руменова Ангелова –
Председател на Общински съвет Каспичан,относно отпускане на еднократна
финансова помощ на Бинка Маринова Рачева.
11.9.Докладна записка № 178/19.04.2016г. от Анелия Руменова Ангелова Председател на Общински съвет – Каспичан,относно отпускане на еднократна
финансова помощ на Ахмед Мюстеджеб Ахмед.
11.10. Предоставяне на мандата на представителя на община Каспичан за
заседанието на общото събрание на съдружниците на „В и К“ ООД – Шумен и
съгласуване на позицията за предстоящото заседание на 11.05.2016г.
11.11. Взимане на решение на общински съвет Каспичан за участие в
Организацията за управление на Черноморски туристически район – Варна.
Определяне на представител от община Каспичан за участие в Учредителния
комитет и в последващи действия за създаване на Черноморски туристически
район- Варна.
11.12. Предложение до Министерски съвет за обявяване на 2 май – Ден на
приемането на християнството в България за Официален празник на България
Предложения от Председателя дневен ред бе приет от присъстващите 11
общински съветника с 11 гласа „ЗА“,без „ПРОТИВ“ и без „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“.

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА
МЕСТНИТЕ ТАСКИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ
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Отношение взеха:
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Точка 1 от дневния ред
Докладна записка № 167 от 18.04.2016 година,относноприемане на Наредба за
определяне и администриране на местните такси и цени на услуги.Комисиите се
запознаха с докладната предлагам, да чуем първо тяхното становище.Г-н Николов
,Председател на икономическа комисия отсъства.Давам думата на г-жа Янка НеноваЗаместник -председател на икономическа комисия.
Янка Ненова – Зам .председател на икономическа комисия– „Предложението на
Икономическата комисия е да отпадне част от текста в чл.24,ал.1 „а за ветераните от
войните не повече от 30%“. С 4 гласа „ЗА“ комисията приема Наредбата за определяне
и администриране на местните такси и цени на услуги“.
Драганка Йорданова – Председател на комисията по ТСУ – „Комисията по ТСУ приема
така изготвената Наредба с 3 гласа „ЗА“.
Боряна Бойчева – Председател на социалната комисия – „Социалната комисия приема
Наредбата с 5 гласа „ЗА“.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Имате думата за мнения и
коментари по докладната“.
Милена Недева – Кмет на община Каспичан – „Искам да направя само едно уточнение
за гражданите,че не се предвижда увеличение на таксите и цени на услуги,отменяме
старата Наредба поради това, че имаше много отменени членове от предходни години“.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Ако няма други предложения
предлагам да преминем към гласуването на предложението на Икономическата
комисия за отпадане на текстав чл.24,ал.1 „а за ветераните от войните не повече от
30%“
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“
Мартин Борисов Леков – „ЗА“
Пламен Георгиев Павлов – „ЗА“
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Радослав Георгиев Бакалов – „ЗА“
ЯнкаХристова Ненова – „ЗА“
На основание чл.21,ал.1,т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация от общогласували11 съветника с 11 гласа „ЗА“ без „ПРОТИВ“ и без

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Общински съвет - Каспичан прие следното:
Р Е Ш Е Н И Е № 142
На основание чл.21,ал.1,т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация,във връзка с чл.8,ал.1 и чл.9 от Закона за местните данъци
и такси,Общински съвет – Каспичан взема решение текста в чл.24,ал.1 „а за
ветераните от войните не повече от 30% да отпадне “
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Сега предлагам да гласуваме
цялата Наредба в окончателен 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 – „ЗА“
Мартин Борисов Леков – „ЗА“
Пламен Георгиев Павлов – „ЗА“
Радослав Георгиев Бакалов – „ЗА“
Янка Христова Ненова – „ЗА“
На основание чл.21,ал.1,т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрацияот общогласували11 съветника с 11 гласа „ЗА“ без „ПРОТИВ“ и без

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Общински съвет - Каспичан прие следното:
Р Е Ш Е Н И Е № 143
На основание чл.21,ал.1,т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация,във връзка с чл.8,ал.1 и чл.9 от Закона за местните данъци
и такси,Общински съвет – Каспичан:
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1.Приема Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени
на услуги.
2.Отменя Наредба на Общински съвет Каспичан за определяне и
администриране на местните такси и цени на услуги,приета с Решение № 509 по
Протокол № 40/07.03.2003 год.
ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ОБЩИНА КАСПИЧАН ЗА
ПЕРИОДА 2016 – 2020г.
Отношение взеха:
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Точка 2 от дневния ред
Докладна записка № 159 от 18.04.2016 година,относно Програма за управление на
отпадъците на Община Каспичан за периода 2016 – 2020 година.Колеги към
Програмата за управление на отпадъците ви е предоставено допълнение с предложение
за промени,след съгласуване с РИОСВ гр.Шумен.Предлагам да чуем становището на
комисиите“.Давам думата на г-жа Ненова - Зам.председател на икономическа комисия.
Янка Ненова – Зам .председател на икономическа комисия– „Препоръката на
Икономическата комисия е да има конкретно зададени срокове в Програмата.
Икономическа комисия излиза с предложение относно определяне на възнаграждение
за инж.Екатерина Крумова
в размер на 700 лв за изработването на
Програмата.Комисията приема Програмата за управление на отпадъците с 4 гласа „ЗА“.
Гласовете са четири поради служебен ангажимент на общински съветник Мариана
Антонова.
Драганка Йорданова – Председател на комисията по ТСУ – „Комисията по ТСУ приема
Програмата за управление на отпадъците с 3 гласа „ЗА“. И също одобрява сумата от
700 лв.
Боряна Бойчева – Председател на социалната комисия – „Социалната комисия приема
Програмата за управление на отпадъците с 5 гласа „ЗА“,също така нашата комисия има
предложение и искам да дам думата на Мартин Леков.
Мартин Леков – съветник – „Нека първо да разгледаме Програмата и после ще си
направя предложението“.
инж.Екатерина Крумова - „мл.експерт „ОС“ - „Програмата за управление на
отпадъците е създадена съгласно Закона за управление на отпадъците. Тя съдържа
анализи за инфраструктурата със силните и слаби страни.Целите, подпрограмите и
мерките са подробно описани в Програмата за управление“.
Боряна Бойчева – Председател на социалната комисия – „Адмирации за свършената
работа,нашата гледна точка,е че по този начин трябва да се изготвят всички
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документи.За три – четири години инж.Крумова се е запознала с проблемите на нашата
община“.
Борислав Йорданов – съветник – „Относно договора,който фирмата „Титан“ имаше
инициатива да бъде прекратен“.
Милена Недева – Кмет на община Каспичан – „Това е много важен момент,общината
да извършва сама извозването на отпадъците.За съжаление при смяната на
ръководството на фирмата отказаха прекратяването на договора преди изтичане на
неговия срок.Средствата,които ние поискахме бяха за процедура за закупуване на
контейнерите.Точно за това и до края на тази година няма да можем да си закупим
камион.Договорът ни с фирма „Титан“ е до 04 май 2017 година“.
Борислав Йорданов – съветник – „Желанието им за прекратяване беше, че искаха да
получават по- голяма сума“.
Милена Недева – Кмет на община Каспичан – „Когато разговаряхме с тях те казаха, да
ние работим на загуба,но искаме да продължим.По отношение на предложението за
даване на възнаграждение на инж.Крумова беше направена докладна,да поискаме
парите от отчисленията по чл.20 от Наредба №7 от 19 декември 2013г.,но след като
вече имаме изготвена програма това е невъзможно.Може да има втора точка в
решението за допълнително възнаграждение“.
Дарина Атанасова - Директор
Д „ОА“ – „Решението трябва да бъде
индивидуално,поради различните основания за отпускането на възнаграждението “.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет –Колеги,ако няма други
предложения,мнения и коментари,предлагам да преминем в режим на гласуване на
Програмата за управление на отпадъците на община Каспичан за периода 2016-2020г. с
приложеното „Допълнение към Програма за управление на отпадъците на Община
Каспичан за периода 2016 - 2020 г,а именно;
I.На страница 93, т.6 Производствени отпадъци, изречението „Производствените
отпадъци от предприятията на територията на Община Каспичан се водят на
отчет в РИОСВ град Шумен, която провежда и контролира изпълнението на
фирмените програми за управление на отпадъците“ отпада.
II.В приложение №1, т.1.3.Анализ на инфраструктурата за управление на отпадъците,
на страница 102 добавяме нови точки, както следва:
„4.Инсталации за биоразградими и за биоотпадъци
Съгласно чл.19, ал.3, т.10 от ЗУО, Кметът на общината има задължение да осигури
разделното събиране и съхранение на битови биоразградими отпадъци, като най-късно
до 31.12.2020 г. трябва да се постигне ограничаване на количеството депонирани
биоразградими отпадъци до 35% от общото количество на същите отпадъци,
депонирани в Република България през 1995 г. Начините и реда за изпълнение на
изискванията са разписани в Наредбата за разделно събиране на биоотпадъците, в сила
от 01.01.2014 г. Ежегодно на територията на Община Каспичан се образуват
значителни количества зелени и градински отпадъци, транспортирането на които се
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извършва трудно. Към настоящия момент на територията на Община Каспичан няма
изградена инсталация за оползотворяване на биоотпадъците. Не е изградена такава и на
територията на РСУО – Шумен. Необходимо е да се изпълнят действия за обезпечаване
с такава инфраструктура, както и закупуването на съдове за разделно събиране.
5.Инсталации за предварително третиране/сепариране на битовите отпадъци
На територията на Община Каспичан няма изградена инсталация за предварително
третиране, сепариране, и последващо рециклиране, оползотворяване или обезвреждане.
За изпълнение на целите по чл.31, ал. 1, т. 1 от ЗУО общините Шумен, Нови пазар,
Велики Преслав, Каспичан и Смядово проведоха процедура и през 2015 г. случиха
договор с „Евро импекс“ ЕООД за „Предоставяне на услуги на общините Шумен, Нови
пазар, Велики Преслав, Каспичан и Смядово, по предварително третиране на смесени
битови отпадъци“ с код 20 03 01 от Наредба 3/2004 г. за класификация на отпадъците.
Дейностите включват предварително третиране (сортиране) на 35 000 тона/ годишно
отпадъци, чрез сепариране на отпадъците на инсталация - собственост на изпълнителя,
проектирана и изградена на наета от него площадка на територията на община Шумен,
транспортиране и/или предаване на отсортираните при сепарирането отпадъци за
последващо оползотворяване, както и транспортиране и предаване за обезвреждане на
останалите след сепарирането негодни за оползотворяване отпадъци за срок от 5
години.
6.Площадки за предаване на разделно събрани битови отпадъци, които общината
е осигурила за населени места над 10 000 жители.
Тъй като в Община Каспичан няма населено място с население над 10 000 жители към
настоящия момент не е осигурила площадка за безвъзмездно предаване на разделно
събрани отпадъци от домакинствата.
7.Съдове за фамилно компостиране на градински отпадъци
В периода 2006-2007 г. Община Каспичан е реализирала проект за „Фамилно
компостиране на растителни отпадъци в домакинствата” в гр.Каспичан, като са
предоставени общи 250 броя компостери. Среден обем на един компостер – 420 л.
Полученият компост се използва предимно за наторяване. Въведената система
допринася за целите за предотвратяване на образуването на отпадъци.
8.Съдове и транспортни средства за събиране на отпадъци от сгурия и пепел
Генерирането на този вид отпадък през зимния сезон от отоплението на домакинствата
с твърдо гориво има съществен принос към нарастващото количество на депонираните
отпадъци. В Община Каспичан все още няма изградена система за разделно събиране
на този вид отпадък.“
III.На страница 108, преди текста „Изводи и препоръки“ се създава ново изречение: „В
Общинската програма за управление на дейностите по отпадъците в Община
Каспичан за периода 2009 – 2013 г., единствено мярка 11 „Рекултивация на
Промишлено сметище на Рока България“ АД не е изпълнена, поради липса на
финансиране.“
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Предлагам да гласуваме
Програмата за управление на отпадъците с така направените допълнения и изменения“.

