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

Днес 29.01.2015 година от 14.30 часа в Заседателната зала на Община Каспичан на
основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА се проведе петдесет и четвъртото, редовно, открито
заседание на Общински съвет Каспичан.
На заседанието присъстваха 12 съветника. От заседанието на Общински съвет отсъства
Мартин Борисов Леков.
Заседанието е редовно на основание чл. 27, ал. 2 от ЗМСМА.
Освен общинските съветници на заседанието присъстваха още:
Милена Недева – Кмет на Община Каспичан;
Милен Минчев – Зам.кмет на Община Каспичан;
Виолета Маринова – Секретар на Община Каспичан;
Служители в Общинска администрация Каспичан, граждани и кметове на населени места.
Заседанието на Общински съвет бе открито от неговия Председател г-жа Яна Ненова.
Яна Ненова - Председател на ОбС – „Уважаеми колеги към предварително подготвения
дневен ред е внесена нова докладна записка с ВОС № 33/26.01.2015г., относно aктуализация на
Разчета за финансиране на капиталовите разходи и Поименното разпределение на разходите за
придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт в Община Каспичан към 31.12.2014г.,
която беше разгледана на заседанията на комисиите и предлагам да влезе като точка 12 в дневния
ред на днешното заседание.”

Председателят г-жа Яна Ненова, предложи заседанието да протече при следния

ДНЕВЕН РЕД:
1. Отчет за дейността на Общински съвет и неговите комисии за периода 01.07.2014 –
31.12.2014г.
Докл.: Председателя на ОбС
2. Отчет за изпълнение на решенията, приети от Общински съвет Каспичан за периода
01.07.2014 – 31.12.2014г.
Докл.: Кмета на Общината
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3. Отчет за дейността на Общинска администрация и информация за работата относно
получени жалби, сигнали и предложения от граждани и институции за 2014г.
Докл.: Кмета на Общината
4. Отчет на Кмета на общината за изпълнение на Програмата за управление и разпореждане
с имоти - собственост на Община Каспичан през 2014г.
Докл.: Кмета на Общината
5. Отчет за дейността на МКБППМН за календарната 2014г.
Докл.: Председателя на комисията
6. Отчет за изпълнение плана за културни прояви през 2014г. на Община Каспичан
Докл.: Кмета на Общината
7. Отчет за изпълнение плана за спортните прояви през 2014г. на Община Каспичан
Докл.: Кмета на Общината
8. Приемане на Общински план за интегриране на ромите 2014 – 2020г.
Докл.: Кмета на Общината
9. Приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти - собственост на Община
Каспичан през 2015г.
Докл.: Кмета на Общината
10. Утвърждаване на разходите за командировки на Кмета на общината за ІV – тото
тримесечие на 2014 г.
Докл.: Кмета на Общината
11. Актуализация на бюджета на Община Каспичан към 31.12.2014г.
Докл.: Кмета на Общината
12. Актуализация на Разчета за финансиране на капиталовите разходи и Поименното
разпределение на разходите за придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт в Община
Каспичан към 31.12.2014г.,
Докл.: Кмета на Общината
13. Текущи докладни
13.1. Докладна записка № ВОС - 10/16.01.2015г. от Милена Недева – Кмет на Община
Каспичан, относно изработване на ПУП – План за застрояване
13.2. Докладна записка № ВОС - 14/19.01.2015г. от Милена Недева – Кмет на Община
Каспичан, относно промяна на предназначението на земеделска земя
14. Други

Предложения от Председателя дневен ред бе приет с 12 гласа “ЗА” без “ПРОТИВ” и без
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”.
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ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ И НЕГОВИТЕ КОМИСИИ ЗА ПЕРИОДА
01.07.2014 - 31.12.2014г.
Отношение взеха:
Яна Ненова – Председател на ОбС - “В изпълнение на чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА е изготвен и
внесен на днешното заседание отчет за дейността на Общински съвет и неговите комисии за
второто шестмесечие на 2014 година. Той беше разгледан на заседанията на трите комисии, да
чуем тяхното становище.”
Георги Йорданов - съветник – “Икономическа комисия разгледахме отчета, приемаме го с 5
гласа „за”.“
Ивайло Иванов – съветник – “Комисия по ТСУТ, заседавахме с Икономическа комисия, също с
3 гласа „за” приемаме отчета.”
Борислав Дочев - съветник – “Социалната комисия с 5 гласа „за” приемаме отчета.”

По предложение на Председателя на Общинския съвет от общо присъствалите 12
съветника с 12 гласа “ЗА” се прие прекратяване на дебатите по тази точка и пристъпване
към гласуване.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с чл. 27, ал. 4 от ЗМСМА от
общо гласували 12 съветника, с 12 гласа “ЗА”, без “ПРОТИВ” и без “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”,
Общински съвет прие, както следва:
Р Е Ш Е Н И Е № 765
На основание чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА Общински съвет Каспичан приема отчет за
дейността на Общински съвет Каспичан и неговите комисии за периода 01.07.2014 –
31.12.2014г.

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЯТА, ПРИЕТИ ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАСПИЧАН В
ПЕРИОДА 01.07.2014 - 31.12.2014г.
Отношение взеха:
Яна Ненова – Председател на ОбС - “Отчета за изпълнение на решенията приети от Общински
съвет за периода юли - декември беше разгледан на заседанията на трите комисии. Да чуем
становището на комисиите.”
Георги Йорданов - съветник – “Икономическа комисия разгледахме отчета, приемаме го с 5
гласа „за”, нямаме въпроси.”
Ивайло Иванов – съветник – “Комисия по ТСУТ също приемаме отчета с 3 гласа „за”.”
Борислав Дочев - съветник – “Социалната комисия също разгледахме отчета, приемаме го с 4
гласа „за” и 1 глас „въздържал се“.”
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По предложение на Председателя на Общинския съвет от общо присъствалите 12
съветника с 12 гласа “ЗА” се прие прекратяване на дебатите по тази точка и пристъпване
към гласуване.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с чл. 27, ал. 4 от ЗМСМА от
общо гласували 12 съветника, с 12 гласа “ЗА”, без “ПРОТИВ” и без “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”,
Общински съвет прие, както следва:
Р Е Ш Е Н И Е № 766
На основание чл. 21, ал. 1, т. 24 и в съответствие с чл. 44, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА
Общински съвет Каспичан приема отчет за изпълнението на приетите от Общински съвет
Каспичан решения за периода 01.07.2014 – 31.12.2014г.

