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

Днес 28.04.2015 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 деветото, редовно, открито
заседание на Общински съвет – Каспичан.
На заседанието присъстваха 13 съветника.
Заседанието е редовно на основание чл. 27, ал. 2 от ЗМСМА.
Освен общинските съветници на заседанието присъстваха още:
Милена Недева – Кмет 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, преди да преминем към гласуване на
дневния ред, искам да направя уточнение по т. 3 от дневния ред. Съгласно внесената докладна
записка и по препоръка на юриста на Общински съвет предлагам редакция на текста, а именно „Утвърждаване на разходите за командировките на Кмета на общината за четвъртото тримесечие
на 2014г. и първото тримесечие на 2015г“. Във връзка с депозирана в деловодството на Общински
съвет молба за отпускане на еднократна помощ, внесох докладна записка с ВОС
№ 173/27.04.2015г., относно отпускане на еднократна помощ за празнуване на абитуриенски бал,
предлагам тя да влезе като точка 10.17 в дневния ред на днешното заседание.”

ДНЕВЕН РЕД:

1. Отчет за изпълнението на бюджет 2014г. на Община Каспичан
Докл.: Кмета на Общината
2. Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.03.2015г.
Докл.: Кмета на Общината
3. Утвърждаване на разходите за командировките на Кмета на общината за четвъртото
тримесечие на 2014г. и първото тримесечие на 2015г.
Докл.: Кмета на Общината
1

4. Информация за дейността и финансовото състояние на МИГ Нови пазар – Каспичан през
2014г.
Докл.: Кмета на Общината
5. Информация за изготвени, приети и одобрени проекти и усвоени средства от програмите
на Европейските фондове
Докл.:Кмета на Общината
6. Отчет за дейностите по поддържане на пътищата при зимни условия и състоянието на
общинската инфраструктура – улици, пътища, комуникации, ВиК
Докл.:Кмета на Общината
7. Отчет за дейността на читалищата на територията на Община Каспичан, осъществените
читалищни дейности и изразходваните от бюджета средства през 2014г.
Докл.:Кмета на Общината
8. Приемане на Годишен доклад за 2014г. за изпълнението на общинския план за развитие
2014-2020г. на Община Каспичан, изготвен към 30.03.2015г.
Докл.: Кмета на Общината
9. Приемане на Общинска програма за детето – 2015г.
Докл.: Кмета на Общината
10. Текущи докладни
10.1. Докладна записка № ВОС - 83/27.03.2015г. от Борислав Дочев – съветник, относно
именуване на централния площад на село Каспичан
10.2. Докладна записка № ВОС - 132/08.04.2015г. от Яна Ненова – Председател на ОбС,
относно приемане на решение за опрощаване на дължими държавни вземания /получена сума като
пенсия/ на Фейзия Салиева Хасанова
10.3. Докладна записка № ВОС - 139/16.04.2015г. от Яна Ненова – Председател на ОбС,
относно отпускане на еднократна помощ на Севда Мехмедова Мюзекяр
10.4. Докладна записка № ВОС - 140/16.04.2015г. от Милена Недева – Кмет на Община
Каспичан, относно разрешение за изработване проект на ПУП – Парцеларен план
10.5. Докладна записка № ВОС - 142/17.04.2015г. от Милена Недева – Кмет на Община
Каспичан, относно разрешение за изработване проект на ПУП - План за регулация
10.6. Докладна записка № ВОС - 143/17.04.2015г. от Милена Недева – Кмет на Община
Каспичан, относно приемане на решение за продажба на земеделска земя
10.7. Докладна записка № ВОС - 144/17.04.2015г. от Милена Недева – Кмет на Община
Каспичан, относно промяна на предназначението на пасище, мера на основание чл. 25, ал. 3, т. 4 и
ал. 5 от ЗСПЗЗ
10.8. Докладна записка № ВОС - 151/17.04.2015г. от Милена Недева – Кмет на Община
Каспичан, относно приемане на решение за продажба на земеделска земя
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10.9. Докладна записка № ВОС - 152/17.04.2015г. от Милена Недева – Кмет на Община
Каспичан, относно приемане на решение за предоставяне под аренда на земеделска земя в
землището на с.Могила
10.10. Докладна записка № ВОС - 153/17.04.2015г. от Милена Недева – Кмет на Община
Каспичан, относно приемане на решение за предоставяне под аренда на земеделска земя в
землището на с.Могила
10.11. Докладна записка № ВОС - 154/17.04.2015г. от Милена Недева – Кмет на Община
Каспичан, относно отдаване под наем на язовир – публична общинска собственост
10.12. Докладна записка с ВОС № 155/17.04.2015г. от Милена Недева – Кмет на Община
Каспичан, относно приемане на решение за промяна от публична в частна общинска собственост
за част на УПИ I -"Общ.Н.С., здравен дом, читалище, битов комбинат, хотел, магазин и ресторант"
в квартал 39 по регулационния план на град Плиска
10.13. Докладна записка № ВОС - 157/20.04.2015г. от Яна Ненова – Председател на ОбС,
относно отпускане на еднократна помощ на Веселинка Кирилова Ангелова
10.14. Докладна записка № ВОС - 160/20.04.2015г. от Яна Ненова – Председател на ОбС,
относно определяне на представител на Община Каспичан, за участие в редовно общо събрание на
съдружниците в „В и К – Шумен“ ООД, гр.Шумен
10.15. Докладна записка с ВОС № 162/20.04.2015г. от Милена Недева – Кмет на Община
Каспичан, относно приемане на решение за продажба и одобряване на пазарната цена на
недвижим имот
10.16. Докладна записка с ВОС № 163/20.04.2015г. от Милена Недева – Кмет на Община
Каспичан, относно напускане на гражданско дружество по ЗЗД – Консорциум „Шуменски бизнес
– център“
10.17. Докладна записка с ВОС № 173/27.04.2015г. от Яна Ненова – Председател на ОбС,
относно отпускане на еднократна помощ за празнуване на абитуриенски бал
11. Други

Предложения от Председателя дневен ред бе приет с 13 гласа “ЗА” без “ПРОТИВ” и
без “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”.

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТ 2014г. НА ОБЩИНА КАСПИЧАН
Отношение взеха:
Яна Ненова – Председател на ОбС - “Уважаеми колеги, както всички знаете, считано от
01.01.14г. е в сила Закона за публичните финанси, съгласно който реда за приемане на отчета на
общината е регламентиран по нов ред в чл. 140 от закона. Отчета за изпълнение на бюджета беше
внесен за разглеждане и приемане в Общински съвет на заседанието през месец февруари, но при
внасяне на отчета за бюджет 2014г. не бяха спазени изискванията на чл. 140, ал. 1, съгласно които,
годишния отчет се внася, придружен с доклад, отчет за изпълнение на сметки за средствата от
Европейския съюз, отчетна информация по чл. 137, ал. 1, т. 2 и 3 и др. В доклада трябва да бъде
включена и информация за изпълнението на фискалните цели, както и за изпълнение на
прогнозите по чл. 82, ал. 3 от закона. След повторното му депозиране в деловодството на
общинския съвет, съгласно Закона за публичните финанси и Наредбата, Председателя на
общинския съвет е длъжен да организира публично обсъждане преди приемане на отчета от
общинския съвет. В изпълнение чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси и във връзка с
чл. 43, ал. 1 от Наредбата, покана за публичното обсъждане на отчета за изпълнение на бюджета
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бе публикувана в местен регионален ежедневник и на интернет страницата на Община Каспичан
ведно с материалите по отчета за изпълнението на бюджета за 2014г. Няма постъпили становища
от граждани и институции в срока по чл. 43, ал. 4 от Наредбата. На 26.03.2015г от 17.00 часа в зала
105 на НЧ „Просвета – 1928” се проведе публичното обсъждане на отчета за изпълнение на
бюджета на Община Каспичан за 2014година, протокола от което е предоставен на вашето
внимание като неизменна част от материалите. Отчета беше разгледан на заседанията на трите
комисии, да чуем тяхното становище.”
Георги Йорданов - съветник – “На заседанието на Икономическа комисия разгледахме
внесения отчет за изпълнение на бюджета на общината за 2014 година. Коментирахме основно
обектите по капиталова програма – планирани, изпълнени и тези които са довършени през
първото тримесечие на тази година. Като цяло комисията с 5 гласа „за” прие отчета за изпълнение
на бюджета.”
Ивайло Иванов – съветник – “Комисия по ТСУТ заседавахме съвместно с Икономическа
комисия, коментарите бяха същите, с 3 гласа „за” приемаме отчета за бюджета.”
Борислав Дочев - съветник – “На заседанието на Социалната комисия разгледахме внесения
отчет за изпълнението на бюджета на общината за 2014 година. Зададоха се въпроси по
неизпълнените обекти по капиталовата програма на общината и текущи ремонти, с 4 гласа „за” и 1
глас „въздържал се” приемаме отчета.”
Мартин Леков - съветник – “Моят въпрос е във връзка с капиталовата програма и конкретно
обект читалище с.Златна нива. По информация на кмета на населеното място в читалището вече
втора година се изграждат две тоалетни. Те са планувани в капиталовата програма през 2013г.,
разплатени, видно от отчета за капиталови разходи през 2014г. и са изплатени средства в размер
на 6 500лв без ДДС. В момента този обект не е довършен и са планувани нови 8 730 за
довършването им. Въпросът ми е каква е причината и колко време е необходимо за направата на
две тоалетни, защо са изплатени толкова средства за този обект, кой е приел обекта и подписал
документите.”
Милена Недева – Кмет на Община Каспичан – “Действително като обект по капиталовата
програма дейностите са заложени за изпълнение през 2013 година, една част от тях са извършени
и разплатени през 2014г. По-малката част от средствата за довършването им планирахме да се
случат със средства от продажби на имоти в населеното място, които реално нямаше и затова
обекта не беше довършен. За сумата от близо 6 500 лв. без ДДС са извършени и други ремонтни
дейности в читалището освен поставянето на конструкцията на тоалетните. Знам в какво
състояние са тоалетните затова за довършването им средствата, които г-н Леков каза сме
планирали от републиканския бюджет в капиталовата програма на общината през 2015г. Обекта е
приет от комисия от служители на отдел „ТСУ” и са изплатени извършените до момента ремонтни
дейности.“
Борислав Дочев - съветник – “Моят въпрос е във връзка с протокола от общественото
обсъждане, и конкретно пътната инфраструктура. Виждането на общинското ръководство е да се
асфалтират цели пътни участъци, а не да се запълват само дупките. Въпросът ми е как планирате
това да се случи и с какви средства?”
Милена Недева – Кмет на Община Каспичан – “Уличната пътна мрежа е в лошо състояние и
мнението на ръководството е, че е по-целесъобразно да се асфалтират цели участъци, защото при
запълване само на определени участъци след дъждовете те се отварят отново. През новия
програмен период ще кандидатстваме по проекти за ремонтиране на уличната мрежа.
Подобряването на пътната мрежа ще се случва със средства от републиканския бюджет, които
идват целево и ние няма как да извършваме ремонт на общинските пътища със тях.”

По предложение на Председателя на Общинския съвет от общо присъствалите 13
съветника с 13 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. 6 от ЗМСМА и във връзка с чл. 27, ал. 4 от ЗМСМА от
общо гласували 13 съветника, с 12 гласа “ЗА”, без “ПРОТИВ” и 1 глас “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”,
Общински съвет прие, както следва:
Яна Христова Ненова

-

“ЗА”

Александър Райков Александров

-

“ЗА”

Борислав Дочев Йорданов

-

“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

Георги Димитров Георгиев

-

“ЗА”

Георги Петров Йорданов

-

“ЗА”

Десислава Ивелинова Вълчева

-

“ЗА”

Ивайло Стилиянов Иванов

-

“ЗА”

Мартин Борисов Леков

-

“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 № 835
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, във връзка с чл. 140, ал. 5 от Закона за
публичните финанси, чл. 9, ал. 3 от Закона за общинския дълг и чл. 44 от Наредбата за
условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местни дейности за следващите три
години и за съставяне, приемане, изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на Община
Каспичан, Общински съвет Каспичан приема отчета за изпълнението на бюджета на Община
Каспичан за 2014г., както следва:
1. Приема уточнен годишен план на бюджета за 2014г. по приходната и разходната част,
по функции и дейности, както следва:
1.1. ПО ПРИХОДА, в т.ч.:
5 617 353лв.
За делегирани от държавата дейности:
3 261 210лв.
За местни дейности:
2 356 143лв.
/разпределени по параграфи, съгласно Приложения № 1-А; 1-Б; 1-В/;
1.2. ПО РАЗХОДА, в т.ч.:
5 617 353лв.
За делегирани от държавата дейности:
3 261 210лв.
За местни дейности:
2 196 990лв.
За дофинансиране на делегирани от държавата дейности със
собствени приходи:
159 153лв.
/разпределени по функции, дейности и видове разходи, съгласно Приложения № 2-А;
2-Б; 2-В/

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и във връзка с чл. 27, ал. 4 от ЗМСМА от
общо гласували 13 съветника, с 3 гласа “ЗА”, 3 гласа “ПРОТИВ” и 7 гласа “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”,
Общински съвет прие, както следва:
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Яна Христова Ненова

-

“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

Александър Райков Александров

-

“ЗА”

Борислав Дочев Йорданов

-

“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

Георги Димитров Георгиев

-

“ЗА”

