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

Днес 25.06.2015 година от 14.30 часа в Заседателната зала на Община Каспичан на
основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА се проведе шестдесет и първото, 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;
Виолета Троянова – Секретар на Община Каспичан;
Служители в Общинска администрация Каспичан, граждани и кметове на населени места.

Заседанието на Общински съвет бе открито от неговия Председател г-жа Яна Ненова, която
предложи то да протече при следния

ДНЕВЕН РЕД:
1. Годишен отчет за дейността на Общинска служба по земеделие Каспичан, област Шумен
за периода от 01.01.2014г. до 31.12.2014г.
Докл.: Началник на ОС Земеделие Каспичан
2. Информация относно процесите свързани с безработицата на територията на Община
Каспичан - постигнати резултати и тенденции през 2014г.
Докл.: Директор ДБТ гр.Нови пазар
3. Информация за работата по програмите за временна трудова заетост за периода м.януари
- м.юни 2015г. обхват и насоченост на програмите за 2015г.
Докл.: Кмета на Общината
4. Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи
или части от тях на територията на Община Каспичан
Докл.: Кмета на Общината
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5. Текущи докладни
5.1. Докладна записка № ВОС - 176/29.04.2015г. от Николай Найденов – Кмет на кметство
с. Върбяне, относно прехвърляне на средства към бюджета на с. Върбяне
5.2. Докладна записка № ВОС - 213/17.06.2015г. от Милена Недева – Кмет на Община
Каспичан, относно организирано събиране и транспортиране на битовите отпадъци от
територията на Община Каспичан
5.3. Докладна записка № ВОС - 215/17.06.2015г. от Милена Недева – Кмет на Община
Каспичан, относно промяна начина на трайно ползване на пасище, мера за други земеделски
нужди
5.4. Докладна записка № ВОС - 217/17.06.2015г. от Милена Недева – Кмет на Община
Каспичан, относно даване съгласие за участие по Оперативна програма “Развитие на човешките
ресурси“, приоритетна ос 2 – “Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“
5.5. Докладна записка № ВОС - 216/17.06.2015г. от Милена Недева – Кмет на Община
Каспичан, относно предоставяне на част от общински имот за разкриване на „Център за почасово
предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда„ по Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси„, приоритетна ос 2 – „Намаляване на бедността и
насърчаване на социалното включване„
5.6. Докладна записка № ВОС - 220/17.06.2015г. от Кметове на населените места на
територията на Община Каспичан, относно приемане на решение за закупуване на системи за
видео наблюдение в кметствата
6. Други

