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

Днес 18.09.2015 година от 17.00 часа в Зала 105 на НЧ“Пробуда – 1928“ гр.Каспичан на
основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА се проведе шестдесет и четвъртото, редовно, открито
заседание на Общински съвет Каспичан.
На заседанието присъстваха 11 съветника. От заседанието на Общински съвет отсъстват
Мартин Борисов Леков и Цвета Иванова Кочанова.
Заседанието е редовно на основание чл. 27, ал. 2 от ЗМСМА.
Освен общинските съветници на заседанието присъстваха още:
Ралица Тодорова – Народен представител в 43-тото Народно събрание;
Милена Недева – Кмет на Община Каспичан;
Милен Минчев – Зам.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.
Яна Ненова – Председател на ОбС - „Уважаеми колеги по предварително подготвения
дневен ред има внесени девет нови докладни записки. Извънредно внесени са докладна записка
№ 315/12.09.2015г. от Милена Недева, относно одобряване на проект за ПУП – Парцеларен план,
докладна записка № 316/12.09.2015г. от Милена Недева, относно одобряване на проект за ПУП –
Парцеларен план, докладна записка № 317/12.09.2015г. от мен, относно определяне на
представител на Община Каспичан, за участие в общо събрание на съдружниците на
„Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД гр.Шумен, докладни записки № 319/12.09.2015г.
и № 320/12.09.2015г., относно отпускане на еднократни помощи. Докладна записка с ВОС
№ 322/15.09.2015г. от Милена Недева, относно 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 30.09.2015г., докладна записка № 326/
16.09.2015г. от Милена Недева, относно даване на разрешение за формиране на маломерни
паралелки в общински училища за учебната 2015/2016. Докладна записка № 327/16.09.2015г.,
относно отпускане на еднократна помощ и докладна записка № 328/16.09.2015г. от Милена
Недева, относно определяне на представител за участие в комисия за изработване на Областна
здравна карта. Предвид това, че по втора точка от дневния ред няма постъпил материал до
началото на заседанието, предлагам в точка втора да разгледаме 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 30.09.2015г. Точка 3-та – в
дневния ред - текущи докладни, точка 4-та - отчет на Кмета на общината за изпълнението на
Програма за управление на Община Каспичан за мандат 2011 – 2015г.“
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Председателя на Общински съвет г-жа Яна Ненова предложи заседанието да протече при
следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Избиране на Временно изпълняващи длъжността Кмет на община и Кмет на кметство
Докл.: Кмета на Общината
2. 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 30.09.2015г.
Докл.: Кмета на Общината
3. Текущи докладни
3.1. 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
3.2. Докладна записка № ВОС - 298/08.09.2015г. от Милена Недева – Кмет на Община
Каспичан, относно промяна в начина на трайно ползване на пасище, мера за други земеделски
нужди
3.3. Докладна записка № ВОС - 299/08.09.2015г. от Милена Недева – Кмет на Община
Каспичан, относно финансово подпомагане на ФК “Локомотив“ гр. Каспичан
3.4. Докладна записка № ВОС - 300/08.09.2015г. от Милена Недева – Кмет на Община
Каспичан, относно актуализация на бюджета на кметство гр. Плиска към 31.09.2015г.
3.5. Докладна записка № ВОС - 301/08.09.2015г. от Милена Недева – Кмет на Община
Каспичан, относно издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект – язовир
“Калугерица“, разположен в имот № 070021 в землището на с. Каспичан, местност “Куннуците“, с
цел на ползване “Аквакултури и свързаните с тях дейности“
3.6. Докладна записка № ВОС - 310/10.09.2015г. от Милена Недева – Кмет на Община
Каспичан, относно приемане на решение за отдаване под наем на част от недвижим имот публична общинска собственост
3.7. Докладна записка № ВОС - 311/10.09.2015г. от Милена Недева – Кмет на Община
Каспичан, относно приемане на решение за продажба и одобряване на пазарната цена на
недвижим имот
3.8. Докладна записка № ВОС - 315/12.09.2015г. от Милена Недева – Кмет на Община
Каспичан, относно одобряване на проект за ПУП – Парцеларен план
3.9. Докладна записка № ВОС - 316/12.09.2015г. от Милена Недева – Кмет на Община
Каспичан, относно одобряване на проект за ПУП – Парцеларен план
3.10. Докладна записка № ВОС - 317/12.09.2015г. от Яна Ненова – Председател на ОбС,
относно определяне на представител на Община Каспичан, за участие в общо събрание на
съдружниците на „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД гр. Шумен
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3.11. Докладна записка № ВОС - 319/12.09.2015г. от Яна Ненова – Председател на ОбС,
относно отпускане на еднократна помощ на Димитър Владимиров Димитров
3.12. Докладна записка № ВОС - 320/12.09.2015г. от Яна Ненова – Председател на ОбС,
относно отпускане на еднократна помощ на Анастасия Николаева Георгиева
3.13. Докладна записка № ВОС - 326/16.09.2015г. от Милена Недева – Кмет на Община
Каспичан, относно даване на разрешение за формиране на маломерни паралелки в общински
училища за учебната 2015/2016
3.14. Докладна записка № ВОС - 327/16.09.2015г. от Яна Ненова – Председател на ОбС,
относно отпускане на еднократна помощ на Людмила Петрова Лукова
3.15. Докладна записка № ВОС - 328/16.09.2015г. от Милена Недева – Кмет на Община
Каспичан, относно определяне на представител за участие в комисия за изработване на Областна
здравна карта
4. Отчет на Кмета на общината за изпълнението на Програма за управление на Община
Каспичан за мандат 2011 – 2015г.
Докл.: Кмета на Общината
5. Други

Предложения от Председателя дневен ред бе приет с 11 гласа “ЗА” без “ПРОТИВ” и
без “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”.