Георги Петров Йорданов

-

“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

Десислава Ивелинова Вълчева

-

“ПРОТИВ”

Ивайло Стилиянов Иванов

-

“ПРОТИВ”

Мартин Борисов Леков

-

“ПРОТИВ”

Николай Борисов Николов

-

“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

Николай Живков Атанасов

-

“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

Решат Назиф Юзеир

-

“ЗА”

Татяна Трифонова Петкова

-

“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

Цвета Иванова Кочанова

-

“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

Р Е Ш Е Н И Е № 836
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, във връзка с чл. 140, ал. 5 от Закона за
публичните финанси, чл. 9, ал. 3 от Закона за общинския дълг и чл. 44 от Наредбата за
условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местни дейности за следващите три
години и за съставяне, приемане, изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на Община
Каспичан, Общински съвет Каспичан приема отчета за изпълнението на бюджета на Община
Каспичан за 2014г., както следва:
2. Не одобрява окончателен разчет за финансиране на капиталовите разходи за 2014г. –
по обекти и източници на финансиране, съгласно Приложение № 3

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и във връзка с чл. 27, ал. 4 от ЗМСМА от
общо гласували 13 съветника, с 8 гласа “ЗА”, без “ПРОТИВ” и 5 гласа “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”,
Общински съвет прие, както следва:
Яна Христова Ненова

-

“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

Александър Райков Александров

-

“ЗА”

Борислав Дочев Йорданов

-

“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

Георги Димитров Георгиев

-

“ЗА”

Георги Петров Йорданов

-

“ЗА”

Десислава Ивелинова Вълчева

-

“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

Ивайло Стилиянов Иванов

-

“ЗА”

Мартин Борисов Леков

-

“ЗА”

Николай Борисов Николов

-

“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

Николай Живков Атанасов

-

“ЗА”

Решат Назиф Юзеир

-

“ЗА”
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Татяна Трифонова Петкова

-

“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

Цвета Иванова Кочанова

-

“ЗА”

Р Е Ш Е Н И Е № 837
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, във връзка с чл. 140, ал. 5 от Закона за
публичните финанси, чл. 9, ал. 3 от Закона за общинския дълг и чл. 44 от Наредбата за
условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местни дейности за следващите три
години и за съставяне, приемане, изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на Община
Каспичан, Общински съвет Каспичан приема отчета за изпълнението на бюджета на Община
Каспичан за 2014г., както следва:
3. Приема отчета за изпълнение на бюджета на Община Каспичан за 2014г., както
следва:
3.1. ПО ПРИХОДА, в т.ч.:
5 221 837лв.
За делегирани от държавата дейности:
3 115 806лв.
За местни дейности:
2 106 031лв.
/разпределени по параграфи, съгласно Приложения № 1-А; 1-Б; 1-В/
3.2. ПО РАЗХОДА, в т.ч.:
5 221 837лв.
За делегирани от държавата дейности:
3 115 806лв.
За местни дейности:
1 992 904лв.
За дофинансиране на делегирани от държавата дейности със
собствени приходи:
113 127лв.
/разпределени по функции, дейности и видове разходи, съгласно Приложения № 2-А; 2-Б;
2-В/.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и във връзка с чл. 27, ал. 4 от ЗМСМА от
общо гласували 13 съветника, с 2 гласа “ЗА”, 5 гласа “ПРОТИВ” и 6 гласа “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”,
Общински съвет прие, както следва:
Яна Христова Ненова

-

“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

Александър Райков Александров

-

“ЗА”

Борислав Дочев Йорданов

-

“ПРОТИВ”

Георги Димитров Георгиев

-

“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

Георги Петров Йорданов

-

“ПРОТИВ”

Десислава Ивелинова Вълчева

-

“ПРОТИВ”

Ивайло Стилиянов Иванов

-

“ПРОТИВ”

Мартин Борисов Леков

-

“ПРОТИВ”

Николай Борисов Николов

-

“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

Николай Живков Атанасов

-

“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

Решат Назиф Юзеир

-

“ЗА”

Татяна Трифонова Петкова

-

“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

Цвета Иванова Кочанова

-

“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
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Р Е Ш Е Н И Е № 838
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, във връзка с чл. 140, ал. 5 от Закона за
публичните финанси, чл. 9, ал. 3 от Закона за общинския дълг и чл. 44 от Наредбата за
условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местни дейности за следващите три
години и за съставяне, приемане, изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на Община
Каспичан, Общински съвет Каспичан приема отчета за изпълнението на бюджета на Община
Каспичан за 2014г., както следва:
4. Не приема отчета за изпълнение на поименния списък за капиталови разходи за 2014г. –
по обекти и източници на финансиране, съгласно Приложение № 4

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и във връзка с чл. 27, ал. 4 от ЗМСМА от
общо гласували 13 съветника, с 11 гласа “ЗА”, без “ПРОТИВ” и 2 гласа “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”,
Общински съвет прие, както следва:
Яна Христова Ненова

-

“ЗА”

Александър Райков Александров

-

“ЗА”

Борислав Дочев Йорданов

-

“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

Георги Димитров Георгиев

-

“ЗА”

Георги Петров Йорданов

-

“ЗА”

Десислава Ивелинова Вълчева

-

“ЗА”

Ивайло Стилиянов Иванов

-

“ЗА”

Мартин Борисов Леков

-

“ЗА”

Николай Борисов Николов

-

“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

Николай Живков Атанасов

-

“ЗА”

Решат Назиф Юзеир

-

“ЗА”

Татяна Трифонова Петкова

-

“ЗА”

Цвета Иванова Кочанова

-

“ЗА”

Р Е Ш Е Н И Е № 839
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, във връзка с чл. 140, ал. 5 от Закона за
публичните финанси, чл. 9, ал. 3 от Закона за общинския дълг и чл. 44 от Наредбата за
условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местни дейности за следващите три
години и за съставяне, приемане, изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на Община
Каспичан, Общински съвет Каспичан приема отчета за изпълнението на бюджета на Община
Каспичан за 2014г., както следва:
5. Приема отчета за изпълнение на средствата от ЕС на Община Каспичан за 2014г.,
съгласно Приложение № 5
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На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и във връзка с чл. 27, ал. 4 от ЗМСМА от
общо гласували 13 съветника, с 10 гласа “ЗА”, без “ПРОТИВ” и 3 гласа “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”,
Общински съвет прие, както следва:
Яна Христова Ненова

-

“ЗА”

Александър Райков Александров

-

“ЗА”

Борислав Дочев Йорданов

-

“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

Георги Димитров Георгиев

-

“ЗА”

Георги Петров Йорданов

-

“ЗА”

Десислава Ивелинова Вълчева

-

“ЗА”

Ивайло Стилиянов Иванов

-

“ЗА”

Мартин Борисов Леков

-

“ЗА”

Николай Борисов Николов

-

“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

Николай Живков Атанасов

-

“ЗА”

Решат Назиф Юзеир

-

“ЗА”

Татяна Трифонова Петкова

-

“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

Цвета Иванова Кочанова

-

“ЗА”

Р Е Ш Е Н И Е № 840
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, във връзка с чл. 140, ал. 5 от Закона за
публичните финанси, чл. 9, ал. 3 от Закона за общинския дълг и чл. 44 от Наредбата за
условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местни дейности за следващите три
години и за съставяне, приемане, изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на Община
Каспичан, Общински съвет Каспичан приема отчета за изпълнението на бюджета на Община
Каспичан за 2014г., както следва:
6. Приема отчета за състоянието на общинския дълг за 2014г., съгласно Приложение № 6
и утвърждава остатъка към 31.12.2014г. в размер на 416 989,00 лева

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.03.2015г.
Отношение взеха:
Яна Ненова – Председател на ОбС - “В изпълнение на Плана за дейността на Общински съвет
Каспичан за месец април, е внесен отчета за касовото изпълнение на бюджета на общината към
31.03.2015г. Докладната беше разгледана на заседанията на трите комисии, да чуем тяхното
становище.”
Георги Йорданов - съветник – “На заседанието на Икономическа комисия разгледахме отчета за
изпълнението на бюджета за първото тримесечие, приемаме го с 5 гласа „за”.”
Ивайло Иванов – съветник – “Комисия по ТСУТ също приемаме отчета с 3 гласа „за“.”
Борислав Дочев - съветник – “На заседанието на Социалната комисия разгледахме отчета за
изпълнението на бюджет за първото тримесечие. Коментираха се обектите по капиталовата
програма на общината, изпълнени и разплатени през първото тримесечие. Не приемаме отчета с 1
глас „за” и 4 гласа „въздържал се”.”
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На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и във връзка с чл. 27, ал. 4 от ЗМСМА от
общо гласували 13 съветника, с 13 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”

Мартин Борисов Леков

-

“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 № 841
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински съвет Каспичан приема Отчета за
касово изпълнение на бюджета на Община Каспичан за периода 01.01.2015г. – 31.03.2015г.,
както следва:
1. Отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община Каспичан към 31.03.2015г.:
1.1. ПО ПРИХОДА, в т.ч.:
- 1 297 629 лв.
За делегирани от държавата дейности
- 856 800 лв.
За местни дейности
- 440 829 лв.
/разпределени по параграфи, съгласно Приложение № 1/;
1.2. ПО РАЗХОДА, в т.ч.:
- 1 297 629 лв.
За делегирани от държавата дейности
- 856 800 лв.
За местни дейности
- 415 149 лв.
За дофинансиране на делегирани от държавата
дейности със собствени приходи
- 25 680 лв.
/разпределени по функции, дейности и видове разходи, съгласно Приложение № 2/

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и във връзка с чл. 27, ал. 4 от ЗМСМА от
общо гласували 13 съветника, с 10 гласа “ЗА”, без “ПРОТИВ” и 3 гласа “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”,
Общински съвет прие, както следва:
Яна Христова Ненова

-

“ЗА”

Александър Райков Александров

-

“ЗА”

Борислав Дочев Йорданов

-

“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
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Георги Димитров Георгиев

-

“ЗА”

Георги Петров Йорданов

-

“ЗА”

Десислава Ивелинова Вълчева

-

“ЗА”

Ивайло Стилиянов Иванов

-

“ЗА”

Мартин Борисов Леков

-

“ЗА”

Николай Борисов Николов

-

“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

Николай Живков Атанасов

-

“ЗА”

Решат Назиф Юзеир

-

“ЗА”

Татяна Трифонова Петкова

-

“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

Цвета Иванова Кочанова

-

“ЗА”

Р Е Ш Е Н И Е № 842
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински съвет Каспичан приема Отчета за
касово изпълнение на бюджета на Община Каспичан за периода 01.01.2015г. – 31.03.2015г.,
както следва:
2. Отчет за касовото изпълнение на средствата от Европейския съюз на бенефициент
Община Каспичан за периода 01.01.2015г. – 31.03.2015г., /съгласно Приложение № 3/

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и във връзка с чл. 27, ал. 4 от ЗМСМА от
общо гласували 13 съветника, с 6 гласа “ЗА”, без “ПРОТИВ” и 7 гласа “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”,
Общински съвет прие, както следва:
Яна Христова Ненова

-

“ЗА”

Александър Райков Александров

-

“ЗА”

Борислав Дочев Йорданов

-

“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

Георги Димитров Георгиев

-

“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

Георги Петров Йорданов

-

“ЗА”

Десислава Ивелинова Вълчева

-

“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

Ивайло Стилиянов Иванов

-

“ЗА”

Мартин Борисов Леков

-

“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

Николай Борисов Николов

-

“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

Николай Живков Атанасов

-

“ЗА”

Решат Назиф Юзеир

-

“ЗА”

Татяна Трифонова Петкова

-

“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

Цвета Иванова Кочанова

-

“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
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Р Е Ш Е Н И Е № 843
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински съвет Каспичан приема Отчета за
касово изпълнение на бюджета на Община Каспичан за периода 01.01.2015г. – 31.03.2015г.,
както следва:
3. Не приема отчет за изпълнение на капиталовите разходи на Община Каспичан към
31.03.2015г., /по обекти и източници на финансиране, съгласно Приложение № 4/

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
УТВЪРЖДАВАНЕ НА РАЗХОДИТЕ ЗА КОМАНДИРОВКИ НА КМЕТА НА ОБЩИНАТА ЗА
ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2015г.
Отношение взеха:
Яна Ненова – Председател на ОбС - “В изпълнение на Плана за дейността на Общински съвет
Каспичан за месец април, е внесена докладна за утвърждаване разходите за командировки в
страната на Кмета на общината за четвъртото тримесечие на 2014г. и първото тримесечие на
2015г.. Докладната беше разгледана на заседанията на трите комисии, да чуем тяхното
становище.”
Георги Йорданов - съветник – “Икономическа комисия разгледахме докладната, коментирахме
внесеното предложение за разглеждане на двата отчетни периода, становището на комисията е, че
внесената докладна записка не е коректна и съобразена с изискванията на Наредбата за
командировките в страната. По тази причина не приемаме предложението за утвърждаване на
разходите за командировки с 5 гласа „въздържал се”.”
Ивайло Иванов – съветник – “Комисия по ТСУТ заседавахме съвместно с Икономическа
комисия, коментарите бяха същите, становището ни е същото, с 3 гласа „въздържал се” не
приемаме предложението за утвърждаване на разходите за командировки.”
Борислав Дочев - съветник – “Социалната комисия разгледахме предложението по докладната,
комисията го прие с 4 гласа „за” и 1 глас „въздържал се”.”
Яна Ненова – Председател на ОбС - “Становището на юриста гласи: ”На първо място има
разминаване между наименованието на точката в дневния ред и наименованието на докладната
записка внесена от Кмета на общината. Препоръчвам преди гласуване на дневния ред да се обсъди
коректния текст. Внесения материал касае два отчетни периода, а именно четвърто тримесечие на
2014г. и първо тримесечие на 2015г. разделени в две точки на едно решение. Ясно се вижда
разликата по т. 1 на решението в подточка 1, 2, 5 със точки 3 и 4 – в следния смисъл. Когато
командировката е за 2 дни изплатената сума е в размер на 10 лв. на ден, което противоречи на
размерите по чл. 19, ал. 1 от Наредбата. Когато командировката е повече от два дни размера на
командировъчните е 20 лв. на ден. По аналогичен начин са изплатени средствата за командировка
по т. 2 от предложения проект за решение. Поради изложените мотиви препоръчвам на
общинските съветници да не гласуват така внесения материал по т. 1 и т. 2 от проекта на решение.
Ако нямате въпроси предлагам да преминем към гласуване.”

