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9930, гр.Каспичан, ул.”Мадарски конник” № 91, тел/факс 05351/ 74 -14
e-mail: kaspichan_obs@abv.bg

ПРОТОКОЛ № 37
Днес 30.11.2017г. от 14.00 часа в Заседателната зала на Община Каспичан на
основание чл.23,ал.4,т.1 от ЗМСМА се проведе тридесет и седмо, редовно, открито
заседание на Общински съвет - Каспичан.
На заседанието присъстваха 11 съветника, съгласно приложения списък. От
заседанието отсъства общинския съветник Марияна Антонова. Общински съветник
Магдалена Боева-Тодорова се включи в сесийното заседание при разглеждане на т.4.5
от дневния ред.
Освен общинските съветници на заседанието присъстваха още:
Милена Недева – Кмет на община Каспичан, Милен Минчев – зам. Кмет на Община
Каспичан, Даринка Атанасова – Директор Дирекция „ОА“, кметове на населени
места,служители на общинска администрация и граждани на община Каспичан.
Заседанието на Общински съвет има кворум за вземане на решения.
Заседанието на Общински съвет беше открито от неговия Председател г-жа
Анелия Ангелова. Председателя на Общински съвет предложи заседанието да
протече при следния
П Р О Е К Т ЗА Д Н Е В Е Н Р Е Д:
1. Междинна оценка за изпълнението на Общински план за развитие на Община
Каспичан за периода 2014 - 2020 година.
Докладва: Кмета на Община Каспичан
2. Информация за предоставените субсидии и разходването им от спортните клубове на
територията на община Каспичан към 30.09.2017година.
Докладва: Кмета на Община Каспичан
3. Извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособена
територия, обслужвана от „ВиК – Шумен“ ООД, насрочено за 18.12.2017г.
Докладва: Кмета на Община Каспичан
4. Текущи докладни
4.1. Предложение № 342/20.11.2017г. от Милена Николова Недева – Кмет на Община
Каспичан,относно приемане на решение за разпореждане и одобряване на пазарна цена
за продажба на недвижим имот-частна собственост на община Каспичан,представляващ
Урегулиран поземлен имот (УПИ)VIII-565 от квартал 51 по плана за регулация на град
Плиска.
4.2. Предложение № 343/20.11.2017г. от Милена Николова Недева – Кмет на Община
Каспичан,относно приемане на решение за разпореждане и одобряване на пазарна
цена за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост на община
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Каспичан, представляващ Урегулиран поземлен имот (УПИ) VII- 565 от квартал 51 по
плана за регулация на град Плиска.
4.3. Предложение № 344/20.11.2017г. от Милена Николова Недева – Кмет на Община
Каспичан,относно приемане на решение за разпореждане и одобряване на пазарна
цена за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост на община
Каспичан, представляващ Урегулиран поземлен имот (УПИ) VI- 564 от квартал 51 по
плана за регулация на град Плиска.
4.4. Предложение № 345/20.11.2017г. от Милена Николова Недева – Кмет на Община
Каспичан,относно приемане на решение за разпореждане и одобряване на пазарна
цена за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост на община
Каспичан, представляващ Урегулиран поземлен имот (УПИ) V- 564 от квартал 51 по
плана за регулация на град Плиска.
4.5. Предложение № 346/20.11.2017г. от Милена Николова Недева – Кмет на Община
Каспичан,относно приемане на решение за продажба на земеделска земя.
4.6. Предложение № 347/20.11.2017г. от Милена Николова Недева – Кмет на Община
Каспичан, относно приемане на решение за прекратяване на съсобственост върху
недвижим имот между общината и физическо лице на основание чл.36, ал.,1 т.2 от
Закона за общинската собственост.
4.7. Предложение № 348/20.11.2017г. от Милена Николова Недева – Кмет на Община
Каспичан, относно приемане на решение за прекратяване на учредено право на
ползване върху общински имот.
4.8. Предложение № 336/20.11.2017г. от Анелия Руменова Ангелова – Председател на
Общински съвет Каспичан, относно отпускане на еднократна финансова помощ на
Анелия Анетова Ангелова.
4.9. Предложение № 337/20.11.2017г. от Анелия Руменова Ангелова – Председател на
Общински съвет Каспичан, относно отпускане на еднократна финансова помощ на
Севда Мехмедова Мюзекяр.
5.Питания и отговори
5.1 Питане с вх.№319/25.10.2017г. от общински съветник относно състоянието на ЖП
подлез в град Каспичан.
5.2 Питане с вх.№320/25.10.2017г. от общински съветник относно инфраструктурни
проблеми в междублоковото пространство на ул.“Мадарски конник“ №119
5.3 Питане с вх.№321/25.10.2017г. от общински съветник относно осигуряване на поширока публичност на сесии на общински съвет Каспичан чрез прякото им предаване и
излъчване по интернет/поточно видео/
5.4 Питане с вх.№322/25.10.2017г. от общински съветник относно изграждане на
автобусна спирка и ремонт на съществуващите на територията на град Каспичан.
Предложения от Председателя дневен ред бе приет от присъстващите 11
общински съветника с 11 гласа „ЗА“,без „ПРОТИВ“ и без „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“.
ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
МЕЖДИННА ОЦЕНКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ
НА ОБЩИНА КАСПИЧАН ЗА ПЕРИОДА 2014 - 2020 ГОДИНА
Отношение взеха:
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Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Колеги, преминаваме към точка
1 от дневния ред Предложение с вх. № 349 от 20.11.2017 година, относно междинна
оценка за изпълнението на Общински план за развитие на Община Каспичан за периода
2014 - 2020 година. И трите комисии се запознаха с предложението. Предлагам да чуем
тяхното становище! Г-н Николов, имате думата!“
Николай Николов – Председател на Икономическата комисия – „Икономическата
комисия с 4 гласа „ЗА“ приема междинната оценка за изпълнението на Общински план
за развитие на Община Каспичан за периода 2014 - 2020 година.»
Драганка Йорданова – Председател на комисията по ТСУ – „Комисията по ТСУ с 3
гласа „ЗА“ приема междинната оценка за изпълнението на Общински план за развитие
на Община Каспичан за периода 2014 - 2020 година.»
Боряна Бойчева – Председател на Социалната комисия – „Социалната комисия с 5
гласа „ЗА“ също одобрява междинната оценка за изпълнението на Общински план за
развитие на Община Каспичан за периода 2014 - 2020 година.»
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Колеги, имате думата! Искам,
да направя само едно допълнение в проекта на решението.Съгласно чл.42,ал.1 от
Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие,Кмета внася за
разглеждане в Общински съвет доклад за резултатите от междинната и последваща
оценка на изпълнението на Общинския план за развитие.Предлагам следния проект на
решение: „На основание чл.21, ал.1, т.24 от ЗМСМА, чл.33, ал.1 от ЗРР и чл.42, ал.1 от
ППЗРР,Общински съвет – Каспичан одобрява доклада за резултатите от Междинната
оценка за изпълнението на Общински план за развитие на Община Каспичан за периода
2014 – 2020 година. Ако няма други предложения предлагам да преминем към
гласуване на проекта на решение с направеното допълнение “.
На основание чл.21, ал.1, т.24 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация от общо гласували 11 съветника с 11 гласа „ЗА“ без „ПРОТИВ“ и
без „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Общински съвет - Каспичан прие следното:
РЕШЕНИЕ № 465
На основание чл.21, ал.1, т.24 от ЗМСМА, чл.33, ал.1 от ЗРР и чл.42, ал.1 от
ППЗРР, Общински съвет – Каспичан одобрява доклада за резултатите от
Междинната оценка за изпълнението на Общински план за развитие на Община
Каспичан за периода 2014 – 2020 година.

