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

ПРОТОКОЛ № 38
Днес 20.12.2017г. от 14.00 часа в Заседателната зала на Община Каспичан на
основание чл.23,ал.4,т.1 от ЗМСМА се проведе тридесет и осмо, редовно, открито
заседание на Общински съвет - Каспичан.
На заседанието присъстваха 13 съветника, съгласно приложения списък.
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“Виолета Троянова-Секретар на
община Каспичан.

Кметове на населени места – Аспарух Рангелов- Кмет на село Каспичан, Божинка
Русева- Кмет на село Могила, Тонка Начева – Кмет на град Плиска, Николай Найденов
– Кмет на село Върбяне, Румен Чавдаров – Кмет на село Златна нива, Веселин Тодоров
– Кмет на село Кюлевча, Банчо Митев – Кмет на село Марково, Иванка Мирчева Кмет на село Косово, Върбинка Нишкова – гл.спец. кв.Калугерица.
Служители на общинска администрация и граждани на община Каспичан.
Заседанието на Общински съвет има кворум за вземане на решения.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Уважаеми колеги по дневния
ред настъпиха промени. Предложение с вх.№ 377 от 11.12.2017г относно Промяна на
Общинската транспортна схема за обслужване на населението и Предложение с вх.№
371 от 11.12.2017г. относно промяна на Подробния устройствен план се оттеглят от
вносителя г-жа Недева. Правя предложение като т. 13.8 от Дневния ред да разгледаме
Докладна записка с вх. № 390 от 18.12.2017 година,относно отпускане на еднократна
финансова помощ на Енчо Йорданов Драганов и Теменуга Миленова Чернева от с.
Каспичан.
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.Актуализация на Разчет за финансиране на капиталовите разходи и бюджет 2017
година и Информация за извършените промени по бюджет 2017 година на основание
нормативен акт.
Докладва: Кмета на Община Каспичан
2. Приемане на План – сметка за необходимите разходи за «Сметосъбиране,
сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци в депа и поддържане на чистотата
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на териториите за обществено ползване» за 2018 година без промяна в промилите по
населени места.
Докладва: Кмета на Община Каспичан
3. Приемане План за дейността на Общински съвет Каспичан за календарната 2018
година.
Докладва: Председателя на ОбС
4. Приемане на програма за управление и разпореждане с общински имоти –
собственост на община Каспичан през 2018 година.
Докладва: Кмета на Община Каспичан
5. Приемане на План за спортните прояви в община Каспичан за 2018 година.
Докладва: Кмета на Община Каспичан
6. Приемане на План за културните прояви в община Каспичан за 2018 година.
Докладва: Кмета на Община Каспичан
7. Приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община
Каспичан за 2018 година.
Докладва: Кмета на Община Каспичан
8. Утвърждаване на списъка за награждаване на децата, номинирани и излъчени за
даровити, съгласно Наредбата за номинации и награждаване на талантливи деца от
община Каспичан за наградата на ОбС Каспичан „Млад талант“.
Докладва: Кмета на Община Каспичан
9. Информация за сключените договори за зимно поддържане по населени места.
Докладва: Кмета на Община Каспичан
10. Промяна на Общинската транспортна схема за обслужване на населението.
Докладва: Кмета на Община Каспичан
11. Изплащане на допълнителни възнаграждения за постигнати резултати на Кмета на
община Каспичан и на кметовете по населени места.
Докладва: Кмета на Община Каспичан
12. Докладна записка от Кметове по населени места в община Каспичан съгласно чл.8,
ал.5 от ЗОС.
Докладва: Кмета на Община Каспичан
13. Текущи докладни
13.1. Предложение № 369/11.12.2017г. от Милена Николова Недева – Кмет на Община
Каспичан,относно предоставяне на полските пътища, включени в масивите за ползване
по чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2017/2018 година.