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ИЗБИРАНЕ НА ВРЕМЕННО ИЗПЪЛНЯВАЩИ ДЛЪЖНОСТТА КМЕТ НА ОБЩИНА И КМЕТ
НА КМЕТСТВО
Отношение взеха:
Яна Ненова – Председател на ОбС - “С указ № 162/10.08.2015г. Президента на РБ насрочи
произвеждане на местни избори. Във връзка с участието на настоящите кметове на кметства в
местните избори, съгласно Изборния кодекс трябва да излязат в служебен отпуск от датата на
регистрация. Предвид това е необходимо да бъдат избрани временно изпълняващи длъжността
кметове на кметства. Материалът беше разгледан на заседанията на трите комисии, да чуем
тяхното становище.”
Георги Йорданов - съветник – “Икономическа комисия на заседанието разгледахме докладната.
Имаше въпроси по направеното предложение, коментира се и направената препоръка, съгласно
становището на юриста на Общински съвет, за изменение в основанията за вземане на решение, а
именно: “на основание чл. 42, ал. 6 от ЗМСМА и във връзка с чл. 161, ал. 1 от Изборния кодекс и
Решение № 1632 – МИ от 31.08.2015г. на ЦИК, съгласно чл. 42, ал. 6 и ал. 4 изречение второ от
ЗМСМА“. Като цяло комисията с 5 гласа „въздържал се“ оставихме вземането на решение за
сесийното заседание.”
Ивайло Иванов - съветник – “Комисия по ТСУТ заседавахме съвмество с Икономическа
комисия, коментарите и въпросите бяха по отношение на Временно изпълняващия длъжността
кмет в град Плиска, по същия начин с 3 гласа „въздържал се“ оставихме вземането на решение за
сесийното засеание.”
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Борислав Дочев - съветник – “На заседанието на Социалната комисия разгледахме и обсъдихме
подробно материала. Зададоха се въпроси по отношение на кметските наместничества и временно
изпълняващите длъжността по време на изборите, като цяло комисията прие предложението по
докладната с 5 гласа „за“. Моят въпрос е кои лица ще изпълняват длъжността временно
изпълняващ длъжността кметски наместници в с.Кюлевча и с.Косово?”
Милена Недева – Кмет на Община Каспичан - “Временно изпълняващите длъжността кметски
наметници в двете населени места, се назначават с моя заповед. В кметско наместничество село
Кюлевча ще бъде назначена Румянка Митева – гл.специалист в кметството, в село Косово ще бъде
назначен Добри Николов.”
По време на дебатите по тази точка към заседанието на Общински съвет се присъедини
Мартин Леков, и то продължи в състав от 12 съветника.
Христо Христов – Кмет на кметство гр.Плиска - “Като коментар искам да кажа, че съм избрал
Гинка Христова за временно изпълняващ длъжността кмет, защото тя има повече от 30 години
стаж в кметството и се е справяла със задълженията много пъти, другият ми мотив да предложа гжа Христова е, че двете специалистки в кметството работят от четири месеца там и не са
достатъчно обучени.”
Яна Ненова – Председател на ОбС - “Ако нямате други въпроси предлагам да преминем към
гласуване на предложението по докладната с направеното изменение и допълнение в основанията
за вземане на решение, а именно: “на основание чл. 42, ал. 6 от ЗМСМА и във връзка с чл. 161,
ал. 1 от Изборния кодекс и Решение № 1632 – МИ от 31.08.2015г. на ЦИК, съгласно чл. 42, ал. 6 и
ал. 4 изречение второ от ЗМСМА.”

По предложение на Председателя на Общинския съвет от общо присъствалите 12
съветника с 12 гласа “ЗА” се прие прекратяване на дебатите по тази точка и пристъпване
към гласуване.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с чл. 27, ал. 4 от ЗМСМА от
общо гласували 12 съветника, с 12 гласа “ЗА”, без “ПРОТИВ” и без “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”,
Общински съвет прие, както следва:
Р Е Ш Е Н И Е № 919
На основание чл. 42, ал. 6 от ЗМСМА и във връзка с чл. 161, ал. 1 от Изборния кодекс и
Решение № 1632 – МИ от 31.08.2015г. на ЦИК, съгласно чл. 42, ал. 6 и ал. 4 изречение второ от
ЗМСМА, Общински съвет избира за временно изпълняващ длъжността от датата на
регистрация на настоящия кмет като кандидат до полагане на клетва на новоизбрания кмет,
както следва:
1. Избира за временно изпълняващ длъжността Кмет на Община Каспичан – Милен Ангелов
Минчев – Зам.кмет на Община Каспичан;
2. Избира за временно изпълняващ длъжността Кмет на кметство град Плиска – Гинка
Ценова Христова;
3. Избира за временно изпълняващ длъжността Кмет на кметство село Марково – Божанка
Димитрова Денева;
4. Избира за временно изпълняващ длъжността Кмет на кметство село Върбяне – Себиле
Фикри Ахмед;
5. Избира за временно изпълняващ длъжността Кмет на кметство село Могила – Мария
Веселинова Костадинова;
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6. Избира за временно изпълняващ длъжността Кмет на кметство село Каспичан –
Валентина Тодорова Кирилова;
7. Избира за временно изпълняващ длъжността Кмет на кметство село Златна нива –
Ивалина Кирилова Иванова;

ПО ВТОРА 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 30.09.2015г.
Отношение взеха:
Яна Ненова – Председател на ОбС - “Актуализация на капиталовата програма през месец
септември се налага във връзка с изникнали непредвидени разходи с капиталов характер. При
извършване на годишен технически преглед на един от училищните автобуси, собственост на
Община Каспичан се е установило, че контролният му уред – дигитален тахограф е повреден и не
подлежи на отремонтиране. Предвид това, че започва новата учебна година, а специализираният
ученически автобус не може да се движи без на него да е монтиран такъв уред, е наложило
закупуването на нов тахограф на стойност 1300,00 лева. Вторият обект в капиталовата програма е
нова компютърна система за нуждите на Центъра за работа с деца на стойност 700,00лв., тъй като
наличната такава е морално и технически остаряла и е невъзможно да бъде ползвана. Предвид
стойността на горните предстоящи разходи, същите се квалифицират като разходи за придобиване
на дълготрайни материални активи и следва да бъдат включени в списъка за финансиране на
капиталовите разходи на общината за 2015г. Докладната за актуализация на капиталовата
програма беше разгледана на заседанията на трите комисии, да чуем тяхното становище.”
По време на дебатите по тази точка към заседанието на Общински съвет се присъедини
Цвета Кочанова, и то продължи в състав от 13 съветника.
Георги Йорданов - съветник – “На заседанието на Икономическа комисия разгледахме
докладната за актуализация на капиталовата програма, приемаме предложението с 5 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 разгледахме докладната,
комисията с 5 гласа „за” приема предложението за актуализацията на капиталовата програма.”