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ И ИНФОРМАЦИЯ ЗА
РАБОТАТА ОТНОСНО ПОЛУЧЕНИ ЖАЛБИ, СИГНАЛИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ ГРАЖДАНИ
И ИНСТИТУЦИИ ЗА 2014г.
Отношение взеха:
Яна Ненова – Председател на ОбС - “В изпълнение на Плана за дейността на Общински съвет е
внесен отчета за дейността на Общинска администрация за изминалата 2014г. Той беше разгледан
на заседанията на трите комисии, да чуем тяхното становище.”
Георги Йорданов - съветник – “На заседанието на Икономическа комисия разгледахме и
обсъдихме отчета, като цяло с 5 гласа „за” комисията приема отчета. Коментарите бяха по
отношение на приходите от адмистративни услуги – събраните такси от регистрация на кучета и
разкопаване на тротоар. Обсъдихме работата по проекти и дейностите по безопасност на
движението, искам като коментар да отбележа, че в частта на безопастност на движението
подадената информация е непълна, защото съм присъствал на заседания на комисията по
безопастност и въпросите, които сме обсъждали и взетите решения не са описани в отчета. ”
Борислав Дочев - съветник – “Социалната комисия приема отчета с 5 гласа “за”, нямаме
въпроси.”
Ивайло Иванов – съветник – “Комисия по ТСУТ също с 3 гласа „за” приемаме отчета за
дейността на Общинска администрация.”

По предложение на Председателя на Общинския съвет от общо присъствалите 12
съветника с 12 гласа “ЗА” се прие прекратяване на дебатите по тази точка и пристъпване
към гласуване.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с чл. 27, ал. 4 от ЗМСМА от
общо гласували 12 съветника, с 12 гласа “ЗА”, без “ПРОТИВ” и без “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”,
Общински съвет прие, както следва:
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Р Е Ш Е Н И Е № 767
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА Общински съвет Каспичан приема отчет за
дейността на Общинска администрация и информация за работата относно получени жалби,
сигнали и предложения от граждани и институции за 2014г.

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТЧЕТ НА КМЕТА НА ОБЩИНАТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ
И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА КАСПИЧАН ПРЕЗ 2014г.
Отношение взеха:
Яна Ненова – Председател на ОбС - “В съответствие с Плана за дейността на Общински съвет
Каспичан за месец януари и в изпълнение на чл. 53, ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество, на заседанието е внесен отчета по изпълнение
на програма за продажба на имоти общинска собственост за 2014г. Отчета беше разгледан на
заседанията на трите комисии, да чуем тяхното становище.”
Георги Йорданов - съветник – “Икономическа комисия приема отчета с 5 гласа „за”. На
заседанието на комисията се обсъди управлението на общинската собственост и конкретно
изтеклите договори за наем на помещенията общинска собственост, състоянието на общинските
жилища. Коментира се стопанисването на язовирите неотдадени под наем или концесия и в тази
връзка беше направен коментар, че текста не е коректен. Въпросите на заседанието на комисията
бяха – какво се случва с изтеклите договори за помещенията и терените общинска собственост и
кой реално стопанисва неотдадените язовири в село Косово и село Марково?”
Ивайло Иванов – съветник – “Комисия по ТСУТ заседавахме съвместно с Икономическа
комисия, въпросите бяха същите, като цяло с 3 гласа „за” приемаме отчета.”
Борислав Дочев - съветник – “На заседанието на Социалната комисия също коментирахме
основно изтеклите договори за помещенията – предприети ли са процедури за отдаване или
изземване на имотите, с 5 гласа „за” приемаме отчета.”
Милена Недева – Кмет на Община Каспичан – “С заповед съм наредила на кметския наместник
на село Косово и на кмета на село Марково на стопанисват и поддържат двата язовира изрядни и
безопастни. По отношение на помещенията и терените общинска собственост, чийто договори са
изтекли ще дам думата на г-жа Милена Тактакова да поясни.”
Милена Тактакова – гл.експерт „Общинска собственост“ – “Към декември 2014 година има три
помещения и един терен, който е съсобствен, на които договорите са изтекли. Към настоящия
момент за едното помещение – фризьорско ателие, е проведен търг и сключен договор за три
години. Второто помещение се ползва от спортен клуб „Рефлекс“ и клуба е подал искане за
продължаване срока на договора. Помещението, което се ползваше като ветеринарна лечебница
на общинския пазар, предвид промени в нормативната уредба и липсата на яснота как ще работят
ветеринарните лекари, имаме искане от д-р Терзийски да изчакаме докато нещата се изяснят.”

По предложение на Председателя на Общинския съвет от общо присъствалите 12
съветника с 12 гласа “ЗА” се прие прекратяване на дебатите по тази точка и пристъпване
към гласуване.
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На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с чл. 27, ал. 4 от ЗМСМА от
общо гласували 12 съветника, с 12 гласа “ЗА”, без “ПРОТИВ” и без “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”,
Общински съвет прие, както следва:
Р Е Ш Е Н И Е № 768
На основание чл. 21, ал. 1, т. 24 от ЗМСМА, във връзка с чл. 66а от Закона за общинската
собственост, чл. 53, ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество Общински съвет Каспичан приема отчет на Кмета на общината за
изпълнение на програмата за управление и разпореждане с имоти – собственост на Община
Каспичан през 2014г.