По предложение на Председателя на Общинския съвет от общо присъствалите 13
съветника с 13 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. 6 от ЗМСМА и във връзка с чл. 27, ал. 4 от ЗМСМА от
общо гласували 13 съветника, с 4 гласа “ЗА”, без “ПРОТИВ” и 9 гласа “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”,
Общински съвет прие, както следва:
Яна Христова Ненова

-

“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

Александър Райков Александров

-

“ЗА”

Борислав Дочев Йорданов

-

“ЗА”

Георги Димитров Георгиев

-

“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

Георги Петров Йорданов

-

“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

Десислава Ивелинова Вълчева

-

“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

Ивайло Стилиянов Иванов

-

“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

Мартин Борисов Леков

-

“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

Николай Борисов Николов

-

“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

Николай Живков Атанасов

-

“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

Решат Назиф Юзеир

-

“ЗА”

Татяна Трифонова Петкова

-

“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

Цвета Иванова Кочанова

-

“ЗА”

Р Е Ш Е Н И Е № 844
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 приема предложението относно
утвърждаване на разходите за командировките на Кмета на общината за четвъртото
тримесечие на 2014г. и първото тримесечие на 2015г.

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЕЙНОСТТА И ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА
МИГ НОВИ ПАЗАР – КАСПИЧАН ПРЕЗ 2014г.
Отношение взеха:
Яна Ненова – Председател на ОбС - “Информацията за дейността и финансовото състояние на
МИГ Нови пазар – Каспичан през 2014г. изискахме от Изпълнителния директор на МИГ-а. Тя
беше разгледана на заседанията на трите комисии, да чуем тяхното становище.”
Георги Йорданов - съветник – “Икономическа комисия разгледахме информацията приемаме я
с 5 гласа „за“.”
Ивайло Иванов – съветник – “Комисия по ТСУТ заседавахме съвместно с Икономическа
комисия с 3 гласа „за” приемаме отчета.”
Борислав Дочев - съветник – “На заседанието на Социалната комисия приемаме информация с
5 гласа „за”.”
Николай Найденов – Кмет на кметство с.Върбяне – “Моят въпрос е какво се случва с проекта
на НЧ „Васил Левски – 1927” на село Златна нива. Защо такива малки проекти на стойност около
10 хиляди лева, остават в резерв и не получават финансиране, а се финансират проекти от
порядъка на 200-300 хил. лева? Защо проекти със социална значимост остават в резерв и
евентуално финансиране за новия програмен период, мисля, че Стратегията Ви е сбъркана.“
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Надежда Неделчева – Изпълнителен директор на МИГ Нови пазар - Каспичан – “Проектните
предложения се оценяват и класират от комисия за избор на проекти към МИГ-а. Проекта на
читалището в село Златна нива, съм го правила аз, като според изискванията на мярката се наложи
да го преработим. Не мога категорично да кажа каква е причината проекта да остане в резерв, но
няма процедури за резервните проекти, ако останат неусвоени средства по стратегията да получат
възможност да бъдат финансирни. Предполагам, че те ще бъдат преработени и входирани през
следващия програмен период. Открихме пропуските в Стратегията на МИГ-а още при първия
прием на проектни предложения, поискахме от Министерство на земеделието и храните да
направим промяна в Стратегията, не те не позволиха. Заложените в стратегията дейности сега са
насочени към финансиране на проекти на малкия и среден бизнес, земеделието и читалищата.”
Георги Йорданов - съветник – “Като препоръка към екипа на МИГ-а, който ще работи по
новата Стратегия през следващия програмен период, да бъдат съобразени мерките, които ще бъдат
заложени в нея, дейностите да бъдат насочени към обществено значими и със социална
насоченост проекти.”

По предложение на Председателя на Общинския съвет от общо присъствалите 13
съветника с 13 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 13 съветника, с 13 гласа “ЗА”, без “ПРОТИВ” и без “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”,
Общински съвет прие, както следва:
Р Е Ш Е Н И Е № 845
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА Общински съвет Каспичан приема за
сведение информацията за дейността и финансовото състояние на МИГ Нови пазар – Каспичан
през 2014г.

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗГОТВЕНИ, ПРИЕТИ И ОДОБРЕНИ ПРОЕКТИ И УСВОЕНИ СРЕДСТВА
ОТ ПРОГРАМИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ
Отношение взеха:
Яна Ненова – Председател на ОбС - “Информацията за изготвени, приети и одобрени проекти
и усвоени средства от програмите на Европейските фондове е внесена на днешното заседание в
изпълнение на Плана за дейността на Общински съвет. Тя беше разгледана на заседанията на
трите комисии, да чуем тяхното становище.”
Георги Йорданов - съветник – “На заседанието на Икономическа комисия разгледахме
информацията. Коментарите основно бяха във връзка с дейностите по проект “Рехабилитация на
начално училище в с. Косово и превръщането му в читалище библиотека“, проблемите и
сроковете за изпълнението му. Предвид коментарите и дебатите, комисията не прие
информацията с 2 гласа „за“, 2 гласа „против“ и 1 глас „въздържал се“.”
Ивайло Иванов – съветник – “Комисия по ТСУТ заседавахме съвместно с Икономическа
комисия, становището ни е същото 1 глас „за” и 2 гласа „против“ не приехме информацията.”
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Борислав Дочев - съветник – “На заседанието на Социалната комисия по същия начин,
коментарите основно бяха по проекта в село Косово, проблемите с документацията, закъснението
в сроковете за изпълнението на предвидените дейности по проекта. С изненада разбрахме, че
въпреки всички проблеми и официалния отказ на ДФЗ да финансира проекта, г-жа Недева е
стартирала процедурата. Комисията с 5 гласа „портив“ не прие информацията.”
инж.Магдалена Боева – специалист „ЕПП“ – “На заседанията на трите комисии подробно
обясних проблемите по този проект. Сега за тези, които не присъстваха, накратко ще кажа, че този
проект е проблемен още от самото начало. През 2012г. е подаден като проектно предложение
„Реконструкция на спортна площадка, находяща се в град Плиска и Рехабилитация на начално
училище в село Косово и превръщането му в читалище и библиотека“. Частта от проекта за
спортната площадка в гр.Плиска е отхвърлена поради недопустимост по мярката. По
документацията в частта за село Косово е имало проблеми още при подаването в МИГ-а.
Пропуските и несъответствията са отстранени и той е подаден в ДФЗ. ДФЗ са отказали да
финансират проекта предвид неизрядната документация. Тук искам да кажа, че проектното
предложение със всички необходими документи, КСС-та, справки и друга информация е
изготвено от проектанска фирма и консултанти, с които не работим добре. Няколкократно съм
уведомявала г-жа Недева, че няма комуникация и имаме проблеми с консултантите, но въпреки
това, тя настоя да им бъдат платени сумите по сключения вече договор със тях. Общата сума е в
размер на 15 000лв., които са от общинския бюджет и ще останат за наша сметка, защото
становището на ДФЗ е, че проекта е порочен и отказват да го финансират. Въпреки, техния отказ
ние – имам предвид г-жа Недева, обжалва процедурата, и те казаха, че можем го направим със
собствени средства, като при добро изпълнение и усигуряване на 5 години устойчивост ще бъдат
възстановени сумите напълно по договорите за СМР дейности и доставки. По консултантските и
проектантските договори ще бъдат възстановени частично сумите от ДФЗ. Срока за приключване
на проекта е зададен 31 май, след като г-жа Недева настоя, въпреки всички проблеми с
документацията проекта да се реализира, с анекс поискахме удължаване срока на договора.
Крайния срок за приключване на всички дейности – процедури по ЗОП, избор на изпълнител,
ремонтни дейности, въвеждане на обекта в експлоатация – Акт № 16, както и отчитане на цялата
документация по проекта е 15-ти юли. Мисля, че за този период няма как да бъдат извършени
всички дейности, т.е. по-добре е да спрем проекта на този етап, като аз ще направя всичко
възможно да искам ДФЗ да възстановят частично или напълно средствата в размер на 15 000 лв.,
които сме платили с общински средства, вместо да изпълним с общински средства проект на обща
стойност 80 000 лв. с ДДС, които ДФЗ няма да възстанови. Накрая искам да кажа, че екипа по
проекта е подал писменно отвод в това число аз също, и в момента движа документацията до
тогава докато има екип на когото да я предам. Другия служител в Общинска администрация
отговарящ за проекта, е юриста – в частта за публикуване на обществената поръчка. Искам да
кажа, че свалянето на проекти не е в мой интерес, при положение, че аз отговарям за проектите,
нито в интерес на общината, но изпълнението на проекта в село Косово ще е в тежест на
общината, като средства за изпълнението му, а напрактика той не е добър.”
Милена Недева – Кмет на Община Каспичан – “Проекта в село Косово искам да бъде
реализиран защото хората там го заслужават, искам във всяко населено място нещо да се прави.
Не съм съгласна, че при най-малкия проблем или трудност трябва да се отказваме. Освен това
неизпълнението на проекта ще доведе до неизпълнение Стратегията на МИГ-а. Затова взех
решение да стартират дейностите по проекта и да бъдат публикувани обществените поръчки по
ЗОП в последния момент защото беше последния ден на крайния срок, но ако вземете решение да
прекратим процедурата по ЗОП, напрактика да спрем проекта, ще се съобразя с вашето решение.“
Десислава Вълчева – съветник – “Като член на Управителния съвет на МИГ-а искам да кажа, че
неизпълнението на този проект по никъкъв начин няма да се отрази на изпълнението на
Стратегията на МИГ-а. Освен това не съм съгласна, че този проект трябва да се спре с наше
решение.“
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Борислав Дочев – съветник – “Подкрепям това, което г-жа Вълчева каза. Ние не сме взели
решение проекта да се изпълнява въпреки, че е проблемен, затова не мисля, че трябва ние да
служим като оправдание, че дейностите няма да се случат. Щом като еднолично сте взели
решение за стартиране на процедурата по проекта, Вие г-жо Недева ще вземете решение какво да
правите от тука нататък. Искам да се протоколира становището на всички съветници, че ние
категорично не сме съгласни този проект да се реализира.”

По предложение на Председателя на Общинския съвет от общо присъствалите 13
съветника с 13 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 13 съветника, без “ЗА”, 1 глас “ПРОТИВ” и 12 гласа “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”,
Общински съвет прие, както следва:
Р Е Ш Е Н И Е № 846
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА Общински съвет Каспичан не приема
информацията за изготвени, приети и одобрени проекти и усвоени средства от програмите на
Европейските фондове

ПО ШЕСТА 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:
Яна Ненова – Председател на ОбС - “Отчета за дейностите по поддържането на пътищата при
зимни условия и състоянието на общинската инфраструктура – улици, пътища, комуникации е
внесен на днешното заседание в изпълнение на Плана за дейността на Общински съвет. Отчета
беше разгледан на заседанията на трите комисии, да чуем становището им.”
Георги Йорданов - съветник – “На заседанието на Икономическа комисия разгледахме и
обсъдихме отчета. Коментираха се несъответствията в подадената информация, изказаха се
мнения, че така изготвения отчет е повърхностен, като цяло комисията с 3 гласа „за“ и 2 гласа
„въздържал се“ прие отчета. Моят въпрос е за какви дейности свързани с зимната поддръжка в
град Каспичан са изразходвани 4 103лв. при положение, че тази година нямаше сняг?”
Ивайло Иванов – съветник – “Комисия по ТСУТ заседавахме съвместно с Икономическа
комисия с 3 гласа „за” приемаме отчета.”
Борислав Дочев - съветник – “На заседанието на Социалната комисия разгледахме отчета,
приемаме го с 5 гласа “за”.”
Милена Недева – Кмет на Община Каспичан – “В отговор на г-н Йорданов по отношение на
изразходваните средства искам да кажа, че са извършени дейности по опесъчаване на пътя
гр. Каспичан – с.Каспичан. Не е имало снеговалеж, но през зимния период имаше заледени
участъци и с цел предотвратяване на ПТП беше извика техника, която опесъчи целия път.”
Аспарух Рангелов – Кмет на кметство с.Каспичан - “По моя молба и подаден сигнал на два
пъти бе необходимо специализираните автомобили на фирмата да опесъчат целия път от град
Каспичан – село Каспичан и село Могила, с цел предотвратяване на ПТП.”