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:
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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 № 920
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 30.09.2015г., съгласно Приложение № 1

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ДОКЛАДНИ
По 3.1 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 отложена от заседанието през месец юли, защото към преписката липсваше
становище на кмета на населеното място. Към настоящия момент има депозирано становище и то
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е положително. Докладната беше разгледана отново 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 с 3 гласа „за” приемаме предложението
по докладната.”
Борислав Дочев - съветник – “На заседанието на Социалната комисия разгледахме
предложението по докладната, становището ни е същото 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. 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 № 921
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с 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 № 000217,
начин на трайно ползване „дере“, с площ от 4,397 декара по картата за възстановена
собственост на град Плиска, ЕКАТТЕ 56770, загубил предназначението си по чл. 3, ал. 2, т. 1 от
Закона за общинската собственост
1. Общински съвет Каспичан задължава на Кмета на общината да възложи съставянето
на Акт за частна общинска собсвеност на поземления имот, който да се отрази промяната на
НТП от „дере“ в „друга селскостопанска територия“ и характера на собствеността от
публична в частна
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По 3.2 точка от дневния ред - Докладна записка № ВОС - 298/08.09.2015г. от Милена Недева
– Кмет на Община Каспичан, относно промяна в начина на трайно ползване на пасище, мера за
други земеделски нужди
Отношение взеха:
Яна Ненова – Председател на ОбС - „В Общинска администрация e постъпило заявление от
Биннас Ахмед Ахмед от град Нови пазар с искане за предоставяне под аренда за срок от 30 години
на общински имот, представляващ земеделска земя с площ от 30.073 дка в землището на село
Златна нива, поземлен имот № 000150 с начин на трайно ползване „пасище,мера”, за създаване на
орехови насаждения. След извършена служебна проверка е установено, че намеренията на г-жа
Биннас могат да бъдат реализирани в част от поземлен имот № 000125, целия с площ от 44.221
декара, изискана е от Общинската служба по земеделие град Каспичан изготвяне на скица-проект
за имота. Проектът предвижда разделяне на имота на две части, едната с площ от 30.073 декара, на
която да бъде променен начина на трайно ползване в имот „трайни насаждения“ и ще получи нов
№000150 по КВС, а другата част от 14.148 декара да запази начина си на трайно ползване
„пасище, мера“ и да получи нов №000151 по КВС. Докладната беше разгледана на заседанията на
трите комисии, да чуем тяхното становище.”
Георги Йорданов - съветник – “Икономическа комисия разгледахме докладната, обсъдихме
направеното предложение, като по време на дебатите стана ясно, че липсва становището на кмета
на с.Златна нива. Предвид това с 1 гласа „за“ и 4 гласа „въздържал се“ комисията не прие
предложението.”
Ивайло Иванов – съветник – “Комисия по ТСУТ заседавахме съвместно с Икономическа
комисия, коментарите бяха същите, с 1 гласа „за“ и 2 гласа „въздържал се“ не приемаме
предложението по докладната.”
Борислав Дочев - съветник – “Социалната комисия също разгледахме предложението по
докладната, с 5 гласа “за” приемаме.”
Хриска Христова – Кмет на кметство с.Златна нива – “Становището ми е изцяло положително,
писменно съм го депозирала след заседанията на постоянните комисии. Въпроса е обсъден със
населението от село Златна нива, те подкрепят искането на г-жа Ахмед, защото имота е отдалечен
от селото и има достатъчно като площ свободни пасища, ненаети от животновъдите.”

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 12 гласа “ЗА”, без “ПРОТИВ” и 1 глас “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”,
Общински съвет прие, както следва:
Яна Христова Ненова

-

“ЗА”

Александър Райков Александров

-

“ЗА”

Борислав Дочев Йорданов

-

“ЗА”

Георги Димитров Георгиев

-

“ЗА”

Георги Петров Йорданов

-

“ЗА”

Десислава Ивелинова Вълчева

-

“ЗА”

Ивайло Стилиянов Иванов

-

“ЗА”

Мартин Борисов Леков

-

“ЗА”

Николай Борисов Николов

-

“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

Николай Живков Атанасов

-

“ЗА”
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Решат Назиф Юзеир

-

“ЗА”

Татяна Трифонова Петкова

-

“ЗА”

Цвета Иванова Кочанова

-

“ЗА”

Р Е Ш Е Н И Е № 922
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 промени начина на трайно ползване на поземлен
имот № 000150, съгласно приложената скица - проект с нанесени граници, за площ от 30.073
дка, трета категория, в местността „Долен екинлик” по картата за възстановена
собственост на село Златна нива, ЕКАТТЕ 31084, 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 село Златна нива, съгласно
чл. 45и, ал. 4 и ал. 5 от ППЗСПЗЗ

По 3.3 точка от дневния ред - Докладна записка № ВОС - 299/08.09.2015г. от Милена Недева
– Кмет на Община Каспичан, относно финансово подпомагане на ФК “Локомотив“ гр. Каспичан
Отношение взеха:
Яна Ненова – Председател на ОбС - “Докладната записка е внесена предвид това, че в бюджет
2015 на Община Каспичан не са предвидени средства за субсидиране спортната дейност на ФК
“Локомотив“. След проведени разговори между председателите на Футболен клуб “Локомотив –
2008“ и Футболен клуб “Локомотив“ е достигнато до споразумение част от годишната субсидия,
гласувана с Бюджет 2015г. за ФК “Локомотив – 2008“ да се ползва за финансиране дейността на
ФК “Локомотив“. Необходимите средства са в размер на 1600,00лв., с които ще се подпомогне
участието на футболистите младша възраст от ФК “Локомотив“ в есенния сезон 2015г. зона
Варна. Докладната беше разгледана на заседанията на трите комисии, да чуем тяхното
становище.”
Георги Йорданов - съветник – “Икономическа комисия разгледахме и обсъдихме
предложението по докладната, с 4 гласа „за” приемаме и 1 глас “въздържал се“ приемаме.”
Ивайло Иванов – съветник – “Комисия по ТСУТ също, приемаме предложението с 3 гласа
„за”.”
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. 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”
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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 № 923
1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, във връзка с чл. 9 от Наредбата на ОбС
Каспичан за условията за финансово подпомагане на спортните клубове в Община Каспичан,
Общински съвет Каспичан предоставя на ФК “Локомотив“, гр. Каспичан средства в размер на
1600,00лв. за финансиране участието на футболистите младша възраст от клуба в есенния
сезон 2015г. зона Варна
2. Горните средства да се осигурят от субсидията за 2015г. на ФК “Локомотив – 2008“,
гр. Каспичан

