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

Днес 30.07.2015 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 второто, 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, към предварително подготвения
дневен ред е внесена нова докладна записка с ВОС № 264/29.07.2015г. от Милена Недева – Кмет
на Община Каспичан, относно приемане на решение за промяна на имот от публична в частна
общинска собственост. Предлагам тя да влезе като точка 8.9 в дневния ред на днешното
заседание.”
Председателят г-жа Яна Ненова, предложи заседанието да протече при следния

ДНЕВЕН РЕД:
1. Отчет за дейността на Общински съвет Каспичан и неговите комисии за периода
01.01.2015 – 30.06.2015г.
Докл.: Председателя на ОбС
2. Отчет за изпълнение на решенията, приети от Общински съвет Каспичан за периода
01.01.2015 – 30.06.2015г.
Докл.: Кмета на Общината
3. Отчет на Кмета на Общината за извършените разпоредителни сделки с общинско
имущество през първото шестмесечие на 2015г.
Докл.: Кмета на Общината
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4. Утвърждаване разходите за командировки на Кмета на общината за периода 01.10.2014г. –
30.06.2015г.
Докл.: Кмета на Общината
5. Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.06.2015 г.
Докл.: Кмета на Общината
6. Актуализация на Разчета за финансиране на капиталовите разходи и Поименното
разпределение на разходите за придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт в Община
Каспичан към 31.07.2015г.
Докл.: Кмета на Общината
7. Анализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги на територията на
Община Каспичан
Докл.: Кмета на Общината
8. Текущи докладни
8.1. Докладна записка № ВОС - 234/10.07.2015г. от Милена Недева – Кмет на Община
Каспичан, относно одобряване на проект за ПУП – План за регулация
8.2. Докладна записка № ВОС - 235/10.07.2015г. от Милена Недева – Кмет на Община
Каспичан, относно разрешение за изработване проект на ПУП – Парцеларен план
8.3. Докладна записка № ВОС - 239/15.07.2015г. от Милена Недева – Кмет на Община
Каспичан, относно решения за одобряване на проекти „Създаване на условия за активен спорт и
отдих в община Каспичан – ремонт и реконструкция на спортен комплекс – гр.Каспичан„ и
„Създаване на условия за активен спорт и отдих в община Каспичан – Спортен комплекс –
гр.Плиска - реконструкция на спортно игрище, нова обслужваща сграда и паркинг„
8.4. Докладна записка № ВОС - 241/16.07.2015г. от Яна Ненова – Председател на ОбС,
относно отпускане на еднократна помощ на Росица Миткова Василева
8.5. Докладна записка № ВОС - 243/20.07.2015г. от Яна Ненова – Председател на ОбС,
относно отпускане на еднократна помощ на Младен Ангелов Атанасов
8.6. Докладна записка № ВОС - 244/20.07.2015г. от Милена Недева – Кмет на Община
Каспичан, относно приемане на решение за продажба и одобряване на пазарната цена на
недвижим имот
8.7. Докладна записка № ВОС - 246/20.07.2015г. от Милена Недева – Кмет на Община
Каспичан, относно приемане на решение за промяна на имот от публична в частна общинска
собственост
8.8. Докладна записка № ВОС - 256/22.07.2015г. от Яна Ненова – Председател на ОбС,
относно определяне на представител на Община Каспичан, за участие в редовно общо събрание на
съдружниците на "Водоснабдяване и канализация - Шумен" ООД, гр.Шумен
8.9. Докладна записка № ВОС - 264/29.07.2015г. от Милена Недева – Кмет на Община
Каспичан, относно приемане на решение за промяна на имот от публична в частна общинска
собственост
9. Други
Предложения от Председателя дневен ред бе приет с 13 гласа “ЗА” без “ПРОТИВ” и
без “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”.
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ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАСПИЧАН И НЕГОВИТЕ КОМИСИИ ЗА
ПЕРИОДА 01.01.2015 – 30.06.2015г.
Отношение взеха:
Яна Ненова – Председател на ОбС - “Във връзка с Плана за дейността на Общински съвет за
месец юли и в изпълнение на чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА, е изготвен и внесен отчет за дейността на
Общински съвет и неговите комисии за първото шестмесечие на 2015г. Отчета беше разгледан на
заседанията на трите комисии, да чуем тяхното становище.”
Георги Йорданов - съветник – “Икономическа комисия разгледахме отчета, приемаме го с 4
гласа “за“, от четирима присъстващи на заседанието по време на дебатите по тази точка.”
Ивайло Иванов – съветник – “Комисията по ТСУТ също, приемаме отчета с 3 гласа „за”.”
Борислав Дочев - съветник – “Социалната комисия разгледахме отчета за дейността на
Общински съвет, приемаме го 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 № 891
На основание чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА Общински съвет Каспичан приема отчет за
дейността на Общински съвет Каспичан и неговите комисии за периода 01.01.2015 – 30.06.2015г.

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЯТА, ПРИЕТИ ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАСПИЧАН
ЗА ПЕРИОДА 01.01.2015 – 30.06.2015г.
Отношение взеха:
Яна Ненова – Председател на ОбС - “Отчета за изпълнение на приетите от Общински съвет
решения за периода 01.01-30.06.2015г., е внесен във връзка с Плана за дейността на Общински
съвет и изискванията на ЗМСМА. Да чуем становищата на комисиите.”
Георги Йорданов - съветник – “Икономическа комисия разгледахме отчета, въпросите и
коментарите бяха по отношение на решенията, които са в процедура на изпълнение,
коментирахме и препоръката на юриста на Общински съвет - думата „съответствие” в проекта за
решение да се замени с „във връзка с”, като цяло приемаме отчета с 4 гласа “за“ от четирима
присъстващи.”
Ивайло Иванов – съветник – “Комисията по ТСУТ заседавахме съвместно с Икономическа
комисия, коментарите бяха същите, приемаме отчета с 3 гласа „за”.“
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Борислав Дочев - съветник – “На заседанието на Социалната комисия разгледахме отчета,
въпросите и коментарите бяха по отношение на процедурата по отдаването под наем на язовира в
с.Косово – на какъв етап са нещата, защото имам подаден сигнал от хората в селото, че вече е
забранен достъпа на животни и хора до язовира, а реално не е подписан договор със спечелилия
търга. Във тази връзка на заседанието на комисията изисках проекто – договора за отдаването под
наем на язовира, и ми беше предоставен преди заседанието на Общински съвет, и в него не
виждам да има регламент като спортен риболов или водопой на животни. Като цяло комисията
прие отчета с 5 гласа “за“.”
Милена Недева – Кмет на Община Каспичан – “Действително спортен риболов или водопой на
животни го няма регламентирано в проекто – договора, но няма пречка да се направи с анекс към
договора.”
Яна Ненова – Председател на ОбС - “Ако нямате други въпроси предлагам да преминем към
гласуване, като по препоръка на юриста на Общински съвет - думата „в съответствие” в проекта
за решение да се заменя с „във връзка с”.”