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА МКБППМН ЗА КАЛЕНДАРНАТА 2014г.
Отношение взеха:
Яна Ненова – Председател на ОбС - “Отчета за дейността на местната комисия за борба с
противообществените прояви на малолетни и непълнолетни е внесен съгласно Плана за дейността
на общински съвет и във връзка с чл. 7, ал. 2 от ЗБППМН, съгласно който местните комисии
отчитат дейността си пред Кмета на общината, Общински съвет и Централната комисия. Отчета
беше разгледан на заседанията на трите комисии, да чуем тяхното становище.”
Георги Йорданов - съветник – “На заседанието на Икономическа комисия разгледахме отчета,
като цяло с 5 гласа „за”, приемаме. Коментирахме възможността за създаване на консултативен
кабинет и център за превенция, чието финансиране е от Централната комисия, като стана ясно, че
причината да няма такъв кабинет е липсата на подходящо помещение.”
Ивайло Иванов – съветник – “Комисия по ТСУТ заседавахме с Икономическа комисия,
становището ни е същото с 3 гласа „за” приемаме така предложения отчет.”
Борислав Дочев - съветник – “Социалната комисия разгледахме и приемаме отчета с 5 гласа
„за”.”
Милен Минчев – Зам.кмет на Община Каспичан – “Само като коментар искам да кажа, че при
проведена анкета сред учениците за употребата на наркотици, за съжаление процента на
употребилите наркотични вещества се увеличава. В тази връзка, като Председател на комисията,
имам идея с представител на Участък „Полиция“ да направим по – широка кампания против
използването им, да проведем беседи, да изготвим и разпространим материали против употребата
на дрога.”
Яна Ненова – Председател на ОбС - “Мисля, че приоритет в работата на комисията трябва да е
осигуряване на подходящо помещение за консултативен кабинет. Необходимо е да бъде създаден
обществен съвет, който да работи с цел превенция на противообществените прояви с децата и
родителите им, употребата на наркотици и т.н.”

По предложение на Председателя на Общинския съвет от общо присъствалите 12
съветника с 12 гласа “ЗА” се прие прекратяване на дебатите по тази точка и пристъпване
към гласуване.
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На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с чл. 27, ал. 4 от ЗМСМА от
общо гласували 12 съветника, с 12 гласа “ЗА”, без “ПРОТИВ” и без “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”,
Общински съвет прие, както следва:
Р Е Ш Е Н И Е № 769
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с чл. 7, ал. 2 от Закона за борба с
противообществените прояви на малолетни и непълнолетни Общински съвет Каспичан приема
отчет за дейността на Местната комисия за борба с противообществените прояви на
малолетни и непълнолетни в Община Каспичан за календарната 2014г.

ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПЛАНА ЗА КУЛТУРНИТЕ ПРОЯВИ НА ОБЩИНА
КАСПИЧАН ПРЕЗ 2014г.
Отношение взеха:
Яна Ненова – Председател на ОбС - “В изпълнение на Плана за дейността на Общински съвет
е внесен отчета за изпълнение плана за културни прояви през 2014г. на Община Каспичан. Той
беше разгледан на заседанията на трите комисии, да чуем тяхното становище.”
Борислав Дочев - съветник – “Социалната комисия приемаме отчета с 5 гласа „за”. И във тази
връзка ще си позволя отново да напомня, че е хубаво Общинските съветници да бъдат
уведомявани за мероприятията по културния календар, даже имахме взето решение за това, но
така и не се изпълнява.”
Георги Йорданов - съветник – “На заседанието на Икономическа комисия разгледахме и
обсъдихме отчета за изпълнението на културните прояви, приемаме го, нямаме забележки.”
Ивайло Иванов – съветник – “Комисия по ТСУТ също с 3 гласа „за” приемаме отчета.”

По предложение на Председателя на Общинския съвет от общо присъствалите 12
съветника с 12 гласа “ЗА” се прие прекратяване на дебатите по тази точка и пристъпване
към гласуване.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с чл. 27, ал. 4 от ЗМСМА от
общо гласували 12 съветника, с 12 гласа “ЗА”, без “ПРОТИВ” и без “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”,
Общински съвет прие, както следва:
Р Е Ш Е Н И Е № 770
На основание чл. 21, ал. 1, т. 24 от ЗМСМА Общински съвет Каспичан приема отчет за
изпълнението на плана за културните прояви на Община Каспичан през 2014г.
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ПО СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПЛАНА ЗА СПОРТНИТЕ ПРОЯВИ НА ОБЩИНА
КАСПИЧАН ПРЕЗ 2014г.
Отношение взеха:
Яна Ненова – Председател на ОбС - “Отново съгласно Плана за дейността на Общински съвет
е внесен отчет за изпълнението на плана на спортните прояви през 2014г. Той беше разгледан на
заседанията на трите комисии, да чуем тяхното становище.”
Борислав Дочев - съветник – “Социалната комисия също приемаме отчета с 5 гласа „за”,
нямаме въпроси.”
Георги Йорданов - съветник – “Икономическа комисия разгледахме отчета за изпълнение
плана за спортните прояви през 2014г. Коментарите бяха по отношение на общата сума планирана
за осъществяване на спортния календар и субсидиите на спортните клубове. Как и за какво за
разходвани средствата в размер на 5 000лв. разчетени за мероприятията по спортния календар,
комисията с 4 гласа „за“ и 1 глас „въздържал се“ прие отчета.”
Ивайло Иванов – съветник – “Комисия по ТСУТ също с 3 гласа „за” приемаме отчета.”

По предложение на Председателя на Общинския съвет от общо присъствалите 12
съветника с 12 гласа “ЗА” се прие прекратяване на дебатите по тази точка и пристъпване
към гласуване.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с чл. 27, ал. 4 от ЗМСМА от
общо гласували 12 съветника, с 12 гласа “ЗА”, без “ПРОТИВ” и без “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”,
Общински съвет прие, както следва:
Р Е Ш Е Н И Е № 771
На основание чл. 21, ал. 1, т. 24 от ЗМСМА Общински съвет Каспичан приема отчета за
изпълнението на плана за спортните прояви на Община Каспичан през 2014г.

ПО ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ПРИЕМАНЕ НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНЕ НА РОМИТЕ 2014 – 2020г.
Отношение взеха:
Яна Ненова – Председател на ОбС - “В изпълнение на целите на Националната стратегия за
интегриране на ромите и съобразно утвърдената Областна сгратегия, е изготвен и внесен на
днешното заседание Общински план за интегриране на ромите за периода 2014 – 2020 година. Той
беше разгледан на заседанията на трите комисии, да чуем тяхното становище.”
Борислав Дочев - съветник – “На заседанието на Социалната комисия коментирахме подробно
мерките и дейностите заложени в него относно сформиране на местни парламенти, жилищата,
образование и ангажиране на децата в извънкласни форми на обучение и др., както и средствата
за осъществяването им - основно със средства от оперативни програми. Като препоръка на
комисията е действително да се изпълняват дейностите по плана, приемаме го с 5 гласа „за”.”
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Георги Йорданов - съветник – “Икономическа комисия също коментирахме подробно мерките
и дейностите заложени в плана за интегриране на ромите, както и финансовото обезпечение за
осъществяването им, приемаме го с 5 гласа „за”.”
Ивайло Иванов – съветник – “Комисия по ТСУТ, заседавахме с Икономическа комисия, с 3
гласа „за” приемаме плана.”