По 3.4 точка от дневния ред- Докладна записка № ВОС - 300/08.09.2015г. от Милена Недева –
Кмет на Община Каспичан, относно актуализация на бюджета на кметство гр. Плиска към
31.09.2015г.
Отношение взеха:
Яна Ненова – Председател на ОбС - “В изпълнение на наше решение е продадено дворно място
с площ от 795 кв.м., за което е отреден УПИ ІV-569 от квартал 52 по регулационния план на
гр.Плиска. В резултат на което, през месец Август тази година по бюджета на Община Каспичан
постъпва определената в договора сума в размер на 3250лв. С докладна записка кметът на
кметство гр.Плиска предлага цялата сума от 3250лв. да бъде прехвърлена по бюджета на
кметството, като бъде използвана за извършване на текущ ремонт на сградата на кметството и
закупуването на инвентар за кметството. Докладната беше разгледана на заседанията на трите
комисии, да чуем тяхното становище.”
Георги Йорданов - съветник – “Икономическа комисия разгледахме предложението по
докладната, имаше доста дебати и коментари по нея, обсъдихме и депозираното писменно
становище на Директора на дирекция “ОА”, в крайна сметка, с 5 гласа “въздържал се” комисията
не прие предложението.”
Ивайло Иванов – съветник – “Комисия по ТСУТ заседавахме съвместно с Икономическа
комисия, след дебатите по предложението, комисията не прие предложението, с 1 глас „за”, 1 глас
„против” и 1 глас „въздържал се”.”
Борислав Дочев - съветник – “Социалната комисия също обсъдихме докладната, приемаме
предложението с 5 гласа “за”. Становището на комисията е, че трябва да уважим искането на г-н
Христов така, както го направихме за г-н Найденов. Трябва да имаме принципна позиция и етика,
затова призовавам колегите общински съветници да подкрепят направеното предложение.”
Александър Александров - съветник – “Аз съм изненадан от становището на Директора на
дирекция и гл.счетоводител – г-н Камбуров. Мисля, че трябваше това становище да го депозира
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още съвсем в самото начало. Не можем да разделяме населените места при един и същи казус, и
трябва да вземаме решения по един и същ начин за всички населени места.”
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 № 924
1. 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 по бюджета на Община Каспичан в размер на 3250лв.
от продажбата на дворно място с площ от 795 кв.м., за което е отреден УПИ ІV-569 от
квартал 52 по регулационния план на гр. Плиска, да бъде прехвърлена по бюджета на кметство
гр. Плиска в пълен размер
2. Кметът на Община Каспичан да актуализира бюджета на кметство гр. Плиска с
размера на допълнително постъпилата сума от 3250лв.

По 3.5 точка от дневния ред- Докладна записка № ВОС - 301/08.09.2015г. от Милена Недева –
Кмет на Община Каспичан, относно издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден
обект – язовир “Калугерица“, разположен в имот № 070021 в землището на с. Каспичан, местност
“Куннуците“, с цел на ползване “Аквакултури и свързаните с тях дейности“
Отношение взеха:
Яна Ненова – Председател на ОбС - “В общинска администрация е депозирано заявление от
„Димени 2000“ ООД представлявано от Вера Ангелова Митева – Николова, с искане за откриване
на процедуда за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект – публична
общинска собственост – язовир „Калугерица“ със заявена цел за ползване „аквакултури и
свързаните с тях дейности“. Съгласно Закона за водите Кмета на общината издава разрешение за
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водоползване, след решение на Общински съвет. Докладната беше разгледана на заседанията на
трите комисии, да чуем тяхното становище.”
Георги Йорданов - съветник – “Икономическа комисия разгледахме и обсъдихме внесената
докладна, приемаме предложението с 5 гласа “за”. Комисията направи предложение за
допълнение в проекта за решение, а именно, след основанията за вземане на решение да се
допълни текста - “Общински съвет дава съгласие“.”
Ивайло Иванов – съветник – “Комисия по ТСУТ заседавахме съвместно с Икономическа
комисия, с направеното допълнение в проекта за решение, приемаме предложението по
докладната с 3 гласа „за“.”
Борислав Дочев - съветник – “Социалната комисия също приемаме предложението по
докладната с направеното допълнение с 5 гласа “за” .”
Яна Ненова – Председател на ОбС - “Ако нямате въпроси предлагам да преминем към
гласуване на предложението по докладната с направеното допълнение в проекта за решение а
именно, след основанията за вземане на решение да се допълни текста - “Общински съвет дава
съгласие“.”
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 № 925
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и във връзка с чл. 46, ал. 1, т. 2 и чл. 52, ал. 1,
т. 3, буква “б” от Закона за водите Общински съвет Каспичан дава съгласие да бъде издадено
от Кмета на Община Каспичан разрешително за ползване на повърхностен воден обект – язовир
„Калугерица“, разположен в имот № 070021, местност „Кунуците“ в землището на с.Каспичан
за аквакултури и свързаните с тях дейности
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По 3.6 точка от дневния ред- Докладна записка № ВОС - 310/10.09.2015г. от Милена Недева –
Кмет на Община Каспичан, относно приемане на решение за отдаване под наем на част от
недвижим имот - публична общинска собственост
Отношение взеха:
Яна Ненова – Председател на ОбС - “ В общинска администрация постъпи докладна записка с
от Христо Илиев Христов – Кмет на град Плиска, с искане за предоставяне на помещение за
поставяне на терминално устройство –банкомат, от банка „УниКредит Булбанк“ на фасадата на
сградата на кметство град Плиска. Част от сградата е публична общинска собственост на Община
Каспичан, и на основание чл. 14, ал. 7 от ЗОС, части от имоти – публична общинска собственост
могат да се отдават под наем за срок до 10 години, след провеждане на публичен търг или
публично оповестен конкурс, след решение на Общинския съвет, при условие, че наемането им не
пречи на дейността на лицата, които ги управляват. Докладната беше разгледана на заседанията на
трите комисии, да чуем тяхното становище.”
Георги Йорданов - съветник – “Икономическа комисия разгледахме предложението по
докладната, приемаме предложението с 5 гласа “за”.”
Ивайло Иванов – съветник – “Комисия по ТСУТ заседавахме съвместно с Икономическа
комисия, становището ни е същото с 3 гласа „за” приемаме предложението.”
Борислав Дочев - съветник – “Социалната комисия също обсъдихме докладната, приемаме
предложението с 5 гласа “за”.”
Милена Недева – Кмет на Община Каспичан – “Идеята на г-н Христов е чудесна, това
устройство е социална придобивка не само за хората от гр.Плиска, а и от населените места
Върбяне, Златна нива, Правенци и Войвода. Ще направим тръжната процедура максимално бързо
затова сме допуснали и 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. 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”
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Р Е Ш Е Н И Е № 926
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 14, ал. 7 от Закона за
общинската собственост и чл. 11, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество, Общински съвет Каспичан дава своето съгласие за
отдаване под наем на 5 кв. м. от помещение /дежурна кметство/ цялото с площ 17.45 кв. м. от
сградата на кметство град Плиска, ул.“Хан Крум“ №1, актувана с Акт за публична общинска
собственост № 1033/20.02.2009 г., за поставяне на терминално устройство АТМ /банкомат/
1. Отдаването под наем да се извърши чрез публичен търг, с явно наддаване, проведен по
реда на Наредбата за организиране и провеждане на търгове и конкурси за разпореждане и
отдаване под наем на общинско имущество, при първоначална тръжна наемна цена, определена
в Тарифата за определяне на базисните цени при отдаване под наем на общински недвижими
имоти за офис на банка в размер на 4,60 лв. / кв.м. без ДДС
2. Общински съвет Каспичан определя срока на сключения договор на 10 (десет) години,
считан от датата на подписването му
3. Общински съвет Каспичан, на основание чл. 60 от АПК допуска предварително
изпълнение на решението