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 № 892
На основание чл. 21, ал. 1, т. 24 и във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА Общински
съвет Каспичан приема отчет за изпълнението на приетите от Общински съвет Каспичан
решения за периода 01.01.2015 – 30.06.2015г.

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТЧЕТ НА КМЕТА НА ОБЩИНАТА ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ РАЗПОРЕДИТЕЛНИ СДЕЛКИ С
ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО ПРЕЗ ПЪРВОТО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2015г.
Отношение взеха:
Яна Ненова – Председател на ОбС - “Материала е изготвен и депозиран за днешното заседание
в изпълнение на Плана за дейността на Общински съвет. Отчета за извършените разпоредителни
сделки с общинско имущество беше разгледан на заседанията на трите комисии, да чуем
становището им.”
Георги Йорданов - съветник – “На заседанието на Икономическа комисия разгледахме отчета,
приемаме го с 4 гласа „за”.”
Борислав Дочев - съветник – “Социалната комисия също приемаме отчета с 5 гласа „за”,
нямаме въпроси.”
Ивайло Иванов – съветник – “Комисия по ТСУТ също приемаме отчета с 3 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 № 893
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА Общински съвет Каспичан приема отчет на
Кмета на общината за извършените разпоредителни сделки с общинско имущество през
първото шестмесечие на 2015г.

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
УТВЪРЖДАВАНЕ РАЗХОДИТЕ ЗА КОМАНДИРОВКИ НА КМЕТА НА ОБЩИНАТА ЗА
ПЕРИОДА 01.10.2014г. – 30.06.2015г.
Отношение взеха:
Яна Ненова – Председател на ОбС - “В изпълнение на Плана за дейността на Общински съвет
Каспичан за месец юли, е внесен отчет за разходите за командировки на Кмета на общината за
периода 01.04.2015г. – 30.06.2015г. Предвид това, че отчетените разходи за командировки за 4-то
тримесечие на 2014г. и за 1-во тримесечие на 2015г. не бяха одобрени от Общински съвет
Каспичан, предложението е внесено за този период. Докладната беше разгледана на заседанията
на трите комисии, да чуем тяхното становище.”
Георги Йорданов - съветник – “На заседанието на Икономическа комисия разгледахме
предложението по докладната. Коментира се, че така внесеното предложение отново не е
изготвено съгласно разпоредбите и регламента на Наредбата за командировките в страната, това е
и становището на юриста. Не приемаме предложението по докладната с 2 гласа “против“ и 2 гласа
“въздържал се“ от четирима присъстващи.“
Ивайло Иванов – съветник – “Комисия по ТСУТ заседавахме съвместно с Икономическа
комисия, коментарите бяха същите, становището също, с 1 глас „за” и 2 гласа “против“ не
приемаме така направеното предложение.”
Борислав Дочев - съветник – “Социалната комисия приемаме предложението по докладната с 4
гласа „за” и 1 глас “против“ .”
Яна Ненова – Председател на ОбС - “Становището на юриста по внесените материали за
днешното заседание е, че: „в предходните докладни по същата тема бяха изразени становища,
които няма да аргументирам отново, поддържам ги така както са внесени“. Ще зачета
становището по предходните докладни за утвърждаване разходите за командировки на Кмета на
общината, а именно: „внесения материал не е коректен и противоречи на цитираната Наредба, а
именно чл. 8, ал. 4. Общинския съвет е органа, който одобрява писмения отчет за получените
командировъчни пари от кмета на общината. В чл.1 от цитираната наредба за размери на
командировъчни пари в скоби са изброени кои са те, а именно пътни, дневни и квартирни. Тук са
посочени само дневните пари за два дена и не в упоменатите размери по чл. 19, ал. 1 от наредбата.
Поради изложените мотиви препоръчвам на общинските съветници да не гласуват така внесения
материал. Това становище беше изложено и на предходни заседания на общинския съвет, но не бе
съобразено при отчитане на разходите от страна на Кмета на общината.“ Ако нямате въпроси,
предлагам да преминем към гласуване.”
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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. 6 от ЗМСМА и във връзка с чл. 27, ал. 4 от ЗМСМА от
общо гласували 13 съветника, с 4 гласа “ЗА”, 3 гласа “ПРОТИВ” и 6 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

-

“ПРОТИВ”

Десислава Ивелинова Вълчева

-

“ПРОТИВ”

Ивайло Стилиянов Иванов

-

“ПРОТИВ”

Мартин Борисов Леков

-

“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

Николай Борисов Николов

-

“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

Николай Живков Атанасов

-

“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

Решат Назиф Юзеир

-

“ЗА”

Татяна Трифонова Петкова

-

“ЗА”

Цвета Иванова Кочанова

-

“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

Р Е Ш Е Н И Е № 894
На основание чл. 21, ал. 1 т. 6 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 4 от Наредбата за
командировките в страната Общински съвет Каспичан не одобрява разходите за командировки
на Милена Николова Недева – Кмет на Община Каспичан за периода 01.10.2014г. - 30.06.2015г.