По предложение на Председателя на Общинския съвет от общо присъствалите 12
съветника с 12 гласа “ЗА” се прие прекратяване на дебатите по тази точка и пристъпване
към гласуване.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с чл. 27, ал. 4 от ЗМСМА от
общо гласували 12 съветника, с 12 гласа “ЗА”, без “ПРОТИВ” и без “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”,
Общински съвет прие, както следва:
Р Е Ш Е Н И Е № 772
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА Общински съвет Каспичан приема
Общински план за интегриране на ромите 2014 – 2020г.

ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ
ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2015г.
Отношение взеха:
Яна Ненова – Председател на ОбС - “Програмата за управление и разпореждане с имотите
общинска собственост се приема ежегодно от Общински съвет преди приемането на бюджета за
съответната година и може да се актуализира през годината. Тя беше разгледана на заседанията
на трите комисии, да чуем тяхното становище.”
Георги Йорданов - съветник – “На заседанието на Икономическа комисия разгледахме и
обсъдихме внесената програма. Коментирахме предложените в раздел - „имоти, които общината
има намерение да продаде“ две сгради на бившето училище в село Кюлевча и втори етаж от
сградата на бившето кметство в село Марково, но конкретно предложение не бе направено. На
заседанието коментирахме още и двете общински жилища, които също са предложени за
продажба, но моето предложение е те да отпаднат от програмата, като мотивите ми за това са, че е
възможно те да бъдат ремонтирани и отдавани под наем. Като цяло комисията приема програмата
с 5 гласа „за”.”
Борислав Дочев - съветник – “На заседанието на Социалната комисия също коментарите бяха
по отношение на предложението в раздел „имоти, които общината има намерение да продаде“ сградата на училището в село Кюлевча. След като обсъдихме направеното предложение,
комисията направи предложение този имот да отпадне от програмата, като при възможност да се
кандидатства по проекти и сградата да се използва за предоставяне на обществено полезна
дейност – социални услуги или др. С така направеното предложение приемаме програмата с 5
гласа „за”.”
Ивайло Иванов – съветник – “Комисия по ТСУТ заседавахме съвместно с Икономическа
комисия, коментарите бяха същите, становището ни също - с 3 гласа „за” приемаме програмата.”
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Яна Ненова – Председател на ОбС - “Има направени конкретни предложения от Програмата
за управление и разпореждане с имотите общинска собственост, Раздел ІІІ, т. В: “Имоти, които
общината има намерение да продаде“, да отпаднат т. 7 – бивше училище с.Кюлевча – дворно
място от 7170 кв.м. и сграда, т. 26 – общинско жилище – апартамент на ул. „Шести септември“,
бл. 1, ет. 4, ап. 14 и т. 27 - общинско жилище – апартамент на ул. „Мадарски конник“ № 117, вх.
Б, ет. 6, ап. 38. Предлагам да гласуваме трите предложения по отделно. Гласуваме първо от
програмата да отпадне т. 7 – бивше училище с.Кюлевча – дворно място от 7170 кв.м. и сграда,
който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува.”

По предложение на Председателя на Общинския съвет от общо присъствалите 12
съветника с 12 гласа “ЗА” се прие прекратяване на дебатите по тази точка и пристъпване
към гласуване.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с чл. 27, ал. 4 от ЗМСМА от
общо гласували 12 съветника, с 12 гласа “ЗА”, без “ПРОТИВ” и без “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”,
Общински съвет прие, както следва:
Р Е Ш Е Н И Е № 773
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА Общински съвет Каспичан приема от
Програмата за управление и разпореждане с имотите общинска собственост през 2015г. да
отпадне т. 7 – бивше училище с.Кюлевча – дворно място от 7170 кв.м. и сграда

Яна Ненова – Председател на ОбС - “Предлагам да гласуваме предложението на Георги
Йорданов от Програмата за управление и разпореждане с имотите общинска собственост да
отпадне т. 26 – общинско жилище – апартамент на ул. „Шести септември“, бл. 1, ет. 4, ап. 14.”

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с чл. 27, ал. 4 от ЗМСМА от
общо гласували 12 съветника, с 12 гласа “ЗА”, без “ПРОТИВ” и 2 гласа “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”,
Общински съвет прие, както следва:
Р Е Ш Е Н И Е № 774
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА Общински съвет Каспичан приема от
Програмата за управление и разпореждане с имотите общинска собственост през 2015г. да
отпадне т. 26 – общинско жилище – апартамент на ул. „Шести септември“, бл. 1, ет. 4, ап. 14

Яна Ненова – Председател на ОбС - “Да гласуваме и последното предложение от Програмата
за управление и разпореждане с имотите общинска собственост да отпадне т. 27 - общинско
жилище – апартамент на ул. „Мадарски конник“ № 117, вх. Б, ет. 6, ап. 38.”

10

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с чл. 27, ал. 4 от ЗМСМА от
общо гласували 12 съветника, с 12 гласа “ЗА”, без “ПРОТИВ” и без “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”,
Общински съвет прие, както следва:
Р Е Ш Е Н И Е № 775
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА Общински съвет Каспичан приема от
Програмата за управление и разпореждане с имотите общинска собственост през 2015г.
да отпадне т. 27 - общинско жилище – апартамент на ул. „Мадарски конник“ № 117, вх. Б, ет. 6,
ап. 38

Яна Ненова – Председател на ОбС - “Да гласуваме Програмата за управление и разпореждане
с имотите общинска собственост през 2015г. с направените изменения.”