16

Николай Атанасов - съветник – “Моят въпрос е как ще се реши проблема с недостига и липсата
на вода във висока зона на града, при положение, че и в момента има проблем с това, какви мерки
взема общината за решаването му?”
Милена Недева – Кмет на Община Каспичан – “Поради остарялата и амортизирана
водопроводна мрежа, често има аварии по нея, и както виждате в отчета загубите са около 80%. За
съжаление общината не може предприеме мерки по отношение на проблема със водоподаването
във висока зона в града. Ние само уведомяваме „В и К – Шумен“ за проблема, но те са органа
който може да предприеме мерки за решаването му. Друг проблем е, че не възстановяват уличната
настилка след извършени от тях разкопавания по нея, а частично запълват определени дупки.
Изпратили сме пълен списък на повредените участъци от уличната мрежа за възстановяване след
извършване на ремонти по аварии, от тях към настоящия момент са ремонтирани 143 кв.м..”
Николай Николов - съветник – “Искам отново да обърна внимание на проблема с участъка от
пътя Каспичан – ЖП гара Каспичан – Могила, като след село Могила участъка от пътя е проходим
само с високопроходима техника и ако не се вземат спешни мерки, съществува опасност от
прекъсване на пътя. Въпросът ми е какви мерки се вземат и кой е отговорен, и моля за следващото
заседание да бъде предоставена информация. Защото ако допуснем прекъсване на пътя за село
Марково и село Косово трябва да минаваме през гр. Провадия. Нека да бъде сформирана комисия
която да направи преценка на ситуацията, предлагам най-засегнатите участъци да се запълнят с
трошено – каменна настилка ако няма възможност да се положи асфалтова. Но трябва да се вземат
спешни мерки преди пътя да се разруши напълно.”

По предложение на Председателя на Общинския съвет от общо присъствалите 13
съветника с 13 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 13 съветника, 13 гласа “ЗА”, без “ПРОТИВ” и без “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”,
Общински съвет прие, както следва:
Р Е Ш Е Н И Е № 847
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

ПО СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЧИТАЛИЩАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАСПИЧАН,
ОСЪЩЕСТВЕНИТЕ ЧИТАЛИЩНИ ДЕЙНОСТИ И ИЗРАЗХОДВАНИТЕ ОТ
БЮДЖЕТА СРЕДСТВА ПРЕЗ 2014г.
Отношение взеха:
Яна Ненова – Председател на ОбС - “В изпълнение на Плана за дейността на Общински съвет
за месец април е внесен отчет за дейността на читалищата на територията на общината.
Материалите бяха разгледани на заседанието на трите комисии, и преди да чуем тяхното
становище ще зачета становището на юриста, а именно: В правната регламентация на чл. 26, ал. 2
от Закона за народните читалища се коментира отчета и дейността на народно читалище като
самостоятелно юридическо лице. В проекта за решение предложен от вносителя – кмета на
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община Каспичан се предлага общо гласуване с едно решение за всички читалища без поименното
им изброяване. В същото време не е предложен на вниманието на общинските съветници обобщен
доклад, а са приложени отчети на читалищата от община Каспичан. Поради това предлагам
общинския съвет да вземе или отделни решения за всяко народно читалище представило отчет,
или да изброи в решението читалищата чиито отчет приема“. Материалите бяха разгледани на
заседанията на трите комисии, да чуем тяхното становище.”
Георги Йорданов - съветник – “На заседанието на Икономическа комисия разгледахме и
обсъдихме внесените материали. Във връзка с изразеното становище на юриста на общински
съвет комисията предлага да се изброят в решението поименно читалищата, чиито отчет се
приема. Като цяло комисията приема отчетите на читалищата с 5 гласа „за“.”
Ивайло Иванов – съветник – “Комисия по ТСУТ заседавахме съвместно с Икономическа
комисия, също с 3 гласа „за” приемаме отчетите на читалищата.”
Борислав Дочев - съветник – “На заседанието на Социалната комисия също разгледахме
внесените отчети на читалищата, приемаме ги с 5 гласа “за”.”
Яна Ненова – Председател на ОбС - “Ако нямате въпроси по внесените материали, по
предложение на Икономическа комисия в проекта за решение ще допълним имената на
читалищата, чиито отчет приемаме. Който е съгласен моля да гласува.”

По предложение на Председателя на Общинския съвет от общо присъствалите 13
съветника с 13 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 13 съветника, с 13 гласа “ЗА”, без “ПРОТИВ” и без “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”,
Общински съвет прие, както следва:
Р Е Ш Е Н И Е № 848
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА Общински съвет Каспичан приема отчет за
дейността на читалищата - НЧ „Пробуда – 1928“ гр. Каспичан, НЧ “Просвета – 1911“
гр. Плиска, НЧ „Каменен стълб – 1888“ с. Кюлевча, НЧ „Просвета – 1874“ с. Могила, НЧ
„Освобождение – 1904“ кв. Калугерица, НЧ „Христо Ботев – 1892“ с. Каспичан, НЧ „Васил
Левски – 1924“ с. Върбяне НЧ „Васил Левски – 1927“ с. Златна нива, на територията на Община
Каспичан осъществените читалищни дейности и изразходваните от бюджета средства през
2014г.

ПО ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА 2014г. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ
ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 2014-2020г. НА ОБЩИНА КАСПИЧАН, ИЗГОТВЕН КЪМ 30.03.2015г.
Отношение взеха:
Яна Ненова – Председател на ОбС - “Годишния доклад за изпълнението на общинския план за
развитие 2014 – 2020г. на община Каспичан беше разгледан на заседанията на трите комиси.
Отново по този материал има забележки юриста на Общински съвет, изразени писменно в
становището, а именно: “Отбелязвам за коректност на решението, че месец март 2015г. има 31
дена. Не става ясно единствено, кой служител от кой отдел на Община Каспичан е изготвил
предложения материал за гласуване. Това поставя под съмнение доколко се работи в общинска
администрация по изпълнението на Общинския план за развитие“. Да чуем становището на
комисиите.”
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Георги Йорданов - съветник – “На заседанието на Икономическа комисия разгледахме и
обсъдихме годишния доклад, като цяло го приемаме с 5 гласа „за“. Въпросите бяха във тази
връзка - кой е изготвил доклада и защо не е подписан документа.”
Ивайло Иванов – съветник – “Комисия по ТСУТ заседавахме съвместно с Икономическа
комисия, въпросите бяха същите, с 3 гласа „за” приемаме доклада.”
Борислав Дочев - съветник – “Социалната комисия също, приемаме годишния доклад с 5 гласа
“за”.”
инж.Магдалена Боева – специалист „ЕПП“ – „ Годишния доклад за изпълнението на общинския
план за развитие 2014 – 2020г. на община Каспичан е внесен за разглеждане и приемане от
Общински съвет, във връзка с писмо от Областен управител. Срока за приемане и изпращане на
решението на Общински съвет беше до края на месец март. Предвид това, ми беше възложено да
събера цялата информация необходима за изготвянето му, и да я обобщя. През месец февруари
изисках от всички колеги да представят доклади по изпълнение на дейностите заложени в
общинския план, след което готовия документ предадох на секретаря на общината за съгласуване.
Съгласуван документа ми се предаде в началото на месец април и по тази причина не беше внесен
на заседанието на общински съвет през месец март и не бе спазен срока поставен от областния
управител. Писменно уведомих Областна администрация за предстоящото разглеждане и
приемане от общински съвет, след което своевременно ще бъде изпратено решението в Областна
управа. След като годишния доклад беше съгласуван от секретаря на общината, подготвих и
подписах докладната записка и доклада също, и ги предадох на г-жа Недева за подпис. Внесения
материал на днешното заседание не е подписан, защото са правени редакции и корекция на
документа, за които аз незнам, като корекциите са правени тогава когато бях в болница. Не съм
информирана за направените промени и няма как да се подпиша на документ, с който не съм
запозната.”
Яна Ненова – Председател на ОбС - “Ако нямате въпроси към инж.Боева предлагам да
преминем към гласуване, като за коректност на решението, променяме датата на 31 март, моля да
гласуваме.”

По предложение на Председателя на Общинския съвет от общо присъствалите 13
съветника с 13 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 13 съветника, с 12 гласа “ЗА”, без “ПРОТИВ” и 1 глас “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”,
Общински съвет прие, както следва:
Р Е Ш Е Н И Е № 849
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМ, във връзка с чл. 24, т. 4 от Закона за
регионалното развитие, Общински съвет Каспичан одобрява Годишен доклад за наблюдение на
изпълнението на Общинския план за развитие на Община Каспичан за 2014 година
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ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ПРИЕМАНЕ НА ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ДЕТЕТО – 2015г.
Отношение взеха:
Яна Ненова – Председател на ОбС - “Във връзка с изискванията на Закона за закрила на детето
и изпълнение на Общинската стратегия за детето е внесена Общинска програма за детето – 2015г.
Програмата беше разгледана на заседанията на трите комисии, да чуем тяхното становище.”
Борислав Дочев - съветник – “На заседанието на Социалната комисия разгледахме и обсъдихме
предложената програма, имаше въпроси и коментари, като цяло приемаме програмата с 5 гласа
“за”.
Георги Йорданов - съветник – “Икономическа комисия разгледахме общинската програма за
детето с 5 гласа „за“ приемаме.”
Ивайло Иванов – съветник – “Комисия по ТСУТ заседавахме съвместно с Икономическа
комисия, също с 3 гласа „за” приемаме програмата.”
Яна Ненова – Председател на ОбС - “Предлагам да преминем към гласуване като уточнявам,
че препоръката на юриста на Общински съвет е, в решението да бъде изписано наименованието на
целия закон, тъй като с тази абриавитура има и друг.”

По предложение на Председателя на Общинския съвет от общо присъствалите 13
съветника с 13 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 13 съветника, с 13 гласа “ЗА”, без “ПРОТИВ” и без “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”,
Общински съвет прие, както следва:
Р Е Ш Е Н И Е № 850
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, във връзка с чл. 6а, ал. 1, ал. 2, ал. 4, т. от
Закона за закрила на детето и Общинската стратегия за детето 2008 – 2018г., Общински
съвет Каспичан приема Общинска програма за детето – 2015г.

ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ДОКЛАДНИ
По 10.1 точка от дневния ред - Докладна записка № ВОС - 83/27.03.2015г. от Борислав Дочев –
съветник, относно именуване на централния площад на село Каспичан
Отношение взеха:
Яна Ненова – Председател на ОбС - “Във връзка с депозирана докладна записка от колегата
Борислав Дочев, относно именуване на площада в село Каспичан изисках информация от отдел
“ТСУ“ на общинска администрация, скица за местоположението на обекта, именуван ли е и има
ли друг общински обект с предложеното от г-н Дочев име. Също така изисках писменно
становището на кмета на село Каспичан. Преди да чуем становището на комисиите ще зачета
становището на юриста по тази докладна: “в проекта за решение предложен от общинския
съветник няма предложена правната регламентация. Освен това в много от наредбите на
общинските съвети, касаещи именуването на улици, площади и др. „Наименованията се дават
съобразно характера, мястото и значението на всеки конкретен обект и са свързани с имена на
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хора, исторически събития, открития от различни области на човешките познания, творения на
природата и др.” От докладната записка не става ясно как и защо точно това име се предлага на
площада на с.Каспичан. Считам, че е редно провеждането на общоселско събрание, тъй като този
въпрос е от изключителната компетентност на жителите на селото и за мен не е достатъчно
становището на кмета на населеното място.“ Докладната беше разгледана и обсъдена на
заседанията на трите комисии, да чуем тяхното становище.”
Георги Йорданов - съветник – “Икономическа комисия разгледахме предложението по
докладната. Коментарите бяха, че към докладната записка липсва протокол от проведено
общоселско събрание тъй като този въпрос е от изключителната компетентност на жителите на
селото. Комисията изискахме за сесийното заседание да бъде представен такъв протокол.
Коментира се и предложеното име за именуване на площада, тъй като от докладната записка не
става ясно как и защо точно това име се предлага на площада на с.Каспичан. Предвид тези
коментари с 5 гласа „въздържал се” не приемаме предложението.”
Ивайло Иванов – съветник –“Комисията по ТСУТ заседавахме с Икономическа комисия,
коментарите бяха същите, не приемаме предложението по докладната с 1 глас „против” и 2 гласа
„въздържал се”.”
Борислав Дочев - съветник – “На заседанието на Социална комисия коментарите бяха същите с
3 гласа „за” и 2 гласа „въздържал се” комисията прие предложението по докладната. Като
вносител искам да кажа, че името „Чушмелий“ е старо българско име, и означава „чешма“. Идеята
за именуване на площада в село Каспичан възникна при посещението на делегацията от село
Криничное, Украйна, във връзка с подписване на споразумение за сътрудничество между село
Каспичан, село Невша и село Криничное. Както знаете населението на село Криничное е от хора,
които са се изселили преди 200 години от село Каспичан. Въпреки годините и това, че на два пъти
са се местили, те са именували новосъздаденото село с името „Чушмелий“. При последното
преселване в Украйна са именували селото Криничное. При посещението им през 2014 година,
делегацията посети и село Каспичан и се срещнаха с няколко човека, като на тази среща бе дадена
идея и приета от присъстващите много добре. Предвид това, че въпреки многото години, които са
минали откакто са се изселили, хората от село Криничное за съхранили българския език и обичаи.
Мисля, че е добра идея да именуваме площада в село Каспичан с името „Чушмелии“.”
Аспарух Рангелов – Кмет на Кметство с.Каспичан – “В допълнение на г-н Дочев искам да кажа,
че тогава когато възникна идеята за именуване на площада, на срещата присъстваха и хора от
селото, т.е. една част от тях са запознати и съгласни. Във връзка със служебни ангажименти нямах
време да направя общоселско събрание и да представя протокол от събранието за заседанието на
Общински съвет. Становището ми е изцяло положително и предлагам да подкрепите
предложението.”
Яна Ненова – Председател на ОбС - “Ако нямате други въпроси предлагам да преминем към
гласуване. Моето предложение е докладна записка № ВОС - 83/27.03.2015г. от Борислав Дочев,
относно именуване на централния площад на село Каспичан да се гласува поименно. Който е
съгласен моля да гласува.“