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 30.06.2015г.
Отношение взеха:
Яна Ненова – Председател на ОбС - “В изпълнение на Плана за дейността на Общински съвет
на заседанието е внесен отчета за изпълнение на бюджета за първото шестмесечие. Отчета беше
разгледан 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 шестмесечие, имаше въпроси на които бяха дадени
конкретни отговори, приемаме го с 4 гласа “за“ от четирима присъстващи в този момент на
заседанието на комисията.“
Ивайло Иванов – съветник – “Комисия по ТСУТ заседавахме съвместно с Икономическа
комисия, становището ни е същото, с 3 гласа „за” приемаме отчета за изпълнение на бюджета.”
Борислав Дочев - съветник – “На заседанието на Социалната комисия разгледахме и обсъдихме
отчета за изпълнението на бюджета, с 5 гласа приемаме предложението по докладната.”
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Милена Недева – Кмет на Община Каспичан - “Искам като коментар да кажа, че за първото
шестмесечие приходната част е на 63 %, което е добро изпълнение на плана на бюджета.”

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. 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 № 895
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. – 30.06.2015г.,
както следва:
1. Отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община Каспичан към 30.06.2015г.:
1.1. ПО ПРИХОДА, в т.ч.:
- 2 542 690 лв.
За делегирани от държавата дейности
- 1 663 645 лв.
За местни дейности
- 879 045 лв.
/разпределени по параграфи, съгласно Приложение № 1/;
1.2. ПО РАЗХОДА, в т.ч.:
- 2 542 690 лв.
За делегирани от държавата дейности
- 1 663 645 лв.
За местни дейности
- 834 026 лв.
За дофинансиране на делегирани от държавата
дейности със собствени приходи
- 45 019 лв.
/разпределени по функции, дейности и видове разходи, съгласно Приложение № 2/
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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 № 896
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. – 30.06.2015г.,
както следва:
2. Отчет за касовото изпълнение на средствата от Европейския съюз на бенефициент
Община Каспичан, за периода 01.01.2015г. – 30.06.2015г., /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 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”
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Татяна Трифонова Петкова

-

“ЗА”

Цвета Иванова Кочанова

-

“ЗА”

Р Е Ш Е Н И Е № 897
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. – 30.06.2015г.,
както следва:
3. Отчет за изпълнение на капиталовите разходи на Община Каспичан към 30.06.2015г.,
/по обекти и източници на финансиране, съгласно Приложение № 4/

ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
АКТУАЛИЗАЦИЯ НА РАЗЧЕТА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ И
ПОИМЕННОТО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИ
АКТИВИ И ОСНОВЕН РЕМОНТ В ОБЩИНА КАСПИЧАН КЪМ 31.07.2015г.
Отношение взеха:
Яна Ненова – Председател на ОбС - “В процеса на изпълнение на обектите по капиталовата
програма на общината възникнаха промени - нови обекти, които е необходимо да бъдат
допълнени и да се актуализира капиталовата програма. В докладната записка са описани новите
обекти, които са капиталов разход като закупуването на моторен трион за нуждите на кметство
с.Върбяне, във връзка със спечелени проекти по ПУДООС през второто полугодие на 2015г.
предстои да се изградят зони за отдих и детски площадки на територията на с.Златна нива, също
така във връзка с реализирането на проект "От славно минало към достойно бъдеще", е закупена
юрта на обща стойност 9999лв. В изпълнение на наше Решение № 890 относно закупуване и
монтиране на системи за видеонаблюдение в населените места в Община Каспичан, е добавен нов
обект в плана за придобиване на ДМА на общината на обща стойност 28 500лв. Докладната за
актуализация на капиталовата програма беше разгледана на заседанията на трите комисии, да
чуем тяхното становище.”
Георги Йорданов - съветник – “На заседанието на Икономическа комисия разгледахме
предложението за актуализация на капиталовата програма. Коментираха се направените
допълнения и необходимостта от актуализация в разчета за финансиране на капиталовите разходи.
Коментира се сумата заложена като преходен остатък, зададоха се въпроси по конкретни суми и
обекти. Като цяло приемаме предложението с 4 гласа “за“.“
Ивайло Иванов – съветник – “Комисия по ТСУТ заседавахме съвместно с Икономическа
комисия, становището ни е същото, с 3 гласа „за” приемаме актуализацията на капиталовата
програма.”
Борислав Дочев - съветник – “На заседанието на Социалната комисия коментирахме
предложението за актуализацията на капиталовата програма, приемаме го 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.
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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 № 898
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински съвет Каспичан приема и
одобрява изменение в Разчета за финансиране на капиталовите разходи и Поименното
разпределение на разходите за придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт на Община
Каспичан към 31.07.2015г., съгласно Приложение № 1

ПО СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
АНАЛИЗ НА СИТУАЦИЯТА И ОЦЕНКА НА ПОТРЕБНОСТИТЕ ОТ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ НА
ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАСПИЧАН
Отношение взеха:
Яна Ненова – Председател на ОбС - “Във връзка с предстоящо разработване на Областна
стратегия за развитие на социалните услуги и Общинска стретегия за развитие на социалните
услуги за периода 2016 – 2020г. в изпълнение на разпоредбите на Закона за социално подпомагане
и Правилника за неговото прилагане е разработен анализ на ситуацията и оценка на
потребностите от социални услуги на територията на Община Каспичан. Във връзка с
разработването на анализа на общинско ниво е сформиран Общински оперативен екип, в който са
включени служители от Общинска администрация, Дирекция „Социално подпомагане“,
Обществения съвет по чл. 35 от Закона за социално подпомагане и ръководители на социални
услуги. Използвана е статистическа информация за Община Каспичан на база на която са
изведени основните тенденции и са предложени и планирани конкретни мерки и социални услуги.
Анализа беше разгледан на заседанията на трите комисии, да чуем тяхното становище.”
Борислав Дочев - съветник – “На заседанието на Социалната комисия разгледахме изготвения
анализ, приемаме го с 5 гласа „за”.”
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Георги Йорданов - съветник – “Икономическа комисия също разгледахме и обсъдихме така
изготвения анализ, приемаме го с 5 гласа “за“, от пет присъстващи на заседанието.“
Ивайло Иванов – съветник – “Комисия по ТСУТ заседавахме съвместно с Икономическа
комисия, становището ни е същото, с 3 гласа „за” приемаме анализа.”
Милена Недева – Кмет на Община Каспичан - “Като коментар искам да кажа, че социалните
услуги в общината са на доста добро ниво в сравнение с други общини, но са крайно
недостатъчни като вид и обхванати целеви групи. За съжаление населението е основно
застаряващо и затова планираните социални услуги за следващия период са насочени предимно
към хората с увреждания и старите хора, услуги в домашна среда, в общността и от резидентен
тип.”