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЕНИТЕ СУБСИДИИ И РАЗХОДВАНЕТО ИМ ОТ
СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАСПИЧАН КЪМ
30.09.2017 ГОДИНА
Отношение взеха:
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Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Колеги, преминаваме към точка
2 от дневния ред Предложение с вх. № 339 от 20.11.2017 година, относно информация
за предоставените субсидии и разходването им от спортните клубове на територията на
община Каспичан към 30.09.2017година. Да чуем становището на комисиите! Г-н
Николов,моля да изразите становището на икономическа комисия“.
Николай Николов – Председател на Икономическата комисия – „Икономическата
комисия с 4 гласа „ЗА“ приема информацията за предоставените субсидии и
разходването им от спортните клубове на територията на община Каспичан към
30.09.2017година.»
Драганка Йорданова – Председател на комисията по ТСУ – „Комисията по ТСУ с 3
гласа „ЗА“ приема информацията за предоставените субсидии и разходването им от
спортните клубове на територията на община Каспичан към 30.09.2017година.»
Боряна Бойчева – Председател на Социалната комисия – „Социалната комисия с 5
гласа „ЗА“ също приема информацията за предоставените субсидии и разходването им
от спортните клубове на територията на община Каспичан към 30.09.2017година.»
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Колеги, имате думата!
Боряна Бойчева – Председател на Социалната комисия – „ Стана ясно, че има
постъпила нова информация, относно Спортен клуб „Моделист“.
Милена Недева – Кмет на община Каспичан – „Да описано е, че всичко ще бъде
подновено, отчетите и докладите са внесени към Министерството“.
Милен Минчев – Зам.кмет на община Каспичан – „ Поради технически причини не са
отразени в сайта. Предоставили са годишните отчети, но се е получило забавяне в
публикуването им. Относно Спортен клуб „Рефлекс“ беше проведена среща с част от
управителния съвет и пряко заинтересовани хора от развитието на този спорт в
общината.Извърши се проучване сред децата.Установи се,че има желаещи да
упражняват този спорт и лице което да им води тренировките.В тази връзка обсъдихме
на комисиите, че имаме намерение да закупим една тенис маса, която да бъде
поставена в салона на училището, където в определено време ще се извършват
тренировките.“.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Колеги, ако няма други
изказвания предлагам да преминем към гласуване на проекта на решението“.
На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация от общо гласували 11 съветника с 11 гласа „ЗА“ без „ПРОТИВ“ и
без „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Общински съвет - Каспичан прие следното:
РЕШЕНИЕ № 466
На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, Общински съвет – Каспичан приема за сведение
предоставената информация за постъпилите субсидии и разходването им от
спортните клубове на територията на община Каспичан към 30.09.2017г. съгласно
приложение № 1 (неразделна част от решението).

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
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ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АСОЦИАЦИЯТА ПО ВиК
НА ОБОСОБЕНА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ „ВиК – ШУМЕН“ ООД,
НАСРОЧЕНО ЗА 18.12.2017г.

Отношение взеха:
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Колеги, преминаваме към точка
3 от дневния ред Предложение с вх. № 341 от 20.11.2017 година, относно извънредно
заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособена територия,
обслужвана от „ВиК – Шумен“ ООД, насрочено за 18.12.2017г. Г-н Николов, имате
думата!“.
Николай Николов – Председател на Икономическата комисия – „Икономическата
комисия с 3 гласа „ЗА“ и 1 глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ приема позицията на
представителя на извънредното заседание на Асоциацията по ВиК – Шумен на
обособена територия“.
Драганка Йорданова – Председател на комисията по ТСУ – „Комисията по ТСУ с 3
гласа „ЗА“ приема позицията на представителя на извънредното заседание на
Асоциацията по ВиК – Шумен на обособена територия“.
Боряна Бойчева – Председател на Социалната комисия – „Социалната комисия с 2
гласа „ЗА“ , 1 глас „ПРОТИВ“ и 2 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ не приема позицията на
представителя на извънредното заседание на Асоциацията по ВиК – Шумен на
обособена територия“.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Колеги,имате думата за мнения
и коментари по предложението!“.
Николай Николов – Председател на Икономическата комисия – „Аз не случайно
натъртих „извънредно заседание“, за да стане ясно че заседанието е извънредно
Предлагам допълнение в проекта на решение „извънредно “.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Правите предложение в
решението да добавим извънредно заседание“.
Борислав Йорданов – съветник – „ Нищо лично към г-жа Недева и г-н Минчев, но аз
гласувам против, защото ние тук сме пренебрегнати и ще съм против докато не видя, че
нещо се прави“.
Милена Недева – Кмет на община Каспичан – „ Документа, който сега ни е предоставен
няма конкретика. По отношение на Бизнес плана ние сме поискали да ни предоставят в
писмен вид какво предвиждат да се направи в нашата община.Мисля, че в последните
месеци има желание от тяхна страна за извършване на ремонтни дейности“.
Боряна Бойчева – Председател на Социалната комисия – „Аз предлагам, да гласуваме
решението по точки“.
Милен Минчев – Зам.кмет на община Каспичан – „ В т.2 вноската за държавата
отказваме ли се да я плащаме?“.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Постъпиха две
предложения,предлагам да ги гласуваме по реда на тяхното постъпване ,а след това ще
гласуваме целия проект на решение поименно. Да гласуваме първото предложение на гн Николов, за допълнение на проекта на решение с думата „извънредно “. Моля, който
е съгласен с допълнението в текста да гласува!“.
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От общо гласували 11 съветника с 11 гласа „ЗА“ без „ПРОТИВ“ и без
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Общински съвет - Каспичан прие допълнение в текста на
решението пред заседание да се добави извънредно.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Преминаваме към гласуване на
второто предложение от г-жа Бойчева за гласуване на проекта на решение по точки!“.
От общо гласували 11 съветника с 7 гласа „ЗА“ без „ПРОТИВ“ и 4 гласа
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Общински съвет - Каспичан прие проекта на решение да се
гласува по точки.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Преминаваме към гласуване на
т.1 от проекта на решение с направената вече редакция на текста!“.
От общо гласували 11 съветника с 10 гласа „ЗА“ без „ПРОТИВ“ и
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Общински съвет - Каспичан прие :