По 3.7 точка от дневния ред- Докладна записка № ВОС - 311/10.09.2015г. от Милена Недева –
Кмет на Община Каспичан, относно приемане на решение за продажба и одобряване на пазарната
цена на недвижим имот
Отношение взеха:
Яна Ненова – Председател на ОбС - “Във връзка с постъпило заявление от Ненко Неновуправител на „Сънрайз“ ООД, с искане за закупуване на общински имот, представляващ
Урегулиран поземлен имот XVII, квартал 57 по плана на град Плиска, с площ от 440 кв.м., е
внесена докладната записка. Изготвена е данъчна оценка на имота в размер на 2488.20 лева,
изготвена е и пазарна оценка на имота от лицензиран оценител, съгласно изискванията на чл. 30
от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.
Пазарната оценка е в размер на 2500.00 лева или 5,68 лв./кв.м. Имотът не е включен в приетата
Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2015г. Докладната
беше разгледана на заседанията на трите комисии, да чуем тяхното становище.”
Георги Йорданов - съветник – “Икономическа комисия разгледахме предложението по
докладната, приемаме го с 5 гласа “за”. Аз искам да направя едно допълнение в проекта за
решение в точка 3, след сумата 2500,00 лв. да се допълни “5,68 на кв.м. “.”
Ивайло Иванов – съветник – “Комисия по ТСУТ също приемаме предложението с 3 гласа „за”.”
Борислав Дочев - съветник – “Социалната комисия също разгледахме докладната, приемаме го
с 5 гласа “за”.”
Яна Ненова – Председател на ОбС - “Ако нямате въпроси предлагам да преминем към
гласуване, с направеното от г-н Йорданов предложение за допълнение в проекта за решение. По
тази докладна аз няма да гласувам, предвид разпоредбите на ЗПУКИ и ЗМСМА.”

По предложение на Председателя на Общинския съвет от общо присъствалите 13
съветника с 13 гласа “ЗА” се прие прекратяване на дебатите по тази точка и пристъпване
към гласуване.
По тази точка от дневния ред не гласува Яна Христова Ненова – Председател на
Общински съвет.
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На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с чл. 27, ал. 4 от ЗМСМА от
общо гласували 12 съветника, с 12 гласа “ЗА”, без “ПРОТИВ” и без “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”,
Общински съвет прие, както следва:
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 № 927
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 от ЗОС и чл. 53, ал. 2 от
НРПУРОИ Общински съвет Каспичан, приема решение да се допълни Раздел „Описание на
имотите, които общината има намерение да предложи за продажба“ на Програма за
управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2015 г., приета с Решение №
776 по Протокол № 54 от 29.01.2015 г., като включи общински имот, представляващ Урегулиран
поземлен имот XVII, квартал 57 по плана на град Плиска, с площ от 440 кв.м.
1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската
собственост и чл. 29, ал. 4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество, Общински съвет Каспичан приема решение за продажба, чрез явен
публичен търг, на недвижим имот - частна общинска собственост, актуван с Акт за общинска
собственост № 1026/05.12.2008 година, представляващ Урегулиран поземлен имот XVII, квартал
57 по плана на град Плиска, с площ от 440 кв.м.
2. На основание чл. 30 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество, Общински съвет - Каспичан приема началната тръжна цена, определена
от лицензиран оценител в размер на 2500,00 (две хиляди и петстотин лева) или /5,68 кв.м.
3. Общински съвет Каспичан възлага на Кмета на общината организирането на
процедурите, свързани с провеждането на търга, както и осъществяването на всички действия,
необходими за правилното и законосъобразно извършване на разпоредителната сделка

По 3.8 точка от дневния ред- Докладна записка № ВОС - 315/12.09.2015г. от Милена Недева –
Кмет на Община Каспичан, относно одобряване на проект за ПУП – Парцеларен план
Отношение взеха:
Яна Ненова – Председател на ОбС - “Постъпило е заявление от „Херти” АД, представлявано от
Захари Захариев - изпълнителен директор, за изменение на ПУП за елементи на техническата
инфраструктура. Подробния устройствен план е за промяна местоположението на въздушното
захранващо трасе на Производствената база на „Херти”АД, намираща се в имот № 003012.
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Изработването на ПУП е разрешено с наше решение. Трасето е утвърдено с Решение на
Комисията за земеделските земи и ПУП-Парцеларния план е приет от ОбЕСУТ с Протокол № 32
от 12.09.2015 г. Докладната беше разгледана на заседанията на трите комисии, да чуем тяхното
становище.”
Георги Йорданов - съветник – “Икономическа комисия разгледахме предложението по
докладната, приемаме го с 5 гласа “за”.”
Ивайло Иванов – съветник – “Комисия по ТСУТ заседавахме съвместно с Икономическа
комисия, приемаме предложението с 3 гласа „за”.”
Борислав Дочев - съветник – “Социалната комисия също обсъдихме докладната, приемаме
предложението 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 № 928
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 129 ал. 1 от ЗУТ Общински
съвет Каспичан одобрява Проект за подробен устройствен план – Парцеларен план за линеен
обект на техническата инфраструктура за ел.захранване на Производствена база на
„Херти”АД, намираща се в имот № 003012 землище гр. Плиска, с възложител: „Енерго Про
Мрежи“АД и инвеститор: „Херти” АД, представлявано от Захари Захариев, изпълнителен
директор, за промяна на въздушното захранващо трасе, представляващо ВЕЛ 20кV
изв.”Аспарух”, с КЕЛ 20кV изв.”Аспарух” в имоти № 011069, № 011068 и № 003012 землище
гр.Плиска
По 3.9 точка от дневния ред- Докладна записка № ВОС - 316/12.09.2015г. от Милена Недева –
Кмет на Община Каспичан, относно одобряване на проект за ПУП – Парцеларен план
Отношение взеха:
Яна Ненова – Председател на ОбС - “Постъпило е заявление от „Херти” АД, представлявано
от Захари Захариев - изпълнителен директор, собственик на имот № 011068 землище гр.Плиска, за
изменение на ПУП за елементи на техническата инфраструктура. Подробния устройствен план е
за промяна местоположението на въздушното захранващо трасе на Производствената база на
„Херти”АД, намираща се в имот № 003012. Изработването на ПУП е разрешено с наше решение.
Трасето е утвърдено с Решение № КЗЗ-21 от 08.09.2015 год. т.48.1. на Комисията за земеделските
земи и ПУП-Парцеларния план е приет от ОбЕСУТ. Докладната беше разгледана на заседанията
на трите комисии, да чуем тяхното становище.”
Георги Йорданов - съветник – “Икономическа комисия разгледахме предложението по
докладната, приемаме го с 5 гласа “за”.”
Ивайло Иванов – съветник – “Комисия по ТСУТ заседавахме съвместно с Икономическа
комисия, приемаме предложението с 3 гласа „за”.”
Борислав Дочев - съветник – “Социалната комисия също обсъдихме докладната, приемаме
предложението с 5 гласа “за”.”
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По предложение на Председателя на Общинския съвет от общо присъствалите 13
съветника с 13 гласа “ЗА” се прие прекратяване на дебатите по тази точка и пристъпване
към гласуване.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с чл. 27, ал. 4 от ЗМСМА от
общо гласували 13 съветника, с 13 гласа “ЗА”, без “ПРОТИВ” и без “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”,
Общински съвет прие, както следва:
Р Е Ш Е Н И Е № 929
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общински
съвет Каспичан одобрява Проект за подробен устройствен план – Парцеларен план за линеен
обект на техническата инфраструктура за ел.захранване на Производствена база на
„Херти”АД, намираща се в имот № 003012 землище гр.Плиска, с възложител: „Херти” АД,
представлявано от Захари Захариев, изпълнителен директор, за промяна на въздушното
захранващо трасе, представляващо изместване и кабелиране на част от ВЕЛ 20кV изв.”Тервел”
в имоти № 011068 и № 003012 в землище гр.Плиска