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и във връзка с чл. 27, ал. 4 от ЗМСМА от
общо гласували 12 съветника, с 12 гласа “ЗА”, без “ПРОТИВ” и без “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”,
Общински съвет прие, както следва:
Яна Христова Ненова

-

“ЗА”

Александър Райков Александров

-

“ЗА”

Борислав Дочев Йорданов

-

“ЗА”

Георги Димитров Георгиев

-

“ЗА”

Георги Петров Йорданов

-

“ЗА”

Десислава Ивелинова Вълчева

-

“ЗА”

Ивайло Стилиянов Иванов

-

“ЗА”

Николай Борисов Николов

-

“ЗА”

Николай Живков Атанасов

-

“ЗА”

Решат Назиф Юзеир

-

“ЗА”

Татяна Трифонова Петкова

-

“ЗА”

Цвета Иванова Кочанова

-

“ЗА”

Р Е Ш Е Н И Е № 776
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската
собственост и чл. 53, ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество, Общински съвет Каспичан приема Програма за управление и
разпореждане с имоти общинска собственост през 2015г.
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ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
УТВЪРЖДАВАНЕ НА РАЗХОДИТЕ ЗА КОМАНДИРОВКИ НА КМЕТА НА ОБЩИНАТА ЗА
ІV-тото ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2014г.
Отношение взеха:
Яна Ненова – Председател на ОбС - “Внесената докладна за утвърждаване на разходите за
командировки на кмета на общината за последното тримесечие на 2014 година, беше разгледана
на заседанията на трите комисии, да чуем тяхното становище.”
Георги Йорданов - съветник – “Икономическа комисия разгледахме докладната, приемаме
предложението за утвърждаване командировките на Кмета на общината с 5 гласа „за”. Моят
въпрос на заседанието на комисията беше по отношение на сумата написана в докладната като
квартирни пари, това сумата с ДДС ли е?”
Борислав Дочев - съветник – “Социалната комисия с 5 гласа „за” приемаме предложението по
докладната.”
Ивайло Иванов – съветник – “Комисия по ТСУТ, заседавахме с Икономическа комисия, с 3
гласа „за” приемаме предложението за утвърждаване командировките на кмета.”
Яна Ненова – Председател на ОбС - “Искам да обърна внимание на становището на юриста,
цитирам: „Считам, че внесения материал не е коректен и противоречи на цитираната нормативна
наредба, а именно чл. 8, ал. 4 от Наредбата за командировките в страната. Общинския съвет е
органа, който одобрява писмения отчет за получените командировъчни пари от Кмета на
общината. В чл. 1 от цитираната Наредба за размери на командировъчни пари в скоби са изброени
кои са те, а именно пътни, дневни и квартирни. Тук са посочени само дневните пари за два дена и
не в упоменатите размери по чл. 19, ал. 1 от Наредбата. Това становище беше изложено и на
предходни заседания на общинския съвет, но не бе съобразено при отчитане на разходите от
страна на Кмета на общината.”
Валери Камбуров – ДД“ОА“ – “В отговор на Георги Йорданов искам да кажа, че това е сумата
на разходите за нощувки с ДДС. В някои от хотелите нощувките са във валута евро, като се
приравнят в левовата равностойност се получава и сума със стотинки. По отношение на
коректността на проекта за решение, мисля че не е в нарушение на Наредбата, защото това са
реалните средства получени от Кмета на общината за разходи за командировки.”

По предложение на Председателя на Общинския съвет от общо присъствалите 12
съветника с 12 гласа “ЗА” се прие прекратяване на дебатите по тази точка и пристъпване
към гласуване.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с чл. 27, ал. 4 от ЗМСМА от
общо гласували 12 съветника, с 3 гласа “ЗА”, 4 гласа “ПРОТИВ” и 5 гласа “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”,
Общински съвет прие, както следва:
Яна Христова Ненова

-

“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

Александър Райков Александров

-

“ПРОТИВ”

Борислав Дочев Йорданов

-

“ЗА”

Георги Димитров Георгиев

-

“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

Георги Петров Йорданов

-

“ПРОТИВ”

Десислава Ивелинова Вълчева

-

“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

Ивайло Стилиянов Иванов

-

“ПРОТИВ”

Николай Борисов Николов

-

“ПРОТИВ”

Николай Живков Атанасов

-

“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
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Решат Назиф Юзеир

-

“ЗА”

Татяна Трифонова Петкова

-

“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

Цвета Иванова Кочанова

-

“ЗА”

Р Е Ш Е Н И Е № 777
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 не одобрява разходите за командировки
на Милена Николова Недева – Кмет на Община Каспичан за периода 01.10.2014г. - 31.12.2014г.

ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
АКТУАЛИЗАЦИЯ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА КАСПИЧАН КЪМ 31.12.2014г.
Отношение взеха:
Яна Ненова – Председател на ОбС - “Предвид факта, че Общински съвет Каспичан не е
оправомощил кмета на общината да извършва текущо през годината компенсирани промени по
общинския бюджет, както и поради настъпилите промени в бюджетните взаимоотношения на
общината с централния бюджет и с бюджетите на второстепенните разпоредители с кредити по
общинския бюджет през месец декември 2014г. е внесена докладна записка за актуализация на
бюджета. Тя беше разгледана на заседанията на трите комисии, да чуем тяхното становище.”
Георги Йорданов - съветник – “Икономическа комисия разгледахме внесената докладна за
актуализация на бюджета към 31.12.2014г. На заседанието на комисията се зададоха въпроси по
дейности и параграфи, на които г-жа Недева – Кмет на Община Каспичан не даде конкретни
отговори. Като цяло с 5 гласа „за” приемаме актуализацията.”
Ивайло Иванов – съветник – “Комисия по ТСУТ, заседавахме с Икономическа комисия,
становището ни е същото с 3 гласа „за” приемаме предложението.”
Борислав Дочев - съветник – “Социалната комисия също с 4 гласа „за” и 1 глас „въздържал се”
приемаме предложението.”