13.2. Предложение № 371/11.12.2017г. от Милена Николова Недева – Кмет на Община
Каспичан,относно промяна на Подробния устройствен план – План за регулация в
обхват УПИ XVIII – „Озеленяване“ от квартал 25 по плана за регулация на град
Каспичан, квартал Калугерица.
13.3. Предложение № 373/11.12.2017г. от Милена Николова Недева – Кмет на Община
Каспичан,относно учредяване право на ползване за постоянен пчелин.
13.4. Предложение № 374/11.12.2017г. от Милена Николова Недева – Кмет на Община
Каспичан,относно приемане на решение за отдаване под наем на недвижим имот –
публична общинска собственост.
13.5. Предложение № 375 /11.12.2017г. от Милена Николова Недева – Кмет на
Община Каспичан, относно продажба на общински имот на основание чл.31, ал.1 от
Наредбата за реда за придобиване,управление и разпореждане с общинско имущество.
13.6. Докладна записка № 378 /11.12.2017г. от Анелия Руменова Ангелова –
Председател на Общински съвет Каспичан, относно определяне на представител на
община Каспичан в комисията за изработване на областна здравна карта.
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13.7.Докладна записка № 388/15.12.2017г. от Анелия Руменова Ангелова-Председател
на Общински съвет Каспичан относно Приемане на изменения и допълнения в
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Каспичан,неговите
комисии и взаимодействието му с общинска администрация,приет с решение №11 по
Протокол №4 от 27.11.2015г.
13.8.Докладна записка № 390/18.12.2017г. от Анелия Руменова Ангелова-Председател
на Общински съвет Каспичан относно отпускане на еднократна финансова помощ на
Енчо Йорданов Драганов и Теменуга Миленова Чернева от с. Каспичан.
Предложения от Председателя дневен ред бе приет от присъстващите 13
общински съветника с 13 гласа „ЗА“,без „ПРОТИВ“ и без „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“.
ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
АКТУАЛИЗАЦИЯ НА РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ И
БЮДЖЕТ 2017 ГОДИНА И ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ ПРОМЕНИ ПО
БЮДЖЕТ 2017 ГОДИНА НА ОСНОВАНИЕ НОРМАТИВЕН АКТ
Отношение взеха:
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Колеги, преминаваме към точка
1 от дневния ред ,Предложение с вх. № 365 от 11.12.2017 година, относно
Актуализация на Разчет за финансиране на капиталовите разходи и бюджет 2017
година и Информация за извършените промени по бюджет 2017 година на основание
нормативен акт. 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 Актуализация на Разчет за финансиране на
капиталовите разходи и бюджет 2017 година и Информация за извършените промени
по бюджет 2017 година на основание нормативен акт».
Драганка Йорданова – Председател на комисията по ТСУ – „Комисията по ТСУ с 3
гласа „ЗА“ приема Актуализация на Разчет за финансиране на капиталовите разходи и
бюджет 2017 година и Информация за извършените промени по бюджет 2017 година на
основание нормативен акт».
Боряна Бойчева – Председател на Социалната комисия – „Социалната комисия с 5
гласа „ЗА“ също приема Актуализация на Разчет за финансиране на капиталовите
разходи и бюджет 2017 година и Информация за извършените промени по бюджет 2017
година на основание нормативен акт».
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Колеги, имате думата!“
Николай Николов – Председател на Икономическата комисия – „На нашата комисия
искахме да се изясни въпроса за приходите от наемите на земите ,отдадени на
училището в с.Косово. Моля за следваща сесия да се изготви справка от закриването
на училището в село Косово какви приходи са постъпили и къде са изразходвани“.
Боряна Бойчева – Председател на Социалната комисия – „Учениците от село Косово
отидоха в село Марково и би трябвало цялата информация да е прехвърлена там. Тези
земи също трябва да са прехвърлени в полза на училището в село Марково“.
3