По 3.10 точка от дневния ред- Докладна записка № ВОС - 317/12.09.2015г. от Яна Ненова –
Председател на ОбС, относно определяне на представител на Община Каспичан, за участие в
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 23.09.2015г. от 10,00 часа в сградата на „В и К“ ООД - Шумен.
Предложения дневен ред на събранието включва 1 точка. Докладната беше разгледана на
заседанията на трите комисии, да чуем тяхното становище.”
Георги Йорданов - съветник – “Икономическа комисия разгледахме предложението по
докладната, приемаме го с 4 гласа “за” 1 глас “въздържал се”. Моето предложение е двете точки
на решението да се гласуват поотделно.”
Ивайло Иванов – съветник – “Комисия по ТСУТ с 3 гласа „за” приемаме предложението.”
Борислав Дочев - съветник – “Социалната комисия също обсъдихме докладната, приемаме
предложението с 4 гласа “за” 1 глас “въздържал се”.”

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 № 930
На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, във връзка с чл. 138 от Търговския закон
Общински съвет Каспичан определя Яна Христова Ненова – Председател на Общински съвет за
представител на общината в общото събрание на акционерите в „В и К - Шумен” ООД,
гр.Шумен насрочено за 23.09.2015г.
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Яна Ненова – Председател на ОбС - “Решението се приема. Предлагам да преминем към
гласуване на точка втора от проекта за решение.”
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 № 931
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА Общински съвет Каспичан възлага на
представителя на Община Каспичан да гласува по въпросите от дневния ред, както следва:
 По т.1 – „ЗА” избиране на контрольор на „В и К - Шумен” ООД и определяне на
възнаграждението му;
 1.1 – „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 3.11 точка от дневния ред- Докладна записка № ВОС - 319/12.09.2015г. от Яна Ненова –
Председател на ОбС, относно отпускане на еднократна помощ на Димитър Владимиров Димитров
Отношение взеха:
Яна Ненова – Председател на ОбС - “В деловодството на Общински съвет Каспичан постъпи
искане за отпускане на еднократна финансова помощ от Димитър Владимиров Димитров от
с. Кюлевча. Съгласно подадените документи лицето е в тежко здравословно състояние, средствата
са му необходими за следоперативно лечение. Докладната беше разгледана на заседанията на
трите комисии, да чуем тяхното становище.”
Борислав Дочев - съветник – “Социалната комисия разгледахме молбата за отпускане на
еднократна помощ и комплекта документи, с 5 гласа “за” сме за отпускане на еднократната
помощ.”
Георги Йорданов - съветник – “Икономическа комисия разгледахме предложението по
докладната, с 5 гласа “за” сме за отпускане на еднократната помощ.”
Ивайло Иванов – съветник – “Комисия по ТСУТ заседавахме съвместно с Икономическа
комисия, становището ни е същото, с 3 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. 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 № 932
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 Димитър Владимиров Димитров от
с. Кюлевча, ул. “Цар Симеон“ № 10

По 3.12 точка от дневния ред- Докладна записка № ВОС - 320/12.09.2015г. от Яна Ненова –
Председател на ОбС, относно отпускане на еднократна помощ на Анастасия Николаева Георгиева
Отношение взеха:
Яна Ненова – Председател на ОбС - “В Общински съвет е депозирана молба за отпускане на
еднократна помощ от Анастасия Николаева Георгиева от гр.Плиска. Докладната беше разгледана
на заседанията на трите комисии, да чуем тяхното становище.”
Борислав Дочев - съветник – “Социалната комисия разгледахме представените документи, с 5
гласа “за” сме за отпускане на еднократната помощ.”
Георги Йорданов - съветник – “Икономическа комисия разгледахме предложението по
докладната, становището ни е същото с 5 гласа “за” приемаме.”
Ивайло Иванов – съветник – “Комисия по ТСУТ също с 3 гласа „за” приемаме предложението
по докладната.”
По предложение на Председателя на Общинския съвет от общо присъствалите 13
съветника с 13 гласа “ЗА” се прие прекратяване на дебатите по тази точка и пристъпване
към гласуване.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с чл. 27, ал. 4 от ЗМСМА от
общо гласували 13 съветника, с 13 гласа “ЗА”, без “ПРОТИВ” и без “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”,
Общински съвет прие, както следва:
Яна Христова Ненова

-

“ЗА”

Александър Райков Александров

-

“ЗА”

Борислав Дочев Йорданов

-

“ЗА”

Георги Димитров Георгиев

-

“ЗА”

Георги Петров Йорданов

-

“ЗА”

Десислава Ивелинова Вълчева

-

“ЗА”

Ивайло Стилиянов Иванов

-

“ЗА”
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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 № 933
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 Анастасия Николаева Георгиева
от гр. Плиска, ул. “Хан Омуртаг“ № 11