На основание чл.21,ал.1,т.12 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация от общогласували 11 съветника с 11 гласа „ЗА“ без „ПРОТИВ“ и без

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Общински съвет - Каспичан прие следното
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Р Е Ш Е Н И Е № 144
На основание чл.21,ал.1,т.12 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и във връзка с чл.52,ал.8 от Закона за управление на
отпадъците,Общински съвет – Каспичан приема „Програма за управление на
отпадъците на Община Каспичан за периода 2016 – 2020 г.“
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Сега преминаваме към
конкретното предложение за възнаграждението на инж.Крумова“.Давам думата на г-жа
Атанасова относно оформяне на предложението.
Дарина Атанасова - Директор Д „ОА“ – „Аз мога да изложа основания за получаването на
допълнителното възнаграждение по реда за постигнати резултати,но за размера на сумата
имате думата вие“.

Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Икономическата комисия
направи предложение в размер на 700 лв.Колеги,имате ли други предложения“.
Мартин Леков – съветник – „Социалната комисия предлага 1 000 лв.“
Милен Минчев – зам.кмет на община Каспичан – „Тъй като има граждани искам само
да уточня,че за изготвянето на Програмата от външен изпълнител ни искаха 5 000 лв.“
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „ Колеги имате ли коментари по
първото предложение на Икономическата комисия за сумата от 700лв.“
Магдалена Боева – Тодорова- съветник – „Предложението е за сума от 700лв.,тъй като
Програмата е от нейната компетенция,не можем да даваме на който си върши работата
1 000 лв.Ако тази сума беше от отчисленията, щях да си оттегля предложението“.
Дарина Атанасова - Директор Д „ОА“ – „Удръжките са 130 лв.“
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Значи чисто възнаграждение в
размер на 570 лв.“
Магдалена Боева – Тодорова- съветник – „Напълно достатъчно са“.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „ Преминаваме към поименно
гласуване на първото предложение в размер на 700.00лв“.
Анелия Руменова Ангелова - „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“
Борислав Дочев Йорданов – „ЗА“
Боряна Андреева Бойчева – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“
Георги Димитров Георгиев – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“
Драганка Славкова Йорданова – „ЗА“
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Зелиха Тургай Марем – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“
Магдалена Боянова Боева – Тодорова – „ЗА“
Мартин Борисов Леков – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“
Пламен Георгиев Павлов – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“
Радослав Георгиев Бакалов – „ЗА“
Янка Христова Ненова – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“

На основание чл.21,ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация от общо гласували 11 съветника с 4 гласа „ЗА“ без „ПРОТИВ“ и 7

гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Общински съвет - Каспичан прие следното:

Р Е Ш Е Н И Е № 145
На основание чл.21,ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация Общински съвет – Каспичан не приема допълнително възнаграждение
на инж.Екатерина Крумова в размер на 700лв.

Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Сега предлагам да гласуваме
поименно второто предложение за сума от 1 000 лв.“
Анелия Руменова Ангелова - „ЗА“
Боряна Андреева Бойчева – „ЗА“
Георги Димитров Георгиев – „ЗА“
Драганка Славкова Йорданова – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“
Зелиха Тургай Марем – „ЗА“
Магдалена Боянова Боева – Тодорова – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“
Мартин Борисов Леков – „ЗА“
Пламен Георгиев Павлов – „ЗА“
Радослав Георгиев Бакалов – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“
Янка Христова Ненова – „ЗА“
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Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „ Със 7 гласа „ЗА“без
„ПРОТИВ“ и 3 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ предложението се приема.
Общински съветник Борислав Йорданов напусна сесийно заседнаие в 15.45 часа поради
възникнал служебен ангажимент.
На основание чл.21,ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация от общо гласували 10 съветника с 7 гласа „ЗА“ без „ПРОТИВ“ и 3

гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Общински съвет - Каспичан прие следното:

Р Е Ш Е Н И Е № 146
На основание чл.21,ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация Общински съвет – Каспичан приема решение за отпускане на
допълнително възнаграждение на инж.Екатерина Крумова в размер на 1000 лв за
изработването на Програмата за управление на отпадъците на община Каспичан за
периода 2016-2020г..

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПОДДЪРЖАНЕ НА ПЪТИЩАТА ПРИ
ЗИМНИ УСЛОВИЯ И СЪСТОЯНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА –
УЛИЦИ, ПЪТИЩА, КОМУНИКАЦИИ, В и К.
Отношение взеха:
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Точка 3 от дневния ред
Докладна записка № 166 от 18.04.2016 година,относно Отчет за дейностите по
поддържане на пътищата при зимни условия и състоянието на общинската
инфраструктура- улици,пътища,комуникации,ВиК.Комисиите се запознаха с
направения отчет да чуем тяхното становище“.Давам думата на г-жа Ненова да изрази
становището на икономическа комисия.
Янка Ненова – Зам .председател на икономическа комисия– „Икономическата комисия
приема отчета с 4 гласа „ЗА“.
Драганка Йорданова – Председател на комисията по ТСУ – „Комисията по ТСУ приема
отчета с 3 гласа „ЗА“.
Боряна Бойчева – Председател на социалната комисия – „Социалната комисия приема
отчета с 4 гласа „ЗА“ и 1 глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“.Като нашето предложение е малко по
подробно и по - ясно изготвяне на отчета.И само един апел ако е възможно,тези които
са изготвили съответната докладна да присъстват на комисиите“.
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Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Ако няма други коментари по
отчета предлагам да преминем към гласуваме“.
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА от общо гласували 10 съветника с 10

гласа „ЗА“ без „ПРОТИВ“ и без „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Общински съвет - Каспичан
прие следното:
Р Е Ш Е Н И Е № 147
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА,Общински съвет – Каспичан приема Отчет
за дейностите по поддържане на пътищата при зимни условия и състоянието на
общинската инфраструктура – улици,пътища,комуникации,В и К,съгласно
Приложение №1.

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ИНФОРМАЦИЯ И ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЧИТАЛИЩАТА НА
ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАСПИЧАН,ОСЪЩЕСТВЕНИТЕ ЧИТАЛИЩНИ
ДЕЙНОСТИ И ИЗРАЗХОДВАНИТЕ ОТ БЮДЖЕТА СРЕДСТВА ПРЕЗ 2015 год.
Отношение взеха:
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Точка 4 от дневния ред
Докладна записка № 163 от 18.04.2016 година,относно информация и отчет за
дейността на читалищата на територията на община Каспичан,осъществените
читалищни дейности и изразходваните от бюджета средства през 2015
година.Информацията беше разгледана от трите комисии да чуем тяхното
становище“.Г-жа Ненова,давам ви думата.
Янка Ненова – Зам .председател на икономическа комисия– „Икономическата комисия
с 4 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ не приема информацията и отчета“.
Драганка Йорданова – Председател на комисията по ТСУ – „Комисията по ТСУ с 3
гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ не приема информацията и отчета“.
Боряна Бойчева – Председател на социалната комисия – „Социалната комисия с 4 гласа
„ЗА“ и 1 глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“приема информацията и отчета.Ако може само една
препоръка от 2012 година повтарям,че във всички читалища трябва да има
компютри.Също така да бъде обновен състава на настоятелствата на всички читалища.
Както ние в училище се научихме да пишем проекти,да се изберат хора които знаят как
се работи с проекти.Тези институции трябва да бъдат съхранени.“
Милена Недева – Кмет на община Каспичан – „По отношение на контрола,средствата
които дава държавата са разпределени по бройки,има единен стандарт и ние тези
средства не можем да ги спираме,дори не можем да им искаме отчети. Харесва ми
идеята за промяна в читалищните настоятелства.“
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Милен Минчев – зам.кмет на община Каспичан – „Всяко читалище участва в културния
календар и всички могат да участват в дейностите и по този начин да получават
средства“.
Тонка Начева – Кмет на гр.Плиска – „Специално за читалището в град Плиска,да кажа
как стоят нещата с изготвянето но културен календар през ноември и после през
декември.Имаше хора,които не бяха допуснати в Управителния съвет“.

Милена Недева – Кмет на община Каспичан – „Общото събрание е органа,който
управлява.По отношение на сградния фонд точно в град Плиска бяха направени доста
неща-цялостен ремонт на покрива,подмяна на голяма част от дограмата и не мисля ,че
това е маловажно.В момента подготвяме проекти за всички НЧ в общината,с които ще
се търсят възможности за финансиране по ПРСР.“
Стефан Петков – мл.експерт ОКС – „Във връзка с читалищата това е и мой ресор,освен
това съм председател на НЧ „Пробуда“град Каспичан. Много е хубаво, че общинските
съветници са заинтересовани от Народните Читалища.Всичко което каза г- жа Недева е
точно така .Безкрайно ми е мъчно,че смятате, че в читалищата се краде,защото има
толкова малко пари за читалищата и ще е грехота ако се краде.Работата на Народното
Читалище е да прави дейности.Общината дава субсидия на читалищата и има въпроси
за какво се усвояват тези пари,тези пари са за материали,отопление и други неща
свързани с дейността на читалището.Прави сте за проектите, ние ги правим,но се
налага да теглим заеми.Ние ще изготвяме проекти и ако вие ни подкрепите, ние ще
кандидатстваме за безлихвен заем. Всяко едно читалище трябваше да направи отчет и
дори една трета от членовете могат да предизвикат провеждане на общо
събрание.Ревизионната комисия също може да предизвика общо събрание,начини за
контрол има.
Аспарух Рангелов – Кмет на с.Каспичан – „Аз подкрепям това,че вие не подкрепяте
отчетите,има читалища които осъществяват много дейности.Аз искам да взема
определено отношение още преди три години съм запознал общината с проблемите в
читалището в село Каспичан,материалната база е в окаяно състояние,в залата няма
дори столове.В читалището в село Каспичан се краде и аз ще се обърна до
прокуратурата.Читалищният секретар си е позволил да фалшифицира подписи,отдавала
е земите без договор.Теменужка Русева е от една година в Стара Загора,как се
изплащат заплати.От както ползват земите една стотинка не е влязла в бюджета,а те
взимат по 1 500 лв.Имам документи за всяко едно нещо.
Милена Недева – Кмет на община Каспичан – „Г-н Рангелов,не е коректно да
разпространявате информация,която не е доказана и уронва доброто име и престижа на
някой.До сега можеше да сте подал сигнал до прокуратурата,ако разполагате с подобна
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информация,както твърдите.Има институции и
проверка“.