Милена Недева – Кмет на Община Каспичан – „Такава информация ще бъде изготвена.
Документите, които имаме при нас са от времето и те са за училището и детската
градина в с.Косово.
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 Боянова Боева – Тодорова – „ЗА“
Марияна Красенова Антонова – „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 13 съветника с 13 гласа „ЗА“ без „ПРОТИВ“ и
без „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Общински съвет - Каспичан прие следното:
РЕШЕНИЕ № 480
На основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.124, ал.3 и чл.127, ал.1 и ал.2 и на основание чл.125, ал.4 и във връзка
с чл.56, ал.2, чл. 125, ал.4 от Закона за публичните финанси Общински съвет –
Каспичан реши:
1. Приема Актуализиран разчет за финансиране на капиталовите разходи за
придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт на Община Каспичан за
2017 год., съгласно Приложение № 1.
2. Приема за сведение извършените промени в размера на бюджетните
взаимоотношения на община Каспичан с държавния бюджет на основание чл.
56, ал.2 от ЗПФ, в периода 01.10.2017г.- 30.11.2017г. и промени с целево
финансиране от други институции и бюджетни структури и тяхното
разпределение съгласна Приложение № 2
3. Извършва промени по бюджет 2017 год., както следва:
Усилва

ПРИХОДИ – МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ
Целеви трансфери от централен бюджет

31-18

Намалява

528 795
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РАЗХОДИ МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ
Дейност 122- Общинска администрация
Основен ремонт(основен ремонт покрив км.с.
Могила) от Централен бюджет
Придобиване на други НДА (Проекти)
Дейност 283- Ликвидиране на последствията
от аварии и бедствия
Основен ремонт (Укрепване на свлачище
с.Могила)

51-00
53-09

-7
62

51-00

43 795

Дейност 524 - ДСП
Основен ремонт ДСП

51-00

-39

Дейност 603 – ВиК (км. Върбяне)
Разход за материали
Текущ ремонт

10-15
10-30

-560
-440

10-30

-1830

Дейност 606 – Изграждане и ремонт на
улици
Разходи за текущ ремонт (км. Върбяне)
Изграждане на инфраструктурен обект
(Изграждане на улица от ОК 117 до ОК 112,
гр.Плиска)
Дейност 619 - БКС
Разходи за текущ ремонт (км. Върбяне)
Изграждане на инфраструктурен обект
(Изграждане на паметник в с. Върбяне)
Изграждане на инфраструктурен обект
(Благоустрояване на централната част на с.
Кюлевча и изграждане на шадраван)

52-06

180 000

10-30

804

52-06

-6000

52-06

-16

Дейност 714- Спортни зали спорт за всички
Основен ремонт (Ремонт и реконструкция на
спортен комплекс гр.Каспичан – етап 1)

51-00

300 000

Дейност 759- Други дейности по културата
Изграждане на инфраструктурен
обект(Изграждане на паметник в с. Върбяне)

52-06

13 026

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ПРИЕМАНЕ НА ПЛАН – СМЕТКА ЗА НЕОБХОДИМИТЕ РАЗХОДИ ЗА
«СМЕТОСЪБИРАНЕ, СМЕТОИЗВОЗВАНЕ, ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА БИТОВИТЕ
ОТПАДЪЦИ В ДЕПА И ПОДДЪРЖАНЕ НА ЧИСТОТАТА НА ТЕРИТОРИИТЕ ЗА
ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ» ЗА 2018 ГОДИНА БЕЗ ПРОМЯНА В ПРОМИЛИТЕ ПО
НАСЕЛЕНИ МЕСТА
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Отношение взеха:
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Колеги, преминаваме към точка
2 от дневния ред Предложение с вх. № 382 от 11.12.2017 година, относно приемане на
План – сметка за необходимите разходи за «Сметосъбиране, сметоизвозване,
обезвреждане на битовите отпадъци в депа и поддържане на чистотата на териториите
за обществено ползване» за 2018 година без промяна в промилите по населени места.
Да чуем становището на комисиите! Г-н Николов,моля да изразите становището на
икономическа комисия“.
Николай Николов – Председател на Икономическата комисия – „Икономическата
комисия с 5 гласа „ЗА“ приема План – сметка за необходимите разходи за
«Сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци в депа и
поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване» за 2018 година без
промяна в промилите по населени места».
Драганка Йорданова – Председател на комисията по ТСУ – „Комисията по ТСУ с 3
гласа „ЗА“ приема План – сметка за необходимите разходи за «Сметосъбиране,
сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци в депа и поддържане на чистотата
на териториите за обществено ползване» за 2018 година без промяна в промилите по
населени места».
Боряна Бойчева – Председател на Социалната комисия – „Социалната комисия с 5
гласа „ЗА“ също План – сметка за необходимите разходи за «Сметосъбиране,
сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци в депа и поддържане на чистотата
на териториите за обществено ползване» за 2018 година без промяна в промилите по
населени места».
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Колеги, имате думата!
Мариана Антонова – съветник – „Предвижда ли се завишаване броя на контейнерите?“.
Даринка Атанасова – Директор „ОА“ – „Ако има възможност от реализирането на
приходите, могат да бъдат закупени от преходните остатъци. Сега това е възможно в
град Плиска и село Кюлевча“.
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 Боянова Боева – Тодорова – „ЗА“
Марияна Красенова Антонова – „ЗА“
Мартин Борисов Леков – „ЗА“
Николай Борисов Николов –„ ЗА“
Пламен Георгиев Павлов – „ЗА“
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Радослав Георгиев Бакалов – „ЗА“
Янка Христова Ненова – „ЗА“
На основание чл.21, ал.1, т.7 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация от общо гласували 13 съветника с 13 гласа „ЗА“ без „ПРОТИВ“ и
без „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Общински съвет - Каспичан прие следното:
РЕШЕНИЕ № 481
На основание чл.21, ал.1, т.7 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.62, чл.63 и чл.66 от Закона за местните данъци и такси
Общински съвет – Каспичан:
Приема План – сметка за 2018 година на община Каспичан за приходите от
ТБО и разходването им по дейности:
 Осигуряване на съдове за съхраняване на битови отпадъци – контейнери,
кофи и др;
 Събиране включително разделно на битовите отпадъци и
транспортирането им до депа или други инсталации и съоръжения за
третирането им;
 Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация,
закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други
инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и
оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по
чл.60 и чл.64 от Закона за управление на отпадъците;
 Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и
другите територии от населените места, предназначени за обществено
ползване в гр.Каспичан за бюджетната 2018 година.