По предложение на Председателя на Общинския съвет от общо присъствалите 12
съветника с 12 гласа “ЗА” се прие прекратяване на дебатите по тази точка и пристъпване
към гласуване.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и във връзка с чл. 27, ал. 4 от ЗМСМА от
общо гласували 12 съветника, с 8 гласа “ЗА”, 1 глас “ПРОТИВ” и 3 гласа “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”,
Общински съвет прие, както следва:
Яна Христова Ненова

-

“ЗА”

Александър Райков Александров

-

“ЗА”

Борислав Дочев Йорданов

-

“ЗА”

Георги Димитров Георгиев

-

“ЗА”

Георги Петров Йорданов

-

“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
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Десислава Ивелинова Вълчева

-

“ПРОТИВ”

Ивайло Стилиянов Иванов

-

“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

Николай Борисов Николов

-

“ЗА”

Николай Живков Атанасов

-

“ЗА”

Решат Назиф Юзеир

-

“ЗА”

Татяна Трифонова Петкова

-

“ЗА”

Цвета Иванова Кочанова

-

“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

Р Е Ш Е Н И Е № 778
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 124, ал. 2 от Закона за публичните
финанси, Общински съвет Каспичан одобрява извършените промени по бюджета на Общината
към 31.12.2014г., както следва:
І. Увеличава се приходната част на бюджета на Община Каспичан, към 31.12.2014г., със
104 408,00лв., в т.ч.:
1. Увеличава бюджетното взаимоотношение с ЦБ, в т.ч. обща субсидия и други
трансфери за държавни дейности (§ 31-11) с 41468,00 лв.
2. Увеличава бюджетното взаимоотношение с ЦБ – с получените целеви трансфери (§
31-18) с 4771,00 лв.
3. Увеличава бюджетното взаимоотношение с ЦБ – с получените целеви трансфери (§3128), общо в размер на 36985,00 лв.
4. С получените приходи от административни услуги и дарения по бюджетите на
Община Каспичан, СОУ “П. Волов”, гр.Каспичан, ОУ “Хр. Ботев”, с.Каспичан, ОУ “Св. П.
Хилендарски”, гр.Плиска и ЦНСТ “Слънце”, гр.Каспичан, в общ размер на 21184,00 лв.
ІІ. Увеличава разходната част на бюджета на Община Каспичан, към 31.12.2014г., със
104 408,00лв., разпределени както следва:
1. Завишава плана на разхода по бюджета на Община Каспичан в следните дейности:
1.1. 1469 «Други дейности по здравеопазването», § 10-20 със 128,00лв. (пътни разходи на
правоимащи болни) и § 10-51 с 30,00лв. (командировки на екипа от ТЕЛК);
1.2. 1589 «Др. служби и дейности по соц. осиг., подпомагане и заетостта», § 42-19 с
2253,00лв., в т.ч.: 1080,00лв. за присъдена издръжка и 1173,00лв. за автобусни карти на
ветерани от войните;
1.3. 311 «ЦДГ и ОДЗ» с 6640лв., както следва:
Д. 1311
§ 01-01
4920,00 лв.
§ 05-51
580,00 лв.
§ 05-52
275,00 лв.
§ 05-60
175,00 лв.
§ 05-80
50,00 лв.
§ 10-15
390,00 лв.
Д. 2311
§ 10-15
189,00 лв.
§ 10-20
61,00 лв.
1.4. 1389 «Др. дейности по образованието» с 35812,00лв., както следва:
§ 01-01
4406,00 лв.
§ 05-51
533,00 лв.
§ 05-60
209,00 лв.
§ 10-15
1094,00 лв.

14

§ 10-16
6403,00 лв.
§ 10-20
22815,00 лв.
§ 10-62
352,00 лв.
1.5. 2910 «Разходи за лихви», § 22-24 с 4771лв. за покриване разходите по обслужваните
кредити от Фонд «ФЛАГ»;
1.6. 2122 «Общинска администрация», § 10-20 с 800,00лв.;
1.7. 2525 «Клубове на пенсионера, инвалида и др.» с 400,00лв., в т.ч.: § 02-02 с 166,00лв. и §
10-15 с 234,00лв.;
1.8. 2619 «Др. дейности по жил. строителство, благоустройството и рег. развитие», §
52-19 с 1500,00;
1.9. 2759 «Др. дейности по културата» с 9410,00лв., както следва:
§ 02-02
340,00 лв.
§ 10-11
600,00 лв.
§ 10-15
51,00 лв.
§ 10-16
83,00 лв.
§ 10-20
8336,00 лв.
2. Завишава планът на разхода в дейност 1550 «ЦСРИ», § 10-15 с 570,00лв.
3. Завишава планът на разхода в дейност 1530 «ЦНСТ» с 4900,00лв., както следва:
§ 10-13
1400,00 лв.
§ 10-15
1650,00 лв.
§ 10-20
1850,00 лв.
4. Завишава планът на разхода в дейност 1337 «ЦРД» с 1030,00лв., както следва:
§ 01-01
843,00 лв.
§ 05-51
111,00 лв.
§ 05-60
40,00 лв.
§ 05-52
36,00 лв.
5. Завишава планът на разхода в дейност 1322 «Общообразователни училища», както
следва:
5.1. СОУ «П. Волов», гр.Каспичан с 6323,00лв., както следва:
§ 01-01
4992,00 лв.
§ 05-51
137,00 лв.
§ 05-52
45,00 лв.
§ 05-60
50,00 лв.
§ 10-15
975,00 лв.
§ 10-20
124,00 лв.
5.2. ОУ «Св. П. Хилендарски», гр.Плиска с 16644,00лв., както следва:
§ 01-01
791,00 лв.
§ 05-51
81,00 лв.
§ 05-52
34,00 лв.
§ 05-60
38,00 лв.
§ 05-80
22,00 лв.
§ 02-08
14193,00 лв.
§ 10-15
669,00 лв.
§ 10-20
816,00 лв.
5.3. ОУ «Хр. Ботев», с.Каспичан с 10989,00лв., както следва:
§ 01-01
1080,00 лв.
§ 05-51
281,00 лв.
§ 05-52
47,00 лв.
§ 05-60
167,00 лв.
§ 05-80
95,00 лв.
§ 02-02
3150,00 лв.
§ 10-11
3033,00 лв.
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§ 10-14
140,00 лв.
§ 10-15
943,00 лв.
§ 10-20
2053,00 лв.
5.4. ОУ «П. Славейков», с.Марково с 2208,00лв., както следва:
§ 01-01
1361,00 лв.
§ 10-15
487,00 лв.
§ 10-20
360,00 лв.
ІІІ. Извършва следните корекции по общия план на бюджета на Община Каспичан и
нейните поделения, към 31.12.2014г.:
№
НАМАЛЯВА
УВЕЛИЧАВА
по
Дейност по
§§
Сума (лв.)
Дейност по
§§
Сума
ред
ЕБК
ЕБК
(лв.)
2745
42-14
1035
2122 42-14
1035
1
1322, ОУ с.К-н
10-12
16191
1322 01-01
16191
2
1318, ОУ с.К-н
01-01
940
1322 01-01
940
3
2337
01-51
67
2337
02-02
50
4
10-20
17
2524
02-02
115
01-01
3579
5
05-51
389
02-05
700
05-60
895
10-15
244
05-80
1440
10-16
1134
10-11
2951
10-20
133
2525
10-13
340
2525
02-05
346
6
10-16
300
10-11
294
2619
10-20
294
2619
10-15
294
7
2622
10-16
102
2622
10-15
102
8
2623
10-13
175
2623
01-01
252
9
02-02
470
02-05
175
05-51
59
05-60
67
05-80
19
10-16
73
2629
01-01
248
2629
02-05
300
10
10-13
64
05-51
36
10-15
259
05-60
26
05-80
13
10-16
29
10-20
167
2714
10-11
54
10-30
1763
11
10-15
245
10-16
397
10-20
114
10-51
50
10-62
2
10-98
901
2745
10-15
719
05-51
19
12
05-60
60
10-20
640
2898
10-13
545
2898
01-01
561
13
10-15
714
02-05
545
16