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

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ
КАСПИЧАН, ОБЛАСТ ШУМЕН ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.01.2014г. ДО 31.12.2014г.
Отношение взеха:
Яна Ненова – Председател на ОбС - “Във връзка с Плана за дейността на Общински съвет за
месец юни, Общинска служба „Земеделие” депозира информация за дейността си през изминалата
2014г. Информацията беше разгледана на заседанията на трите комисии, да чуем тяхното
становище.”
Георги Йорданов - съветник – “Икономическа комисия разгледахме информацията, приемаме я
с 5 гласа “за“. Аз искам да попитам упражнява ли контрол общината, колко декара пасища и мери
реално ползват и за колко декара имат сключен договор ползвателите?”
Ивайло Иванов – съветник – “Комисията по ТСУТ също, приемаме информацията с 3 гласа
„за”. Моят въпрос е защо не са приемани заявления за сключване на едногодишни договори на
желаещите граждани да наемат пасища и мери за тази стопанска година?”
Борислав Дочев - съветник – “Социалната комисия разгледахме и обсъдихме предложената
информация, приемаме я с 5 гласа “за“. Моят въпрос на заседанието на комисията беше по
отношение на общинските пасища и мери за сключените договори за отдаване под наем на
имотите и отговарят ли същия брой декари с регистрираните в ОС „Земеделие“ Каспичан. Има ли
информация за неотдадените пасища, има ли пустеещи земеделски земи. Комисията изиска
справка по тези въпроси за сесийното заседание.”
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Милена Недева – Кмет на Община Каспичан – “В отговор на г-н Дочев ще кажа, че има
регистър на всички имоти общинска собственост и респективно се води такъв на очертаните
имоти с НТП „пасища и мери”, справката е изготвена и е дадена за информация.”
Милена Тактакова – гл.експерт „Общинска собственост“ – “Последните изменения и
допълнения в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и Правилника за
прилагането му забавиха като цяло процедурата по отдаването на пасищата и мерите за тази
стопанска година. Както повечето от Вас знаят, отдаването на пасищата и мерите условно има три
процедури, като първата е отдаването на пасища на подалите заявление в срок до 10 март на
собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни животни регистрирани в БАБХ.
След този срок, комисия назначена със заповед на Кмета на общината определя необходимата на
всеки кандидат площ и разпределя пасищата и мерите. За разпределените имоти комисията
съставя протокол в срок до 1 май, който е окончателен само ако са удовлетворени и при наличие
на необходимата площ на заявителите. При недостиг на пасища и мери в землището, в което
което е регистриран животновъдния обект, до полагащите съгласно закона декари пасища и мери
се извършва допълнително разпределение на площи в съседни землища, за което комисията
съставя протокол в срок до 1 юни. Останалите свободни пасища, мери и ливади се обявяват на
търг, на който могат да участват само регистрираните животновъди, като чрез търга могат да се
наемат допълнителни площи независимо от броя животински единици. След като приключи тази
втора процедура по отдаването на пасищата и мерите и в случай, че са останали ненаети такива от
разпределението и от търга, останалите свободни се обявяват на търг на лица нерегистрирани като
животновъди, като се сключват едногодишни договори. Последните промени в Закона изрично
казват, че след провеждане на търговете след 1 юни се сключват едногодишни договори за
следващата стопанска година. На практика ако проведем търговете за свободните площи
спазвайки промените в закона и сключим договори с желаещите да наемат за стопанската година
реално ще бъдат ощетени защото тя приключва октомври. В отговор на г-н Йорданов искам да
кажа, че няма механизъм, по-който да упражняваме контрол върху това колко декара реално
ползват лицата сключили договор с общината. Това можем да установим след подаден сигнал и
извършена от нас проверка.”

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 № 879
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА Общински съвет Каспичан приема годишен
отчет за дейността на Общинска служба по земеделие Каспичан, област Шумен за периода от
01.01.2014г. до 31.12.2014г.
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ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРОЦЕСИТЕ СВЪРЗАНИ С БЕЗРАБОТИЦАТА НА
ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАСПИЧАН – ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ И ТЕНДЕНЦИИ
ПРЕЗ 2014г.
Отношение взеха:
Яна Ненова – Председател на ОбС - “Информацията относно процесите свързани с
безработицата на територията на общината беше депозирана в срок в деловодството на Общински
съвет в изпълнение на Плана за дейността на Общински съвет. Тя беше разгледана и подробно
обсъдена на заседанията на трите комисии. На заседанието на Икономическа комисия бяха
зададени въпроси, във тази връзка поканихме представител от Д ”Бюро по труда”гр. Нови пазар
на днешното заседание, но поради служебни ангажименти нямат възможност да присъстват. Да
чуем становищата на комисиите.”
Георги Йорданов - съветник – “Както г-жа Ненова каза на заседанието на Икономическа
комисия разгледахме подадената информация, коментарите бяха по отношение на некоректно
подадената информация - високия процент безработица. Във тази връзка изискахме за заседанието
на Общински съвет да бъде поканен представител на Дирекция „Бюро по труда“ да даде
конкретни отговори на зададените въпроси. Като цяло комисията приема информацията с 5 гласа
„за”.”
Ивайло Иванов – съветник – “Комисията по ТСУТ заседавахме съвместно с Икономическа
комисия, коментарите бяха същите, приемаме информацията с 3 гласа „за”.“
Борислав Дочев - съветник – “На заседанието на Социалната комисия разгледахме
представената информация. Коментарите бяха по подадената цифра на процент безработни,
липсата на работна ръка на пазара на труда, коментира се и степента на образование на
регистрираните безработни, както и мерките за намаляване на безработицата. Като цяло приемаме
информацията 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 12 гласа “ЗА”, 1 глас “ПРОТИВ” и без “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”,
Общински съвет прие, както следва:
Р Е Ш Е Н И Е № 880
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА Общински съвет Каспичан приема информация
относно процесите свързани с безработицата на територията на Община Каспичан –
постигнати резултати и тенденции през 2014г.
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ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАБОТАТА ПО ПРОГРАМИТЕ ЗА ВРЕМЕННА ТРУДОВА ЗАЕТОСТ
ЗА ПЕРИОДА М.ЯНУАРИ - М.ЮНИ 2015г. ОБХВАТ И НАСОЧЕНОСТ
НА ПРОГРАМИТЕ ЗА 2015г.
Отношение взеха:
Яна Ненова – Председател на ОбС - “Материала е изготвен и депозиран за заседанието в
изпълнение на Плана за дейността на Общински съвет. Информацията за работата по програмите
за временна заетост ведно с приложена подробна справка по програмите за временна заетост
съответно разпределени по населени места, длъжности и срокове на трудови договори. Тя беше
разгледана на заседанията на трите комисии, да чуем становището им.”
Георги Йорданов - съветник – “На заседанието на Икономическа комисия разгледахме
информацията за работата по програмите за временна заетост, приемаме я с 5 гласа „за”.”
Борислав Дочев - съветник – “Социалната комисия също разгледахме информацията, имаше
въпроси на заседанието на комисията на които бяха дадени конкретни отговори, приемаме я с 5
гласа „за”.”
Ивайло Иванов – съветник – “Комисия по ТСУТ също приемаме информацията 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 № 881
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА Общински съвет Каспичан приема
информация за работата по програмите за временна трудова заетост за периода м.януари м.юни 2015г. обхват и насоченост на програмите за 2015г.