Приложение № 1 неразделна част от настоящото решение: План сметка за 2018
година на община Каспичан за приходите от ТБО и разходването им по изброените
дейности по населени места.

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ПРИЕМАНЕ ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАСПИЧАН ЗА
КАЛЕНДАРНАТА 2018 ГОДИНА
Отношение взеха:
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Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Колеги, преминаваме към точка
3 от дневния ред Предложение с вх. № 379 от 11.12.2017 година, относно приемане
План за дейността на Общински съвет Каспичан за календарната 2018 година. Г-н
Николов, имате думата!“.
Николай Николов – Председател на Икономическата комисия – „Икономическата
комисия с 5 гласа „ЗА“ приема План за дейността на Общински съвет Каспичан за
календарната 2018 година. Като нашето предложение на комисията беше да отпадне
датата за Тържествената сесия , да остане само месец май и да няма текущи докладни“.
Драганка Йорданова – Председател на комисията по ТСУ – „Комисията по ТСУ с 3
гласа „ЗА“ приема План за дейността на Общински съвет Каспичан за календарната
2018 година, като подкрепя предложението на Икономическата комисия“.
Боряна Бойчева – Председател на Социалната комисия – „Социалната комисия с 5
гласа „ЗА“ също приема План за дейността на Общински съвет Каспичан за
календарната 2018 година. Направено беше предложение от г- н Леков“.
Мартин Леков – съветник – „В месец февруари да се допълни информация относно
всички проекти, проекти в действие, проекти в устойчивост и подготовка на бъдещи
такива по новия програмен период и усвоените средства от програмите на
Европейските фондове“.
Николай Николов – Председател на Икономическата комисия – „В месец март
приемаме Общинска програма за закрила на детето. Предлагам тогава да приемем и
отчет на тази програма“.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „ Колеги, ако няма други
предложения предлагам да преминем към гласуване на предложенията по реда на
тяхното постъпване. Да гласуваме първото предложение в месец май да отпадне датата
за Тържествената сесия , да остане само месец май и да няма текущи докладни“.
От общо гласували 13 съветника с 13 гласа „ЗА“ без „ПРОТИВ“ и без
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Общински съвет - Каспичан прие в месец май да отпадне
датата за Тържествената сесия ,като остане само месец май и отпада текста „ текущи
докладни“.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „ Второто предложение на г-н
Леков в месец февруари да се допълни информация относно всички проекти, проекти в
действие, проекти в устойчивост и подготовка на бъдещи такива по новия програмен
период и усвоените средства от програмите на Европейските фондове“.
От общо гласували 13 съветника с 13 гласа „ЗА“ без „ПРОТИВ“ и без
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Общински съвет - Каспичан прие в месец февруари като т.9 да
се допълни“ Информация относно всички проекти, проекти в действие, проекти в
устойчивост и подготовка на бъдещи такива по новия програмен период и усвоените
средства от програмите на Европейските фондове“.
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Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „ Третото предложение на г-н
Николов в месец март „ Отчет на Общинска програма за закрила на детето за 2017г. и
приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2018г.“.
От общо гласували 13 съветника с 13 гласа „ЗА“ без „ПРОТИВ“ и без
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Общински съвет - Каспичан прие допълнение в месец март с
текста „ Отчет на Общинска програма за закрила на детето за 2017г. и приемане на
Общинска програма за закрила на детето за 2018г.“
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Колеги, преди да преминем към
гласуване на проекта на решение с направените корекции и предложения, искам да
предложа допълнение в проекта на решение със следния текст в основанията„ във
връзка с чл.7, ал.1 от Закона за нормативните актове“.
На основание чл.21, ал.1, т.23 и във връзка с чл.21, ал.2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация от общо гласували 13 съветника с 13 гласа
„ЗА“ без „ПРОТИВ“ и без „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Общински съвет - Каспичан прие