ред ,по който да бъде направена

Драганка Йорданова – Председател на комисията по ТСУ – „Не можем да слагаме
всички читалища под един знаменател,предлагам да ги гласуваме по отделно“.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Предлагам да гласуваме
предложението на г-жа Йорданова“.

На основание чл.21 ,ал.1,т 23 от ЗМСМА от общо гласували 10 съветника с 7 гласа

„ЗА“ без „ПРОТИВ“ и 3 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Общински съвет - Каспичан
прие следното:
Р Е Ш Е Н И Е № 148
На основание чл.21 ,ал.1,т23 от ЗМСМА във връзка с чл.26,ал.2 от Закона за народните
читалища ,Общински съвет – Каспичан взема решение за гласуване поотделно на
информацията и отчета за дейността на читалищата на територията на община Каспичан.

Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Предлагам да преминем към
гласуване на отчета и информацията на НЧ „Пробуда – 1928“ гр.Каспичан“.
На основание чл.21 ,ал.1,т 23 от ЗМСМА от общо гласували 10 съветника с 10

гласа „ЗА“ без „ПРОТИВ“ и без „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Общински съвет - Каспичан
прие следното:
Р Е Ш Е Н И Е № 149
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА,във връзка с чл.26,ал.2 от Закона за
народните читалища,Общински съвет – Каспичан приема Информация и отчет за
дейността на НЧ „Пробуда – 1928“ – гр.Каспичан.

Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – Преминаваме към гласуване на
информация и отчет на НЧ „Просвета -1911“ гр.Плиска“
На основание чл.21 ,ал.1,т 23 от ЗМСМА от общо гласували 10 съветника с 3 гласа

„ЗА“ без „ПРОТИВ“ и 7 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Общински съвет - Каспичан
прие следното:
Р Е Ш Е Н И Е № 150
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На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА,във връзка с чл.26,ал.2 от Закона за
народните читалища,Общински съвет – Каспичан НЕ ПРИЕМА Информация и отчет
за дейността на НЧ „Просвета– 1911“ – гр.Плиска.

Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „ Преминаваме към гласуване
на информация и отчет на НЧ „Каменен стълб -1888“ с.Кюлевча“
На основание чл.21 ,ал.1,т 23 от ЗМСМА от общо гласували 10 съветника с 10

гласа „ЗА“ без „ПРОТИВ“ и без „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Общински съвет - Каспичан
прие следното:
Р Е Ш Е Н И Е № 151
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА,във връзка с чл.26,ал.2 от Закона за
народните читалища,Общински съвет – Каспичан приема Информация и отчет за
дейността на НЧ „Каменен стълб – 1888“ – с.Кюлевча.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Преминаваме към гласуване на
информация и отчет на НЧ „Просвета -1874“ с.Могила“
На основание чл.21 ,ал.1,т 23 от ЗМСМА от общо гласували 10 съветника с 10

гласа „ЗА“ без „ПРОТИВ“ и без „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Общински съвет - Каспичан
прие следното:
Р Е Ш Е Н И Е № 152
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА,във връзка с чл.26,ал.2 от Закона за
народните читалища,Общински съвет – Каспичан приема Информация и отчет за
дейността на НЧ „Просвета – 1874“ – с.Могила.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Преминаваме към гласуване на
информация и отчет на НЧ „Освобождение -1904“ кв.Калугерица“
На основание чл.21 ,ал.1,т 23 от ЗМСМА от общо гласували 10 съветника с 10

гласа „ЗА“ без „ПРОТИВ“ и без „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Общински съвет - Каспичан
прие следното:
Р Е Ш Е Н И Е № 153
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА,във връзка с чл.26,ал.2 от Закона за
народните читалища,Общински съвет – Каспичан приема Информация и отчет за
дейността на НЧ „Освобождение – 1904“ – кв.Калугерица.

Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Преминаваме към гласуване на
информация и отчет на НЧ „Христо Ботев -1896“ с.Каспичан“
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На основание чл.21 ,ал.1,т 23 от ЗМСМА от общо гласували 10 съветника без „ЗА“

без „ПРОТИВ“ и 10 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Общински съвет - Каспичан прие
следното:
Р Е Ш Е Н И Е № 154
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА,във връзка с чл.26,ал.2 от Закона за
народните читалища,Общински съвет – Каспичан НЕ ПРИЕМА Информация и отчет
за дейността на НЧ „Христо Ботев – 1896“ – с.Каспичан.

Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Преминаваме към гласуване на
информация и отчет на НЧ „Васил Левски -1924“ с.Върбяне“
На основание чл.21 ,ал.1,т 23 от ЗМСМА от общо гласували 10 съветника 10 гласа

„ЗА“ без „ПРОТИВ“ и без „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Общински съвет - Каспичан прие
следното:
Р Е Ш Е Н И Е № 155
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА,във връзка с чл.26,ал.2 от Закона за
народните читалища,Общински съвет – Каспичан приема Информация и отчет за
дейността на НЧ „Васил Левски – 1924“ – с.Върбяне.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Преминаваме към гласуване на
информация и отчет на НЧ „Васил Левски -1927“ с.Златна нива“
На основание чл.21 ,ал.1,т 23 от ЗМСМА от общо гласували 10 съветника 6 гласа

„ЗА“ без „ПРОТИВ“ и 4 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Общински съвет - Каспичан
прие следното:
Р Е Ш Е Н И Е № 156
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА,във връзка с чл.26,ал.2 от Закона за
народните читалища,Общински съвет – Каспичан приема Информация и отчет за
дейността на НЧ „Васил Левски – 1927“ – с.Златна нива.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Преминаваме към гласуване на
информация и отчет на НЧ „Христо Ботев -1892“ с.Марково“
На основание чл.21 ,ал.1,т 23 от ЗМСМА от общо гласували 10 съветника 10 гласа

„ЗА“ без „ПРОТИВ“ и без „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Общински съвет - Каспичан прие
следното:
Р Е Ш Е Н И Е № 157
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На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА,във връзка с чл.26,ал.2 от Закона за
народните читалища,Общински съвет – Каспичан приема Информация и отчет за
дейността на НЧ „Христо Ботев – 1892“ – с.Марково.

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ИНФОРМАЦИЯ,ОТНОСНО ВСИЧКИ НАСТОЯЩИ ПРОЕКТИ,ПРОЕКТИ В
ДЕЙСТВИЕ,ПРОЕКТИ В УСТОЙЧИВОСТ И ПОДГОТОВКА НА БЪДЕЩИ
ТАКИВА ПО НОВИЯ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД И УСВОЕНИТЕ СРЕДСТВА ПО
ПРОГРАМИТЕ НА ЕС.
Отношение взеха:
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „С г-н Николов,който се
присъедини към нас в 16.00часа вече сме 11 съветника и преминаваме към точка 5 от
дневния ред Докладна записка № 169 от 18.04.2016 година,относно информация за
всички настоящи проекти,проекти в действие,проекти в устойчивост и подготовка на
бъдещи такива по новия програмен период и усвоените средства по програмите на ЕС.
Давам думата на комисиите“.Г-жа Ненова ,моля да изразите становището на
икономическа комисия.
Янка Ненова – Зам .председател на икономическа комисия– „Икономическата комисия
с 2 гласа „ЗА“ и 2 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ не приема информацията “.
Драганка Йорданова – Председател на комисията по ТСУ – „Комисията по ТСУ с 3
гласа „ЗА“ приема информацията “.
Боряна Бойчева – Председател на социалната комисия – „Социалната комисия с 4 гласа
„ЗА“ и 1 глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“приема информацията.
Милена Недева – Кмет на община Каспичан – „В точка 4 проекта не е текущ, а е
приключил месец февруари, в точка 10 да се напише текущ,а не предстоящ“.
Магдалена Боева –Тодорова– съветник – „Ремонт на ЦНСТ какво се има в предвид“.
Милена Недева – Кмет на община Каспичан – „Ремонт на втори етаж на сградата“.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Ако няма други мнения и
коментари предлагам да преминем към гласуване на докладната“.
На основание чл.21 ,ал.1,т 23 от ЗМСМА от общо гласували 11 съветника 9 гласа

„ЗА“ без „ПРОТИВ“ и 2 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Общински съвет - Каспичан
прие следното:
Р Е Ш Е Н И Е № 158
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На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА,Общински съвет – Каспичан приема
предоставената информация за изготвените,приети и одобрени проекти и усвоените
средства по програмите на Европейските фондове.

ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ПРИЕМАНЕ НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ПРИ
ТЕРОРИЗЪМ
Отношение взеха:
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Точка 6 от дневния ред
Докладна записка № 168 от 18.04.2016 година,относно приемане на Общински план за
противодействие при тероризъм.И трите комисии се запознаха с Общинския план да
чуем тяхното становище“.
Янка Ненова – Зам .председател на икономическа комисия– „Икономическата комисия
с 4 гласа „ЗА“ приема Общинския план за противодействие при тероризъм “.
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 с 5 гласа
„ЗА“ приема проекта на решение.“.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Ако няма мнения и коментари
по докладната предлагам да преминем към гласуване“.
На основание чл.21,ал.1, т.12 от ЗМСМАот общо гласували 11 съветника 11
гласа „ЗА“ без „ПРОТИВ“ и без „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Общински съвет - Каспичан
прие следното:
Р Е Ш Е Н И Е № 159
На основание чл.21,ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация,Общински съвет – Каспичан приема Общински план за
противодействие при тероризъм.

ПО СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЕЙНОСТТА ПО СМЕТОПОЧИСТВАНЕ И
ИЗВОЗВАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ
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Отношение взеха:
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Точка 7 от дневния ред
Докладна записка № 175 от 19.04.2016 година,относно информация за дейността по
сметопочистване и извозване на отпадъци.Давам думата на комисиите за
мнения,становища и коментари по докладната“.Г-жа Ненова ,моля да чуем
становището на икономическа комисия
Янка Ненова – Зам .председател на икономическа комисия– „Икономическата комисия
с 4 гласа „ЗА“ приема информацията “.
Драганка Йорданова – Председател на комисията по ТСУ – „Комисията по ТСУ с 3
гласа „ЗА“ приема информацията “.
Боряна Бойчева – Председател на социалната комисия – „Социалната комисия с 5 гласа
„ЗА“ приема информацията.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Ако няма мнения и коментари
по докладната предлагам да преминем към гласуване“.
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМАот общо гласували 11 съветника 11
гласа „ЗА“ без „ПРОТИВ“ и без „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Общински съвет - Каспичан
прие следното:
Р Е Ш Е Н И Е № 160
На основание чл.21,ал.1,т.23 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, Общински съвет – Каспичан приема информация за
дейността по сметопочистване и извозване на отпадъци.