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
НАРЕДБА ЗА ПРИНУДИТЕЛНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАПОВЕДИ ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА
НЕЗАКОННИ СТРОЕЖИ ИЛИ ЧАСТИ ОТ ТЯХ НА ТЕРИТОРИЯТА
НА ОБЩИНА КАСПИЧАН
Отношение взеха:
Яна Ненова – Председател на ОбС - “Във връзка с направено предложение от Окръжна
прокуратура Шумен, на основание чл. 145, ал. 1, т. 6 от ЗСВ е внесен проект на Наредба за
принудително изпълнение на на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях на
територията на Община Каспичан. Тя беше разгледана на заседанията на трите комисии, да чуем
тяхното становище.”
Георги Йорданов - съветник – “На заседанието на Икономическа комисия разгледахме проекта
за Наредба. Коментирахме препоръката на юриста за редакция на параграф 7 от ПЗР от Наредбата,
съгласно изискванията на ЗНА и препоръката параграф 8 да отпадне. Моето предложение е
редакция на параграф 8 със следния текст: “За всички неупоменати в тази Наредба регламенти да
се спазват постановките на ЗУТ“. Като цяло приемаме Наредбата с 5 гласа “за“.“
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Ивайло Иванов – съветник – “Комисия по ТСУТ заседавахме съвместно с Икономическа
комисия, становището ни е същото, с 3 гласа „за” приемаме Наредбата.”
Борислав Дочев - съветник – “На заседанието на Социалната комисия коментирахме
необходимостта от приемане на такава Наредба, и във тази връзка комисията изискахме справка за
констатираните незаконни строежи на територията на общината и предприетите мерки за
събарянето на сградите. Направи се предложение за редакция на параграф 7 от ПЗР от Наредбата,
а именно “Наредбата влиза в сила след публикуването и на сайта на община Каспичан“,
коментирахме и препоръката на юриста от Наредбата да отпадне параграф 8 от ПЗР. Комисията не
прие проекта за Наредба с 2 гласа „за” и 3 гласа „въздържал се”. Гласувах „въздържал се“ и моето
лично мнение е, че това е поредния документ който сме длъжни да приемем, защото Закона го
изисква, без да можем го да преработим и поставим регламенти съответстващи на местните
обстоятелства, и поредния документ напрактика неприложим при нас.”
Николай Николов – съветник – “Не съм съгласен с това което г-н Дочев каза, мисля че
Наредбата е подзаконов нормативен акт съставен на база на съответния закон, като разпоредбите в
съответния документ са съобразени с материята и ситуацията на населеното място. В конкретния
случай и съгласно изискванията на ЗУТ, Наредбата е необходима за да има регламент по който ще
се процедира при констатиран незаконен строежна територията на общината за строежи от
четвърта, пета и шеста категория.”
Милена Недева – Кмет на Община Каспичан - “По повод на искането на Социалната комисия
по отношение на справката за регистрираните незаконни строежи, искам да се извиня, че не
успяхме да подготвим такава за днешното заседание. Това, което мога да кажа е, че в общината не
се води регистър на незаконните строежи. За 2014 година по сигнали на граждани са констатирани
три случая на незаконни строежи – два в град Каспичан и един в кв.Калугерица.”
Яна Ненова – Председател на ОбС - “Ако нямате други въпроси предлагам да преминем към
гласуване на постъпилите три предложения за изменение в текставете на Наредбата. По препоръка
на юриста и по предложение на Социалната комисия, първото предложение е за редакция на § 7 от
ПЗР, като текста се изменя както следва: “Наредбата влиза в сила след публикуването и на сайта
на община Каспичан“. Второто предложение е да отпадне § 8 от ПЗР на Наредбата, и третото
предложение е на колегата Георги Йорданов за редакция на § 8 от ПЗР, а именно: “За всички
неупоменати в тази Наредба регламенти да се спазват постановките на ЗУТ“. Подлагам на
гласуване изменение на § 7 от ПЗР, със следния текст: “Наредбата влиза в сила след
публикуването и на сайта на община Каспичан“.”