По 3.13 точка от дневния ред- Докладна записка № ВОС - 326/16.09.2015г. от Милена Недева
– Кмет на Община Каспичан, относно даване на разрешение за формиране на маломерни
паралелки в общински училища за учебната 2015/2016
Отношение взеха:
Яна Ненова – Председател на ОбС - “Във връзка с началото на учебната година и яснота за
децата постъпили в общинските училища има промяна в броя на децата в две училища. Предвид
това са депозирани мотивирани искания на директорите на СОУ „Панайот Волов”гр.Каспичан и
ОУ„Св.Паисий Хилендарски”гр. Плиска, придружени от становища на РИО – гр. Шумен, за
даване на разрешение за формиране на маломерни паралелки с решение на Общински съвет.
Докладната беше разгледана на заседанията на трите комисии, да чуем тяхното становище.”
Георги Йорданов - съветник – “Икономическа комисия разгледахме предложението по
докладната, приемаме го с 5 гласа “за”. Моят въпрос е, не е ли късно да се взема решение за
маломерни паралелки сега, и защо във втора точка в проекта за решение не е написана точната
сума необходима за дофинансиране? От общинския бюджет се разплащат всички средства за
текущи ремонтни дейности, а сега в момента и оградата на училището се прави пак с общински
средства. Освен това всяка година виждаме бюджета на училището в град Каспичан в какъв
размер е, мисля че те имат достатъчно средства в бюджета, без да трябва общината да
дофинансира. Затова правя предложение двете точки да се гласуват по отделно.”
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 – “Социалната комисия също разгледахме и обсъдихме докладната,
но аз не съм сигурен дали докладните отговарят на истината. На предното заседание разглеждахме
училищната мрежа и взехме решение за маломерни паралелки. Тогава когато коментирахме
числеността на персонала конкретно имам предвид ОДЗ “Снежанка“, Вие госпожо Недева
казахте, че няма да има съкращения на персонала в детското заведение. Сега отговорно заявявам,
че това което казахте не е вярно, към момента има 1 лице съкратено в ОДЗ.”
Милена Недева – Кмет на Община Каспичан - “В отговор на г-н Дочев искам да кажа, че
такава информация ми беше подадена, и вината е моя, че не я проверих преди заседанието. Към
настоящия момент е съкратено едно лице, две бройки от персонала са в пенсионна възраст и
предстой да излязат в пенсия, и четвъртата бройка е неподновения договор на музикалния
педагог.”
Яна Ненова – Председател на ОбС - “Ако нямате други въпроси и становища, предлагам да
преминем към гласуване, като по предложение на г-н Йорданов, ще гласуваме двете точки от
проекта за решение по отделно. Подлагам на гласуване първа точка от решението, моля да
гласуваме.”
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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 № 934
На основание чл. 20, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 3 от ЗМСМА, чл. 36 и чл. 41 от ЗНП,
чл. 11, ал. 1, т.2, ал. 2, ал. 3, ал. 4, ал. 7 от Наредба № 7 от 29.12.2000 г. на МОН и във връзка с
мотивираните искания на директорите на СОУ „Панайот Волов”- гр.Каспичан и
ОУ„Св.Паисий Хилендарски”- гр. Плиска, придружени от становища на РИО – гр. Шумен,
1. Общинският съвет утвърждава маломерни паралелки в общинските училища за
учебната 2015/2016 година, както следва:
Училище
Клас
Брой ученици в
Разлика до
маломерната
задължителния
паралелка
минимум
СОУ „Панайот Волов” – гр.
Каспичан
10
16
2
ОУ „Св. Паисий Хилендарски”
– гр. Плиска

1

10

6

4

14

2

Яна Ненова – Председател на ОбС - “Решението се приема. Да гласуваме точка втора от
проекта за решение.”
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”, 1 глас “ПРОТИВ” и 2 гласа “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”,
Общински съвет прие, както следва:
Р Е Ш Е Н И Е № 935
На основание чл. 20, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 3 от ЗМСМА, чл. 36 и чл. 41 от ЗНП,
чл. 11, ал. 1, т.2, ал. 2, ал. 3, ал. 4, ал. 7 от Наредба № 7 от 29.12.2000 г. на МОН и във връзка с
мотивираните искания на директорите на СОУ „Панайот Волов”- гр.Каспичан и
ОУ„Св.Паисий Хилендарски”- гр. Плиска, придружени от становища на РИО – гр. Шумен
Съгласно чл. 11, ал. 3, т. 3 от Наредба № 7 от 29.12.2000 г. на МОН Общинският съвет взема
решение да се дофинансира от Общинския бюджет маломерната паралелка 10 клас в СОУ
„Панайот Волов” – гр. Каспичан - 2 ученици с 20 % от ЕРС за учебната 2015 / 2016 година
Забележка: След приемане на Списък Образец № 1 и № 2 за учебната 2015/2016 година за
преподавателска и друга заетост на персонала и утвърждаването му от РИО на МОН, могат
да настъпят известни промени, като за същите ще се внесе информация в Общинския съвет
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По 3.14 точка от дневния ред- Докладна записка № ВОС - 320/12.09.2015г. от Яна Ненова –
Председател на ОбС, относно отпускане на еднократна помощ на Людмила Петрова Лукова
Отношение взеха:
Яна Ненова – Председател на ОбС - “В деловодството на Общински съвет Каспичан постъпи
искане за отпускане на еднократна финансова помощ от Людмила Петрова Лукова от гр. Плиска.
Съгласно подадените документи лицето е в тежко здравословно състояние, средствата са и
необходими за изследвания и животоспасяваща операция. Докладната беше разгледана на
заседанията на трите комисии, да чуем тяхното становище.”
Борислав Дочев - съветник – “Социалната комисия разгледахме молбата за еднократна помощ и
комплекта документи към нея, с 5 гласа “за” сме за отпускане на еднократната помощ. Аз лично
познавам лицето и съм запознат със състоянието и, което действително е сериозно и е необходимо
спешно да бъдат направени всички изследвания по уточняване на диагнозата и извършване на
операция. Предвид това на заседанието на Социалната комисия направихме предложение за
допълнение - точка 2 от проекта за решение, а именно: ”На основание чл. 60 от АПК допуска
предварително изпълнение на решението”.”
Георги Йорданов - съветник – “Икономическа комисия разгледахме и обсъдихме представените
документи с 5 гласа “за” сме за отпускане за еднократната помощ. Предвид тежкото състояние на
лицето, комисията направи предложение еднократната помощ да е в размер на 600 лева.”
Ивайло Иванов – съветник – “Комисия по ТСУТ заседавахме съвместно с Икономическа
комисия, становището ни е същото с 3 гласа „за” сме за отпускане на еднократната помощ в
размер на 600 лева.”
Яна Ненова – Председател на ОбС - “Има направено предложение еднократната помощ в
размер на 600 лева и точка 2: ”На основание чл. 60 от АПК допуска предварително изпълнение на
решението”, който е съгласен с така 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. 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”
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Решат Назиф Юзеир

-

“ЗА”

Татяна Трифонова Петкова

-

“ЗА”

Цвета Иванова Кочанова

-

“ЗА”

Р Е Ш Е Н И Е № 936
1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински съвет Каспичан отпуска
еднократна парична помощ в размер на 600.00 /шестотин/ лева на Людмила Петрова Лукова от
гр. Плиска, ул. “Симеон Велики“ № 5
2. На основание чл. 60 от АПК допуска предварително изпълнение на решението