10-20

751

14
15
16
17

2122
2122
2745
2122

53-09
51-00
52-02
51-00

5000
743
407
3350

18
19

2122
2619

51-00
51-00

4000
3600

20
21
22

2622
2122
2122

52-05
52-06
52-05

1500
1950
1500

23

2123

10-15
10-98

2270
1800

3738
2745
2745
3738
2122
2122
2606
2622
2122
2619
2122
2619
2123

05-51
05-60
05-80
10-16
51-00
51-00
51-00
51-00
52-01
52-03
51-00
52-05
52-05
52-06
51-00
52-03
52-06
02-01
02-02
10-11
10-20

5
33
50
816
5000
743
407
2150
1200
4000
2100
1500
1500
1950
162
18
1320
473
1557
240
1800

ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
АКТУАЛИЗАЦИЯ НА РАЗЧЕТА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ И
ПОИМЕННОТО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА
ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ И ОСНОВЕН РЕМОНТ
В ОБЩИНА КАСПИЧАН КЪМ 31.12.2014г.
Отношение взеха:
Яна Ненова – Председател на ОбС - “Внесената докладна за актуализация на капиталовата
програма е във връзка с възникнали нови обстоятелства за изпълнението на обект “Звукозаписна и
озвучителна техника“. В разчета за финансиране на капиталовите разходи за 2014г., са
предвидени средства в размер на 6000лв., планувани на база постъпили оферти от потенциални
доставчици. След извършен анализ на постъпилите оферти се установи, че за осигуряване на
нормална работа на сесийни и други заседания в Заседателната зала на общината, е необходимо
да се закупи техника на по-висока от първоначално определената за целта сума. Също така за
окончателното разплащане на ремонтните дейности за обект “Основен ремонт кметство
с.Каспичан“, са необходими още 300 лева. Предвид това е необходимо актуализиране на разчета
за финансиране на посочените обекти с още 6421лв. Докладната беше разгледана на заседанията
на трите комисии, да чуем тяхното становище.”
Георги Йорданов - съветник – “Икономическа комисия разгледахме докладната, приемаме
предложението за актуализация на капиталовата програма с 5 гласа „за”.”
Ивайло Иванов – съветник – “Комисия по ТСУТ, заседавахме с Икономическа комисия, с 3
гласа „за” приемаме предложението.”
Борислав Дочев - съветник – “Социалната комисия не прие предложената актуализация на
капиталовата програма с 2 гласа „за” и 3 гласа „въздържал се”, на заседанието на комисията
имаше въпроси, на които не бяха дадени конкретни отговори.”
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По предложение на Председателя на Общинския съвет от общо присъствалите 12
съветника с 12 гласа “ЗА” се прие прекратяване на дебатите по тази точка и пристъпване
към гласуване.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с чл. 27, ал. 4 от ЗМСМА от
общо гласували 12 съветника, с 12 гласа “ЗА”, без “ПРОТИВ” и без “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”,
Общински съвет прие, както следва:
Яна Христова Ненова

-

“ЗА”

Александър Райков Александров

-

“ЗА”

Борислав Дочев Йорданов

-

“ЗА”

Георги Димитров Георгиев

-

“ЗА”

Георги Петров Йорданов

-

“ЗА”

Десислава Ивелинова Вълчева

-

“ЗА”

Ивайло Стилиянов Иванов

-

“ЗА”

Николай Борисов Николов

-

“ЗА”

Николай Живков Атанасов

-

“ЗА”

Решат Назиф Юзеир

-

“ЗА”

Татяна Трифонова Петкова

-

“ЗА”

Цвета Иванова Кочанова

-

“ЗА”

Р Е Ш Е Н И Е № 779
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински съвет Каспичан приема и одобрява
изменение в Разчета за финансиране на капиталовите разходи и Поименното разпределение на
разходите за придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт на Община Каспичан към
31.12.2014г., съгласно Приложение № 1

След прекратяване на гласуването по тази точка заседанието на Общински съвет
напусна Цвета Кочанова и то продължи в състав от 11 съветника.
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ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ДОКЛАДНИ
По 13.1 точка от дневния ред - Докладна записка № ВОС - 10/16.01.2015г. от Милена Недева –
Кмет на Община Каспичан, относно изработване на ПУП – План за застрояване
Отношение взеха:
Яна Ненова – Председател на ОбС - “Постъпило е заявление от “Станев“ ЕООД, собственик на
поземлен имот № 026049, местност “Под лозята“ в землището на село Каспичан за допускане
изработване ва Подробен устройствен план – План за изменение на действащия план за
застрояване на Цех за мебели и дърводелски изделия. Съгласно разпоредбите на ЗУТ разрешение
за изработване на проект за ПУП се дава с решение на Общинския съвет. Докладната беше
разгледана и обсъдена на заседанията на трите комисии, да чуем тяхното становище.”
Георги Йорданов - съветник – “Икономическа комисия разгледахме докладната, обсъдихме
предложението, с 5 гласа „за” приемаме.”
Ивайло Иванов – съветник –“Комисията по ТСУТ също приемаме предложението по
докладната с 3 гласа „за”.”
Борислав Дочев - съветник – “Социална комисия с 5 гласа „за” приемаме предложението по
докладната.”