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 11 гласа “ЗА”, 1 глас “ПРОТИВ” и 1 глас “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”,
Общински съвет прие, както следва:
Р Е Ш Е Н И Е № 882
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА Общински съвет Каспичан приема изменение
на § 7 от ПЗР на Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни
строежи или части от тях на територията на Община Каспичан, както следва: “Наредбата
влиза в сила след публикуването и на сайта на Община Каспичан“

Яна Ненова – Председател на ОбС - “Решението се приема. Предлагам да гласуваме
предложението да отпадне § 8 от ПЗР на Наредбата, който е съгласен моля да гласува.”
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На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с чл. 27, ал. 4 от ЗМСМА от
общо гласували 13 съветника, с 10 гласа “ЗА”, без “ПРОТИВ” и 3 гласа “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”,
Общински съвет прие, както следва:
Р Е Ш Е Н И Е № 883
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА Общински съвет Каспичан приема от Наредба
за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от
тях на територията на Община Каспичан да отпадне § 8 от ПЗР

Яна Ненова – Председател на ОбС - “Решението се приема. В този случай гласуването по
третото предложение отпада. Предлагам да гласуваме текстовете на Наредбата с направените
изменения.”

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 11 гласа “ЗА”, 1 глас “ПРОТИВ” и 1 глас “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”,
Общински съвет прие, както следва:
Р Е Ш Е Н И Е № 884
На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 225а, ал. 3 от ЗУТ Общински съвет
Каспичан приема Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни
строежи или части от тях на територията на Община Каспичан