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 № 899
На основание чл. 20 във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА и чл. 36а, ал. 3 от
Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане, Общински съвет Каспичан
приема Анализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги на територията
на Община Каспичан

ПО ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ДОКЛАДНИ
По 8.1 точка от дневния ред - Докладна записка № ВОС - 234/10.07.2015г. от Милена Недева –
Кмет на Община Каспичан, относно одобряване на проект за ПУП – План за регулация
Отношение взеха:
Яна Ненова – Председател на ОбС - “Постъпило е заявление от Йорданка Величкова Пенкова
собственик на УПИ IV – 490 от кв. 22а по плана на гр. Плиска. Искането е за одобряване на проект
за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация, с който улица с ок41б – ок186 се
унищожава, и кв. 22 и кв. 22а се обединяват в един общ кв. 22. Проекта е обявен на
заинтересованите собственици и в законоустановения срок няма постъпили искания, мнения и
възражения. Докладната беше разгледана на заседанията на трите комисии, да чуем тяхното
становище.”
Ивайло Иванов – съветник – “Комисия по ТСУТ разгледахме материалите по докладната с 3
гласа „за” приемаме предложението.”
Георги Йорданов - съветник – “Икономическа комисия разгледахме докладната, с 5 гласа „за“
приемаме предложението.”
Борислав Дочев - съветник – “На заседанието на Социалната комисия разгледахме
предложението по докладната, становището ни е същото с 5 гласа “за” приемаме.”
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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 № 900
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общински съвет
Каспичан одобрява Проект за изменение на подробен устройствен план – План за регулация за
град Плиска в обхват кв.22 и кв. 22а, като се унищожава улица с ок41б – ок186, кв.22 и кв. 22а се
обединяват в един общ квартал кв.22 и се променя дворищната регулация УПИ I – 491, УПИ IIIобщ. и УПИ IV – 490