По предложение на Председателя на Общинския съвет от общо присъствалите 13
съветника с 13 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 13 съветника, с 12 гласа “ЗА”, без “ПРОТИВ” и 1 глас “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”,
Общински съвет прие, както следва:
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Р Е Ш Е Н И Е № 851
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет Каспичан приема да се
гласува поименно по докладна записка № ВОС - 83/27.03.2015г. от Борислав Дочев, относно
именуване на централния площад на село Каспичан

Яна Ненова – Председател на ОбС - “Решението се приема. Предлагам да гласуваме
предложението по докладната, като по препоръка на юриста към проекта за решение предлагам да
допълним основанията по ЗМСМА за вземане на решение.“

По предложение на Председателя на Общинския съвет от общо присъствалите 13
съветника с 13 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 13 съветника, с 13 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”

Мартин Борисов Леков

-

“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 № 852
1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 18 от ЗМСМА, Общински съвет Каспичан именува
централния площад в село Каспичан с името „Чушмелии“
2. Дава съгласие за поставяне на паметна плоча с името и послание към поколенията
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По 10.2 точка от дневния ред- Докладна записка № ВОС - 132/08.04.2015г. от Яна Ненова –
Председател на ОбС, относно приемане на решение за опрощаване на дължими държавни
вземания /получена сума като пенсия/ на Фейзия Салиева Хасанова
Отношение взеха:
Яна Ненова – Председател на ОбС - “В деловодството на Общински съвет постъпи преписка от
Администрацията на Президента по молба на Фейзия Салиева Хасанова от с. Каспичан,
ул. „Добри Войников” № 5. В молбата си Фейзия Салиева Хасанова моли за опрощаване на
дължими държавни вземания /получена сума като пенсия/ в размер на 3277,56 от които главница
за периода от 09.04.2009г. до 30.04.201г., в размер на 2496,84лв., лихва в размер на 780,72лв. и
1099,90лв. лихва просрочие. Процедурата по опрощаване изисква да се подготвят допълнителни
документи, изисква се и мотивирано становище на Общински съвет за исканото опрощаване.
Съгласно писмото от Администрацията на Президента, от Общинска администрация беше
изискана необходимата информация за окомплектоване. Молителката е попълнила декларация, с
която дава съгласие за разкриване на информация за материалното и имотно състояние, от която е
видно, че лицето има постоянни доходи от обезщетения за безработица, не притежава движимо
или недвижимо имущество. Съжителства в едно домакинство с Ремзи Османов Хасанов – съпруг
и Тулунай Нурхан Шукрю - внук. Съгласно изисквания на Конституцията и законите в Република
България опрощаването на публични вземания е правомощие единствено на Президента на
Република България, като условие за опрощаването е липса на собственост, средства за
осигуряване на жизнен минимум и при изключително тежко материално положение. Докладната
за опрощаване на дължими държавни вземания беше разгледана на заседанията на трите комисии,
да чуем становището им.”
Борислав Дочев - съветник – “На заседанието на Социалната комисия разгледахме молбата за
опрощаване на дължимите държавни вземания, становището на комисията с 3 гласа “за” и 2 гласа
“въздържал се” е да предложи опрощаване на вземанията.”
Георги Йорданов - съветник – “Икономическа комисия разгледахме докладната, 2 гласа
“против” и 2 гласа “въздържал се” е да не предложи опрощаване на вземанията.”
Ивайло Иванов – съветник – “Комисия по ТСУТ разгледахме молбата за опрощаване на
вземанията и приложените документи, становището на комисията с 2 гласа „за” и 1 глас „против“
е да предложи опрощаване на вземанията.”
Яна Ненова – Председател на ОбС - “Предлагам да преминем към гласуване на проект за
решение, а именно: “Общински съвет Каспичан изразява мотивирано предложение, с което
предлага опрощаване на дължими държавни вземания на Фейзия Салиева Хасанова“. Който е
съгласен, моля да гласува.”

По предложение на Председателя на Общинския съвет от общо присъствалите 13
съветника с 13 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 13 съветника, с 2 гласа “ЗА”, 8 гласа “ПРОТИВ” и 3 гласа “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”,
Общински съвет прие, както следва:
Р Е Ш Е Н И Е № 853
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 9 от Указ 2773 на ДС от
23.12.1980 г. и чл. 98, т. 12 от Конституцията на Република България, Общински съвет
Каспичан изразява мотивирано предложение, с което не предлага опрощаване на дължими
държавни вземания на Фейзия Салиева Хасанова на основание чл. 98, ал. 7 от КСО – изплатено за
периода от 09.04.2009г. до 30.04.2011г., в размер на 3277,56 лв., и лихва просрочие в размер на
1099,90 лв. – лихва начислена към 12.02.2015г., съгласно разпореждане на ТД на НАП гр.Шумен
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По 10.3 точка от дневния ред- Докладна записка № ВОС - 139/16.04.2015г. от Яна Ненова –
Председател на ОбС, относно отпускане на еднократна помощ на Севда Мехмедова Мюзекяр
Отношение взеха:
Яна Ненова – Председател на ОбС - “В деловодството на Общински съвет постъпи искане за
отпускане на еднократна помощ от Севда Мехмедова Мюзекяр, от село Върбяне. Младата жена е
в тежко здравословно състояние и средствата са и необходими за предстоящо лечение.
Докладната беше разгледана на заседанията на трите комисии, да чуем тяхното становище.”
Борислав Дочев - съветник – “Социалната комисия разгледахме докладната записка и
комплекта документи към нея, с 5 гласа „за” сме за отпускане на еднократната помощ.”
Георги Йорданов - съветник – “Икономическа комисия разгледахме докладната, с 5 гласа „за”
приемаме предложението.”
Ивайло Иванов – съветник – “Комисия по ТСУТ приемаме предложението с 3 гласа „за”.”

По предложение на Председателя на Общинския съвет от общо присъствалите 13
съветника с 13 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 13 съветника, с 13 гласа “ЗА”, без “ПРОТИВ” и без “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”,
Общински съвет прие, както следва:
Р Е Ш Е Н И Е № 854
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА Общински съвет Каспичан отпуска
еднократна парична помощ в размер на 300,00 /триста/ лева на Севда Мехмедова Мюзекяр от
с. Върбяне, ул. „Хан Крум“ № 10

По 10.4 точка от дневния ред- Докладна записка № ВОС - 140/16.04.2015г. от Милена Недева
– Кмет на Община Каспичан, относно разрешение за изработване проект на ПУП – Парцеларен
план
Отношение взеха:
Яна Ненова – Председател на ОбС - “Постъпило е заявление от „Херти” АД представлявано от
Захари Захариев – Изпълнителен директор, собственик на имот № 0110068 и имот № 0110069, в
землището на гр. Плиска. Искането е за промяна на местоположението на въздушното захранващо
трасе на производствена база на „Херти“ АД, намираща се в имот № 003012. Съществуващото
ел.захранване представлява ВЕЛ 20 кV изв.“Тервел“ и ВЕЛ 20 кV изв.“Аспарух“. С
предложението се предвижда да се изгради КЕЛ 20 кV изв.“Тервел“ и КЕЛ 20 кV изв.“Аспарух“ с
общо кабелно трасе в имот № 0110068. Докладната беше разгледана на заседанията на трите
комисии, да чуем тяхното становище.”
Георги Йорданов - съветник – “Икономическа комисия разгледахме и обсъдихме
предложението по докладната, с 5 гласа „за” приемаме предложеното.”
Ивайло Иванов – съветник – “Комисия по ТСУТ заседавахме съвместно с Икономическа
комисия, приемаме предложението с 3 гласа „за”.”
Борислав Дочев - съветник – “Социалната комисия също приемаме предложението по
докладната с 5 гласа „за”.”
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По предложение на Председателя на Общинския съвет от общо присъствалите 13
съветника с 13 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 13 съветника, с 13 гласа “ЗА”, без “ПРОТИВ” и без “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”,
Общински съвет прие, както следва:
Р Е Ш Е Н И Е № 855
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА във връзка с чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ
Общински съвет Каспичан разрешава изработване на проект за подробен устройствен план –
Парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура за ел.захранване на
Производствена база на „Херти“ АД, намираща се в имот № 003012 землище гр.Плиска, с
възложител: „Херти” АД представлявано от Захари Захариев, изпълнителен директор, с цел
промяна на въздушното захранващо трасе, представляващо ВЕЛ 20 кV изв.“Тервел“ и ВЕЛ 20 кV
изв.“Аспарух“, с КЕЛ 20 кV изв.“Тервел“ в имот № 0110068 и КЕЛ 20 кV изв.“Аспарух“ в имот
№ 0110069 с общо проектно кабелно трасе в имот № 0110068 землище гр. Плиска

По 10.5 точка от дневния ред- Докладна записка № ВОС - 142/17.04.2015г. от Милена Недева
– Кмет на Община Каспичан, относно разрешение за изработване проект на ПУП - План за
регулация
Отношение взеха:
Яна Ненова – Председател на ОбС - “Постъпило е заявление от Йорданка Величкова Пенкова и
Пенка Величкова Пенкова, собственици на УПИ IV – 490 от кв. 22а по плана на гр. Плиска.
Искането е за закупуване на общинско место, което съгласно регулацинния план на град Плиска
представлява улица с ок41б – ок186, която на место не е отворена и общинско продаваемо место
към съседния УПИ I – 491, която регулация не е приложена. Докладната беше разгледана на
заседанията на трите комисии, да чуем тяхното становище.”
Георги Йорданов - съветник – “Икономическа комисия разгледахме докладната, с 5 гласа „за”
приемаме предложението.”
Ивайло Иванов – съветник – “Комисия по ТСУТ приемаме предложението с 3 гласа „за”.”
Борислав Дочев - съветник – “Социалната комисия също приемаме предложението по
докладната с 5 гласа „за”.”

По предложение на Председателя на Общинския съвет от общо присъствалите 13
съветника с 13 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 13 съветника, с 13 гласа “ЗА”, без “ПРОТИВ” и без “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”,
Общински съвет прие, както следва:
Р Е Ш Е Н И Е № 856
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА във връзка с чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ Общински
съвет Каспичан разрешава изработване на проект за подробен устройствен план – План за
регулация за град Плиска и обхват кв.22 и кв. 22а, като се унищожава улица с ок41б – ок186. Да
се обединят кв.22 и кв. 22а в един общ квартал кв.22 и да се промени дворищната регулация УПИ
I – 491, УПИ III- общ. и УПИ IV – 490
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По 10.6 точка от дневния ред- Докладна записка № ВОС - 143/17.04.2015г. от Милена Недева
– Кмет на Община Каспичан, относно приемане на решение за продажба на земеделска земя
Отношение взеха:
Яна Ненова – Председател на ОбС - “В Общинска администрация e постъпило заявление от
Анета Илиева от с.Върбяне с искане за закупуване на земеделска земя в землището на село
Върбяне, представляваща поземлен имот № 021019 в местността „Алчак”, трета категория, с
начин на трайно ползване „лозе”, с площ от 2.206 декара. Госпожа Илиева заявява желание да се
яви на публичен търг за продажба на имота, тъй като тя е собственик на съседното лозе ПИ
№ 021059 в същото землище. За поземлен имот № 021019 е съставен Акт за общинска
собственост, данъчната оценка е в размер на 625.40 лева, а пазарната оценка е 1440.00 лева или
652.77 лв./дка.Докладна беше разгледана и обсъдена на заседанията на трите комисии, да чуем
тяхното становище.”
Георги Йорданов - съветник – “На заседанието на Икономическа комисия разгледахме
докладната, с 5 гласа „за” приемаме предложението.”
Ивайло Иванов – съветник – “Комисия по ТСУТ заседавахме съвместно с Икономическа
комисия, приемаме предложението с 3 гласа „за”.”
Борислав Дочев - съветник – “Социалната комисия също с 5 гласа „за” приемаме
предложението по докладната.”