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ДОКЛАДНИ
По 5.1 точка от дневния ред - Докладна записка № ВОС - 176/29.04.2015г. от Николай
Найденов – Кмет на кметство с. Върбяне, относно прехвърляне на средства към бюджета на
с.Върбяне
Отношение взеха:
Яна Ненова – Председател на ОбС - “Докладната записка на кмета на кметство село Върбяне
беше разгледана и обсъдена на заседанията на трите комисии, но предвид това, че тя е без
конкретен проект за решение, комисиите нямат становища по нея. Становището на юриста на
Общински съвет по тази докладна е: „Това е материал без проект за решение, поради което има
само информативен характер. Необходимо е кмета на Община Каспичан да внесе материал или
направи предложение за корекция на бюджета съобразно искането на кмета на с.Върбяне за да
може да се вземе необходимото решение.“ Проект за решение не беше депозиран до началото на
сесийното заседание. Предлагам да дадем думата на кмета на населеното място и след това на
г-жа Недева за становище по докладната записка.”
Николай Найденов – Кмет на кметство с.Върбяне – “Докладната записка изготвих и внесох
след заседанието на Общински съвет през месец април, видно от входящия номер. Но предвид
внесената докладна записка от всички кметове на кметства за закупуване на системи за
видеонаблюдение по всички населени места, моля средствата да бъдат предоставени на
кметството за други разходи, като например подмяна на тротоарната настилка пред кметството.”
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Милена Недева – Кмет на Община Каспичан - “След заседанията на трите постоянни комисии
изготвихме проект за решение със следния текст: „На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, във
връзка с чл. 8, ал. 5 от ЗОС Общински съвет Каспичан приема постъпилата сума в бюджета на
Община Каспичан в размер на 2 330 лв. от продажбата на ПИ № 021019, представляващ
земеделска земя с площ от 2.206 дка с продажна цена 1440 лв. и ПИ 0 024002 с площ от 1.210 дка
и продажна цена 890 лв., находящи се в землището на село Върбяне да бъде прехвърлена към
бюджета на Кметство село Върбяне“.”
Яна Ненова – Председател на ОбС - “Подлагам на гласуване направеното предложение от
кмета на общината, 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:
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 № 885
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 5 от ЗОС Общински съвет
Каспичан приема постъпилата сума в бюджета на Община Каспичан в размер на 2 330 лв. от
продажбата на ПИ № 021019, представляващ земеделска земя с площ от 2.206 дка с продажна
цена 1440 лв. и ПИ № 024002 с площ от 1.210 дка и продажна цена 890 лв., находящи се в
землището на село Върбяне да бъде прехвърлена към бюджета на Кметство село Върбяне

8

По 5.2 точка от дневния ред- Докладна записка № ВОС - 213/17.06.2015г. от Милена Недева –
Кмет на Община Каспичан, относно организирано събиране и транспортиране на битовите
отпадъци от територията на Община Каспичан
Отношение взеха:
Яна Ненова – Председател на ОбС - “Докладната записка за организирано събиране и
транспортиране на битовите отпадъци от територията на общината беше разгледана на
заседанията на трите комисии, предлагам да чуем становището им и да дадем думата на
вносителя.”
Георги Йорданов - съветник – “Икономическа комисия разгледахме докладната, коментарите
бяха по отношение на необходимостта от самостоятелно осъществяване на дейностите по
събиране и транспортиране на битовите отпадъци от територията на общината. Обсъдиха се и
средствата от отчисленията, които общините могат да разходват за дейности по закупуване на
транспортни средства обезпечаващи функционирането на системата за управление на отпадъците,
както и необходимия брой контейнери. Г-жа Недева направи предложение за допълнение в
проекта за решение – „отчисления в размер на 146 940 лв.“, комисията с 5 гласа „за“ приема
предложението.”
Ивайло Иванов – съветник – “Комисия по ТСУТ заседавахме съвместно с Икономическа
комисия, становището ни е същото с 3 гласа „за” приемаме предложението по докладната.”
Борислав Дочев - съветник – “На заседанието на Социалната комисия разгледахме и обсъдихме