По 8.2 точка от дневния ред - Докладна записка № ВОС - 235/10.07.2015г. 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 Живко Димитров Живков,
собственик на имот № 000039, в землището на с. Косово, съгласно договор за покупко – продажба
сключен по реда на ЗОС. Искането е за външно ел.захранване на две сгради, намиращи се в имот
№ 000039, като се предвижда трасето да премине през общински имоти с НТП „пасище, мера“,
през имот 0,75 – полски път и се включи в съществуващия кабел подземно в имот 0,76 – полски
път. Докладната беше разгледана на заседанията на трите комисии, да чуем тяхното становище.”
Ивайло Иванов – съветник – “Комисия по ТСУТ разгледахме докладната и материалите към
нея, становището ни е положително, с 3 гласа „за” приемаме предложението по докладната.”
Георги Йорданов - съветник – “Икономическа комисия разгледахме докладната, с 5 гласа „за“
приемаме предложението.”
Борислав Дочев - съветник – “Социалната комисия също 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” и без “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”,
Общински съвет прие, както следва:
Р Е Ш Е Н И Е № 901
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ Общински съвет
Каспичан разрешава изработване проект за подробен устройствен план – Парцеларен план за
линеен обект на техническата инфраструктура за външно ел.захранване на две сгради, в имот
№ 000039 землище с. Косово, с начална точка имот № 11.63 с НТП „пасище, мера“, общинска
собственост, премине през имот 0.75 – полски път и се включи в съществуващия кабел НН
/подземно/ в имот № 0,76 – полски път
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По 8.3 точка от дневния ред - Докладна записка № ВОС - 239/15.07.2015г. от Милена Недева
– Кмет на Община Каспичан, относно решения за одобряване на проекти „Създаване на условия за
активен спорт и отдих в община Каспичан – ремонт и реконструкция на спортен комплекс –
гр.Каспичан„ и „Създаване на условия за активен спорт и отдих в община Каспичан – Спортен
комплекс – гр.Плиска - реконструкция на спортно игрище, нова обслужваща сграда и паркинг„
Отношение взеха:
Яна Ненова – Председател на ОбС - “Във връзка с възможността общината да кандидатства за
финансиране с две проектни предложения към Министерството на младежта и спорта е внесена
докладната записка. Предвид изискванията на чл. 11, ал. 3, т. 2 на Наредба № 2/08.05.2014г. за
финансово подпомагане на строителството и ремонта на спортни обекти и съоръжения, към
документите за кандидатстване е необходимо и решение на Общински съвет за одобрение на
проектите. Докладната беше разгледана на заседанията на трите комисии, да чуем тяхното
становище.”
Георги Йорданов - съветник – “Икономическа комисия разгледахме предложението по
докладната, коментирахме основните дейности по проекта, както и заложените суми за
изпълнението им. Към докладната записка бяха приложени и КСС-та за всички видове СМРдейности, както и за закупуване на съораженията. Заложените суми са невероятно високи, също
така и общата стойност на проекта, становището на комисията е, че с тези средства биха могли да
се изградят няколко спортни площадки и в другите населени места. Предвид това комисията не
прие предложението с 1 глас „за”, 1 глас „въздържал се” и 3 гласа „против”. Обсъди се и
препоръката на юриста за допълнение на основанията в проекта за решение, а именно: във връзка
с чл.17, ал.1, т.10 от ЗМСМА.”
Ивайло Иванов – съветник – “Комисия по ТСУТ заседавахме съвместно с Икономическа
комисия, коментарите и въпросите бяха същите, становището също, не приемаме предложението с
1 глас „за” и 2 гласа „против”.”
Борислав Дочев - съветник – “Социалната комисия също подробно обсъдихме предложението
по докладната записка. На заседанието коментарите бяха по отношение на възможността за
финансиране на проектите от Министерство на спорта и заложените дейности за изпълнение и
високите стойности за СМР- дейностите. Вносителя на докладната записка направи допълнение в
основанията за вземане на решение, а именно: “чл. 11, ал. 3, т. 2 от Наредба № 2 от 8.05.2014 г. за
финансово подпомагане на строителството и ремонта на спортни обекти и съоръжения“. Като
цяло комисията прие предложението с 4 гласа „за” и 1 глас “против“.”
Мартин Леков - съветник – “Аз имам въпрос към г-жа Недева кои са проектантите и защо са
заложени тези невероятни цени на изкуствения терен за игрището, климатици, уреди, за детската
площадка – доставка и монтаж на две детски съоръжения на стойност 12 500 лв. Цените буквално
са брутални, има ли възможност общината да поеме този разход в случай, че министерството на
спорта не финансира напълно проекта а одобри половината средства. Искам да питам инж. Женя
Радева като началник отдел ТСУ нормално ли е и заслужава ли си според Вас да се прави спортна
площадка за 1 300 000 лв. без ДДС в град Каспичан?”
инж.Женя Радева – началник отдел “ТСУ“ – “Аз не съм компетентна да давам оценка на
проекта и на работата на фирмата изготвила проекта. Моето лично мнение, е че всяко населено
място заслужава една добра инвестиция.”
Георги Йорданов - съветник – “Съгласен съм с това, което г-н Леков каза и искам да допълня,
че освен, че в приложените КСС-та цените са много завишени, има също така и напълно излишни
според мен, заложени за изпълнение дейности - като кафе машини, маси и столове за кафе,
компютърни конфигурации и др. Това не са неща свързани със спортната дейност и най –
вероятно няма да бъдат одобрени всички мероприятия по проектите. Даже и да бъдат одобрени
дейностите по проектите, мисля че не е нормално да се разходват средствата дори и да не са от
общинския бюджет.”
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Милена Недева – Кмет на Община Каспичан - “Аз няма да коментирам така изготвените
проекти, искам да кажа, че това е изцяло проектантско решение и фирмата, която го изготвя е
правила проекта на зала „Арена Булстрад“ в град Русе. Убедена съм, че във всяко населено място
трябва да се случи нещо качествено, и че така изготвените проекти са много добри. За град
Каспичан се предвижда да се направи мултифункционално игрище – за няколко вида спорт,
изграждане на нови трибуни и възстановяване на съществуващите, поставяне на фитнес уреди,
изграждане на детска площадка и площадка за скейтборд, ще се направи озеленяване и
облагородяване на района. За град Плиска се предвижда мултифункционално игрище, терен за
достъп на хора с увреждания, зона за кафе, детска площадка и паркинг. И двата проекта са
изготвени съгласно всички изисквания на нормативната уредба, съгласувани са със всички
институции. По отношение на финансирането на проектите, след входирането им в Министерство
на младежта и спорта се разглеждат от комисия към Министерството, която ги оценява и
съответно определя размера на финансирането. След като те определят размера на общата
стойност на проекта, с обществена поръчка се избира фирма изпълнител, която ще изпълни
дейностите по проекта до размера определен от комисията. Ако след приключване на всички
дейности по проекта останат някакви средства те се връщат в Министерство на младежта и
спорта. Финансирането и на двата проекта е на 100% от Министерството, без съфинансиране с
общински средства. Проектите са дадени на г-н Бойко Борисов, който пое ангажимента да ги
депозира в Министерство на младежта и спорта, което е факт, но за стартира процедурата е