По предложение на Председателя на Общинския съвет от общо присъствалите 13
съветника с 13 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 13 съветника, с 13 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”

Мартин Борисов Леков

-

“ЗА”

Николай Борисов Николов

-

“ЗА”

Николай Живков Атанасов

-

“ЗА”

Решат Назиф Юзеир

-

“ЗА”

Татяна Трифонова Петкова

-

“ЗА”

Цвета Иванова Кочанова

-

“ЗА”
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Р Е Ш Е Н И Е № 857
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 35, ал. 1 от Закона за
общинската собственост, чл. 29, ал. 4 и чл. 51, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет Каспичан приема решение
за продажба, чрез явен публичен търг, на недвижим имот - частна общинска собственост,
представляващ:
 земеделска земя с площ от 2.206 дка, поземлен имот № 021019, с начин на трайно
ползване „лозе”, трета категория, по картата за възстановена собственост на село
Върбяне, ЕКАТТЕ 12838, актуван с АОбС №1821/30.03.2015 г.
1. На основание чл. 30, ал. 1 и чл. 51, ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление
и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет Каспичан приема началната тръжна
цена, определена от лицензиран оценител в размер на:
 Пазарна оценка на ПИ № 021019 1440.00 лева
Словом:(хиляда четиристотин и четиридесет лева)
2. Общински съвет Каспичан възлага на Кмета на общината организирането на
процедурата, свързана с провеждането на явен публичен търг, както и осъществяването на
всички действия, необходими за правилното и законосъобразно извършване на разпоредителната
сделка

По 10.7 точка от дневния ред- Докладна записка № ВОС - 144/17.04.2015г. от Милена Недева
– Кмет на Община Каспичан, относно промяна на предназначението на пасище, мера на основание
чл. 25, ал. 3, т. 4 и ал. 5 от ЗСПЗЗ
Отношение взеха:
Яна Ненова – Председател на ОбС - “В община Каспичан е било заявено инвестиционно
намерение от търговското дружество „Херти” АД със седалище и адрес на управление
гр. Шумен, представлявано от Захари Захариев, за разширение и изграждане на нови сгради и
инсталации в производствената база на предприятието. След извършено проучване на
възможностите за разширение в южна посока от собствения на дружеството имот № 003012 в
землището на град Плиска, се установи, че същият граничи с поземлен имот № 040037,
собственост на община Каспичан, представляващ земеделска земя с начин на трайно ползване
„пасище, мера”, трета категория, с площ от 0.680 декара. Съгласно чл. 25, ал. 1 от ЗСПЗЗ
собствеността на общините върху мерите и пасищата е публична и може да се обявява за частна
общинска собственост при промяна на предназначението им по реда на ал. 3. Съгласно чл. 25,
ал. 3, т. 4 от ЗСПЗЗ се допуска по изключение промяна на предназначението на мери и пасища за
инвестиционни проекти, свързани със социално - икономическото развитие на общината.
Докладната беше разгледана на заседанията на трите комисии, да чуем тяхното становище.”
Георги Йорданов - съветник – “Икономическа комисия разгледахме докладната на заседанието
на комисията, приемаме предложението с 5 гласа „за”.”
Ивайло Иванов – съветник – “Комисия по ТСУТ също приемаме предложението по докладната
с 3 гласа „за”.”
Борислав Дочев - съветник – “На заседанието на Социалната комисия разгледахме и обсъдихме
предложението по докладната, приемаме го с 5 гласа „за”.”
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По предложение на Председателя на Общинския съвет от общо присъствалите 13
съветника с 13 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 13 съветника, с 13 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”

Мартин Борисов Леков

-

“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 № 858
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 25, ал. 3, т. 4 и ал. 5 от Закона
за собствеността и ползуването на земеделските земи, Общински съвет Каспичан изразява
предварително съгласие за промяна на предназначението на общински имот - публична общинска
собственост, актуван с Акт за публична общинска собственост № 1513/04.09.2013 година,
представляващ земеделска земя – поземлен имот № 040037, с начин на трайно ползване „пасище,
мера”, трета категория с площ от 0.680 дка по картата за възстановена собственост на град
Плиска, ЕКАТТЕ 56770 във връзка с реализиране на инвестиционен проект, свързан с
икономическото развитие на община Каспичан
1. Общински съвет Каспичан на основание чл. 25, ал. 5 от ЗСПЗЗ определя срок на
валидност на предварителното съгласие 2 (две) години, считано от датата на влизане в сила на
решението
2. Общински съвет Каспичан, на основание чл. 29, ал. 1 от Закона за опазване на
земеделските земи дава предварително съгласие за срок 2 (две) години на „Херти” АД със
седалище и адрес на управление гр. Шумен, ул.”Антим І” № 38, ЕИК 127631592, представлявано
от Захари Ганев Захариев – Главен изпълнителен директор, да извърши в качеството си на
възложител, всички действия по допускане и изменение на подробния устройствен план, както и
промяна на предназначението на земеделската земя при спазване на условията и реда на Закона
за опазване на земеделските земи
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По 10.8 точка от дневния ред- Докладна записка № ВОС - 151/17.04.2015г. от Милена Недева
– Кмет на Община Каспичан, относно приемане на решение за продажба на земеделска земя
Отношение взеха:
Яна Ненова – Председател на ОбС - “В Общинска администрация е постъпило инвестиционно
намерение от „НИККОМ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Шумен, представлявано
от Пламен Николаев Петров - управител, с искане за закупуване на земеделска земя в землището
на село Върбяне, представляваща поземлен имот № 024002 в местността „Алчак”, пета категория,
с начин на трайно ползване „нива”, с площ от 1.210 декара. Описаният по - горе имот
представлява интерес за г-н Петров, предвид на това, че граничи с поземлен имот № 024001, с
площ от 0.851 дка, който е собственост на неговата фирма. Г-н Петров заявява желание да закупи
чрез търг общинския имот, за да изгради в двата имота ферма за отглеждане на калифорнийски
червей. За поземлен имот № 024002 е съставен Акт за общинска собственост, данъчната оценка на
имота е в размер на 124.51 лева, изготвена е пазарна оценка от лицензиран оценител - 890.00 лева
или 735,54 лв./дка. Докладната беше разгледана и подробно обсъдена на заседанията на трите
комисии, да чуем тяхното становище.”
Георги Йорданов - съветник – “Икономическа комисия приемаме предложението с 5 гласа
„за”.”
Ивайло Иванов – съветник – “Комисия по ТСУТ също приемаме предложението по докладната
с 3 гласа „за”.”
Борислав Дочев - съветник – “Социалната комисия разгледахме предложението по докладната с
5 гласа „за” приемаме.”

По предложение на Председателя на Общинския съвет от общо присъствалите 13
съветника с 13 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 13 съветника, с 13 гласа “ЗА”, без “ПРОТИВ” 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”

Мартин Борисов Леков

-

“ЗА”

Николай Борисов Николов

-

“ЗА”

Николай Живков Атанасов

-

“ЗА”

Решат Назиф Юзеир

-

“ЗА”

Татяна Трифонова Петкова

-

“ЗА”

Цвета Иванова Кочанова

-

“ЗА”
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Р Е Ш Е Н И Е № 859
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 35, ал. 1 от Закона за
общинската собственост, чл. 29, ал. 4 и чл. 51, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет Каспичан приема решение
за продажба, чрез явен публичен търг, на недвижим имот - частна общинска собственост,
представляващ:
 земеделска земя с площ от 1.210 дка, поземлен имот № 024002, с начин на трайно
ползване „нива”, пета категория, по картата за възстановена собственост на село
Върбяне, ЕКАТТЕ 12838, актуван с АОбС №1108/22.12.2009г.
1. На основание чл. 30 и чл. 51, ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество, Общински съвет Каспичан приема началната тръжна
цена, определена от лицензиран оценител в размер на:
 Пазарна оценка на ПИ № 024002 890.00 лева
Словом:(осемстотин и деветдесет лева)
2. Общински съвет Каспичан възлага на Кмета на общината организирането на
процедурата, свързана с провеждането на явен публичен търг, както и осъществяването на
всички действия, необходими за правилното и законосъобразно извършване на разпоредителната
сделка

По 10.9 точка от дневния ред- Докладна записка № ВОС - 152/17.04.2015г. от Милена Недева
– Кмет на Община Каспичан, относно приемане на решение за предоставяне под аренда на
земеделска земя в землището на с.Могила
Отношение взеха:
Яна Ненова – Председател на ОбС - “Във връзка с постъпило заявление в община Каспичан от
Росен Маринов - управител на ”РОИЕЛ АГРО” ЕООД, гр. Каспичан е внесена докладната записка.
Заявлението е с искане за арендуване на земеделска земя представляваща поземлен имот
№ 000159, с площ от 17.624 дка, четвърта категория, по картата за възстановена собственост на
село Могила, ЕКАТТЕ 48773 за срок от 20 години за отглеждане на едногодишни земеделски
култури. Имотът се е превърнал в трайно необработваема земеделска земя, обрасъл е с
храстовидна растителност и високи треви. Нивата е обявявана за отдаване под наем чрез търг
многократно, но не е проявен интерес към нея. Съгласно чл. 46, ал. 5, т. 2 от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, земите от Общински поземлен
фонд могат да се отдават под аренда, без търг или конкурс, по предложение на Кмета на
общината, след решение на Общинския съвет, в случай, когато не са използвани две или повече
стопански години. Докладната беше разгледана и обсъдена на заседанията на трите комисии, да
чуем тяхното становище.”
Георги Йорданов - съветник – “Икономическа комисия разгледахме докладната, след като я
обсъдихме, комисията направи предложение да се намали срока на договора за аренда на
земеделската земя на 15 години. С така направеното предложение приемаме предложението по
докладната с 5 гласа „за”.”
Ивайло Иванов – съветник – “Комисия по ТСУТ приемаме предложението така както е по
докладната с 3 гласа „за”.”
Борислав Дочев - съветник – “На заседанието на Социалната комисия разгледахме
предложението, по същия начин комисията излезе с предложение да се намали срока на договора
за аренда на 15 години, с това изменение приемаме предложението по докладната с 5 гласа „за”.”
Яна Ненова – Председател на ОбС - “Има направено предложение за изменение на срока на
арендния договор - 15 години.Който е съгласен, моля да гласува.”
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По предложение на Председателя на Общинския съвет от общо присъствалите 13
съветника с 13 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 13 съветника, с 12 гласа “ЗА”, без “ПРОТИВ” и 1 глас “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”,
Общински съвет прие, както следва:
Р Е Ш Е Н И Е № 860
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА Общински съвет Каспичан определя срок за
предоставяне под аренда от 15 (петнадесет) години, считано от стопанската 2015/2016 година
на поземлен имот поземлен имот № 000159 с площ от 17.624 дка, четвърта категория, с начин
на трайно ползване „нива” по картата за възстановена собственост на село Могила, ЕКАТТЕ
48773

Яна Ненова – Председател на ОбС - “Решението се приема. Да гласуваме предложението по
докладната с направеното изменение.”

По предложение на Председателя на Общинския съвет от общо присъствалите 13
съветника с 13 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 13 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”

Мартин Борисов Леков

-

“ЗА”

Николай Борисов Николов

-

“ЗА”

Николай Живков Атанасов

-

“ЗА”

Решат Назиф Юзеир

-

“ЗА”

Татяна Трифонова Петкова

-

“ЗА”

Цвета Иванова Кочанова

-

“ЗА”
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Р Е Ш Е Н И Е № 861
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 реши да се предостави под аренда поземлен имот № 000159 с площ от 17.624 дка,
четвърта категория, с начин на трайно ползване „нива” по картата за възстановена
собственост на село Могила, ЕКАТТЕ 48773, за срок от 15 (петнадесет) години, считано от
стопанската 2015/2016 година
1. Общински съвет Каспичан определя годишна арендна вноска в размер на 27.00
(двадесет и седем) лева на 1 дка или 475.85 лева (четиристотин седемдесет и пет лева и 85
стотинки) за цялата площ и определя конкретните условия, а именно: засяване и отглеждане на
едногодишни земеделски култури
2. Общински съвет Каспичан определя годишната арендна вноска за първата година да се
счита за платена за сметка на направените разходи за почистване и първоначална обработка на
земеделската земя
3. 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
4. Общински съвет Каспичан възлага на Кмета на Общината да сключи договор за аренда,
без търг или конкурс, с юридическото лице „РОИЕЛ АГРО” ЕООД гр. Каспичан, ЕИК 202589229,
представлявано от Росен Василев Маринов по реда и при условията на Закона за арендата в
земеделието

По 10.10 точка от дневния ред- Докладна записка № ВОС - 153/17.04.2015г. от Милена
Недева – Кмет на Община Каспичан, относно приемане на решение за предоставяне под аренда на
земеделска земя в землището на с.Могила
Отношение взеха:
Яна Ненова – Председател на ОбС - “В община Каспичан е постъпило заявление от Веселин
Георгиев – земеделски производител от село Могила, с искане за арендуване на земеделска земя,
представляваща поземлен имот № 028062, с площ от 1.927 дка, пета категория, в местността
„Драгичко”, с начин на трайно ползване „изоставена нива” по картата за възстановена собственост
на село Могила, ЕКАТТЕ 48773, за срок от 20 години за отглеждане на люцерина. Имотът е
изоставена нива, трайно необработваема земеделска земя, обрасъл е с храстовидна растителност.
Нивата е обявявана за отдаване под наем чрез търг многократно, но не е проявен интерес към нея.
Съгласно чл. 46, ал. 5, точка 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество, земите от Общински поземлен фонд могат да се отдават под аренда, без
търг или конкурс, по предложение на Кмета на общината, след решение на Общинския съвет, в
случай, когато не са използвани две или повече стопански години. Докладната беше разгледана и
обсъдена на заседанията на трите комисии, да чуем тяхното становище.”
Георги Йорданов - съветник – “Икономическа комисия разгледахме докладната, приемаме
предложението с 5 гласа „за”, като предложението на комисията е отново намаляне срока на
договора за аренда на 15 години.”
Ивайло Иванов – съветник – “Комисия по ТСУТ приемаме предложението така както е по
докладната с 3 гласа „за”.”
Борислав Дочев - съветник – “Социалната комисия разгледахме докладната, с 5 гласа „за”
приемаме предложението, като предложението на комисията е също срок на договора 15 години.”
Яна Ненова – Председател на ОбС - “Има направено предложение за изменение в срока на
арендния договор на 15 години. Който е съгласен, моля да гласува.”
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По предложение на Председателя на Общинския съвет от общо присъствалите 13
съветника с 13 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 13 съветника, с 13 гласа “ЗА”, без “ПРОТИВ” и без “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”,
Общински съвет прие, както следва:
Р Е Ш Е Н И Е № 862
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА Общински съвет Каспичан определя срок за
предоставяне под аренда от 15 (петнадесет) години, считано от стопанската 2015/2016 година
на поземлен имот № 028062, с площ от 1.927 дка, пета категория, в местността „Драгичко”, с
начин на трайно ползване „Изоставена нива” по картата за възстановена собственост на село
Могила, ЕКАТТЕ 48773

Яна Ненова – Председател на ОбС - “Решението се приема. Да гласуваме предложението по
докладната с направеното изменение.”