1 глас

1. На основание чл.21, ал.1, т.15 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.198е, ал.3 и ал.5 от Закона за водите и във връзка с чл.5,
ал.5 от Правилник за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и
канализация, Общински съвет – Каспичан определя на извънредното заседание
насрочено на 18.12.2017 г. на Асоциацията по В и К на обособена територия – Област
Шумен при невъзможност за участие на Кмета на Община Каспичан, да бъде
заместван от Милен Ангелов Минчев – Заместник кмет на Община Каспичан.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Преминаваме към гласуване на
т.2 от проекта на решението“.
От общо гласували 11 съветника с 1 гласа „ЗА“, 1 глас „ПРОТИВ“ и 9 гласа
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Общински съвет - Каспичан не прие позицията на
представителя :
По т.1 – „ЗА“, относно съгласуване на Плана за стопанисване, експлоатация и
поддръжка на Активите.
По т.2 – „ЗА“, относно приемане на препоръчителния размер на вноската на
държавата в бюджета на Асоциация по В и К – Шумен, в размер на 20 000 лв.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Колеги, сега предлагам
да преминем към поименно гласуване на целият проект на решението с направените
промени в резултата на гласуването по точки, а именно:
1. На основание чл.21, ал.1, т.15 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.198е, ал.3 и ал.5 от Закона за водите и във връзка с
чл.5, ал.5 от Правилник за организацията и дейността на асоциациите по
водоснабдяване и канализация, Общински съвет – Каспичан определя на
извънредното заседание насрочено на 18.12.2017 г. на Асоциацията по В и К на
обособена територия – Област Шумен при невъзможност за участие на Кмета
на Община Каспичан, да бъде заместван от Милен Ангелов Минчев – Заместник
кмет на Община Каспичан.
2. Възлага на представителя на Община Каспичан на заседанието на
Асоциацията по В и К на обособена територия – Област Шумен, насрочено на
18.12.2017 г. да гласува по въпросите от дневния ред, както следва:
По т.1 – „Въздържал се“, относно съгласуване на Плана за стопанисване,
експлоатация и поддръжка на Активите.
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По т.2 – „Въздържал се“, относно приемане на препоръчителния размер на
вноската на държавата в бюджета на Асоциация по В и К – Шумен, в размер на
20 000 лв.
Анелия Руменова Ангелова - „ЗА“
Борислав Дочев Йорданов – „ПРОТИВ“
Боряна Андреева Бойчева – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“
Георги Димитров Георгиев – „ЗА“
Драганка Славкова Йорданова – „ЗА“
Зелиха Тургай Марем – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“
Мартин Борисов Леков – „ЗА“
Николай Борисов Николов – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“
Пламен Георгиев Павлов – „ЗА“
Радослав Георгиев Бакалов – „ЗА“
Янка Христова Ненова – „ЗА“
На основание чл.21, ал.1, т.15 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация от общо гласували 11 съветника с 7 гласа „ЗА“ , 1 глас „ПРОТИВ“ и
3 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Общински съвет - Каспичан прие следното:
РЕШЕНИЕ № 467
1. На основание чл.21, ал.1, т.15 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.198е, ал.3 и ал.5 от Закона за водите и във връзка с
чл.5, ал.5 от Правилник за организацията и дейността на асоциациите по
водоснабдяване и канализация, Общински съвет – Каспичан определя на
извънредното заседание насрочено на 18.12.2017 г. на Асоциацията по В и К на
обособена територия – Област Шумен при невъзможност за участие на Кмета на
Община Каспичан, да бъде заместван от Милен Ангелов Минчев – Заместник кмет на
Община Каспичан.
2. Възлага на представителя на Община Каспичан на заседанието на
Асоциацията по В и К на обособена територия – Област Шумен, насрочено на
18.12.2017 г. да гласува по въпросите от дневния ред, както следва:
По т.1 – „Въздържал се“, относно съгласуване на Плана за стопанисване,
експлоатация и поддръжка на Активите.
По т.2 – „Въздържал се“, относно приемане на препоръчителния размер на
вноската на държавата в бюджета на Асоциация по В и К – Шумен, в размер на
20 000 лв.