ПО ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ ЗА ПЕРИОДА 01.01.2016 – 31.03.2016г. НА
КМЕТА НА ОБЩИНА КАСПИЧАН
Отношение взеха:
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Точка 8 от дневния ред
Докладна записка № 165 от 18.04.2016 година,относно разходи за командировки за
периода 01.01.2016г. – 31.03.2016г.на Кмета на община Каспичан. И едно допълнение в
мотивите на докладната и Председателя на Общински съвет – Каспичан.Давам думата
на комисиите за изказвания по докладната“.
Янка Ненова – Зам .председател на икономическа комисия– „Икономическата комисия
с 4 гласа „ЗА“ приема докладната “.
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Драганка Йорданова – Председател на комисията по ТСУ – „Комисията по ТСУ с 3
гласа „ЗА“ приема разходите за командировки “.
Боряна Бойчева – Председател на социалната комисия – „Социалната комисия с 5 гласа
„ЗА“ приема разходите за командировки на Кмета на община Каспичан и Председателя
на Общински съвет.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Ако няма мнения и коментари
по докладната предлагам да преминем към поименно гласуване“.
Анелия Руменова Ангелова - „ЗА“
Боряна Андреева Бойчева – „ЗА“
Георги Димитров Георгиев – „ЗА“
Драганка Славкова Йорданова – „ЗА“
Зелиха Тургай Марем – „ЗА“
Магдалена Боянова Боева – Тодорова – „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 ЗМСМАот общо гласували 11 съветника 11
гласа „ЗА“ без „ПРОТИВ“ и без „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Общински съвет - Каспичан
прие следното:
Р Е Ш Е Н И Е № 161
На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА,във връзка с чл.8,ал.4 от Наредбата за
командировките в страната,Общински съвет – Каспичан одобрява разходите за
командировки на Анелия Руменова Ангелова – Председател на Общински съвет и
Милена Николова Недева – Кмет на Община Каспичан,за периода 01.01.2016г. –
31.03.2016г.
1.Отчет за 1 – во тримесечие на 2016г.
Председател на Общински съвет
№
по

Период

Направление

Цел

Сума
/лв./
20

ред
1.

23.02.2016г. – 24.02.2016г.

гр.София

Срещи в НСОРВ

Всичко:

110.64
110.64

Кмет на Община Каспичан
№
по ред
1.

Период

Направление
01.02.2016г.- 02.02.2016г. гр.София

Цел
Срещи в МРРБ

2.
3.

23.02.2016г.- 24.02.2016г. гр.София
18.03.2016г.-19.03.2016г.
гр.Смолян

Срещи в НСОРВ,МС,МК,МТСП
Срещи с кметове на общини

Сума
/лв./
110.65
130.64
20.00

Всичко:

261.29

ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НА КМЕТА
НА ОБЩИНА КАСПИЧАН И КМЕТОВЕТЕ ПО НАСЕЛЕНИ МЕСТА
Отношение взеха:
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Точка 9 от дневния ред
Докладна записка № 170 от 18.04.2016 година,относно предоставяне на допълнителни
възнаграждения на Кмета на община Каспичан и кметовете по населени места.И трите
комисии се запознаха с направеното предложение, да чуем тяхното становище“.Г-жа
Ненова,моля да изразите становището на икономическа комисия.
Янка Ненова – Зам .председател на икономическа комисия– „Икономическата комисия
с 4 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ не приема направеното предложение като становището на
комисията беше на заседанието да гласуваме поименно за всеки кмет“.
Драганка Йорданова – Председател на комисията по ТСУ – „Комисията по ТСУ с 3
гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ не приема проекта на решение “.
Боряна Бойчева – Председател на социалната комисия – „Социалната комисия с 5 гласа
„ЗА“ приема направеното предложение“.
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Янка Ненова – Зам .председател на икономическа комисия– „Препоръката на
Икономическата комисия беше към точка 1 да се добави в проекта на решение за първо
тримесечие“.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Да гласуваме предложението на
Икономическата комисия за поименно гласуване на възнаграждението за всеки кмет“.
На основание чл.21,ал.2 от ЗМСМАот общо гласували 11 съветника 11 гласа
„ЗА“ без „ПРОТИВ“ и без „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Общински съвет - Каспичан прие
следното:
Р Е Ш Е Н И Е № 162
На основание чл.21,ал.2 във връзка с чл.21,ал1,т.5 от ЗМСМА,в съответствие с
разпоредбите на чл.44,ал.2 от ПИС 380 от 29.12.2015 г. и чл.4,ал.5 от ПМС 67 от
14.04.2010г. за заплатите в бюджетните организации и дейности Общински съвет –
Каспичан взема решение за поименно гласуване в точка 1на проекта на решение
„Допълнителни възнаграждения за постигнати резултати за 1 – вото тримесечие на
кмета на община Каспичан и кметовете на кметства индивидуално“./
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Преминаваме към поименно
гласуване за всеки един от кметовете.Колеги давам ви думата относно предложеното
възнаграждение на г- жа Милена Николова Недева –Кмет на община Каспичан.
Магдалена Боева –Тодорова– съветник – „Сумата да бъде намалена на 200 лв.“
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Ако няма други предложения
предлагам да гласуваме предложението на г-жа Боева-Тодорова сумата да бъде
намалена на 200 лв.“
На основание чл.21,ал.1,т.5 от ЗМСМАот общо гласували 11 съветника 1 глас
„ЗА“ без „ПРОТИВ“ и 10 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Общински съвет - Каспичан
прие следното:
Р Е Ш Е Н И Е № 163
На основание чл.21,ал.1,т.5 от ЗМСМА,в съответствие с разпоредбите
чл.44,ал.2 от ПМС 380 от 29.12.2015 г. и чл.4,ал.5 от ПМС 67 от 14.04.2010г.
заплатите в бюджетните организации и дейности Общински съвет – Каспичан
приема предложеното възнаграждение за постигнати резултати на Кмета
община Каспичан да бъде 200лв.

на
за
не
на

Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Сега преминаваме към
гласуване на размера на допълнително възнаграждение за постигнати резултати по
предложения ни проект на решение, сумата от 282 лв.“.
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На основание чл.21,ал.1,т.5 от ЗМСМАот общо гласували 11 съветника 8 гласа
„ЗА“ без „ПРОТИВ“ и 3 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Общински съвет - Каспичан
прие следното:
Р Е Ш Е Н И Е № 164
На основание чл.21,ал.1,т.5 от ЗМСМА,в съответствие с разпоредбите на
чл.44,ал.2 от ПИС 380 от 29.12.2015 г. и чл.4,ал.5 от ПМС 67 от 14.04.2010г. за
заплатите в бюджетните организации и дейности Общински съвет –
Каспичан,определя:
Допълнително възнаграждение за постигнати резултати за 1 – вотримесечие
на Кмета на община Каспичан Милена Николова Недева - 282 лв.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Имате думата за предложения
относно допълнителното възнаграждение
за постигнати резултати наАспарух
Юлиянов Рангелов,кмет на с.Каспичан.Ако няма предложения предлагам да гласуваме
допълнителното възнаграждение по предложения ни проект на решение в размер на
282 лв.“.
На основание чл.21,ал.1,т.5 от ЗМСМАот общо гласували 11 съветника 6 гласа
„ЗА“ без „ПРОТИВ“ и 5 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Общински съвет - Каспичан
прие следното:
Р Е Ш Е Н И Е № 165
На основание чл.21,ал.1,т.5 от ЗМСМА,в съответствие с разпоредбите на
чл.44,ал.2 от ПИС 380 от 29.12.2015 г. и чл.4,ал.5 от ПМС 67 от 14.04.2010г. за
заплатите в бюджетните организации и дейности Общински съвет –
Каспичан,определя:
Допълнително възнаграждение за постигнати резултати за 1 – вото
тримесечие на Кмета на село КаспичанАспарух Юлиянов Рангелов - 282 лв.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Имате думата за предложения
относно допълнителното възнаграждение на Тонка Ангелова Начева,кмет на град
Плиска.Ако няма предложения предлагам да гласуваме сумата от 282 лв.,която е
предложена по докладната за Тонка Ангелова Начева“.
На основание чл.21,ал.1,т.5 от ЗМСМАот общо гласували 11 съветника 9 гласа
„ЗА“ без „ПРОТИВ“ и 2 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Общински съвет - Каспичан
прие следното:
Р Е Ш Е Н И Е № 166
На основание чл.21,ал.1,т.5 от ЗМСМА,в съответствие с разпоредбите на
чл.44,ал.2 от ПИС 380 от 29.12.2015 г. и чл.4,ал.5 от ПМС 67 от 14.04.2010г. за
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заплатите в бюджетните организации и дейности Общински съвет –
Каспичан,определя:
Допълнително възнаграждение за постигнати резултати за 1 – вото
тримесечие на Кмета на град Плиска Тонка Ангелова Начева - 282 лв.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Имате думата за предложения
относно допълнителното възнаграждение на Румен Христов Чавдаров,кмет на с.Златна
нива.Ако няма предложения предлагам да гласуваме сумата от 282 лв.,която е
предложена по докладната записка за Румен Христов Чавдаров“.
На основание чл.21,ал.1,т.5 от ЗМСМАот общо гласували 11 съветника 6 гласа
„ЗА“ без „ПРОТИВ“ и 5 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Общински съвет - Каспичан
прие следното:
Р Е Ш Е Н И Е № 167
На основание чл.21,ал.1,т.5 от ЗМСМА,в съответствие с разпоредбите на
чл.44,ал.2 от ПИС 380 от 29.12.2015 г. и чл.4,ал.5 от ПМС 67 от 14.04.2010г. за
заплатите в бюджетните организации и дейности Общински съвет –
Каспичан,определя:
Допълнително възнаграждение за постигнати резултати за 1 – вото
тримесечие на Кмета на село Златна нива Румен Христов Чавдаров - 282 лв.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Имате думата за предложения
относно допълнителното възнаграждение на Банчо Василев Митев,кмет на с.Марково.
Магдалена Боева –Тодорова– съветник – „Смятам,че на комисиите беше разгледано
предложението г-н Митев да не получи нищо,защото не присъства на нашите сесии“.
Мартин Леков – съветник – „Това трябваше да се направи и за г-н Рангелов,ако г-н
Митев не получи и г-н Рангелов не трябва да взема“.
Магдалена Боева –Тодорова– съветник – „Моята позиция не е променена,поддържам
предложението г-н Митев да не получи възнаграждение“.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Оформи се предложение
относно неполучаване на допълнително възнаграждение за постигнати резултати за
кмета на с.Марково.Предлагам да гласуваме предложението на г-жа Магдалена Боева –
Тодорова“.
На основание чл.21,ал.1,т.5 от ЗМСМАот общо гласували11 съветника 3 гласа
„ЗА“ 1 глас „ПРОТИВ“ и 7 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Общински съвет Каспичан прие следното:
Р Е Ш Е Н И Е № 168