предложението по докладната, коментарите бяха същите, също с 5 гласа “за” приемаме
предложението по докладната.”
Милена Недева – Кмет на Община Каспичан - “Във връзка с необходимостта от подобряване
на организираното събиране и транспортиране на битовите отпадъци от територията на общината
- т.е кратността на изхвърлянията както и достатъчния брой контейнери взехме решение да
прекратим договора с фирмата изпълнител и извършваме услугата сами. Също така с всяка
изминала година количеството на отпадъците се увеличава, това води и до увеличаване на
разходите за дейността по събиране и транспортиране на битовите отпадъци, което доведе и до
увеличаване на таксата за битовите отпадъци за жителите на град Каспичан, също така и сумата за
отчисления която сме длъжни по закон да плащаме се увеличава. Отчисленията имат за цел да се
намали количеството на депонираните отпадъци и да се насърчи тяхното рециклиране и
оползотворяване. Отчисленията се определят в левове за един тон депонирани отпадъци, като
натрупаните средства от отчисленията могат да се разходват от общините за закупуване на
сметосъбираща и сметоизвозваща техника за отпадъци. За закупуването на контейнери за
отпадъци, първоначално предложението на общината беше необходимите средства да се отпуснат
от ПУДООС чрез кандидатстване за безлихвен заем. Но след като проучихме условията за
кандидатстване за безлихвения кредит се установи, че такъв вид кредит е дългосрочен и няма как
да бъде усвоен в края на мандата. Затова предлагаме да искаме цялата сума натрупана от
отчисления в размер на 146 940 лв., с която да се закупят 520 броя пластмасови контейнери с обем
1100 л., и сметосъбираща и сметоизвозваща техника за отпадъци. За разходване на средствата от
отчисленията е необходимо решение на Общински съвет и решение на общото събрание на
Регионалното сдружение за управление на отпадъците на общините от област Шумен. За да
ускорим процедурата и да можем до месец – два сами да извършваме услугата, предлагам като
втора точка в проекта за решение да допълним: „На основание чл. 60 от АПК допуска
предварително изпълнение на решението“.”
Николай Николов - съветник – “Аз мисля, че по предложението по докладната всичко е ясно,
мисля че са по-важни следващите стъпки. Ако някой си мисли че може да организира дейност
като сметосъбиране и сметоизвозване за два месеца, това е илюзия. Няма как да прекратим
договора с фирмата изпълнител веднага защото има клаузи в договора, които трябва да се спазят.
Невъзможно е за толкова време да разполагаме със средствата, след това за закупим необходимата
сметосъбираща и сметоизвозваща техника и контейнерите, и няма как четири човека за обслужват
цялата община. Освен това, мисля че не е целесъобразно да купуваме пластмасови контейнери,
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при положение, че практиката показва, че металните са по-здрави и при проучване ще се убедите,
че всички фирми работят с метални контейнери.”
Борислав Дочев - съветник – “Моят въпрос е как количеството на отпадъците се увеличава
всяка година, при положение, че населението на общината намалява?”
Милена Недева – Кмет на Община Каспичан - “Макар и малко всяка година количеството на
отпадъците се увеличава, съответно се увеличава и сумата на отчисленията. Трябва да
предприемем мерки за намаляване на количеството отпадъци, защото за следващата година
сумата от отчисления за един тон депонирани отпадъци ще е 35,00лв. По отношение на това, което
г-н Николов каза, искам в по-широк формат да обсъдим организацията по извършване на услугата,
но това ще е на по-късен етап. Взехме решение за закумим пластмасови контейнери първо защото
са два пъти по-евтини от металните, по практични са, и защото европейската директива е към
преминаване на пластмасови съдове за събиране на отпадъците.”
Яна Ненова – Председател на ОбС - “Ако нямате други въпроси предлагам да преминем към
гласуване на предложението по докладната с направените от вносителя допълнения, а именно в
точка 1 от проекта за решение допълнението е: „отчисления в размер на 146 940 лв.“ и втора
точка: „На основание чл. 60 от АПК допуска предварително изпълнение на решението”.”