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ТЕКУЩИ ДОКЛАДНИ
ПО ТОЧКА 4.1. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
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ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА РАЗПОРЕЖДАНЕ И ОДОБРЯВАНЕ НА ПАЗАРНА
ЦЕНА ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ-ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ НА
ОБЩИНА КАСПИЧАН,ПРЕДСТАВЛЯВАЩ УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ
(УПИ)VIII-565 ОТ КВАРТАЛ 51 ПО ПЛАНА ЗА РЕГУЛАЦИЯ НА ГРАД ПЛИСКА
Отношение взеха:
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Колеги, преминаваме към точка
4.1 от дневния ред Предложение с вх. № 342 от 20.11.2017 година, относно приемане на
решение за разпореждане и одобряване на пазарна цена за продажба на недвижим
имот-частна собственост на община Каспичан,представляващ Урегулиран поземлен
имот (УПИ)VIII-565 от квартал 51 по плана за регулация на град Плиска. Към
предложението и следващите три по дневния ред е приложено положително становище
от кмета на гр.Плиска г-жа Тонка Начева.Давам думата на председателите на
комисиите!“.
Николай Николов – Председател на Икономическата комисия – „Икономическата
комисия с 4 гласа „ЗА“ приема решение за разпореждане и одобряване на пазарна цена
за продажба на недвижим имот-частна собственост на община Каспичан,представляващ
Урегулиран поземлен имот (УПИ)VIII-565 от квартал 51 по плана за регулация на град
Плиска“.
Драганка Йорданова – Председател на комисията по ТСУ – „Комисията по ТСУ с 3
гласа „ЗА“ приема решение за разпореждане и одобряване на пазарна цена за продажба
на недвижим имот-частна собственост на община Каспичан,представляващ Урегулиран
поземлен имот (УПИ)VIII-565 от квартал 51 по плана за регулация на град Плиска“.
Боряна Бойчева – Председател на Социалната комисия – „Социалната комисия с 5
гласа „ЗА“ също приема решение за разпореждане и одобряване на пазарна цена за
продажба на недвижим имот-частна собственост на община Каспичан,представляващ
Урегулиран поземлен имот (УПИ)VIII-565 от квартал 51 по плана за регулация на град
Плиска“.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Колеги, имате думата за мнения
и коментари! Ако няма такива предлагам да преминем към поименно гласуване на
проекта на решение!“.
Анелия Руменова Ангелова - „ЗА“
Борислав Дочев Йорданов – „ЗА“
Боряна Андреева Бойчева – „ЗА“
Георги Димитров Георгиев – „ЗА“
Драганка Славкова Йорданова – „ЗА“
Зелиха Тургай Марем – „ЗА“
Мартин Борисов Леков – „ЗА“
Николай Борисов Николов – „ЗА“
Пламен Георгиев Павлов – „ЗА“
Радослав Георгиев Бакалов – „ЗА“
Янка Христова Ненова – „ЗА“
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На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация от общо гласували 11 съветника с 11 гласа „ЗА“ , без „ПРОТИВ“ и
без „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Общински съвет - Каспичан прие следното:
РЕШЕНИЕ № 468
1.На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с 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 ПРИЕМА
РЕШЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА чрез провеждане на публичен търг, с явно надаване на
недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ:
 Празно дворно място от 760.00 кв.м., за което е отреден Урегулиран поземлен
имот (УПИ) VІІІ-565 от квартал 51 по плана за регулация на град Плиска,
община Каспичан, актуван с Акт за общинска собственост № 914/15.08.2007
година, вписан под №89,том Х,дело 2058/21.08.2007 година на Служба по
вписванията гр.Нови пазар.
2.На основание чл. 30, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество, Общинска съвет-Каспичан приема началната
тръжна цена, определена от лицензиран оценител в размер на 5100.00 лева (пет
хиляди и сто лева) за цялата площ, без включен ДДС или по 6.71 лева за 1 кв.м.
3.На основание чл. 29, ал. 4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество, Общински съвет Каспичан възлага на Кмета на
Общината организиране на процедурите, свързани с провеждане на търга за
продажба на имота, както и осъществяване на всички действия, необходими за
правилното и законосъобразно извършване на разпоредителната сделка.
ПО ТОЧКА 4.2. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА РАЗПОРЕЖДАНЕ И ОДОБРЯВАНЕ НА ПАЗАРНА
ЦЕНА ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА
СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА КАСПИЧАН, ПРЕДСТАВЛЯВАЩ УРЕГУЛИРАН
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (УПИ) VII- 565 ОТ КВАРТАЛ 51 ПО ПЛАНА ЗА РЕГУЛАЦИЯ НА
ГРАД ПЛИСКА
Отношение взеха:
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Колеги, преминаваме към точка
4.2от дневния ред Предложение с вх. № 343 от 20.11.2017 година, относно приемане на
решение за разпореждане и одобряване на пазарна цена за продажба на недвижим имот
– частна общинска собственост на община Каспичан, представляващ Урегулиран
поземлен имот (УПИ) VII- 565 от квартал 51 по плана за регулация на град Плиска. Да
чуем становището на комисиите! Г-н Николов,моля да изразите становището на
икономическа комисия“.
Николай Николов – Председател на Икономическата комисия – „Икономическата
комисия с 4 гласа „ЗА“ приема решение за разпореждане и одобряване на пазарна цена
за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост на община Каспичан,
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представляващ Урегулиран поземлен имот (УПИ) VII- 565 от квартал 51 по плана за
регулация на град Плиска“.
Драганка Йорданова – Председател на комисията по ТСУ – „Комисията по ТСУ с 3
гласа „ЗА“ приема решение за разпореждане и одобряване на пазарна цена за продажба
на недвижим имот – частна общинска собственост на община Каспичан, представляващ
Урегулиран поземлен имот (УПИ) VII- 565 от квартал 51 по плана за регулация на град
Плиска“.
Боряна Бойчева – Председател на Социалната комисия – „Социалната комисия с 5
гласа „ЗА“ също приема решение за разпореждане и одобряване на пазарна цена за
продажба на недвижим имот – частна общинска собственост на община Каспичан,
представляващ Урегулиран поземлен имот (УПИ) VII- 565 от квартал 51 по плана за
регулация на град Плиска“.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Колеги, имате думата за мнения
и коментари! Ако няма такива предлагам да преминем към поименно гласуване на
предложенито!“.
Анелия Руменова Ангелова - „ЗА“
Борислав Дочев Йорданов – „ЗА“
Боряна Андреева Бойчева – „ЗА“
Георги Димитров Георгиев – „ЗА“
Драганка Славкова Йорданова – „ЗА“
Зелиха Тургай Марем – „ЗА“
Мартин Борисов Леков – „ЗА“
Николай Борисов Николов – „ЗА“
Пламен Георгиев Павлов – „ЗА“
Радослав Георгиев Бакалов – „ЗА“
Янка Христова Ненова – „ЗА“
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация от общо гласували 11 съветника с 11 гласа „ЗА“ , без „ПРОТИВ“ и
без „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Общински съвет - Каспичан прие следното:
РЕШЕНИЕ № 469
1.На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с 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 ПРИЕМА
РЕШЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА чрез провеждане на публичен търг, с явно надаване на
недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ:
 Празно дворно място от 770.00 кв.м., за което е отреден Урегулиран поземлен
имот (УПИ) VІІ-565 от квартал 51 по плана за регулация на град Плиска,
община Каспичан, актуван с Акт за общинска собственост № 913/15.08.2007
година, вписан под №90,том Х,дело 2059/21.08.2007 година на Служба по
вписванията гр.Нови пазар.
2.На основание чл. 30, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество, Общинска съвет-Каспичан приема началната
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тръжна цена, определена от лицензиран оценител в размер на 5200.00 лева (пет
хиляди и двеста)за цялата площ, без включен ДДС или по 6.75 лева за 1 кв.м.
3.На основание чл. 29, ал. 4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество, Общински съвет Каспичан възлага на Кмета на
Общината организиране на процедурите, свързани с провеждане на търга за
продажба на имота, както и осъществяване на всички действия, необходими за
правилното и законосъобразно извършване на разпоредителната сделка.
ПО ТОЧКА 4.3. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА РАЗПОРЕЖДАНЕ И ОДОБРЯВАНЕ НА ПАЗАРНА
ЦЕНА ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА
СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА КАСПИЧАН, ПРЕДСТАВЛЯВАЩ УРЕГУЛИРАН
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (УПИ) VI- 564 ОТ КВАРТАЛ 51 ПО ПЛАНА ЗА РЕГУЛАЦИЯ НА
ГРАД ПЛИСКА
Отношение взеха:
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Колеги, преминаваме към точка
4.3 от дневния ред Предложение с вх. № 344 от 20.11.2017 година, относно приемане на
решение за разпореждане и одобряване на пазарна цена за продажба на недвижим имот
– частна общинска собственост на община Каспичан, представляващ Урегулиран
поземлен имот (УПИ) VI- 564 от квартал 51 по плана за регулация на град Плиска. Г-н
Николов, имате думата!“.
Николай Николов – Председател на Икономическата комисия – „Икономическата
комисия с 4 гласа „ЗА“ приема решение за разпореждане и одобряване на пазарна цена
за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост на община Каспичан,
представляващ Урегулиран поземлен имот (УПИ) VI- 564 от квартал 51 по плана за
регулация на град Плиска“.
Драганка Йорданова – Председател на комисията по ТСУ – „Комисията по ТСУ с 3
гласа „ЗА“ приема решение за разпореждане и одобряване на пазарна цена за продажба
на недвижим имот – частна общинска собственост на община Каспичан, представляващ
Урегулиран поземлен имот (УПИ) VI- 564 от квартал 51 по плана за регулация на град
Плиска“.
Боряна Бойчева – Председател на Социалната комисия – „Социалната комисия с 5
гласа „ЗА“ също приема решение за разпореждане и одобряване на пазарна цена за
продажба на недвижим имот – частна общинска собственост на община Каспичан,
представляващ Урегулиран поземлен имот (УПИ) VI- 564 от квартал 51 по плана за
регулация на град Плиска“.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Колеги, имате думата за мнения
и коментари! Ако няма такива предлагам да преминем към поименно гласуване на
предложенито!“.
Анелия Руменова Ангелова - „ЗА“
Борислав Дочев Йорданов – „ЗА“
Боряна Андреева Бойчева – „ЗА“
Георги Димитров Георгиев – „ЗА“
Драганка Славкова Йорданова – „ЗА“
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Зелиха Тургай Марем – „ЗА“
Мартин Борисов Леков – „ЗА“
Николай Борисов Николов – „ЗА“
Пламен Георгиев Павлов – „ЗА“
Радослав Георгиев Бакалов – „ЗА“
Янка Христова Ненова – „ЗА“
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация от общо гласували 11 съветника с 11 гласа „ЗА“ , без „ПРОТИВ“ и
без „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Общински съвет - Каспичан прие следното:
РЕШЕНИЕ № 470
1.На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с 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 ПРИЕМА
РЕШЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА чрез провеждане на публичен търг, с явно надаване на
недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ:
 Празно дворно място от 780.00 кв.м., за което е отреден Урегулиран поземлен
имот (УПИ) VІ-564 от квартал 51 по плана за регулация на град Плиска,
община Каспичан, актуван с Акт за общинска собственост № 912/15.08.2007
година, вписан под №91,том Х,дело 2060/21.08.2007 година на Служба по
вписванията гр.Нови пазар.
2.На основание чл. 30, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество, Общинска съвет-Каспичан приема началната
тръжна цена, определена от лицензиран оценител в размер на 5200.00 лева (пет
хиляди и двеста)за цялата площ, без включен ДДС или по 6.67 лева за 1 кв.м.
3.На основание чл. 29, ал. 4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество, Общински съвет Каспичан възлага на Кмета на
Общината организиране на процедурите, свързани с провеждане на търга за
продажба на имота, както и осъществяване на всички действия, необходими за
правилното и законосъобразно извършване на разпоредителната сделка.