24

На основание чл.21,ал.1,т.5 от ЗМСМА ,Общински съвет – Каспичан не приема
предложението Банчо Василев Митев – Кмет на село Марково, да не получи
възнаграждение.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „ Преминаваме към гласуване по
предложения ни проект на решение г-н Митев,кмет на с.Марково да получи
допълнително възнаграждение за постигнати резултати в размер на 282 лв.“
На основание чл.21,ал.1,т.5 от ЗМСМАот общо гласували 11 съветника 6 гласа
„ЗА“ без „ПРОТИВ“ и 5 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Общински съвет - Каспичан
прие следното:
Р Е Ш Е Н И Е № 169
На основание чл.21,ал.1,т.5 от ЗМСМА,в съответствие с разпоредбите на
чл.44,ал.2 от ПИС 380 от 29.12.2015 г. и чл.4,ал.5 от ПМС 67 от 14.04.2010г. за
заплатите в бюджетните организации и дейности Общински съвет –
Каспичан,определя:
Допълнително възнаграждение за постигнати резултати за 1 – вото
тримесечие на Кмета на село Марково Банчо Василев Митев - 282 лв.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Имате думата за предложения
относно допълнителното възнаграждение на Божинка Петкова Русева,кмет на
с.Могила.Ако няма предложения предлагам да гласуваме сумата от 282 лв.,която е
предложена по докладната за Божинка Петкова Русева“.
На основание чл.21,ал.1,т.5 от ЗМСМАот общо гласували 11 съветника 7 гласа
„ЗА“ без „ПРОТИВ“ и 4 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Общински съвет - Каспичан
прие следното:
Р Е Ш Е Н И Е № 170
На основание чл.21,ал.1,т.5 от ЗМСМА,в съответствие с разпоредбите на
чл.44,ал.2 от ПИС 380 от 29.12.2015 г. и чл.4,ал.5 от ПМС 67 от 14.04.2010г. за
заплатите в бюджетните организации и дейности Общински съвет –
Каспичан,определя:
Допълнително възнаграждение за постигнати резултати за 1 – вото
тримесечие на Кмета на село Могила Божинка Петкова Русева - 282 лв.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Имате думата за предложения
относно допълнителното възнаграждение за постигнати резултати на
кмета на
с.Върбяне Николай Петров Найденов.Ако няма предложения предлагам да гласуваме
сумата от 282 лв.,която е предложена по докладната “.
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Магдалена Боева –Тодорова– съветник – „Това е един кмет и село,където няма никакви
забележки,тази сума за мен е единственото реално възнаграждение“.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Гласуваме г-н Найденов да
получи възнаграждение в размер на 282 лв.“
На основание чл.21,ал.1,т.5 от ЗМСМАот общо гласували 11 съветника 10
гласа „ЗА“ без „ПРОТИВ“ и 1 глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Общински съвет Каспичан прие следното:
Р Е Ш Е Н И Е № 171
На основание чл.21,ал.1,т.5 от ЗМСМА,в съответствие с разпоредбите на
чл.44,ал.2 от ПИС 380 от 29.12.2015 г. и чл.4,ал.5 от ПМС 67 от 14.04.2010г. за
заплатите в бюджетните организации и дейности Общински съвет –
Каспичан,определя:
1.Допълнително възнаграждение за постигнати резултати за 1 – вото
тримесечие на Кмета на село Върбяне Николай Петров Найденов - 282 лв.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Имате думата за предложения
относно допълнителното възнаграждение на Веселин Стоянов Тодоров,кмет на
с.Кюлевча, ако няма предложения предлагам да гласуваме сумата от 282 лв.,която е
предложена по докладната “.
На основание чл.21,ал.1,т.5 от ЗМСМАот общо гласували 11 съветника 6 гласа
„ЗА“ без „ПРОТИВ“ и 5 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Общински съвет - Каспичан
прие следното:
Р Е Ш Е Н И Е № 172
На основание чл.21,ал.1,т.5 от ЗМСМА,в съответствие с разпоредбите на
чл.44,ал.2 от ПИС 380 от 29.12.2015 г. и чл.4,ал.5 от ПМС 67 от 14.04.2010г. за
заплатите в бюджетните организации и дейности Общински съвет –
Каспичан,определя:
Допълнително възнаграждение за постигнати резултати за 1 – вото
тримесечие на Кмета на село Кюлевча Веселин Стоянов Тодоров - 282 лв.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Имате думата за предложения
относно допълнителното възнаграждение на Иванка Димова Мирчева,кмет на с.Косово.
Магдалена Боева –Тодорова– съветник – „Г-жа Мирчева не е присъствала на нито една
наша сесия,освен това в Косово нищо не се случва и аз правя предложение тя да не
получи нищо“.
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Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Ако няма други предложения
предлагам да гласуваме предложението на г-жа Боева-Тодорова, г-жа Мирчева кмет на
с.Косово да не получи допълнително възнаграждение“.
На основание чл.21,ал.2 от ЗМСМА от общо гласували 11 съветника 8 гласа
„ЗА“ без „ПРОТИВ“ и 3 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Общински съвет - Каспичан
прие следното:
Р Е Ш Е Н И Е№ 173
На основание чл.21,ал.2 във връзка с чл.21,ал.1,т.5 от ЗМСМА, Общински съвет
– Каспичан не приема предложението Иванка Димова Мирчева, да получи
допълнително възнаграждение в размер на 282лв.
Боряна Бойчева – Председател на Социалната комисия – „Искам да попитам защо г-н
Рангелов напусна залата. След като гласувахме неговото допълнително възнаграждение
той излезе демонстративно от залата. И аз искам да направя предложение,да
прегласуваме решението и той също да бъде лишен от допълнително възнаграждение“.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Имаме ново предложение от гжа Боряна Бойчева, решението за допълнителното възнаграждение на Аспарух
Юлиянов Рангелов, да бъде прегласувано“.
На основание чл.21,ал.2 от ЗМСМАот общо гласували 11 съветника 6 гласа
„ЗА“ 1 глас „ПРОТИВ“ и 4 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Общински съвет Каспичан прие следното:
Р Е Ш Е Н И Е № 174
На основание чл.21,ал.2 във връзка с чл.21,ал.1,т.5 от ЗМСМА, Общински съвет
– Каспичан, отменя решение № 165 по Протокол № 11 и приема ново решение с което
не приема предложението Аспарух Юлиянов Рангелов, да получи допълнително
възнаграждение в размер на 282лв.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Колеги приключихме с първа
точка по проекта на решение.Да преминем към гласуване на втора,трета и четвърта
точка по проекта на решение
На основание чл.21,ал.1,т.5 от ЗМСМАот общо гласували 11 съветника 11
гласа „ЗА“ без „ПРОТИВ“ и „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Общински съвет - Каспичан
прие следното:
Р Е Ш Е Н И Е № 175
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На основание чл.21,ал.1,т.5 от ЗМСМА,в съответствие с разпоредбите на чл.44,ал.2
от ПИС 380 от 29.12.2015 г. и чл.4,ал.5 от ПМС 67 от 14.04.2010г. за заплатите в
бюджетните организации и дейности Общински съвет – Каспичан определя:
2.Размер на СБКО-3% от реализирания разход за фонд работна заплата формиран от
основните възнаграждения на кмета на общината и кметовете на кметства за всяко
тримесечие.
3.Решението се прилага от 01.01.2016г.
4.Допуска предварително изпълнение на решението по чл.60,ал.1 от АПК.
ПО ДЕСЕТА 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
Отношение взеха:
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Точка 10 от дневния ред
Докладна записка № 182 от 20.04.2016 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 год. за реда и
начина
за
изчисляване
и
определяне
размера
на
обезпеченията
и
отчисленията,изисквани при депониране на отпадъците.И трите комисии се запознаха с
докладната предлагам да чуем тяхното становище“.Г-жа Ненова ,моля да изразите
становището на икономическа комисия.
Янка Ненова – Зам .председател на икономическа комисия– „Икономическата комисия
с 4 гласа „ЗА“ приема докладната,като нашето предложение е в проекта на решение да
бъде добавено 35 000 за закупуване на транспортно средство“.
Драганка Йорданова – Председател на комисията по ТСУ – „Комисията по ТСУ с 3
гласа „ЗА“ приема докладната “.
Боряна Бойчева – Председател на социалната комисия – „Социалната комисия с 5 гласа
„ЗА“ също приема докладната.“
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Ако няма други предложения и
коментари по докладната предлагам да преминем към гласуване.„„
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА,от общо гласували 11 съветника 11
гласа „ЗА“ без „ПРОТИВ“ и без „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Общински съвет - Каспичан
прие следното:
Р Е Ш Е Н И Е № 176
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На основание чл.21,ал.1,т.23 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация,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
натрупаните средства от отчисленията за закупуване на транспортно
средство,обезпечаващо функционирането на системата за управление на отпадъците
в размер на 35 000.00 лева.
ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ТЕКУЩИ ДОКЛАДНИ
ПО ТОЧКА 11.1. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОДОБРЯВАНЕ НА ПУП – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН
Отношение взеха:
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Точка 11.1 от дневния ред
Докладна записка № 160 от 18.04.2016 година,относно одобряване на ПУП –
Парцеларен план.И трите комисии се запознаха с докладната да чуем тяхното
становище“.Г-жа Ненова,моля да чуем становището на икономическа комисия.
Янка Ненова – Зам .председател на икономическа комисия– „Икономическата комисия
с 4 гласа „ЗА“ приема докладната“
Драганка Йорданова – Председател на комисията по ТСУ – „Комисията по ТСУ с 3
гласа „ЗА“ приема докладната “.
Боряна Бойчева – Председател на социалната комисия – „Социалната комисия с 5 гласа
„ЗА“ също приема докладната.“
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Ако няма предложения и
коментари по докладната предлагам да преминем към гласуване.„„
На основание чл.21,ал.1,т.11 от ЗМСМА,от общо гласували 11 съветника 11
гласа „ЗА“ без „ПРОТИВ“ и без „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Общински съвет - Каспичан
прие следното:
Р Е Ш Е Н И Е № 177
На основание чл.21,ал.1,т.11 от ЗМСМА,във връзка с чл.129,ал.1 от ЗУТ,
Общински съвет – Каспичан одобрява Подробен устройствен план – Парцеларен план
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за захранване Н.Н. на обект „Преустройство на сграда – метален навес в сграда за
съхранение на селскостопански инвентар“ в ПИ 490001.