необходимо решение на Общински съвет.”
Христо Христов – Кмет на Кмет на кметство гр.Плиска - “Аз съм запознат със случая, защото
всички работихме и правим всичко възможно да се случат нещата. На 2-ри май когато Премиера
Бойко Борисов беше в Плиска за тържествата, му ги връчихме на ръка и той пое ангажимента и
двата проекта да бъдат одобрени. Въпроса в случая е да има решение на Общински съвет, ние да
можем да действаме защото идват избори и нищо не сме направили през тези четири години, нека
поне това да свършим, защото сме задължени на хората.”
Мартин Леков - съветник – “Не ме разбирайте погрешно г-н Христов, аз искам да се случат
нещата и едва ли има човек в тази зала, който да не иска двата проекта да са факт, но не и тези
средства и не на всяка цена. Принципно съм съгласен и приветствам идеята, но не съм съгласен
със заложените в КСС-тата суми. Незнам кой допусна така да бъдат изтотвени проектните
предложения и защо на такава цена. Защото с тези безумни КСС-та никой няма да одобри
подобни разходи, и в крайна сметка ще изтървем възможността да направим спортни площадки в
общината.”
Георги Йорданов - съветник – “Подкрепям изказването на г-н Леков и напомням, че
заложените в КСС-тата цени са високи, има и напълно излишни дейности. Финансирането е на
100% от Министерството на младежта и спорта, но това са средства от държавния бюджет, пак са
наши пари без значение дали е общинския или държавния бюджет. Не съм съгласен с
предложените в КСС-тата суми, при положение, че за тази стойност можеше да се направи
спортна площадка във всяко населено място в общината.”
Ивайло Иванов - съветник – “Аз искам да питам г-жа Недева защо при проведената среща с
проектантите не бяха поканени и общински съветници, за да не водим тези разговори тук на
заседанието и другият ми въпрос е в какъв състав е екипа за управление на проекта.”
Борислав Дочев - съветник – “В допълнение на г-н Иванов настоявам г-жа Недева да каже, кой
ще управлява проекта, и моля да не са същите служители, които бяха в екипа по проекта за
”Кривата река”. Искам също така г-жа Недева да каже има ли общината финансов ангажимент.”
Милена Недева – Кмет на Община Каспичан - “Още веднъж ще кажа, че по отношение на
финансирането на проектите е 100% от Министерство на младежта и спорта, без съфинансиране с
общински средства. По отношение на екипа по проекта ще са общински служители, един юрист,
специалист ТСУ и един счетоводител.”
арх.Пламен Георгиев – архитект на Община Каспичан – “Ако ми позволите искам да кажа
няколко думи за проектите защото са ми предоставени за утвърждаване след вашето решение
разбира се. По проекта за град Каспичан искам да кажа, че е проектирано изграждането на
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спортен комплекс на съществуващ терен. Не мисля, че има излишни мероприятия, при положение
че ще бъдат платени със средства изцяло от държавния бюджет. Проекта е изготвен по последни
европейски изисквания и отговорно заявявам, че в цяла Североизточна България няма такъв
проектиран и реализиран проект. Това за мен е един много качествен проект и е абсолютно редно
да се случат нещата, незнам защо Ви притеснява стойността им, при положение, че тези средства
са от държавния бюджет а не от общинския. Моето мнение, е че един такъв спортен комплекс би
бил притегателен център за всички, да се реализират спортна дейност, състезания и забавления за
децата.”
Мартин Леков - съветник – “За съжаление имаме горчивия опит и сме се опарили защото със
всеки проект става така и всеки път се случват едни и същи неща. Ако проектите бъдат одобрени
двата са на стойност малко повече от 2 800 000 лв., общината усвоява кредит за да стартират и да
ги изпълни, а от Министерството одобрят само половината средства, после какво правим?”
Милена Недева – Кмет на Община Каспичан - “Пак казвам, че комисия към Министерство на
младежта и спорта ще оцени и двата проекта, те ще определят на каква стойност да се реализират
проектите и ние ще ги изпълним за размера определен от тях.”
Александър Александров - съветник – “Всеки е прав сам по себе си, моето лично мнение е, че
трябва да дадем съгласие за да стартират тези проекти, не да обсъждаме ценообразуване, да не
стане така, че тези два проекта да бъдат реализирани в други общини. Помислете, че при
изграждането на спортните площадки, а и след това, ще се открият нови работни места, на една
част от бизнеса ще се осигурят приходи. Аз апелирам колегите Общински съветници да дадем
старт на двата проекта защото ние в Плиска искаме това да се случи.”
Мартин Леков - съветник – “Аз искам да питам как ще се охраняват обектите, кои ще ги
стопанисва и поддържа? Има ли възможност общината да назначи хора, които да ги охраняват и
поддържат?”
Милена Недева – Кмет на Община Каспичан - “Мислили сме по този въпрос и най-доброто
решение за нас е да се постави видеонаблюдение, с което да ги охраняваме, и да бъде назначен по
един човек на двата обекта, който да стопанисва и поддържа спортната база и зелените площи в
тях, за другите дейности ще разчитаме на лица по временна заетост. В случай, че общината не
може да си позволи да ги поддържа винаги могат да бъдат отдадени на концесия.”
Аспарух Рангелов – Кмет на Кмет на кметство с.Каспичан - “Аз искам да помоля Общинските
съветници да подкрепят това предложение защото всички кметове искаме да се случват такива
неща във всички населени места. Прав е г-н Леков затова, че за тази стойност можеше да се
направят спортни площадки във всички кметства, защо не и в село Каспичан, още повече че това
са средства от държавния бюджет. Аз искам да питам кога е взето това решение и чия е идеята за
тези два проекта?”
Милена Недева – Кмет на Община Каспичан - “Назад във времето сме си говорили, че нещо
такова трябва да се случи и затова изискахме от проектантите да изготвят проектите за да имаме
готовност да кандидатстваме при възможност, идеята не е моя, на г-н Минчев и на г-жа Ненова е.”
Яна Ненова – Председател на ОбС - “Ако нямате други въпроси и становища, да преминем към
гласуване, като предлагам в основанията за вземане на решение да се допълни – „във връзка с
чл. 17, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА, и чл. 11, ал. 3, т. 2 от Наредба № 2 от 8.05.2014 г. за финансово
подпомагане на строителството и ремонта на спортни обекти и съоръжения„. 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 7 гласа “ЗА”, без “ПРОТИВ” и 6 гласа “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”,
Общински съвет прие, както следва:
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Р Е Ш Е Н И Е № 902
1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА, и чл. 11, ал. 3,
т. 2 от Наредба № 2 от 8.05.2014г. за финансово подпомагане на строителството и ремонта на
спортни обекти и съоръжения Общински съвет Каспичан одобрява проект „Създаване на
условия за активен спорт и отдих в община Каспичан – ремонт и реконструкция на спортен
комплекс – гр.Каспичан„
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА, и чл. 11, ал. 3,
т. 2 от Наредба № 2 от 8.05.2014г. за финансово подпомагане на строителството и ремонта на
спортни обекти и съоръжения Общински съвет Каспичан одобрява проект „Създаване на
условия за активен спорт и отдих в община Каспичан – Спортен комплекс – гр.Плиска реконструкция на спортно игрище, нова обслужваща сграда и паркинг„