ПО ТОЧКА 4.4. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА РАЗПОРЕЖДАНЕ И ОДОБРЯВАНЕ НА ПАЗАРНА
ЦЕНА ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА
СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА КАСПИЧАН, ПРЕДСТАВЛЯВАЩ УРЕГУЛИРАН
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (УПИ) V- 564 ОТ КВАРТАЛ 51 ПО ПЛАНА ЗА РЕГУЛАЦИЯ НА
ГРАД ПЛИСКА
Отношение взеха:
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Колеги, преминаваме към точка
4.4 от дневния ред Предложение с вх. № 345 от 20.11.2017 година, относно приемане на
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решение за разпореждане и одобряване на пазарна цена за продажба на недвижим имот
– частна общинска собственост на община Каспичан, представляващ Урегулиран
поземлен имот (УПИ) V- 564 от квартал 51 по плана за регулация на град Плиска.
Давам думата на председателите на комисиите!“.
Николай Николов – Председател на Икономическата комисия – „Икономическата
комисия с 4 гласа „ЗА“ приема решение за разпореждане и одобряване на пазарна цена
за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост на община Каспичан,
представляващ Урегулиран поземлен имот (УПИ) V- 564 от квартал 51 по плана за
регулация на град Плиска“.
Драганка Йорданова – Председател на комисията по ТСУ – „Комисията по ТСУ с 3
гласа „ЗА“ приема решение за разпореждане и одобряване на пазарна цена за продажба
на недвижим имот – частна общинска собственост на община Каспичан, представляващ
Урегулиран поземлен имот (УПИ) V- 564 от квартал 51 по плана за регулация на град
Плиска“.
Боряна Бойчева – Председател на Социалната комисия – „Социалната комисия с 5
гласа „ЗА“ също приема решение за разпореждане и одобряване на пазарна цена за
продажба на недвижим имот – частна общинска собственост на община Каспичан,
представляващ Урегулиран поземлен имот (УПИ) V- 564 от квартал 51 по плана за
регулация на град Плиска“.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Колеги, имате думата за мнения
и коментари! Ако няма такива предлагам да преминем към поименно гласуване на
предложениeто!“.
Анелия Руменова Ангелова - „ЗА“
Борислав Дочев Йорданов – „ЗА“
Боряна Андреева Бойчева – „ЗА“
Георги Димитров Георгиев – „ЗА“
Драганка Славкова Йорданова – „ЗА“
Зелиха Тургай Марем – „ЗА“
Мартин Борисов Леков – „ЗА“
Николай Борисов Николов – „ЗА“
Пламен Георгиев Павлов – „ЗА“
Радослав Георгиев Бакалов – „ЗА“
Янка Христова Ненова – „ЗА“
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация от общо гласували 11 съветника с 11 гласа „ЗА“ , без „ПРОТИВ“ и
без „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Общински съвет - Каспичан прие следното:
РЕШЕНИЕ № 471
1.На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с 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 ПРИЕМА
РЕШЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА чрез провеждане на публичен търг, с явно надаване на
недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ:
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Празно дворно място от 850 кв.м., за което е отреден Урегулиран поземлен
имот (УПИ) V-564 от квартал 51 по плана за регулация на град Плиска,
община Каспичан, актуван с Акт за общинска собственост № 911/15.08.2007
година, вписан под №92,том Х,дело 2061/21.08.2007 година на Служба по
вписванията гр.Нови пазар.