следното:
РЕШЕНИЕ № 482
На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.7, ал.1 от
Закона за нормативните актове Общински съвет – Каспичан приема План за
дейността си за календарната 2018 година.
ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ПРИЕМАНЕ НА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКИ
ИМОТИ – СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА КАСПИЧАН ПРЕЗ 2018 ГОДИНА
Отношение взеха:
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Колеги, преминаваме към точка
4 от дневния ред Предложение с вх. № 370 от 11.12.2017 година, относно приемане на
Програма за управление и разпореждане с общински имоти – собственост на община
Каспичан през 2018 година. Г-н Николов, имате думата!“.
Николай Николов – Председател на Икономическата комисия – „Икономическата
комисия с 5 гласа „ЗА“ приема Програма за управление и разпореждане с общински
имоти – собственост на община Каспичан през 2018 година“.
Драганка Йорданова – Председател на комисията по ТСУ – „Комисията по ТСУ с 3
гласа „ЗА“ приема Програма за управление и разпореждане с общински имоти –
собственост на община Каспичан през 2018 година“.
Боряна Бойчева – Председател на Социалната комисия – „Социалната комисия с 5
гласа „ЗА“ също приема Програма за управление и разпореждане с общински имоти –
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собственост на община Каспичан през 2018 година. На нашата комисия беше направено
предложение от г-н Йорданов“.
Борислав Йорданов – съветник – „ На нашата комисия предложих пансиона в село
Кюлевча да отпадне от Програмата и да се стопанисва от общината, да се направи като
културно –информационен център за обмен на информация и визити с бесарабските
българи“.
Мартин Леков – съветник – „Моето предложение беше, когато се приема Програмата да
има предварително изготвени писмени становища от Кметовете по населени места“.
Милена Недева – Кмет на Община Каспичан – „Тази година, подготвяйки Програмата
сме поискали писмени становища от Кметовете,които постъпиха и са основа за
изготвяне на настоящото предложение. По отношение на пансиона отношение ще вземе
Кмета на с.Кюлевча г-н Тодоров.
Веселин Тодоров – Кмет на село Кюлевча – „В момента за пансиона има
инвестиционно намерение.Предвижда се да се превърне в пансион ,където ще живеят
хората,които са обслужващ персонал на ваканционния комплекс край язовира.Мисля,че
идеята е добра поради факта ,че млади хора и семейства ще живеят в с.Кюлевча. Ние
предварително проверихме и в годините назад сме правили опити за осъществяване на
идеята за изграждане на културно-информационен център,но се оказа, че такава мярка
няма“.
Николай Николов – Председател на Икономическата комисия – „А защо не
предложихте училището за продажба?“.
Веселин Тодоров – Кмет на село Кюлевча – „Училището е предвидено за разкриване
на социална услуга“.
Николай Николов – Председател на Икономическата комисия – „В раздел 3 точките 2 и
3 с еднакви идентификационни номера ли са или е техническа грешка ?“.
Милена Тактакова – гл.експерт „Общ.собственост“ – „Има допусната техническа
грешка на позиция 3 идентификационния номер е 36587.502.1319“.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Г-н Йорданов вашето
предложение остава ли?“.
Борислав Йорданов – съветник – „Не ,оттеглям го, след като чух становището на Кмета
на с.Кюлевча“.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Колеги, ако няма други
изказвания и коментари предлагам да преминем към гласуване на проекта на решение
,като правя допълнение с текста след 2018г- „съгласно Приложение №1,неразделна
част от решението!“.
На основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация от общо гласували 13 съветника с 13 гласа „ЗА“ без „ПРОТИВ“ и
без „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Общински съвет - Каспичан прие следното:
РЕШЕНИЕ № 483
1.На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, чл.8, ал.9 от Закона за общинската
собственост и чл.53, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – Каспичан приема Програма
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за управление и разпореждане с общински имоти – собственост на община
Каспичан през 2018 година,съгласно Приложение №1,неразделна част от
решението.