По предложение на Председателя на Общинския съвет от общо присъствалите 13
съветника с 13 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 13 съветника, с 13 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”

Мартин Борисов Леков

-

“ЗА”

Николай Борисов Николов

-

“ЗА”

Николай Живков Атанасов

-

“ЗА”

Решат Назиф Юзеир

-

“ЗА”

Татяна Трифонова Петкова

-

“ЗА”

Цвета Иванова Кочанова

-

“ЗА”
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Р Е Ш Е Н И Е № 863
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 реши
да се предостави под аренда поземлен имот № 028062, с площ от 1.927 дка, пета категория, в
местността „Драгичко”, с начин на трайно ползване „Изоставена нива” по картата за
възстановена собственост на село Могила, ЕКАТТЕ 48773, за срок от 15 (петнадесет) години,
считано от стопанската 2015/2016 година
1. Общински съвет Каспичан определя годишна арендна вноска в размер на 27.00 (двадесет
и седем) лева на 1 дка или 52.03 лева (петдесет и два лева и три стотинки) за цялата площ и
определя конкретните условия, а именно: за засяване и отглеждане на трайни насаждения от
люцерина
2. Общински съвет Каспичан определя годишната арендна вноска за първата година да се
счита за платена за сметка на направените разходи за почистване и първоначална обработка на
земеделската земя
3. 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
4. Общински съвет Каспичан възлага на Кмета на Общината да сключи договор за аренда,
без търг или конкурс, с Веселин Благоев Георгиев ЕГН 8705168825 – земеделски производител от
село Могила, ул. „Иван Асен” № 14, по реда и при условията на Закона за арендата в земеделието

По 10.11 точка от дневния ред- Докладна записка № ВОС - 154/17.04.2015г. от Милена
Недева – Кмет на Община Каспичан, относно отдаване под наем на язовир – публична общинска
собственост
Отношение взеха:
Яна Ненова – Председател на ОбС - “Постъпило е заявление с от Добри Мирчев с постоянен
адрес село Косово с искане за предоставяне под наем за срок от 10 години на общински имот,
представляващ язовир в землището на село Косово. Имотът е публична общинска собственост по
силата на чл. 19, ал. 1, т. 4„в” от Закона за водите. Съгласно 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 свободни имоти - публична общинска собственост могат да се отдават под
наем за срок до 10 години, след провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс,
след решение на Общинския съвет. За определяне на наемната цена, която да послужи като
начална тръжна или конкурсна цена, е възложена оценка на лицензиран оценител, предвид на
това, че в Тарифата за определяне на базисните цени при отдаване под наем на общинско
имущество, приета с решение на Общинския съвет, няма посочена базисна цена за язовири.
Докладната беше разгледана на заседанията на трите комисии, да чуем тяхното становище.”
Георги Йорданов - съветник – “Икономическа комисия разгледахме докладната, приемаме
предложението с 5 гласа „за”.”
Ивайло Иванов – съветник – “Комисия по ТСУТ също, приемаме предложението по докладната
с 3 гласа „за”.”
Борислав Дочев - съветник – “Социалната комисия разгледахме докладната, с 5 гласа „за”
приемаме предложението.”
Николай Николов - съветник – “Моето предложение е началната тръжна цена да е в размер на
1 600 лева.”
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Яна Ненова – Председател на ОбС - “Има направено предложение за увеличение на
първоначалната тръжна цена в размер на 1 600 лева без ДДС за една година. Който е съгласен,
моля да гласува.”

По предложение на Председателя на Общинския съвет от общо присъствалите 13
съветника с 13 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 13 съветника, с 13 гласа “ЗА”, без “ПРОТИВ” и без “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”,
Общински съвет прие, както следва:
Р Е Ш Е Н И Е № 864
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА Общински съвет Каспичан определя
първоначална тръжна цена в размер на 1600,00 (хиляда и шестотин лева) без ДДС за една година

Яна Ненова – Председател на ОбС - “Решението се приема. Да гласуваме предложението по
докладната с направеното изменение.”

По предложение на Председателя на Общинския съвет от общо присъствалите 13
съветника с 13 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 13 съветника, с 13 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”

Мартин Борисов Леков

-

“ЗА”

Николай Борисов Николов

-

“ЗА”

Николай Живков Атанасов

-

“ЗА”

Решат Назиф Юзеир

-

“ЗА”

Татяна Трифонова Петкова

-

“ЗА”

Цвета Иванова Кочанова

-

“ЗА”
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Р Е Ш Е Н И Е № 865
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
предоставяне под наем за срок от 10 (десет) години, чрез провеждане на публичен търг, на имот
- публична общинска собственост, представляващ язовир с площ от 89.286 дка в землището на
село Косово, поземлен имот № 000238 по картата за възстановена собственост, ЕКАТТЕ 38804,
за който е съставен Акт за общинска собственост № 251/14.02.2000 година
1. Общински съвет Каспичан определя първоначална тръжна цена в размер на 1600,00
(хиляда и шестотин лева) без ДДС за една година
2. Общински съвет Каспичан възлага на Кмета на общината да сключи договор за наем
след провеждане на публичен търг по реда на Наредбата за организиране и провеждане на
търгове и конкурси за разпореждане и отдаване под наем на общинско имущество

По 10.12 точка от дневния ред- Докладна записка с ВОС № 155/17.04.2015г. от Милена
Недева – Кмет на Община Каспичан, относно приемане на решение за промяна от публична в
частна общинска собственост за част на УПИ I - "Общ.Н.С., здравен дом, читалище, битов
комбинат, хотел, магазин и ресторант" в квартал 39 по регулационния план на град Плиска
Отношение взеха:
Яна Ненова – Председател на ОбС - “Докладната относно приемане на решение за промяна от
публична в частна общинска собственост за част на УПИ I - "Общ.Н.С., здравен дом, читалище,
битов комбинат, хотел, магазин и ресторант" в квартал 39 по регулационния план на град Плиска
беше внесена в Общински съвет без необходимите документи към нея – липсва заявление,
инвестиционно намерение, както и обосновка какво налага промяната на предназначението на
собствеността. Тя беше разгледана и обсъдена на заседанията на трите комисии, и предвид
дебатите на комисиите, днес на заседанието на Общински съвет присъстват представители на
заинтересованото лице. Предлагам да чуем становището на комисиите и да дадем думата на г-жа
Милена Недева – Кмет на общината.”
Георги Йорданов - съветник – “Икономическа комисия се запозна с направеното предложение.
Изказаха се мнения, че липсват ясни мотиви кое налага промяната на характера на собствеността.
Изтъкнатите причини за настъпили промени в обществено – икономическите и устройствени
условия не дават яснота за предложената промяна. Коментира се, че докладната касае частен
интерес, но към преписката липсват заявление, обосновка и ясни аргументи. По тези причини не
приехме предложението с 1 глас „за”, 2 гласа „против” и 2 гласа „въздържал се”.”
Ивайло Иванов – съветник – “Комисия по ТСУТ заседавахме съвместно с Икономическа
комисия, със същите мотиви не приемаме предложението по докладната с 1 глас „за”, 1 глас
„против” и 1 глас „въздържал се”.”
Борислав Дочев - съветник – “Становището на Социалната комисия е същото, мотивите за
неприемане на решението също, с 1 глас „за” и 4 гласа „въздържал се”.”
Милена Недева – Кмет на Община Каспичан - “Постъпи заявление от ЕТ „Иван Александров”
със седалище и адрес на управление: гр.Шумен, представлявано от Иван Александров –
управител, който е заявил намерение да закупи 825 кв.м. от Урегулиран поземлен имот І –
„Общ.Н.С.,здравен дом, читалище, битов комбинат, хотел, магазин и ресторант” в квартал 39 по
регулационния план на град Плиска, или върху тази площ да му бъде учредено право на строеж за
реализиране на инвестиционни намерения, свързани с обслужващи дейности и подобряване на
инфраструктурата, чрез подходящо озеленяване, създаване на условия за спорт и отдих на гостите
на хотела и дневния бар, чиято собственост принадлежи на притежаваната от него фирма.
Заявлението е разгледано от Експертния съвет по устройство на територията на 23.02.2015г.,
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който е констатирал, че УПИ е публична общинска собственост и съгласно чл. 7, ал. 2 от Закона за
общинската собственост не може да се отчуждава, да се прехвърля на трети лица и може да се
обременява с ограничени вещни права само в случаи, определени по закон. Съгласно чл. 7, ал. 3 от
ЗОС само имотите частна общинска собственост могат да бъдат предмет на разпоредителни
сделки. Във тази връзка е необходимо да се промени собствеността от публичка в частна
общинска собственост, след което да се пристъпи към продажба, отдаване под наем или
учредяване право на строеж.”
Диана Александрова – представител на ЕТ „Иван Александров” - “Ако ми позволите само да
направя допълнение към това, което каза г-жа Недева. Както повечето от Вас знаят фирмата
ЕТ“Иван Александров“ е наемател на част от сграда, собственост на РПК град Плиска, като
сградата е преустроена в хотел от около шест години. За развиване на дейността ни, ни е
необходимо место за построяване на парк за отдих на гостите на хотела и за поставяне на басейн
със същата цел. Идеята ни е да закупим терена и да узаконим инвестициите, които имаме
намерение да изградим и разширим. Фирмата и до настоящия момент ползва въпросния терен
вече шест години, но общината не получава никакви средства от наем на този парцел, ако
приемете решение да се промени собствеността, втората стъпка ще е или отдаване под наем или
продажба на терена, и в двата случая ще постъпят приходи. Желанието на фирмата като цяло е да
закупи въпросния имот, при невъзможност ще се съобрази с решението Ви. ”

По предложение на Председателя на Общинския съвет от общо присъствалите 13
съветника с 13 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 13 съветника, с 13 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”

Мартин Борисов Леков

-

“ЗА”

Николай Борисов Николов

-

“ЗА”

Николай Живков Атанасов

-

“ЗА”

Решат Назиф Юзеир

-

“ЗА”

Татяна Трифонова Петкова

-

“ЗА”

Цвета Иванова Кочанова

-

“ЗА”
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Р Е Ш Е Н И Е № 866
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 4, ал. 1 от Наредбата за реда
за придобиване, управление и разпореждане с общинска имущество Общински съвет Каспичан
приема решение да се предвиди промяна от публична в частна общинска собственост за част от
Урегулиран поземлен имот I - "Общ.Н.С., здравен дом, читалище, битов комбинат, хотел,
магазин и ресторант" в квартал 39 по регулационния план на град Плиска, като се измени
действащия подробен устройствен план чрез обособяване на три нови урегулирани поземлени
имота – частна общинска собственост, с предназначение за „обслужващи дейности“
1. Общински съвет Каспичан възлага на Кмета на общината да предприеме всички
необходими действия за изменение на Подробния устройствен план на квартал 39 град Плиска

По 10.13 точка от дневния ред- Докладна записка № ВОС - 157/20.04.2015г. от Яна Ненова –
Председател на ОбС, относно отпускане на еднократна помощ на Веселинка Кирилова Ангелова
Отношение взеха:
Яна Ненова – Председател на ОбС - “Докладната беше разгледана и обсъдена на заседанията
на трите комисии, да чуем тяхното становище.”
Борислав Дочев - съветник – “Социалната комисия разгледахме докладната и приложените към
нея документи, с 4 гласа „за” сме за отпускане на еднократна помощ. Преди дебатите по тази
точка заседанието на Социалната комисия напусна Цвета Кочанова и то продължи в състав от 4
члена.”
Георги Йорданов - съветник – “Икономическа комисия разгледахме докладната, приемаме
предложението с 5 гласа „за”.”
Ивайло Иванов – съветник – “Комисия по ТСУТ също, приемаме предложението по докладната
с 3 гласа „за”.”