2.На основание чл. 30, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество, Общинска съвет-Каспичан приема началната
тръжна цена, определена от лицензиран оценител в размер на 5700.00 лева (пет
хиляди и седемстотин лева) за цялата площ, без включен ДДС или по 6.71 лева за 1
кв.м.
3.На основание чл. 29, ал. 4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество, Общински съвет Каспичан възлага на Кмета на
Общината организиране на процедурите, свързани с провеждане на търга за
продажба на имота, както и осъществяване на всички действия, необходими за
правилното и законосъобразно извършване на разпоредителната сделка.
ПО ТОЧКА 4.5. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ
Отношение взеха:
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Колеги, преминаваме към точка
4.5 от дневния ред Предложение с вх. № 346 от 20.11.2017 година, относно приемане
на решение за продажба на земеделска земя. Г-н Николов, имате думата!“.
Николай Николов – Председател на Икономическата комисия – „Икономическата
комисия с 2 гласа „ЗА“ и 2 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ не приема решение за продажба
на земеделска земя“.
Драганка Йорданова – Председател на комисията по ТСУ – „Комисията по ТСУ с 2
гласа „ЗА“ и 1 глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ приема решение за продажба на земеделска
земя“.
Боряна Бойчева – Председател на Социалната комисия – „Социалната комисия с 4
гласа „ЗА“ и 1 глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ приема решение за продажба на земеделска
земя“.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – – „Колеги, вече сме 12 съветника
към заседанието се присъедини и г-жа Боева. Имате думата за мнения и коментари!
Ако няма такива предлагам да преминем към поименно гласуване на предложението!“.
Анелия Руменова Ангелова - „ЗА“
Борислав Дочев Йорданов – „ЗА“
Боряна Андреева Бойчева – „ЗА“
Георги Димитров Георгиев – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“
Драганка Славкова Йорданова – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“
Зелиха Тургай Марем – „ЗА“
Магдалена Боева – Тодорова – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“
Мартин Борисов Леков – „ЗА“
Николай Борисов Николов – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“
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Пламен Георгиев Павлов – „ЗА“
Радослав Георгиев Бакалов – „ЗА“
Янка Христова Ненова – „ЗА“
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация от общо гласували 12 съветника с 8 гласа „ЗА“ , без „ПРОТИВ“ и 4
гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Общински съвет - Каспичан прие следното:
РЕШЕНИЕ № 472
1.На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 35, ал. 1 от Закона за
общинската собственост, чл. 29, ал.4 и чл.51,ал.1 и 2 от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съветКаспичан приема решение за продажба, чрез явен публичен търг, на следните
недвижими имоти - частна общинска собственост в землището на село Каспичан:
 1.1. земеделска земя с площ от 1.478 декара /1478 кв.м./, поземлен имот с
идентификатор №36590.55.1 по кадастралната карта, с трайно
предназначение на територията „земеделска“, с начин на трайно ползване
„лозе” в местността „Горни лозя“ в землището на село Каспичан, актувана с
Акт за частна общинска собственост №1863 / 27.05.2016 година;


1.2. земеделска земя с площ от 0.549 декара /549 кв.м./, поземлен имот с
идентификатор №36590.55.2 по кадастралната карта, с трайно
предназначение на територията „земеделска“, с начин на трайно ползване
„лозе” в местността „Горни лозя“ в землището на село Каспичан, актувана с
Акт за частна общинска собственост №1864 / 27.05.2016 година;



1.3.земеделска земя с площ от 1.349 декара /1349 кв.м./, поземлен имот с
идентификатор №36590.55.3 по кадастралната карта, с трайно
предназначение на територията „земеделска“, с начин на трайно ползване
„лозе” в местността „Горни лозя“ в землището на село Каспичан, актувана с
Акт за частна общинска собственост №1865 / 27.05.2016 година;



1.4.земеделска земя с площ от 0.457 декара /457 кв.м./, поземлен имот с
идентификатор №36590.55.4 по кадастралната карта, с трайно
предназначение на територията „земеделска“, с начин на трайно ползване
„лозе” в местността „Горни лозя“ в землището на село Каспичан, актувана с
Акт за частна общинска собственост №1866 / 27.05.2016 година;



1.5.земеделска земя с площ от 0.532 декара /532 кв.м./, поземлен имот с
идентификатор №36590.55.5 по кадастралната карта, с трайно
предназначение на територията „земеделска“, с начин на трайно ползване
„лозе” в местността „Горни лозя“ в землището на село Каспичан, актувана с
Акт за частна общинска собственост №1867 / 27.05.2016 година;
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1.6.земеделска земя с площ от 1.571 декара /1571 кв.м./, поземлен имот с
идентификатор №36590.56.24 по кадастралната карта, с трайно
предназначение на територията „земеделска“, с начин на трайно ползване
„лозе” в местността „Горни лозя“ в землището на село Каспичан, актувана с
Акт за частна общинска собственост №1868 / 27.05.2016 година;



1.7.земеделска земя с площ от 1.543 декара /1543 кв.м./, поземлен имот с
идентификатор №36590.56.25 по кадастралната карта, с трайно
предназначение на територията „земеделска“, с начин на трайно ползване
„лозе” в местността „Горни лозя“ в землището на село Каспичан, актувана с
Акт за частна общинска собственост №1930 / 13.11.2017 година;



1.8.земеделска земя с площ от 0.795 декара /795 кв.м./, поземлен имот с
идентификатор №36590.56.27 по кадастралната карта, с трайно
предназначение на територията „земеделска“, с начин на трайно ползване
„лозе” в местността „Горни лозя“ в землището на село Каспичан, актувана с
Акт за частна общинска собственост №1931 / 13.11.2017 година.

2.На основание чл. 30, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество, Общински съвет - Каспичан одобрява
началните тръжни цени, определени от лицензиран оценител в размер на:
 За ПИ с идентификатор №36590.55.1 и площ от 1.478 дка - 1600.00 лв.


За ПИ с идентификатор №36590.55.2 и площ от 0.549 дка - 660.00 лв.



За ПИ с идентификатор №36590.55.3 и площ от 1.349 дка - 1500.00 лв.



За ПИ с идентификатор №36590.55.4 и площ от 0.457 дка - 570.00 лв.



За ПИ с идентификатор №36590.55.5 и площ от 0.532 дка - 640.00 лв.



За ПИ с идентификатор №36590.56.24 и площ от 1.571 дка -1850.00 лв.



За ПИ с идентификатор №36590.56.25 и площ от 1.543 дка -1670.00 лв.



За ПИ с идентификатор №36590.56.27 и площ от 0.795 дка - 470.00 лв.