По предложение на Председателя на Общинския съвет от общо присъствалите 11
съветника с 11 гласа “ЗА” се прие прекратяване на дебатите по тази точка и пристъпване
към гласуване.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и във връзка с чл. 27, ал. 4 от ЗМСМА от
общо гласували 11 съветника, с 11 гласа “ЗА”, без “ПРОТИВ” и без “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”,
Общински съвет прие, както следва:
Р Е Ш Е Н И Е № 780
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ Общински съвет
Каспичан разрешава изработване на Проект за подробен устройствен план – План за изменение
на действащ план за застрояване на Цех за мебели и дърводелски изделия в ПИ 026049, местност
„Под лозята“ землище с. Каспичан, с възложител „Станев“ ЕООД

По 13.2 точка от дневния ред- Докладна записка № ВОС - 14/19.01.2015г. от Милена Недева –
Кмет на Община Каспичан, относно промяна на предназначението на земеделска земя
Отношение взеха:
Яна Ненова – Председател на ОбС - “В Общинска администрация е постъпило заявление от
“Симента“ ООД, представлявано от Илко Илчев – управител, за стартиране на нова процедура за
предварително съгласие за изграждане на обект: „Воден басейн за капково напояване на лозови
масиви за десертно и винено грозде“ в поземлен имот № 070241, с начин на трайно ползване
„пасище, мера” целият с площ от 9.846 дка, пета категория, в местността „Под селото“ по картата
за възстановена собственост на село Каспичан, ЕКАТТЕ 36590. С наше решение по Протокол
№ 8/31.05.2012г. изразихме предварително съгласие за реализиране на инвестиционните
намерения със срок на валидност от една година. В рамките на този срок инвеститора не е успял
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да набави необходимите документи за преценка на необходимостта от извършване на оценка на
въздействието върху околната среда и преписката е прекратена. Към настоящия момент г-н Илчев
е направил предпроектни проучвания за наличието на възможност за водовземане от река
Мадарска, за което е получил предварително становище от Басейнова дирекция за управление на
водите в Черноморския район. Съгласно ЗСПЗЗ с решение на Общински съвет се допуска по
изключение промяна от публична в частна общинска собственост за инвестиционни проекти,
свързани със социално – икономическото развитие на общината. Също така с решение
Общинския съвет може да учреди ограничени вещни права и сервитути, след изразяване на
предварително съгласие за промяна на предназначението, при спазване на специалните закони и
на нормативите за поддържане на резерв от постоянно затревени площи, както и при условие, че
не е налице недостиг на земи за нуждите на животновъдството. Докладната беше разгледана на
заседанията на трите комисии, да чуем тяхното становище.”
Георги Йорданов - съветник – “На заседанието на Икономическа комисия разгледахме
предложението по докладната, приемаме го с 5 гласа “за”.”
Ивайло Иванов – съветник – “Комисия по ТСУТ становището ни е същото с 3 гласа „за”
приемаме предложението по докладната.”
Борислав Дочев - съветник – “На заседанието на Социалната комисия коментирахме
предложението по докладната, с 5 гласа „за” приемаме.”

По предложение на Председателя на Общинския съвет от общо присъствалите 11
съветника с 11 гласа “ЗА” се прие прекратяване на дебатите по тази точка и пристъпване
към гласуване.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и във връзка с чл. 27, ал. 4 от ЗМСМА от
общо гласували 11 съветника, с 11 гласа “ЗА”, без “ПРОТИВ” и без “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”,
Общински съвет прие, както следва:
Яна Христова Ненова

-

“ЗА”

Александър Райков Александров

-

“ЗА”

Борислав Дочев Йорданов

-

“ЗА”

Георги Димитров Георгиев

-

“ЗА”

Георги Петров Йорданов

-

“ЗА”

Десислава Ивелинова Вълчева

-

“ЗА”

Ивайло Стилиянов Иванов

-

“ЗА”

Николай Борисов Николов

-

“ЗА”

Николай Живков Атанасов

-

“ЗА”

Решат Назиф Юзеир

-

“ЗА”

Татяна Трифонова Петкова

-

“ЗА”
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На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 25, ал. 3, т. 4 от Закона за
собствеността и ползуването на земеделските земи, Общински съвет Каспичан допуска по
изключение и изразява предварително съгласие за промяна на предназначението на част от 3000
кв.м. от поземлен имот № 070241, с начин на трайно ползване „пасище, мера” целият с площ от
9.846 дка, пета категория, в местността „Под селото“ по картата за възстановена
собственост на село Каспичан, ЕКАТТЕ 36590 за изграждане на инвестиционен проект „Воден
басейн за капково напояване на лозови масиви за десертно и винено грозде“
1.На основание чл. 30, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за опазване на
земеделската земя Общински съвет Каспичан дава предварително съгласие на „Симента” ООД,
ЕИК 201433106 със седалище и адрес на управление гр. Каспичан, ул.”Панайот Волов” № 2,
представлявано от Илко Христов Илчев – управител, за определяне на:
 площадка за изграждане на воден басейн с площ от 3000 кв.м. от поземлен имот №
070241, с начин на трайно ползване „пасище, мера” целият с площ от 9.846 дка, пета категория,
в местността „Под селото“ по картата за възстановена собственост на село Каспичан,
ЕКАТТЕ 36590;
 трасе за прокарване на водопровод за напояване, преминаващ през поземлени
имоти: № 070041 „пасище, мера“ собственост на Община Каспичан, № 070073 „ведомствен
път“ собственост на Община Каспичан, № 070036 „пасище, мера“ собственост на Община
Каспичан, № 070143 „пасище, мера“ собственост на Община Каспичан, № 070146 „път III клас“
публична държавна собственост, № 070304 „храсти“ собственост на Община Каспичан, №
070305 „храсти“ собственост на Община Каспичан и № 070229 „нива“ собственост на
„Симента Илчев и сие“ в землището на село Каспичан, ЕКАТТЕ 36590
3. Общински съвет определя срок на валидност на предварителното съгласие от 1 (една)
година, считано от датата на влизане в сила на решението

Заседанието на Общински съвет бе закрито от неговия Председател в 16.00 часа поради
изчерпване на дневния ред.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:
/Я.НЕНОВА/

ПРОТОКОЛИСТ:
/Й.ЯНКОВА/
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