По 3.14 точка от дневния ред- Докладна записка № ВОС - 328/16.09.2015г. от Милена Недева
– Кмет на Община Каспичан, относно определяне на представител за участие в комисия за
изработване на Областна здравна карта
Отношение взеха:
Яна Ненова – Председател на ОбС - “Във връзка с предстоящото изготвяне на Областна
здравна карта е необходимо да бъде сформирана областна комисия, в чиито състав е необходимо
да има по един представител от всяка община на територията на област Шумен. С оглед на това е
необходимо Общински съвет да номинира представител на Община Каспичан в областната
комисия. Докладната беше разгледана на заседанията на трите комисии, да чуем тяхното
становище.”
Борислав Дочев - съветник – “Социалната комисия разгледахме предложението по докладната,
приемаме предложения представител с 5 гласа “за”.”
Георги Йорданов - съветник – “Икономическа комисия разгледахме предложението по
докладната, приемаме го с 5 гласа “за”.”
Ивайло Иванов – съветник – “Комисия по ТСУТ заседавахме съвместно с Икономическа
комисия, становището ни е същото с 3 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:
Р Е Ш Е Н И Е № 937
На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 и т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет Каспичан определя
Христина Георгиева Йорданова – гл. експерт “Социални дейности, здравеопазване и проекти“ за
член на комисията за изработване на Областна здравна карта
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ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТЧЕТ НА КМЕТА НА ОБЩИНАТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ
НА ОБЩИНА КАСПИЧАН ЗА МАНДАТ 2011 – 2015г.
Милена Недева – Кмет на община Каспичан даде накратко отчет за изпълнение на Програмата
за управление на Община Каспичан за мандат 2011 – 2015г.

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ДРУГИ
Яна Ненова – Председател на ОбС - Уважаеми колеги позволявам си в това последно
редовно заседание на ОбС Каспичан за мандат 2011-2015г да направя кратък анализ за нашата
работа през изминалите четири години. Аз приемам този мандат на Общински съвет Каспичан
като изключително ползотворен и успешен. Работеше се много конструктивно и бяха взети важни
решения, с които можем да се гордеем. Всички наши усилия бяха насочени към последователно и
устойчиво развитие на общината, утвърждаване и развитие на местното самоуправление и найважното : повишаване качеството на живот на жителите на Община Каспичан и защитавайки
интересите на местната общност. Дори и да сме имали различия, ние не допуснахме заседателната
зала да се превърне в арена на политически спорове. Водили сме дискусия, която да даде найдоброто решение за жителите на общината. Работата на Общински съвет през този мандат показа,
че той не е придатък към администрацията, който сляпо да гласува всички нейни предложения,
напротив в тази зала бяха изказвани различни мнения, имаше конструктивна опозиция,
изградихме добра практика, която да гарантира законосъобразността и целесъобразността на
нашите решения. Всичко това показва решаващата роля на Общински съвет при определянето на
общинската политика за развитие и контрола за нейното изпълнение.
Уважаеми колеги, благодаря Ви за съвместната работа.
Дълбоко вярвам, че човек истински живее, когато работи за другите и че успехът е резултат от
съвкупната воля на всички граждани и съм убедена, че силно местно самоуправление се гради с
приемственост и силно гражданско начало.
Позволете ми да Ви предложа да приемем послание към Общински съвет Каспичан мандат
2015-2019г .

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 № 938
ПОСЛАНИЕ
КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАСПИЧАН
МАНДАТ 2015 - 2019 ГОДИНА
Уважаеми госпожи и господа,
За нас, общинските съветници от мандат 2011-2015 година изминалите дни, месеци и
години бяха, са и ще останат време на проявена гражданска отговорност и на непрестанен
стремеж да защитим доверието, дадено ни от гражданите на Община Каспичан.
Натрупаният опит, удовлетвореността, макар и скромна, от постигнатото и преди всичко
поуките от допуснатите пропуски и грешки са основанията днес да бъдем обединени около
следните принципи:



Силата на местното самоуправление се корени в близостта и неразривната връзка с
гражданите;
Повишаването качеството на живота на жителите на общината е смисълът и
съдържанието на цялостната ни дейност;

Силната местна власт прави силна държавата ни в Обединена Европа.

Като осъзнаваме, че приемствеността в местното самоуправление е критерий на
зрялост и управленска култура и с високото чувство на отговорност за утвърждаване и
развитие на местното самоуправление и гражданското общество призоваваме всички Вас общинските съветници, получили доверието на избирателите за мандат 2015-2019 година към:
Създаване условия и използване на различни механизми за постигане на равностойно
партньорство с централната законодателна и изпълнителна власт в развитието на процеса
на реална децентрализация на управлението, за трайно отстояване интересите на Община
Каспичан






Целенасочена работа към непрекъснато повишаване на управленския капацитет и
компетентността на общинските съветници за вземане на решения;
Изграждане на силни екипи от професионалисти, които да подготвят проекти и
предложения за активно използване на ресурсите от фондовете и програмите на
Европейския съюз;
Стимулиране на действията на общинската администрация за разширяване услугите за
гражданите и подобряване на тяхното качество;
Създаване на условия за делегиране на повече правомощия и ресурси на местната
изпълнителна власт насочени в кметствата, социалните и здравни заведения, културни
институти и неправителствени организации;

Утвърждаване на местния законодателен орган - Общинския съвет и осигуряване на
приемственост в дейността му, като се съхрани извоюваната висока степен на доверие между
членовете му и не допускане политически пристрастия и лични групови интереси да рушат
неговия авторитет.
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Уважаеми общински съветници,
Създавайте условия за разширяване на гражданското участие и контрол в местната власт;
Отчитайте редовно дейността си и направете прозрачно управлението на общината;
Стимулирайте инициативите на гражданите и техните организации и се стремете да ги
приобщавате към работата на общинските съветници и общинската администрация;
Провеждайте редовно срещи с гражданите и уважавайте техните мнения, правете
компромиси, но не отстъпвайте от общите принципи, за да не станете жертва на популизма;
Изучавайте и прилагайте положителния опит на страните от Европейската общност в
местното самоуправление;
Използвайте идеите на младите хора и ги включвайте за участие в различните форми на
местната власт.
Вярваме, че гласуваното Ви доверие от гражданите на Община Каспичан е дълбоко осъзната
житейска мисия.
Желаем на всички общински съветници много здраве и благополучие, защото вашия успех е успех
за гражданите на Община Каспичан !
На добър път!
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАСПИЧАН
МАНДАТ 2011 - 2015 ГОДИНА

Заседанието на Общински съвет бе закрито от неговия председател в 19.15 часа поради
изчерпване на дневния ред.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:
/Я.НЕНОВА/

ПРОТОКОЛИСТ:
/Й.ЯНКОВА/
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