3.Общински съвет-Каспичан възлага на Кмета на общината да организира
процедурите, свързани с провеждане на публични търгове, както и осъществяване на
всички действия, необходими за правилното и законосъобразно извършване на
разпоредителните сделки.
ПО ТОЧКА 4.6. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ
НЕДВИЖИМ ИМОТ МЕЖДУ ОБЩИНАТА И ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ НА ОСНОВАНИЕ
ЧЛ.36, АЛ.,1 Т.2 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ
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Отношение взеха:
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Колеги, преминаваме към точка
4.6 от дневния ред Предложение с вх. № 347 от 20.11.2017 година, относно приемане
на решение за прекратяване на съсобственост върху недвижим имот между общината и
физическо лице на основание чл.36, ал.,1 т.2 от Закона за общинската собственост. Да
чуем становището на комисиите!“.
Николай Николов – Председател на Икономическата комисия – „Икономическата
комисия с 4 гласа „ЗА“ приема решение за прекратяване на съсобственост върху
недвижим имот между общината и физическо лице на основание чл.36, ал.,1 т.2 от
Закона за общинската собственост“.
Драганка Йорданова – Председател на комисията по ТСУ – „Комисията по ТСУ с 3
гласа „ЗА“ приема решение за прекратяване на съсобственост върху недвижим имот
между общината и физическо лице на основание чл.36, ал.,1 т.2 от Закона за
общинската собственост“.
Боряна Бойчева – Председател на Социалната комисия – „Социалната комисия с 5
гласа „ЗА“ приема решение за прекратяване на съсобственост върху недвижим имот
между общината и физическо лице на основание чл.36, ал.,1 т.2 от Закона за
общинската собственост“.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Колеги, имате думата за мнения
и коментари! Ако няма такива предлагам да преминем към поименно гласуване на
предложението!“.
Анелия Руменова Ангелова - „ЗА“
Борислав Дочев Йорданов – „ЗА“
Боряна Андреева Бойчева – „ЗА“
Георги Димитров Георгиев – „ЗА“
Драганка Славкова Йорданова – „ЗА“
Зелиха Тургай Марем – „ЗА“
Магдалена Боева – Тодорова - „ЗА“
Мартин Борисов Леков – „ЗА“
Николай Борисов Николов – „ЗА“
Пламен Георгиев Павлов – „ЗА“
Радослав Георгиев Бакалов – „ЗА“
Янка Христова Ненова – „ЗА“
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация от общо гласували 12 съветника с 12 гласа „ЗА“ , без „ПРОТИВ“ и
без „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Общински съвет - Каспичан прие следното:
РЕШЕНИЕ № 473
1.На основание чл.21, ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, точка 2 от Закона за
общинската собственост, чл. 35, ал. 1, точка 2 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет Каспичан
ПРИЕМА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ, ЧРЕЗ
ПРОДАЖБА НА ЧАСТТА НА ОБЩИНАТА в размер на 110.00 квадратни метра
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/сто и десет квадратни метра/, представляваща 110/660 ид.части от поземлен имот
с идентификатор 36587.502.949 целия с площ от 660.00 квадратни метра по
кадастралната карта на град Каспичан. актувана с Акт за общинска собственост №
1927 / 21.08.2017 година.
2.На основание чл. 30, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет - Каспичан приема
определената от лицензирания оценител цена в размер на 585.00 лева /петстотин
осемдесет и пет лева/, без включен ДДС или 5.32 лв./1 кв.м.
3.Общински съвет Каспичан възлага на Кмета на общината да издаде заповед и
сключи договор за покупко - продажба със съсобственика на недвижимия имот
Пламен Малчев Йорданов от град Каспичан.
ПО ТОЧКА 4.7. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА УЧРЕДЕНО ПРАВО НА
ПОЛЗВАНЕ ВЪРХУ ОБЩИНСКИ ИМОТ
Отношение взеха:
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Колеги, преминаваме към точка
4.7 от дневния ред Предложение с вх. № 348 от 20.11.2017 година, относно приемане
на решение за прекратяване на учредено право на ползване върху общински имот. Г- н
Николов, имате думата!“.
Николай Николов – Председател на Икономическата комисия – „Икономическата
комисия с 4 гласа „ЗА“ приема решение за прекратяване на учредено право на
ползване върху общински имот“.
Драганка Йорданова – Председател на комисията по ТСУ – „Комисията по ТСУ с 3
гласа „ЗА“ приема решение за прекратяване на учредено право на ползване върху
общински имотлИ една препоръка за в бъдеще при предварително прекратяване на
договор да се предвиди заплащане на неустойки“.
Боряна Бойчева – Председател на Социалната комисия – „Социалната комисия с 5
гласа „ЗА“ приема решение за прекратяване на учредено право на ползване върху
общински имот“.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Колеги, имате думата за мнения
и коментари! Ако няма такива предлагам да преминем към поименно гласуване на
предложенито!“.
Анелия Руменова Ангелова - „ЗА“
Борислав Дочев Йорданов – „ЗА“
Боряна Андреева Бойчева – „ЗА“
Георги Димитров Георгиев – „ЗА“
Драганка Славкова Йорданова – „ЗА“
Зелиха Тургай Марем – „ЗА“
Магдалена Боева – Тодорова - „ЗА“
Мартин Борисов Леков – „ЗА“
Николай Борисов Николов – „ЗА“
Пламен Георгиев Павлов – „ЗА“
Радослав Георгиев Бакалов – „ЗА“
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Янка Христова Ненова – „ЗА“
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация от общо гласували 12 съветника с 12 гласа „ЗА“ , без „ПРОТИВ“ и
без „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Общински съвет - Каспичан прие следното:
РЕШЕНИЕ № 474
1.На основание чл.21, ал.1,т.8 от ЗМСМА, Общински съвет - Каспичан приема
решение за прекратяване преди изтичане на договорения срок на
Договор за учредяване право на ползване върху общински имот от 13.06.2013 година,
вписан под № 74, том 11, дело № 1287 от 17.05.2013 година в Агенция по вписванията
гр.Нови пазар, с който е учредено вещно право на ползване за постоянен пчелин, за
срок от 8 /осем /години в полза на ЕТ „Деянка Пенева” ДАНИ-ЕР, със седалище и
адрес на управление: гр.Шумен,ул.”Цар Освободител”№110, ЕИК 837051452,
представляван от Деянка Пенева Русева ЕГН 6508048735, с постоянен адрес:
гр.Шумен, ул.”Цар Освободител”№110, лична карта № 643172198 / 17.10.2011 година
на МВР град Шумен.
2. Общински съвет - Каспичан възлага на Кмета на общината да прекрати
договора, считано от 15.12.2017 година.
ПО ТОЧКА 4.8. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТПУСКАНЕ НА ЕДНОКРАТНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ НА АНЕЛИЯ АНЕТОВА
АНГЕЛОВА
Отношение взеха:
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Колеги, преминаваме към точка
4.8 от дневния ред Предложение с вх. № 336 от 20.11.2017 година, относно отпускане
на еднократна финансова помощ на Анелия Анетова Ангелова. Давам думата на
комисиите!“.
Николай Николов – Председател на Икономическата комисия – „Икономическата
комисия с 4 гласа „ЗА“ одобрява отпускането на еднократна финансова помощ на
Анелия Анетова Ангелова“.
Драганка Йорданова – Председател на комисията по ТСУ – „Комисията по ТСУ с 3
гласа „ЗА“ одобрява отпускането на еднократна финансова помощ на Анелия Анетова
Ангелова с направената редакция в проекта на решението“.
Боряна Бойчева – Председател на Социалната комисия – „Социалната комисия с 5
гласа „ЗА“одобрява отпускането на еднократна финансова помощ на Анелия Анетова
Ангелова“.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Предлагам за по- голяма
прецизност да допълним проекта на решението със следния текст „ за лечение на
детето и Милен Анелиев Анетов“за да конкретизираме за кого се отпускат
средствата. Колеги, имате думата за мнения и коментари! Ако няма такива предлагам
да преминем към поименно гласуване на проекта на решение с направеното
допълнение!“.
Анелия Руменова Ангелова - „ЗА“
Борислав Дочев Йорданов – „ЗА“
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Боряна Андреева Бойчева – „ЗА“
Георги Димитров Георгиев – „ЗА“
Драганка Славкова Йорданова – „ЗА“
Зелиха Тургай Марем – „ЗА“
Магдалена Боева – Тодорова - „ЗА“
Мартин Борисов Леков – „ЗА“
Николай Борисов Николов – „ЗА“
Пламен Георгиев Павлов – „ЗА“
Радослав Георгиев Бакалов – „ЗА“
Янка Христова Ненова – „ЗА“
На основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация от общо гласували 12 съветника с 12 гласа „ЗА“ , без „ПРОТИВ“ и
без „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Общински съвет - Каспичан прие следното:
РЕШЕНИЕ № 475
На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, Общински съвет – Каспичан отпуска
еднократна парична помощ в размер на 300.00 лв. на Анелия Анетова Ангелова от
с.Каспичан за лечение на детето и Милен Анелиев Анетов срещу представяне на
разходооправдателни документи.
ПО ТОЧКА 4.9. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТПУСКАНЕ НА ЕДНОКРАТНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ НА СЕВДА МЕХМЕДОВА
МЮЗЕКЯР
Отношение взеха:
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Колеги, преминаваме към точка
4.9 от дневния ред Предложение с вх. № 337 от 20.11.2017 година, относно отпускане
на еднократна финансова помощ на Севда Мехмедова Мюзекяр. Давам думата на
Председателите на комисиите!“.
Николай Николов – Председател на Икономическата комисия – „Икономическата
комисия с 4 гласа „ЗА“ одобрява отпускането на еднократна финансова помощ на
Севда Мехмедова Мюзекяр“.
Драганка Йорданова – Председател на комисията по ТСУ – „Комисията по ТСУ с 3
гласа „ЗА“ одобрява отпускането на еднократна финансова помощ на Севда Мехмедова
Мюзекяр“.
Боряна Бойчева – Председател на Социалната комисия – „Социалната комисия с 5
гласа „ЗА“одобрява отпускането на еднократна финансова помощ на Севда Мехмедова
Мюзекяр“.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „ Колеги, имате думата за
мнения и коментари!
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Николай Найденов-Кмет на с.Върбяне-Като кмет на населеното място от където е
молителката потвърждавам сериозността на случая ,както е посочено и в приложеното
от мен становище.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет -Ако няма други изказвания
предлагам да преминем към поименно гласуване на проекта на решение!“.
Анелия Руменова Ангелова - „ЗА“
Борислав Дочев Йорданов – „ЗА“
Боряна Андреева Бойчева – „ЗА“
Георги Димитров Георгиев – „ЗА“
Драганка Славкова Йорданова – „ЗА“
Зелиха Тургай Марем – „ЗА“
Магдалена Боева – Тодорова - „ЗА“
Мартин Борисов Леков – „ЗА“
Николай Борисов Николов – „ЗА“
Пламен Георгиев Павлов – „ЗА“
Радослав Георгиев Бакалов – „ЗА“
Янка Христова Ненова – „ЗА“
На основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация от общо гласували 12 съветника с 12 гласа „ЗА“ , без „ПРОТИВ“ и
без „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Общински съвет - Каспичан прие следното:
РЕШЕНИЕ № 476
На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, Общински съвет – Каспичан отпуска
еднократна парична помощ в размер на 300.00 лв. на Севда Мехмедова Мюзекяр от
с.Върбяне срещу представяне на разходооправдателни документи.
ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ПИТАНИЯ И ОТГОВОРИ
ПО ТОЧКА 5.1. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ПИТАНЕ С ВХ.№319/25.10.2017Г. ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК ОТНОСНО
СЪСТОЯНИЕТО НА ЖП ПОДЛЕЗ В ГРАД КАСПИЧАН.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „ Питанията и отговорите бяха
разгледани на заседанията на трите комисии. Колеги, имате думата!“.
Николай Николов – Председател на Икономическата комисия – „ Правя предложение
Общински съвет да възложи на Кмета на община Каспичан да изготви мотивирано
предложение до Изпълнителния директор на Национална компания железопътна
инфраструктура, да стопанисват и поддържат ЖП съоръженията си“.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Колеги, имаме постъпило
предложение от г-н Николов. Предлагам да преминем към гласуване на проекта на
решение“.
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На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация от общо гласували 12 съветника с 12 гласа „ЗА“ , без „ПРОТИВ“ и
без „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Общински съвет - Каспичан прие следното:
РЕШЕНИЕ № 477
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет- Каспичан възлага
на Кмета на община Каспичан г-жа Милена Недева да изготви мотивирано
предложение до Изпълнителния директор на Национална компания железопътна
инфраструктура
за стопанисване и поддържане на ЖП съоръженията на
територията на община Каспичан.