ПО ТОЧКА 11.2. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
СЪГЛАСИЕ ЗА РАЗРЕШАВАНЕ НА СВЪРЗАНО ЗАСТРОЯВАНЕ
Отношение взеха:
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Точка 11.2 от дневния ред
Докладна записка № 161 от 18.04.2016 година,относно съгласие за разрешаване на
свързано застрояване.Давам думата първо на комисиите“.
Янка Ненова – Зам .председател на икономическа комисия– „Икономическата комисия
с 4 гласа „ЗА“ дава съгласие“
Драганка Йорданова – Председател на комисията по ТСУ – „Комисията по ТСУ с 3
гласа „ЗА“ .
Боряна Бойчева – Председател на социалната комисия – „Социалната комисия с 5 гласа
„ЗА“ също дава съгласие за свързано застрояване.“
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Ако няма предложения и
коментари по докладната предлагам да преминем към гласуване.„„
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА,от общо гласували 11 съветника 11
гласа „ЗА“ без „ПРОТИВ“ и без „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Общински съвет - Каспичан
прие следното:
Р Е Ш Е Н И Е № 178
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА,във връзка с чл.21,ал.5 от
ЗУТ,Общински съвет – Каспичан упълномощава Милена Николова Недева – Кмет на
Община Каспичан да изрази нотариално заверено съгласие за разрешаване на свързано
застрояване на второстепенна постройка с дължина 11м. между УПИ III –
256,собственост на Църковно настоятелство гр.Плиска и общинския УПИ I „Спортен
комплекс“ в кв.63 по плана на гр.Плиска.

ПО ТОЧКА 11.3. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОД АРЕНДА НА
ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ В ЗЕМЛИЩЕТО НА СЕЛО МОГИЛА
Отношение взеха:
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Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Точка 11.3 от дневния ред
Докладна записка № 162 от 18.04.2016 година,относно приемане на решение за
предоставяне под аренда на земеделска земя в землището на село Могила.И трите
комисии се запознаха с докладната да чуем тяхното становище“.Г-жа Ненова ,моля да
изразите становището на икономическа комисия.
Янка Ненова – Зам .председател на икономическа комисия– „Икономическата комисия
с 4 гласа „ЗА“ дава разрешение като нашето предложение е договорът да се сключи за
срок от 15 години отдаване под аренда и в точка 4 да отпадне текста „за втора и трета
стопанска година – 50% от арендната вноска“
Драганка Йорданова – Председател на комисията по ТСУ – „Комисията по ТСУ с 3
гласа „ЗА“ подкрепяме Икономическата комисия и ако може в бъдеще когато се
получават заявления да се описва точно за какъв вид насаждения става въпрос.Според
мен те трябва да бъдат за едногодишни срокът за отдаване под аренда да бъде 5
години,за лавандула 10 години и трайни насаждения 15 години“.
Боряна Бойчева – Председател на социалната комисия – „Социалната комисия с 5 гласа
„ЗА“приема проекта на решение. На Социалната комисия също възникнаха въпроси
относно срока на договора и се отправи това предложение да отпадне текста от
четвърта точка в проекта на решението.“
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Ако няма други предложения
предлагам да гласуваме предложение на икономическа комисия срокът да бъде
намален на 15 години и да отпадне текста в т.4 от проекта на решение“за втората и
третата стопанска година-50% от арендната вноска“.
Анелия Руменова Ангелова - „ЗА“
Боряна Андреева Бойчева – „ЗА“
Георги Димитров Георгиев – „ЗА“
Драганка Славкова Йорданова – „ЗА“
Зелиха Тургай Марем – „ЗА“
Магдалена Боянова Боева – Тодорова – „ЗА“
Мартин Борисов Леков – „ЗА“
Николай Николов – „ЗА“
Пламен Георгиев Павлов – „ЗА“
Радослав Георгиев Бакалов – „ЗА“
Янка Христова Ненова – „ЗА“
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На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА,от общо гласували 11 съветника 11
гласа „ЗА“ без „ПРОТИВ“ и без „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Общински съвет - Каспичан
прие следното:
Р Е Ш Е Н И Е № 179
На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА,чл.24а,ал.6,т.2 от Закона за
собствеността и ползването на земеделските земи,във връзка с чл.46,ал.5,т.2 от
Наредбата за реда за придобиване,управление и разпореждане с общинско имущество
Общински съвет-Каспичан прие следното решение:
1.Договорът за аренда да се сключи от кмета на общината за срок от
15/петнадесет/ години,считано от стопанската 2016/2017година.
2.Общински съвет Каспичан приема решение за разсрочено заплащане на
арендната вноска по следния погасителен план:
-гратисен период за първата стопанска година
-За останалите стопански години-целият размер на арендното плащане.

Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Ако няма други предложения
предлагам да гласуваме целият проект на решение в окончателен вариант“.
Анелия Руменова Ангелова - „ЗА“
Боряна Андреева Бойчева – „ЗА“
Георги Димитров Георгиев – „ЗА“
Драганка Славкова Йорданова – „ЗА“
Зелиха Тургай Марем – „ЗА“
Магдалена Боянова Боева – Тодорова – „ЗА“
Мартин Борисов Леков – „ЗА“
Николай Николов – „ЗА“
Пламен Георгиев Павлов – „ЗА“
Радослав Георгиев Бакалов – „ЗА“
Янка Христова Ненова – „ЗА“
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На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА,от общо гласували 11 съветника 11
гласа „ЗА“ без „ПРОТИВ“ и без „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Общински съвет - Каспичан
прие следното:
Р Е Ш Е Н И Е № 180
1.На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА,чл.24а,ал.6,т.2 от Закона за
собствеността и ползването на земеделските земи,във връзка с чл.46,ал.5,т.2 от
Наредбата за реда за придобиване,управление и разпореждане с общинско имущество
Общински съвет-Каспичан ПРИЕМА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОД АРЕНДА,
без провеждане на търг или конкурс,за създаване на трайни насаждения,следните
земеделски земи в землището на село Могила,ЕКАТТЕ 48773:
 № 034033 с площ от 27.987 дка,с начин на трайно ползване „нива“в
местността „Маляба“,шеста категория
 № 034051 с площ от 8.375 дка,с начин на трайно ползване „нива“в местността
„Маляба“,четвърта категория
 Част от имот № 038006 с площ 19.273 дка, с начин на трайно ползване
„изоставена нива“ в местността „Чемче“,шеста категория,целия с площ от
37.273 дка.
2.Общински съвет – Каспичан определя годишна арендна вноска,съгласно Решение
№ 140 по Протокол № 7 от 26.04.2012год. за определяне на базисните наемни цени
при отдаване под наем и аренда на земеделски земи от Общинския поземлен
фонд,както следва:
 За поземлен имот № 034033,шеста категория – 24.00 лева за един декар/за една
година или
27.987 дка х 24.00 лв.= 671.69 лева
 За поземлен имот № 034051,четвърта категория – 27.00 лева за един декар/за
една година или
8.375 дка х 24.00 лв.=226.13 лева
 За част от поземлен имот № 038006,шеста категория – 24.00 лева за един
декар/за една година или
19.273 дка х 24.00 лв. = 462.55 лева
Общо 1360.37 леваарендна вноска за една година.
3.Договорът за аренда да се сключи от кмета на общината за срок от 15
(петнадесет) години, считано от стопанската 2016/2017 година.
4.Общински съвет-Каспичан приема решение за разсрочено заплащане на
арендната вноска по следния погасителен план:
 гратисен период за първата стопанска година;
 За останалите стопански години – целият размер на арендното плащане
5.В договора за аренда да се предвиди актуализиране на арендните вноски с
официалния инфлационен годишен индекс, както и с промените в Тарифата за
определяне на базисните цени при отдаване под наем и аренда на земеделски земи.
33

6.Общински съвет - Каспичан възлага на Кмета на Общината да сключи
договор за аренда с Тончо Братков Тонев от гр.Каспичан, по реда и при условията на
Закона за арендата в земеделието.
ПО ТОЧКА 11.4. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ИМОТ – ПУБЛИЧНА
ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.11 ОТ НАРЕДБАТА ЗА РЕДА
ЗА ПРИДОБИВАНЕ,УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО
ИМУЩЕСТВО
Отношение взеха:
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Точка 11.4 от дневния ред
Докладна записка № 171 от 18.04.2016 година,относно приемане на решение за
отдаване под наем на имот – публична общинска собственост на основание чл.11 от
Наредбата за реда за придобиване,управление и разпореждане с общинско
имущество.И трите комисии се запознаха с докладната да чуем първо тяхното
становище“.Г-жа Ненова,давам ви думата.
Янка Ненова – Зам .председател на икономическа комисия– „Икономическата комисия
с 4 гласа „ЗА“ приема проекта на решение, като нашето предложение е в проекта на
решението да се добави забранява се продажбата на пиротехника“.
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 с 5 гласа
„ЗА“ приема проекта на решение,като нашето предложение е цената за един кв.метър
да бъде 2 /два/ лева.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Ако няма други предложения
предлагам да гласувамепървото предложение за допълнение в т.2 от проекта на
решение “ и пиротехнически средства“.