По 8.4 точка от дневния ред- Докладна записка № ВОС - 241/16.07.2015г. от Яна Ненова –
Председател на ОбС, относно отпускане на еднократна помощ на Росица Миткова Василева
Отношение взеха:
Яна Ненова – Председател на ОбС - “В деловодството на Общински съвет Каспичан е
депозирана молба за отпускане на еднократна финансова помощ от Росица Миткова Василева от
с. Косово. Средствата са и необходи за закупуване на медикаменти за следоперативно лечение на
дъщеря и, която е непълнолетна. Съгласно подадените документи родителите са безработни и не
разполагат със средства за лечението и. 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 и обсъдихме
предложението по докладната, с 5 гласа „за” приемаме.”
Ивайло Иванов – съветник – “Комисия по ТСУТ заседавахме съвместно с Икономическа
комисия, 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. 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”
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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 № 903
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 Росица Миткова Василева от
с. Косово, ул. “Хан Кубрат“ № 3

По 8.5 точка от дневния ред- Докладна записка № ВОС - 243/20.07.2015г. от Яна Ненова –
Председател на ОбС, относно отпускане на еднократна помощ на Младен Ангелов Атанасов
Отношение взеха:
Яна Ненова – Председател на ОбС - “В деловодството на Общински съвет Каспичан постъпи
искане за отпускане на еднократна финансова помощ от Младен Ангелов Атанасов от с. Марково.
Съгласно подадените документи лицето е в тежко здравословно състояние, средствата са му
необходими за заплащане на здравните осигуровки и предстояща операция. Докладната беше
разгледана на заседанията на трите комисии, да чуем тяхното становище.”
Борислав Дочев - съветник – “Социалната комисия разгледахме докладната записка и
документите към нея, становището ни е същото 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. 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”
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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 № 904
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 Младен Ангелов Атанасов от
с. Марково, ул. “Иван Козарев“ № 7

По 8.6 точка от дневния ред- Докладна записка № ВОС - 244/20.07.2015г. 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 - “В община Каспичан е постъпило заявление от Васил
Христов Алексиев от град Плиска, с предложение за закупуване на недвижим имот – частна
общинска собственост на Общината, находящ се в град Плиска, представляващ дворно място с
площ от 795 кв.м., прилежащ парцел към законно построена жилищна сграда, за който е отреден
урегулиран поземлен имот УПИ ІV-569 от квартал 52 по плана за регулация на града. Жилищната
сграда, построена в имота, е собственост на Васил Христов Алексиев, съгласно Нотариален акт
№ 54 от 07.05.2015 година. Дворното място е общинска собственост, има изготвена данъчната
оценка и определена пазарната оценка изготвена от лицензиран оценител. Имотът не е включен в
Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2015г., но предвид
проявеният интерес за закупуване е внесено предложението. 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”.”
Борислав Дочев - съветник – “Социалната комисия разгледахме докладната записка,
становището ни е същотото 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.
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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 № 905
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА Общински съвет Каспичан допълва списъка на
включените в раздел В „Имоти, които община Каспичан има намерение да продаде” на
приетата Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2015
година, приета с Решение № 776 от Протокол 54/29.01.2015 година с описания по-долу
недвижим имот
1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с чл. 35, ал. 3 от Закона за
общинската собственост и чл. 31, ал. 1 и 4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество, Общински съвет Каспичан приема решение за продажба,
без търг или конкурс, на недвижим имот - частна общинска собственост, актуван с Акт за
частна общинска собственост № 1826/07.07.2015 година, представляващ дворно място с площ
от 795 кв.м., за което е отреден урегулиран поземлен имот УПИ ІV-569 от квартал 52 по плана
на град Плиска
2. На основание чл. 30, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество, Общински съвет Каспичан одобрява пазарната цена,
определена от лицензиран оценител в размер на 3 250.00 лева (три хиляди двеста и петдесет
лева) без включен ДДС
3. Общински съвет Каспичан възлага на Кмета на общината да издаде заповед и сключи
договор за покупко - продажба със собственика на сградата Васил Христов Алексиев ЕГН
5109258787 с постоянен адрес: град Плиска, ул.”Александър Стамболийски” № 14
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По 8.7 точка от дневния ред- Докладна записка № ВОС - 246/20.07.2015г. от Милена Недева –
Кмет на Община Каспичан, относно приемане на решение за промяна на имот от публична в
частна общинска собственост
Отношение взеха:
Яна Ненова – Председател на ОбС - “Община Каспичан е собственик на земеделска земя с
площ от 17.361 декара, представляваща поземлен имот № 000215 с начин на трайно ползване
„дере” по картата за възтановена собственост на град Плиска, за който е съставен Акт за публична
общинска собственост № 1582 / 13.03.2014 година. Като собственици на имота, на основание
чл.78а от ППЗСПЗЗ, е подадено заявление до Общинската служба по земеделие за промяна на
начина на трайно ползване на част от него за други земеделски нужди. Със заповед на началника
на ОСЗ гр.Каспичан е назначена комисия, която да направи проверка на място и да установи
начина на трайно ползване на имота, която констатира, че начина на трайно ползване на част от
имота с площ от 4.397 декара е „друга селскостопанска територия”. След направените
констатации от комисията, е възложено отразяване на ползването в картата за възстановена
собственост. От поземлен имот № 000215 са образувани два имота. Единият - имот № 000216 с
площ от 12.965 декара, който остава с начин на трайно ползване „дере” и запазва характера си на
публична общинска собственост, а другият - поземлен имот № 000217 с площ от 4.397 декара,
който променя начина си на трайно ползване от „дере” в „друга селскостопанска територия”.
Докладната беше разгледана на заседанията на трите комисии, да чуем тяхното становище.”
Георги Йорданов - съветник – “Икономическа комисия разгледахме докладната. На заседанието
стана ясно, че има разминаване в докладната записка и преписката към нея. След прекратяване на
обсъждането по точката комисията остави вземането на решение за сесийното заседание след
уточняване на документацията по препискатата.”
Ивайло Иванов – съветник – “Комисия по ТСУТ заседавахме съвместно с Икономическа
комисия, по същите причини оставихме вземането на решение за сесийното заседание.”
Борислав Дочев - съветник – “За заседанието на Социалната комисия преписката беше
уточнена и окомплектована, разгледахме докладната записка с 5 гласа „за”, приемаме
предложението.”
Александър Александров - съветник – “В докладната записка е написано, че е имало комисия,
която е извършила проверка на място и е съставен протокол с направените констатаций, който не
е приложен към преписката. Във тази връзка поисках становището на кмета по въпроса, и стана
ясно че той не е присъствал в тази комисия. Моят въпрос е защо продължава тази практика
кметовете по населени места да не бъдат информирани какво се случва в съответното населено
място, мисля, че независимо дали нормативната уредба го изисква или не, трябва кметовете да са
запознати и да присъстват на комисии независимо какво точно касае въпроса. Затова предлагам да
отложим вземането на решение по тази докладна за следващото заседание, след като бъдат
запознати всички засегнати лица и кмета на град Плиска с този казус.”
Христо Христов – кмет на кметство град Плиска – “Г-н Александров е абсолютно прав, нито
съм запознат предварително с намеренията на г-жа Недева, нито съм присъствал на комисията
която е извършила проверката във въпросния имот. Категорично съм против предложението,
защото около този имот някои земи са ”пасища, мери”, другите са обработваеми земеделски земи,
и преди с това намерение да са запознати всички фирми и заинтересовани лица, не съм съгласен
да се взема това решение.”
Милена Тактакова – гл.експерт ”ОС” – “Ако ми позволите да поясня на г-н Христов, защото
мисля, че бърка двете инвестиционни намерения. Има подадено заявление от Пламен Петков –
управител на “Агрострой“ ЕООД, с което проявява интерес да наеме или закупи необработваем
имот с НТП ”дере” – общинска собственост, който се намира между два обработваеми имота.
Общинския имот е съседен на имотите, на които е собственик и обработва г-н Петков, и неговото
желание е да постави поливна система за напояване на земеделските земи, които обработва.
Предвид това, че имота е с НТП ”дере” – публична общинска собственост, със заповед на
началника на ОСЗ гр.Каспичан беше назначена комисия, която да направи проверка на място и да
установи начина на трайно ползване на имота. След направените констатации от комисията, беше
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възложено отразяване на ползването в картата за възстановена собственост, по реда и при
условията на Наредба № 49 за поддържане на картата за възстановена собственост. От което
следва, че общинския имот променя начина си на трайно ползване от „дере” в „друга
селскостопанска територия”. Промяната на трайното ползване на поземлен имот № 000217 води и
до промяна в характера на собствеността от публична в частна общинска собственост. Имотите публична общинска собственост, които се престанали да имат предназначението по чл. 3, ал. 2 от
Закона за общинската собственост се обявяват за частна общинска собственост.”
Яна Ненова – Председател на ОбС - “Чухме и становището на кмета на град Плиска, което е
отрицателно по направеното предложение и ако няма други въпроси и коментари предлагам да
преминем към гласуване на направеното предложение от г-н Александър Александров да
отложим вземането на решение по тази докладна за следващото заседание, след като бъдат
запознати всички засегнати лица. 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. 8 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 № 906
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА Общински съвет Каспичан отлага вземането
на решение по Докладна записка № ВОС - 246/20.07.2015г. от Милена Недева – Кмет на Община
Каспичан, относно приемане на решение за промяна на имот от публична в частна общинска
собственост за следващото заседание