ПО ТОЧКА 5.1. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ПИТАНЕ С ВХ.№320/25.10.2017Г. ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК ОТНОСНО
ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОБЛЕМИ В МЕЖДУБЛОКОВОТО ПРОСТРАНСТВО НА
УЛ.“МАДАРСКИ КОННИК“ №119
Николай Николов – Председател на Икономическата комисия – „Тук искам да направя
същото предложение за стопанисване и поддържане на канализационните шахти от В
и К “.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Колеги, имаме
постъпило предложение от г-н Николов.Да формулираме проекта на решение в следния
вид: На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет- Каспичан възлага
на Кмета на община Каспичан, да изготви мотивирано предложение до Директора
на В и К Шумен ООД за поддържане и стопанисване на канализационните шахти
на територията на община Каспичан.
Предлагам да преминем към гласуване на проекта на решение“.
На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация от общо гласували 12 съветника с 12 гласа „ЗА“ , без „ПРОТИВ“ и
без „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Общински съвет - Каспичан прие следното:

РЕШЕНИЕ № 478
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет- Каспичан възлага
на Кмета на община Каспичан, да изготви мотивирано предложение до Директора на
В и К Шумен ООД за поддържане и стопанисване на канализационните шахти на
територията на община Каспичан.
ПО ТОЧКА 5.2. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ПИТАНЕ С ВХ.№322/25.10.2017Г. ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК ОТНОСНО
ИЗГРАЖДАНЕ НА АВТОБУСНА СПИРКА И РЕМОНТ НА СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ НА
ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД КАСПИЧАН.
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Николай Николов – Председател на Икономическата комисия – „Предложението ми
тук е да бъде поставен срок до 30.05.2018 година за изграждане на спирките.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Колеги, имаме
постъпило предложение от г-н Николов. Нека да формулираме проекта на решение: На
основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет- Каспичан възлага на
Кмета на община Каспичан г-жа Милена Недева в бюджета за 2018 година, да
бъдат заложени средства за изграждане на две нови спирки на ул.
„Ал.Стамболийски“ гр.Каспичан дo 30.05.2018г.
Предлагам да преминем към гласуване на проекта на решение“.
На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация от общо гласували 12 съветника с 12 гласа „ЗА“ , без „ПРОТИВ“ и
без „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Общински съвет - Каспичан прие следното:

РЕШЕНИЕ № 479
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет- Каспичан възлага
на Кмета на община Каспичан в бюджета за 2018 година, да бъдат заложени
средства за изграждане на две нови спирки на ул. „Ал.Стамболийски“ гр.Каспичан в
срок до 30.05.2018г.

Заседанието на Общински съвет Каспичан бе закрито от неговия
Председател в 15.40 часа поради изчерпване на дневния ред.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /П/
/ А. АНГЕЛОВА/
ПРОТОКОЛИСТ:
/П/
/Д.ДОБРЕВА/
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!
СНЕЛ ПРЕПИСА:
/Д.ДОБРЕВА/
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