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 № 886
1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на
отпадъците и във връзка с чл. 25, ал. 2, т. 2 от Наредба № 7/19.12.2013г. за реда и начина за
изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране
на отпадъци, Общински съвет Каспичан дава съгласие за разходване на натрупаните средства
от отчисления в размер на 146 940 лв. за закупуване на съдове за събиране на отпадъци и
специализирана техника за транспортиране на отпадъци
2. На основание чл. 60 от АПК допуска предварително изпълнение на решението

По 5.3 точка от дневния ред - Докладна записка № ВОС - 215/17.06.2015г. от Милена Недева
– Кмет на Община Каспичан, относно промяна начина на трайно ползване на пасище, мера за
други земеделски нужди
Отношение взеха:
Яна Ненова – Председател на ОбС - “В Общинска администрация е постъпило заявление от
„Херти” АД представлявано от Захари Захариев – Главен изпълнителен директор, с искане за
промяна на начина на трайно ползване на поземлен имот № 040037 от „пасище, мера”, в имот за
други земеделски нужди. Поземлен имот № 040037 е актуван с Акт за публична общинска
собственост № 1513/04.09.2013 г. и представлява земеделска земя трета категория, с площ от 0,680
дка по картата за възстановена собственост на град Плиска, ЕКАТТЕ 56770. 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 също приемаме предложението с 3 гласа „за”.”
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Борислав Дочев - съветник – “Социалната комисия разгледахме докладната записка, с 5 гласа
„за” 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. 8 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 № 887
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 25, ал. 9 от Закона за собствеността и
ползването на земеделските земи, във връзка с чл. 45и от Правилника за прилагане на ЗСПЗЗ,
Общински съвет Каспичан приема решение да се извърши промяна на начина на трайно ползване
на 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,
актуван с Акт за публична общинска собственост № 1513/04.09.2013г., от „пасище,мера” в
имот с начин на трайно ползване „трайни насаждения”
1. Общинският съвет задължава Кмета на общината да възложи отразяването на
настъпилата промяна в картата за възстановена собственост на град Плиска, съгласно чл. 45и,
ал. 4 и ал. 5 от ППЗСПЗЗ
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По 5.4 точка от дневния ред- Докладна записка № ВОС - 217/17.06.2015г. от Милена Недева –
Кмет на Община Каспичан, относно даване съгласие за участие по Оперативна програма
“Развитие на човешките ресурси“, приоритетна ос 2 – “Намаляване на бедността и насърчаване на
социалното включване“
Отношение взеха:
Яна Ненова – Председател на ОбС - “С цел реализиране на общинските политики, разширяване
на спектъра от социални услуги, както и задоволяване на потребностите на лицата в
неравностойно положение, Община Каспичан има възможност да кандидатства по процедура за
разкриване на “Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността
или в домашна среда“. В центъра ще се предоставят комплексни услуги за хора с увреждания и
техните семейства и на лица над 65 годишна възраст с ограничения или невъзможност за
самообслужване. Чрез дейността му ще бъде осигурен интегриран достъп до здравни, социални и
други услуги, според специфичните потребности на хората в неравностойно положение. Центърът
ще бъде обособен като отделна структура. Има възможност социалната услуга да се помещава в
сграда, която е общинска собственост - административната част от сграда намираща се зад
основната сграда на ЦНСТДМБУ “Слънце“ с осигурена достъпна среда за хора с увреждания. За
оптималното функциониране на услугата ще бъдат ремонтирани и обзаведени следните
помещения: за групови занимания, лечебна физкултура, физиотерапия и фоайе за изчакване на
потребителите. С цел разширяване обхвата на социалните услуги и осигуряване на тяхната
достъпност и мобилност се предвижда да бъде закупено специализирано транспортно средство за
хора с увреждания. Предвид осигуряване на устойчивост в насоките за кандидатстване е
заложено изискване за поддържане на услугите за социално включване в общността или в
домашна среда, за срок не по – малък от 6 месеца без прекъсване, след одобряване на
окончателния доклад по проекта, но няма изискване относно вида и броя на услугите, както и броя
на обслужваните лица. 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 предложението.”
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”.”

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:
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Р Е Ш Е Н И Е № 888
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет Каспичан:
1. Упълномощава Кмета на Община Каспичан, да кандидатства с проектно
предложение по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, приоритетна ос 2 –
„Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, номер и име на
процедурата: BG05M9OP001-2.002 „Независим живот”
2. Дава съгласие за създаване на „Център за почасово предоставяне на услуги за
социално включване в общността или в домашна среда”
3. Дава съгласие за поддържане на услугите за социално включване в общността или в
домашна среда, за срок не по – малък от 6 месеца без прекъсване, след одобряване на
окончателния доклад по проекта, с изключение на непредвидени обстоятелства

По 5.5 точка от дневния ред- Докладна записка № ВОС - 216/17.06.2015г. от Милена Недева –
Кмет на Община Каспичан, относно предоставяне на част от общински имот за разкриване на
„Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна
среда„ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси„, приоритетна ос 2 –
„Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване„
Отношение взеха:
Яна Ненова – Председател на ОбС - “Във връзка с възможността за кандидатстване с
проектното предложение за разкриване на Център за почасово предоставяне на услуги за социално
включване в общността или в домашна среда е необходимо да бъдат създадени оптимални условия
за неговото функциониране. За целта е нужно да бъдат предоставени помещения, които да бъдат
ремонтирани и обзаведени за нуждите на центъра, а именно: за групови занимания, физиотерапия,
лечебна физкултура и фоайе за изчакване на потребителите. За нуждите на центъра предлагаме да
бъде предоставена част от помощната сграда към ЦНСТДМБУ “Слънце“ със застроена площ
306 кв.м., включваща 3 помещения с обща площ 52 кв. м., намиращи се на първия етаж на сградата.
Съобразно насоките за кандидатстване, помещенията трябва да бъдат предоставени за срока на
изпълнение на проекта и за срок не по – кратък от 3 години, считано от датата на одобряване на
окончателния доклад по проекта. 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:
Яна Христова Ненова