На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА,от общо гласували 11 съветника 10
гласа „ЗА“ без „ПРОТИВ“ и 1 глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Общински съвет Каспичан прие следното:
Р Е Ш Е Н И Е № 181
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА във връзка с чл.14,ал.7 от Закона за
общинската
собственост
и
чл.11,ал.1
от
Наредбата
за
реда
за
придобиване,управление и разпореждане с общинско имущество Общински съвет –
Каспичан приема в т.2 от проекта на решение да бъде добавено без продажба на
пиротехнически средства.
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Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Сега да предлагам да гласуваме
второто предложение за повишаване на цената от 1.70 на 2.00 лева“.
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА,от общо гласували 11 съветника 8
гласа „ЗА“ без „ПРОТИВ“ и 3 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Общински съвет Каспичан прие следното:
Р Е Ш Е Н И Е № 182
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМАвъв връзка с чл.14,ал.7 от Закона за
общинската
собственост
и
чл.11,ал.1
от
Наредбата
за
реда
за
придобиване,управление и разпореждане с общинско имущество Общински съвет –
Каспичан приема месечна наемна цена за I зона,с предназначение за сладкарница,без
продажба на алкохол,цигари и пиротехнически средства в размер на 2.00 за 1 кв.м или
5 кв.м х 2.00 = 10 .00 лева,без включен ДДС.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Сега предлагам да гласуваме
поименно цялата докладна с направените промени“.
Анелия Руменова Ангелова - „ЗА“
Боряна Андреева Бойчева – „ЗА“
Георги Димитров Георгиев – „ЗА“
Драганка Славкова Йорданова – „ЗА“
Зелиха Тургай Марем – „ЗА“
Магдалена Боянова Боева – Тодорова – „ЗА“
Мартин Борисов Леков – „ЗА“
Николай 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 11 съветника 11
гласа „ЗА“ без „ПРОТИВ“ и без „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Общински съвет - Каспичан
прие следното:
Р Е Ш Е Н И Е № 183
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1.На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с чл. 14, ал. 7 от Закона
за общинската собственост и чл. 11, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество Общински съвет - Каспичан
приема решение за отдаване под наем на част от имот публична общинска
собственост, представляващапомещение от 5 квадратни метра, находящо се в
приземния етаж на сградата на Основно училище „Св.П.Хилендарски“ град Плиска, за
която е съставен Акт №4/20.05.1997 година за публична общинска собственост.
2.Отдаването под наем да се извърши чрез публичен търг с явно наддаване,
проведен по реда на Наредбата за организиране и провеждане на търгове и конкурси
за разпореждане и отдаване под наем на общинско имущество, при първоначална
тръжна месечна наемна цена за І зона, с предназначение за „сладкарница, без
продажба на алкохол,цигари и пиротехника”, в размер на 2.00 лева за 1 кв.м. или за
5 кв.м. х 2.00 = 10.00 лева, без включен ДДС.
3.Общински съвет – Каспичан определя срок за сключване на договора за наем –
3 (три) години от датата на сключване на договора за наем.
ПО ТОЧКА 11.5. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ПРОМЯНА НА НАЧИНА НА ТРАЙНО ПОЛЗВАНЕ НА ПАСИЩЕ,МЕРА ЗА
ДРУГИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НУЖДИ
Отношение взеха:
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Точка 11.5 от дневния ред
Докладна записка № 172 от 19.04.2016 година,относно промяна на начина на трайно
ползване на пасище,мера за други земеделски нужди.Да чуем становището на
комисиите“.
Янка Ненова – Зам .председател на икономическа комисия– „Икономическата комисия
с 1 глас „ЗА“ и 4 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ не приема промяната на начина на трайно
ползване на пасище,мера за други земеделски нужди.“
Драганка Йорданова – Председател на комисията по ТСУ – „Комисията по ТСУ с 2
гласа „ЗА“ и 1 глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ приема докладната“.
Боряна Бойчева – Председател на социалната комисия – „Социалната комисия с 5 гласа
„ЗА“ приема промяната на начина на трайно ползване на пасище,мера за други
земеделски нужди.“
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „ Предлагам да преминем към
поименно гласуване на докладната“.
Анелия Руменова Ангелова - „ЗА“
Боряна Андреева Бойчева – „ЗА“
Георги Димитров Георгиев – „ЗА“
Драганка Славкова Йорданова – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“
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Зелиха Тургай Марем – „ЗА“
Магдалена Боянова Боева – Тодорова – „ЗА“
Мартин Борисов Леков – „ЗА“
Николай Николов – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“
Пламен Георгиев Павлов – „ЗА“
Радослав Георгиев Бакалов – „ЗА“
Янка Христова Ненова – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА,от общо гласували 11 съветника 8 гласа
„ЗА“ без „ПРОТИВ“ и 3 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Общински съвет - Каспичан
прие следното:
Р Е Ш Е Н И Е № 184
На основание чл.21, ал.2 и чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл. 25, ал. 9 от Закона за
собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с чл. 45и, ал. 1 от
Правилника за прилагане на ЗСПЗЗ, Общински съвет-Каспичан не приема решение да
се извърши промяна на начина на трайно ползване от „пасище, мера” в имот
„трайни насаждения”, за част от 3.000 декара (три декара) по приложена скица –
проект с нанесени граници, с нов проектен №36590.29.490, представляващи част от
поземлен имот №36590.29.319, целия с площ от 6.956 дка по кадастралната карта на
село Каспичан, одобрена със Заповед № РД-18-57/01.10.2015 г. на Изпълнителния
директор на АГКК.
ПО ТОЧКА 11.6. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ПРОМЯНА НА ДОГОВОР ЗА АРЕНДА НА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ
Отношение взеха:
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Точка 11.6 от дневния ред
Докладна записка № 173 от 19.04.2016 година,относно сключване на договор за аренда
на земеделска земя.Да чуем мнението на комисиите“.Г-жа Ненова ,моля да изразите
становището на икономическа комисия.
Янка Ненова – Зам -председател на икономическа комисия– „Икономическата комисия
с 4 гласа „ЗА“ приема сключването на договор за аренда на земеделска земя, като
нашето предложение е договорът да бъде със срок 5 години“
Драганка Йорданова – Председател на комисията по ТСУ – „Комисията по ТСУ с 1 глас
„ЗА“ и 2 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ не приема проекта на решение .
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Боряна Бойчева – Председател на социалната комисия – „Социалната комисия с 5 гласа
„ЗА“приема проекта на решение. Става въпрос отново за землището в село Могила,
този човек има достатъчно опит и аз мисля,че срокът може да бъде по- голям защото
тази земя ще бъде разработена след 5 години.“
Пламен Павлов – съветник – „Този човек 2 години няма да вземе нищо от тази земя“.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Ако няма други предложения
предлагам да гласуваме поименно предложението за промяна в срока на договора“.
Анелия Руменова Ангелова - „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“
Мартин Борисов Леков – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“
Николай Николов – „ЗА“
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 11 съветника 2
гласа „ЗА“ без „ПРОТИВ“ и 9 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Общински съвет Каспичан прие следното:
Р Е Ш Е Н И Е № 185
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 24а, ал.6, т.2 от Закона за
собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с чл. 46, ал. 5, т.2 от
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
Общински съвет – Каспичан не приема предложението срокът за отдаване под
аренда да сключен бъде за 5 /пет/ години.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Предлагам да гласуваме
поименно проекта на решение по докладната,предоставен ни от вносителя“.
Анелия Руменова Ангелова - „ЗА“
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Боряна Андреева Бойчева – „ЗА“
Георги Димитров Георгиев – „ЗА“
Драганка Славкова Йорданова – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“
Зелиха Тургай Марем – „ЗА“
Магдалена Боянова Боева – Тодорова – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“
Мартин Борисов Леков – „ЗА“
Николай Николов – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“
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 11 съветника 8
гласа „ЗА“ без „ПРОТИВ“ и 3 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Общински съвет Каспичан прие следното:
Р Е Ш Е Н И Е № 186
1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 24а, ал.6, т.2 от Закона за
собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с чл. 46, ал. 5, т.2 от
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
Общински съвет - Каспичан ПРИЕМА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОД АРЕНДА,
без провеждане на търг или конкурс, за отглеждане на едногодишни земеделски
култури, следната земеделска земя в землището на село Могила, ЕКАТТЕ 48773:
 Поземлен имот № 025017, с площ от 4.058 дка, с начин на трайно
ползване „нива” в местността „Сергенджик”, четвърта категория
2.Общински съвет – Каспичан определя годишна арендна вноска, съгласно
Решение №140 от Протокол №7/26.04.2012 година за определяне на базисните наемни
цени при отдаване под наем и аренда на земеделски земи от Общинския поземлен
фонд, както следва:
 За поземлен имот № 025017, четвърта категория – 27.00 лева за един
декар/за една година или
4.058 дка х 27.00 лв. = 109.57 лева;
3.Договорът за аренда да се сключи от кмета на общината за срок от 20
(двадесет) години, считано от стопанската 2016/2017 година.
4.Общински съвет-Каспичан приема решение за разсрочено заплащане на
арендната вноска по следния погасителен план:
 гратисен период за първата стопанска година;
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5.В договора за аренда да се предвиди актуализиране на арендните вноски с
официалния инфлационен годишен индекс, както и с промените в Тарифата за
определяне на базисните цени при отдаване под наем и аренда на земеделски земи.
6.Общински съвет - Каспичан възлага на Кмета на Общината да сключи
договор за аренда с РОИЕЛ АГРО” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр.
Каспичан, ул.“Рила“ №5,ап.2, ЕИК 202589229, представлявано от Росен Василев
Маринов – управител, по реда и при условията на Закона за арендата в земеделието.
ПО ТОЧКА 11.7. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ПРОДАЖБА НА ОБЩИНСКИ ИМОТ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.31,АЛ.1 ОТ
НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ,УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С
ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО
Отношение взеха:
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Точка 11.7 от дневния ред
Докладна записка № 174 от 19.04.2016 година,относно продажба на общински имот на
основание чл.31,ал.1 от Наредбата за реда за придобиване,управление и разпореждане с
общинско имущество. Давам думата на комисиите за мнения и коментари по
докладната“.
Янка Ненова – Зам .председател на икономическа комисия– „Икономическата комисия
с 4 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ не приема предложението за продажба“.
Драганка Йорданова – Председател на комисията по ТСУ – „Комисията по ТСУ с 2
гласа „ЗА“ и 1 глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ приема проекта на решение“ .
Боряна Бойчева – Председател на социалната комисия – „Социалната комисия с 5 гласа
„ЗА“ приемапродажба на общински имот на основание чл.31,ал.1 от Наредбата за реда
за придобиване,управление и разпореждане с общинско имущество“.
Мартин Леков – съветник – „Кое наложи в проекта на решение да се продава без търг.“
Милена Тактакова – гл.експерт „Общинска собственост“- „Така е по закона,вие само
трябва да определите цената.Продажбата не зависи от вас“.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Предлагам да гласуваме
поименно проекта на решение по докладната“.
Анелия Руменова Ангелова - „ЗА“
Боряна Андреева Бойчева – „ЗА“
Георги Димитров Георгиев – „ЗА“
Драганка Славкова Йорданова – „ЗА“
40

Зелиха Тургай Марем – „ЗА“
Магдалена Боянова Боева – Тодорова – „ЗА“
Мартин Борисов Леков – „ЗА“
Николай Николов – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“
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 11 съветника 10
гласа „ЗА“ без „ПРОТИВ“ и 1 глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Общински съвет Каспичан прие следното:
Р Е Ш Е Н И Е № 187

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 3 от Закона за
общинската собственост, чл. 31, ал. 1 от Наредбата за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет Каспичан
приема решение за продажба, без провеждане на търг или конкурс, на
недвижим имот частна общинска собственост, представляващ урегулиран
поземлен имот ІХ-8 от квартал 2, с предназначение за “жилищно
застрояване”, 1370 кв.метра на собственика на сградата „ХЕПИ
ВИЛИДЖ“ЕООД
със
седалище
и
адрес
на
управление:
село
Кюлевча,ул.“Генерал Дибич“ №19, ЕИК 202521388, представлявано от Павлина
Петрова Шлегел ЕГН 5302141190 - управител,с постоянен адрес в гр.Варна, ул.
„Антон Неделчев” № 2.
2. Общински съвет-Каспичан утвърждава предложената
оценител пазарна цена на имота в размер на
8 900.00
деветстотин) леваили 6.49 лв.за 1 кв.м., без включен ДДС.

от лицензиран
(осем хиляди и

3. Общинскисъвет Каспичан предоставя правомощия на Кмета на общината
даиздаде заповед и сключи договор за продажба на имота.