По 8.8 точка от дневния ред- Докладна записка № ВОС - 256/22.07.2015г. от Яна Ненова –
Председател на ОбС, относно определяне на представител на Община Каспичан, за участие в
редовно общо събрание на съдружниците на "Водоснабдяване и канализация - Шумен" ООД,
гр.Шумен
Отношение взеха:
Яна Ненова – Председател на ОбС - “В деловодството на Общински съвет Каспичан е
депозирана покана за общо събрание на съдружниците на „В и К - Шумен” ООД. Поканата е с
изискуемо съдържание, съгласно закона и предвижда да се проведе общо събрание на
съдружниците на дружеството на 06.08.2015г. в сградата на „В и К“ ООД - Шумен. Предложения
дневен ред на събранието включва общо 9 точки. 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”.”
Борислав Дочев - съветник – “Социалната комисия разгледахме докладната записка,
становището ни е същотото с 5 гласа „за”, приемаме предложението.”
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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 № 907
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 06.08.2015г. При невъзможност за участие на определения представител,
той ще бъде заместван от Яна Христова Ненова – Председател на Общински съвет
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;
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По 8.9 точка от дневния ред- Докладна записка № ВОС - 264/29.07.2015г. от Милена Недева –
Кмет на Община Каспичан, относно приемане на решение за промяна на имот от публична в
частна общинска собственост
Отношение взеха:
Яна Ненова – Председател на ОбС - “В изпълнение на наше Решение № 887 за промяна на
начина на трайно ползване на поземлен имот № 040037, трета категория, с площ от 0.680 дка по
картата за възстановена собственост на град Плиска, от „пасище,мера” в имот с начин на трайно
ползване „трайни насаждения”, Общинска администрация Каспичан, на основание чл.45и, ал.5 от
ППЗСПЗЗ, поиска отразяване на промяната по реда на чл.78а. Със заповед на началника на ОСЗ
гр.Каспичан беше назначена комисия, която да направи проверка на място и да установи начина
на трайно ползване на имота, която констатира, че начина на трайно ползване на имота е „трайни
насаждения”. Промяната на трайното ползване на поземления имот води и до промяна в характера
на собствеността от публична в частна общинска собственост. Докладната е внесена след
заседанията на двете постоянни комисии, след като беше уточнена преписката по нея. Да чуем
становището на Социалната комисия.”
Борислав Дочев - съветник – “Социалната комисия разгледахме докладната записка,
становището ни е положително 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. 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 № 908
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 1 от Закона за общинската
собственост, Общински съвет Каспичан приема решение за промяна на характера на
собствеността от публична в частна общинска собственост на 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 / 04.09.2013 година, загубил предназначението си по чл. 3, ал. 2, т. 1 от
Закона за общинската собственост
1.Общинският съвет задължава Кмета на общината да възложи съставянето на Акт за
частна общинска собственост на поземления имот, в който да се отрази настъпилата промяна
на НТП от „пасище,мера” в „трайни насаждения” и характера на собствеността от публична
в частна.

Заседанието на Общински съвет бе закрито от неговия председател в 16.40 часа поради
изчерпване на дневния ред.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:
/Я.НЕНОВА/

ПРОТОКОЛИСТ:
/Й.ЯНКОВА/

24