-

“ЗА”

Александър Райков Александров

-

“ЗА”

Борислав Дочев Йорданов

-

“ЗА”
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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

-

“ЗА”

Николай Живков Атанасов

-

“ЗА”

Решат Назиф Юзеир

-

“ЗА”

Татяна Трифонова Петкова

-

“ЗА”

Цвета Иванова Кочанова

-

“ЗА”

Р Е Ш Е Н И Е № 889
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 12, ал. 1 от ЗОС, Общински
съвет Каспичан предоставя три помещения с обща площ 52 кв. м. от помощната сграда,
построена в УПИ III, кв. 28, пл. № 675 за срока на изпълнение на проект: “Център за почасово
предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда“ по
процедурата: BG05M9OP001-2.002 „Независим живот” и за срок от 4 години, считано от
датата на одобряване на окончателния доклад по проекта

По 5.6 точка от дневния ред- Докладна записка № ВОС - 220/17.06.2015г. от Кметове на
населените места на територията на Община Каспичан, относно приемане на решение за
закупуване на системи за видео наблюдение в кметствата
Отношение взеха:
Яна Ненова – Председател на ОбС - “Докладната записка от кметовете по населени места беше
разгледана и обсъдена на заседанията на трите комисии, но предвид това, че тя е без конкретен
проект за решение, комисиите нямат становища по нея. Отново становището на юриста на
Общински съвет и по тази докладна е, че е необходимо е кмета на община Каспичан да направи
предложение за корекция на бюджета съобразно искането на кметовете по населени места за да
може да се вземе необходимото решение. Проект за решение не беше депозиран до началото на
сесийното заседание. Предлагам да дадем думата на г-жа Недева за становище по докладната
записка.”
Милена Недева – Кмет на Община Каспичан - “Въпроса с поставяне на системи за
видеонаблюдение във всички населени места в общината коментирахме през месец февруари, и
взехме решение необходимите средства за закупуване и монтаж на системите да разплатим със
средствата от 30-те % постъпили от продажби или отдаване под наем или аренда на земеделски
земи във съответното населено място. В процеса на работа тези средства пренасочвахме за други
по-приоритетни дейности и въпроса с поставянето на видеосистемите остана отворен. Предвид
идеята за поставянето им изискахме оферта от фирма „Телепол“ за доставка и монтаж на системи
за видеонаблюдение за цялата община. Стойността е около 33 000 лв., и обмисляме варианти дали
да поставяме поетапно за всяко кметство по отделно или за цялата община. В този случай е
необходимо да обявим обществена поръчка по ЗОП, също така трябва да направим актуализация
на капиталовата програма. На този етап не сме взели решение как да процедираме, но следващия
месец предстои актуализация на бюджета и ще търсим варианти.”
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Николай Николов - съветник – “Мисля, че е минало достатъчно време да се обмисли искането
на кметовете по населените места и да се вземе решение по въпроса. Докога ще си говорим за
проблемите без да търсим решение за тях. Така или иначе актуализация на бюджета и
капиталовата програма предстои следващия месец, затова предлагам да вземем решение да
възложим на Кмета на общината за следващото заседание да депозира конкретен проект за
решение.”
Яна Ненова – Председател на ОбС - “Има направено предложение от г-н Николов, а именно
Общински съвет възлага на Кмета на общината да внесе докладна записка с проект за решение за
закупуване и поставяне на системи за видеонаблюдение по населените места за заседанието на
Общински съвет през месец юли. Който е съгласен с направеното предложение, 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 № 890
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА Общински съвет Каспичан възлага на Кмета
на общината да внесе докладна записка с проект за решение за закупуване и поставяне на
системи за видеонаблюдение по населените места за заседанието на Общински съвет през месец
юли

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:
/Я.НЕНОВА/

ПРОТОКОЛИСТ:
/Й.ЯНКОВА/
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