ПО ТОЧКА 11.8. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТПУСКАНЕ НА ЕДНОКРАТНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ НА БИНКА
МАРИНОВА РАЧЕВА
Отношение взеха:
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Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Точка 11.8 от дневния ред
Докладна записка № 176 от 19.04.2016 година,относно отпускане на еднократна
финансова помощ на Бинка Маринова Рачева.Искам само да допълня че в проекта на
решение е записано срещу представяне на разходооправдателни документи и жената
към настоящия момент представи фактура с касов бон.. Предлагам да чуем
становището на комисиите“.
Янка Ненова – Зам .председател на икономическа комисия– „Икономическата комисия
с 4 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 с 5 гласа
„ЗА“ приема проекта на решение.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Колеги ,ако нямате
предложения,мнения и коментари предлагам да гласуваме поименно проекта на
решение по докладната“.
Анелия Руменова Ангелова - „ЗА“
Боряна Андреева Бойчева – „ЗА“
Георги Димитров Георгиев – „ЗА“
Драганка Славкова Йорданова – „ЗА“
Зелиха Тургай Марем – „ЗА“
Магдалена Боянова Боева – Тодорова – „ЗА“
Мартин Борисов Леков – „ЗА“
Николай 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 11 съветника 11
гласа „ЗА“ без „ПРОТИВ“ и без „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Общински съвет - Каспичан
прие следното:
Р Е Ш Е Н И Е № 188
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На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА, Общински съвет – Каспичан отпуска
еднократна парична помощ в размер на 300.00 лв. на Бинка Маринова Рачева от
гр.Каспичан, срещу представяне на разходоопраздателни документи.

ПО ТОЧКА 11.9. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТПУСКАНЕ НА ЕДНОКРАТНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ НА АХМЕД
МЮСТЕДЖЕБ АХМЕД
Отношение взеха:
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Точка 11.9 от дневния ред
Докладна записка № 178 от 19.04.2016 година,относно отпускане на еднократна
финансова помощ на Ахмед Мюстеджеб Ахмед от с.Каспичан.Да чуем становището на
комисиите“.Г-жа Ненова,имате думата.
Янка Ненова – Зам .председател на икономическа комисия– „Икономическата комисия
с 4 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 с 3 гласа
„ЗА“ ,1 глас „ПРОТИВ“ и 1 глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“приема проекта на решение.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Предлагам да гласуваме
поименно проекта на решение по докладната“.
Анелия Руменова Ангелова - „ЗА“
Боряна Андреева Бойчева – „ЗА“
Георги Димитров Георгиев – „ЗА“
Драганка Славкова Йорданова – „ЗА“
Зелиха Тургай Марем – „ЗА“
Магдалена Боянова Боева – Тодорова – „ЗА“
Мартин Борисов Леков – „ЗА“
Николай Николов – „ЗА“
Пламен Георгиев Павлов – „ЗА“
Радослав Георгиев Бакалов – „ЗА“
Янка Христова Ненова – „ЗА“
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На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА,от общо гласували 11 съветника 11
гласа „ЗА“ без „ПРОТИВ“ и без „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Общински съвет - Каспичан
прие следното:
Р Е Ш Е Н И Е № 189
На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА, Общински съвет – Каспичан отпуска
еднократна парична помощ в размер на 200.00 лв. на Ахмед Мюстеджеб Ахмед от
с.Каспичан.
ПО ТОЧКА 11.10. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА МАНДАТА НА ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НА ОБЩИНА
КАСПИЧАН ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА
СЪДРУЖНИЦИТЕ НА „В и К“ ООД ШУМЕН И СЪГЛАСУВАНЕ НА
ПОЗИЦИЯТА ЗА ПРЕДСТОЯЩОТО ЗАСЕДАНИЕ НА 11.05.2016г.
Отношение взеха:
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Точка 11.10. от дневния ред
Докладна записка № 186 от 27.04.2016 година,относнопредоставяне на мандата на
представителя на община Каспичан за заседанието на общото събрание на
съдружниците на „В и К“ ООД – Шумен и съгласуване на позицията за предстоящото
заседание на 11.05.2016г. Две от комисиите се запознаха с докладната да чуем тяхното
становище“.
Янка Ненова – Зам .председател на икономическа комисия– „Икономическата комисия
с 4 гласа „ЗА“ приема докладната,като по точка 4 от въпросите по дневния ред
икономическата комисия предлага представителя на община Каспичан да гласува с
„ПРОТИВ“ .
Драганка Йорданова – Председател на комисията по ТСУ – „Комисията по ТСУ с 3
гласа „ЗА“ приема докладната и подкрепя предложението на икономическата комисия
Николай Николов- Председател на Икономическата комисия – „Да остане само
изискването за техническо образование в т.4“.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Ако няма други мнения и
коментари по докладната предлагам да гласуваме предложението на икономическата
комисия – представителя на нашата община да гласува против по т. 4 точка от дневния
ред Анелия Руменова Ангелова - „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“
Боряна Андреева Бойчева – „ЗА“
Георги Димитров Георгиев – „ЗА“
Драганка Славкова Йорданова – „ЗА“
Зелиха Тургай Марем – „ЗА“
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Магдалена Боянова Боева – Тодорова – „ЗА“
Мартин Борисов Леков – „ЗА“
Николай Николов – „ЗА“
Пламен Георгиев Павлов – „ЗА“
Радослав Георгиев Бакалов – „ЗА“
Янка Христова Ненова – „ЗА“
На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА,от общо гласували 11 съветника 10 гласа
„ЗА“ без „ПРОТИВ“ и 1 глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Общински съвет - Каспичан
прие следното:
Р Е Ш Е Н И Е № 190
1На основание чл.21,ал.1,т.9 от ЗМСМА и във връзка с чл.226 от Търговския
закон Общински съвет Каспичан възлага на представителя на община Каспичан на
заседанието на „В и К –Шумен“ ООД,насрочено за 11.05.2016 год.да гласува по т.4 от
дневния ред :
Не дава съгласие за управители да се избират лица с висше образование в
области: социални,стопански,правни науки.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Сега предлагам да гласуваме
поименно целият проект на решение“
Анелия Руменова Ангелова - „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“
Боряна Андреева Бойчева – „ЗА“
Георги Димитров Георгиев – „ЗА“
Драганка Славкова Йорданова – „ЗА“
Зелиха Тургай Марем – „ЗА“
Магдалена Боянова Боева – Тодорова – „ЗА“
Мартин Борисов Леков – „ЗА“
Николай Николов – „ЗА“
Пламен Георгиев Павлов – „ЗА“
Радослав Георгиев Бакалов – „ЗА“
Янка Христова Ненова – „ЗА“
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На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА,от общо гласували 11 съветника 10
гласа „ЗА“ без „ПРОТИВ“ и 1 глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Общински съвет Каспичан прие следното:
Р Е Ш Е Н И Е № 191
1.На основание чл.21,ал.1,т.9 от ЗМСМА и във връзка с чл.226 от Търговския
закон Общински съвет – Каспичан определя Милена Недева Николова – Кмет на
Община Каспичан за представител на общината в общото събрание на акционерите
във „В и К –Шумен“ООД, насрочено за 11.05.2016 год. При невъзможност за участие
на определения представител,той ще бъде заместван от Милен Ангелов Минчев –
Заместник кмет на община Каспичан.
2.Възлага на представителя на община Каспичан на заседанието на „В и К –
Шумен“ ООД,насрочено за 11.05.2016 год.да гласува по въпросите от дневния
ред,както следва:
- По точка 1- приема годишния финансов отчет на дружеството за 2015год.
- По точка 2 – взима решение за освобождаване от отговорност управителя на
дружеството инж.Светлозар Цветанов Дамянов за 2015 год.,като приема,че
всичките му действия са били в интерес на дружеството.
- По точка 3 – дава съгласие реализираната загуба за 2015 год.,да се покрие от
другите резерви на дружеството
- По точка 4 - не дава съгласие за управители да се избират лица с висше
образование в области: социални,стопански,правни науки.

ПО ТОЧКА 11.11. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАСПИЧАН ЗА УЧАСТИЕ В
ОРГАНИЗАЦИЯТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЧЕРНОМОРСКИ ТУРИСТИЧЕСКИ
РАЙОН - ВАРНА.ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛ ОТ УЧРЕДИТЕЛНИЯ
КОМИТЕТ И В ПОСЛЕДВАЩИ ДЕЙСТВИЯ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА
ЧЕРНОМОРСКИ ТУРИСТИЧЕСКИ РАЙОН – ВАРНА
Отношение взеха:
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Точка 11.11. от дневния ред
Докладна записка № 187 от 27.04.2016 година,относновзимане на решение на
общински съвет Каспичан за участие в Организацията за управление на Черноморски
туристически район – Варна.Определяне на представител от община Каспичан за
участие в Учредителния комитет и в последващи действия
за създаване на
Черноморски туристически район- Варна. Да чуем становището на двете комисии“.
Янка Ненова – Зам .председател на икономическа комисия– „Икономическата комисия
с 4 гласа „ЗА“ приема проекта на решение.
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Драганка Йорданова – Председател на комисията по ТСУ – „Комисията по ТСУ с 3
гласа „ЗА“ приема проекта на решение.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Ако няма коментари по
докладната предлагам да преминем към поименно гласуване“.
Анелия Руменова Ангелова - „ЗА“
Боряна Андреева Бойчева – „ЗА“
Георги Димитров Георгиев – „ЗА“
Драганка Славкова Йорданова – „ЗА“
Зелиха Тургай Марем – „ЗА“
Магдалена Боянова Боева – Тодорова – „ЗА“
Мартин Борисов Леков – „ЗА“
Николай Николов – „ЗА“
Пламен Георгиев Павлов – „ЗА“
Радослав Георгиев Бакалов – „ЗА“
Янка Христова Ненова – „ЗА“

На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА и във връзка с чл.17,ал.1,т.10 от
ЗМСМАот общо гласували 11 съветника 11 гласа „ЗА“ без „ПРОТИВ“ и без
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Общински съвет - Каспичан прие следното:
Р Е Ш Е Н И Е № 192
На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА и във връзка с чл.17,ал.1,т.10 от
ЗМСМА,чл.17,ал.3 и ал.4 от Закона за туризма.
1.Общински съвет – Каспичан дава съгласие за включването на Община
Каспичан в Организацията за управление на Черноморски туристически район – Варна
2.Определя Милен Ангелов Минчев – заместник кмет на община Каспичан за
представител в Учредителния комитет и в последващи действия за създаване на
Черноморски туристически район – Варна.
ПО ТОЧКА 11.12. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА 2 МАЙ – ДЕН
НА ПРИЕМАНЕТО НА ХРИСТИЯНСТВОТО В БЪЛГАРИЯ ЗА ОФИЦИАЛЕН
ПРАЗНИК
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Отношение взеха:
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Точка 11.12. от дневния ред
Докладна записка № 191 от 28.04.2016 година,относно изготвяне на предложение до
Министерски съвет на Република България за обявяване на 2 май – Ден на приемането
на християнството в България за Официален празник на България.Ако няма мнения и
коментари по докладната предлагам да преминем към гласуване“.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМАот общо гласували 11 съветника 11
гласа „ЗА“ без „ПРОТИВ“ и без „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Общински съвет - Каспичан
прие следното:
Р Е Ш Е Н И Е № 193
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА,Общински съвет – Каспичан предлага на
Министерски съвет на Република България да вземе решение за обявяване на 2 майДен на приемане на християнството в България за Официален празник.
Заседанието на Общински Съвет Каспичан бе закрито от неговия
Председател в 18.00 часа поради изчерпване на дневния ред.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАСПИЧАН:
/А.АНГЕЛОВА/

ПРОТОКОЛИСТ:
/Д.ДОБРЕВА/
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