По предложение на Председателя на Общинския съвет от общо присъствалите 13
съветника с 13 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 13 съветника, с 13 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”

Мартин Борисов Леков

-

“ЗА”

Николай Борисов Николов

-

“ЗА”
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Николай Живков Атанасов

-

“ЗА”

Решат Назиф Юзеир

-

“ЗА”

Татяна Трифонова Петкова

-

“ЗА”

Цвета Иванова Кочанова

-

“ЗА”

Р Е Ш Е Н И Е № 867
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински съвет Каспичан отпуска
еднократна парична помощ в размер на 300.00 /триста/ лева на Веселинка Кирилова Ангелова от
гр. Каспичан, ул. “Мадарски конник” № 119, вх. 1, ет. 5, ап. 11

По 10.14 точка от дневния ред- Докладна записка № ВОС - 160/20.04.2015г. от Яна Ненова –
Председател на ОбС, относно определяне на представител на Община Каспичан, за участие в
редовно общо събрание на съдружниците в „В и К – Шумен“ ООД, гр.Шумен
Отношение взеха:
Яна Ненова – Председател на ОбС - “В деловодството на Общински съвет Каспичан бе
депозирана покана за редовно общо събрание на съдружниците на „В и К - Шумен”, гр.Шумен.
Поканата е с изискуемо съдържание, съгласно закона и предвижда да се проведе редовно общо
събрание на съдружниците на дружеството на 08.05.2015г. от 10,00 часа в седалището на
дружеството. Докладната беше разгледана и обсъдена на заседанията на трите комисии, да чуем
тяхното становище.”
Георги Йорданов - съветник – “Икономическа комисия разгледахме докладната, приемаме
предложението с 4 гласа „за” и 1 глас „въздържал се”.”
Ивайло Иванов – съветник – “Комисия по ТСУТ приемаме предложението по докладната с 3
гласа „за”.”
Борислав Дочев - съветник – “Социалната комисия разгледахме докладната, с 4 гласа „за” от
четирима присъстващи, приемаме предложението.”

По предложение на Председателя на Общинския съвет от общо присъствалите 13
съветника с 13 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 13 съветника, с 13 гласа “ЗА”, без “ПРОТИВ” и без “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”,
Общински съвет прие, както следва:
Р Е Ш Е Н И Е № 868
1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, във връзка с чл. 138 от Търговския закон
Общински съвет Каспичан определя Милена Николова Недева – Кмет на Община Каспичан за
представител на общината в общото събрание на акционерите в „В и К - Шумен” ООД,
гр.Шумен насрочено за 08.05.2015г. При невъзможност за участие на определения представител,
той ще бъде заместван от Яна Христова Ненова – Председател на Общински съвет
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2. Възлага на представителя на Община Каспичан да гласува по въпросите от дневния
ред, както следва:
 По т.1 – „ЗА” приемане годишния отчет и баланс на дружеството за 2014г.;
 По т.2 – „ЗА” печалбата на „В и К - Шумен” ООД по годишния финансов отчет на
дружеството за 2014г. след данъчно облагане да бъде разпределена, както следва:
- Отчисляване на 60 на сто от печалбата за дивидент на съдружниците /държавата и
общините/, съобразно участието им в капитала на дружеството, намалена с непокритите
загуби от предходни години, в съответствие с Разпореждане № 1 от 16.03.2015г. на МС за
установяване и внасяне в полза на държавата на отчисления от печалбата от държавни
предприятия и търговски дружества с държавно участие в капитала;
- Останалата неразпределена част от печалбата да бъде отнесена в „Общи резерви„;
 По т.3 – „ЗА” освобождаване от отговорност управителя на дружеството
инж.Светлозар Цветанов Дамянов за 2014г., като приема, че всичките му действия са били в
интерес на дружеството;
 По т.4 – „ЗА” приемане на отчета на одитния комитет, съгласно чл. 40л от Закона за
независимия финансов одит на дружеството за 2014г.;
 По т.5 – „ЗА” освобождаване на Владимир Лакьов Кавдански като контрольор на
„В и К - Шумен” ООД ;
 По т.6 – „ЗА” избиране на контрольор на „В и К - Шумен” ООД;
 По т.7 – „ЗА” упълномощаване на Министъра на регионалното развитие и
благоустройството да сключи договор за възлагане на контрола на „В и К - Шумен” ООД с
новоизбрания контрольор и определяне на възнаграждението му;
 По т.8 – „ЗА” избиране на регистриран одитор на дружеството за извършване на
текущи проверки и заверка на годишния финансов отчет на „В и К - Шумен” ООД за срок от 2
/две/ години – финансовите 2015г. и 2016г. Възнаграждението на одитора не може да надвишава
общо 20 000 /двадесет хиляди/ лв. без ДДС;
 По т.9 – „ЗА” избиране на одитен комитет на дружеството, в съответствие с
изискванията на разпоредбите на чл. 40е от Закона за независимия финансов одит за срок от две
години

По 10.15 точка от дневния ред- Докладна записка с ВОС № 162/20.04.2015г. от Милена
Недева – Кмет на Община Каспичан, относно приемане на решение за продажба и одобряване на
пазарната цена на недвижим имот
Отношение взеха:
Яна Ненова – Председател на ОбС - “Във връзка с постъпило заявление от Добромир Дочев от
град Каспичан за закупуване на общински имот, представляващ земеделска земя с площ от 3.000
дка, поземлен имот № 030046, с начин на трайно ползване „нива”, трета категория, в местността
„Боаза” е внесена докладната записка. Данъчната оценка на имота е в размер на 463.05 лева,
пазарната оценка на имота е в размер на 2460.00 лева или 820.00 лв./1 дка. Докладната беше
разгледана и обсъдена на заседанията на трите комисии, да чуем тяхното становище.”
Георги Йорданов - съветник – “Икономическа комисия разгледахме докладната, приемаме
предложението с 4 гласа „за” от пет присъстващи на заседанието. По тази докладна не гласувах аз
във връзка с чл. 20, ал. 2 от ЗПУКИ, и във връзка чл. 37 от ЗМСМА.”
Ивайло Иванов – съветник – “Комисия по ТСУТ разгледахме докладната, с 3 гласа „за”
приемаме предложението.”
Борислав Дочев - съветник – “Социалната комисия разгледахме предложението, с 2 гласа „за” и
1 глас „въздържал се“ от четирима присъстващи приемаме предложението по докладната. По
същия начин във връзка с чл. 20, ал. 2 от ЗПУКИ и чл. 37 от ЗМСМА, аз не гласувах. Искам да
благодаря на колегите, че подкрепиха инвестиционното намерение, защото тук става въпрос за
моят син, но цената е твърде висока и той няма да се яви на търга.”
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По предложение на Председателя на Общинския съвет от общо присъствалите 13
съветника с 13 гласа “ЗА” се прие прекратяване на дебатите по тази точка и пристъпване
към гласуване.
По тази точка не гласуват Борислав Дочев Йорданов и Георги Петров Йорданов във
връзка с чл. 37 от ЗМСМА и чл. 20, ал. 2 от ЗПУКИ.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с чл. 27, ал. 4 от ЗМСМА от
общо гласували 11 съветника, с 10 гласа “ЗА”, 1 глас “ПРОТИВ” и без “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”,
Общински съвет прие, както следва:
Яна Христова Ненова

-

“ЗА”

Александър Райков Александров

-

“ЗА”

Георги Димитров Георгиев

-

“ЗА”

Десислава Ивелинова Вълчева

-

“ЗА”

Ивайло Стилиянов Иванов

-

“ЗА”

Мартин Борисов Леков

-

“ПРОТИВ”

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 № 869
На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската
собственост и чл. 29, ал. 4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество, Общински съвет Каспичан приема решение за продажба, чрез явен
публичен търг, на недвижим имот - частна общинска собственост, актуван с Акт за общинска
собственост № 1823 / 20.04.2015 година, представляващ земеделска земя с площ от 3.000 дка,
поземлен имот № 030046, с начин на трайно ползване „нива”, трета категория, в местността
„Боаза” по картата за възстановена собственост на село Косово, ЕКАТТЕ 38804.
1. На основание чл. 30 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество, Общински съвет - Каспичан приема началната тръжна цена, определена
от лицензиран оценител в размер на 2460.00 лева (две хиляди четиристотин и шестдесет лева).
2. Общински съвет Каспичан възлага на Кмета на общината организирането на
процедурите, свързани с провеждането на търга, както и осъществяването на всички действия,
необходими за правилното и законосъобразно извършване на разпоредителната сделка.

41

По 10.16 точка от дневния ред- Докладна записка с ВОС № 163/20.04.2015г. от Милена
Недева – Кмет на Община Каспичан, относно напускане на гражданско дружество по ЗЗД –
Консорциум „Шуменски бизнес – център“
Отношение взеха:
Яна Ненова – Председател на ОбС - “Докладната беше разгледана и обсъдена на заседанията
на трите комисии, да чуем тяхното становище.”
Георги Йорданов - съветник – “Икономическа комисия разгледахме докладната, приемаме
предложението с 5 гласа „за”.”
Ивайло Иванов – съветник – “Комисия по ТСУТ също, приемаме предложението по докладната
с 3 гласа „за”.”
Борислав Дочев - съветник – “Социалната комисия разгледахме предложението, с 4 гласа „за”
приемаме предложението по докладната.”
Яна Ненова – Председател на ОбС - “Ако нямате въпроси по тази докладна предлагам да
преминем към гласуване, като по препоръка на юриста предлагам допълнение в основанията за
вземане на решение чл. 363, буква „г“ от ЗЗД.”

По предложение на Председателя на Общинския съвет от общо присъствалите 13
съветника с 13 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 13 съветника, с 13 гласа “ЗА”, без “ПРОТИВ” и без “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”,
Общински съвет прие, както следва:
Р Е Ш Е Н И Е № 870
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 363, буква г от ЗЗД, във връзка с раздел
IV.Приемане, изключване, напускане и заместване на съдружници, т. 4.2. от Договор от
06.07.1995 г. за учредяване на гражданско дружество /Консорциум/ по ЗЗД, Общински съвет
Каспичан дава своето съгласие Община Каспичан да напусне като съдружник Консорциум
„Шуменски бизнес – център“
1. На основание IV. Приемане, изключване, напускане и заместване на съдружници, т. 4.4.
от Договора Общински съвет Каспичан дава съгласие за прекратяване на Консорциума
2. В случай, че останалите съдружници не дадат писменното си съгласие или липсва
кворум за приемане на решение за прекратяване на Консорциума, да бъде отправено тримесечно
предизвестие, че Община Каспичан напуска като съдружник Консорциума

По 10.17 точка от дневния ред- Докладна записка с ВОС № 173/27.04.2015г. от Яна Ненова –
Председател на ОбС, относно отпускане на еднократна помощ за празнуване на абитуриенски бал
Отношение взеха:
Яна Ненова – Председател на ОбС - “Молбата за отпускане на еднократна помощ за
празнуване на абитуриенски бал беше депозирана след заседанията на двете постоянни комисии,
но предвид това, че средствата са и необходими за поемане на част от разходите по абитуриенския
бал, подготвих и внесох докладната записка за това заседание. Тя беше разгледана и обсъдена на
заседанието на Социалната комисия, да чуем становището и.”
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Борислав Дочев - съветник – “Социалната комисия разгледахме докладната и комплекта
документи към нея, с 4 гласа „за” от четирима присъстващи сме за отпускане на еднократната
помощ.”
Георги Йорданов - съветник – “Във връзка с престоящия абитуриентски бал и с цел
целесъобразност на разходване на средствата предлагам в проекта за решение да направим
допълнение като втора точка, а именно: „На основание чл. 60 от АПК допуска предварително
изпълнение на решението“.”
Яна Ненова – Председател на ОбС - “Има направено предложение за допълнение, а именно: „На
основание чл. 60 от АПК допуска предварително изпълнение на решението“. Който е съгласен,
моля да гласува.”
По предложение на Председателя на Общинския съвет от общо присъствалите 13
съветника с 13 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 13 съветника, с 13 гласа “ЗА”, без “ПРОТИВ” и без “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”,
Общински съвет прие, както следва:
Р Е Ш Е Н И Е № 871
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет Каспичан приема допълнение
по докладна записка с ВОС № 173/27.04.2015г. от Яна Ненова – Председател на ОбС, относно
отпускане на еднократна помощ за празнуване на абитуриенски бал, както следва:
 т. 2 „На основание чл. 60 от АПК допуска предварително изпълнение на решението“

Яна Ненова – Председател на ОбС - “Решението се приема. Предлагам да гласуваме
предложението по докладната с направеното допълнение.”

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с чл. 27, ал. 4 от ЗМСМА от
общо гласували 13 съветника, с 13 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”

Мартин Борисов Леков

-

“ЗА”

Николай Борисов Николов

-

“ЗА”

Николай Живков Атанасов

-

“ЗА”
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Решат Назиф Юзеир

-

“ЗА”

Татяна Трифонова Петкова

-

“ЗА”

Цвета Иванова Кочанова

-

“ЗА”

Р Е Ш Е Н И Е № 872
1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински съвет Каспичан отпуска
еднократна парична помощ в размер на 100.00 /сто/ лева на Мирослава Тодорова Митева от
с. Марково, ул. “Дунав” № 4
2. На основание чл. 60 от АПК допуска предварително изпълнение на решението

Заседанието на Общински съвет бе закрито от неговия председател в 16.30 часа поради
изчерпване на дневния ред.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:
/Я.НЕНОВА/

ПРОТОКОЛИСТ:
/Й.ЯНКОВА/
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