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ПРИЕМАНЕ НА ПЛАН ЗА СПОРТНИТЕ ПРОЯВИ В ОБЩИНА КАСПИЧАН ЗА 2018
ГОДИНА
Отношение взеха:
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Колеги, преминаваме към точка
5 от дневния ред Предложение с вх. № 367 от 11.12.2017 година, относно приемане на
План за спортните прояви в община Каспичан за 2018 година. Да чуем становището на
комисиите! Г-н Николов,моля да изразите становището на икономическа комисия“.
Николай Николов – Председател на Икономическата комисия – „Икономическата
комисия с 5 гласа „ЗА“ приема План за спортните прояви в община Каспичан за 2018
година с направеното предложение в месец април Общински ученически игри 5-7 клас
волейбол и футбол“.
Драганка Йорданова – Председател на комисията по ТСУ – „Комисията по ТСУ с 3
гласа „ЗА“ приема План за спортните прояви в община Каспичан за 2018 година със
същото предложение за месец април“.
Боряна Бойчева – Председател на Социалната комисия – „Социалната комисия с 5
гласа „ЗА“ също приема План за спортните прояви в община Каспичан за 2018 година,
като на нашата комисия предложението беше в месец април, когато има организирани
общински ученически игри за учениците 5 -7 клас освен волейбол да се добави и
футбол. В месец юни ученически поход до местност „Кирека“ да го съчетаем с
велопоход от гр. Каспичан до гр.Плиска като организатор да бъде община Каспичан. В
месец октомври общинските ученически игри да бъдат за учениците от 1 до 7 клас ,за
да се обхванат всички училища на територията на общината“.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Колеги, правя предложение за
допълнение в проекта на решение .След 2018 година да се допише текста съгласно
Приложение № 1 ,неразделна част от решението. Предлагам да преминем към
гласуване на направените предложения по реда на тяхното постъпване! Първо
предложение в месец април към Общински ученически игри 5-7 клас волейбол да се
добави и футбол!“.
От общо гласували 13 съветника с 13 гласа „ЗА“ без „ПРОТИВ“ и без
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Общински съвет - Каспичан прие допълнението в текста
„Общински ученически игри 5-7 клас волейбол и футбол“.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „ Второто предложение в месец
юни да се допълни „ Велопоход от гр. Каспичан до гр.Плиска“,място на провеждане
и организатор община Каспичан.
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От общо гласували 13 съветника с 13 гласа „ЗА“ без „ПРОТИВ“ и без
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Общински съвет - Каспичан прие допълнението в месец юни
Велопоход от гр. Каспичан до гр.Плиска, с място на провеждане и организатор
община Каспичан.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „ Третото предложение се отнася
за месец октомври „Общински ученически игри от 1 до 7 клас“.
От общо гласували 13 съветника с 13 гласа „ЗА“ без „ПРОТИВ“ и без
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Общински съвет - Каспичан прие предложението в месец
октомври „Общински ученически игри от 1 до 7 клас“.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Колеги, предлагам да гласуваме
проекта на решение в цялостен вид с направените допълнения.
На основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация от общо гласували 13 съветника с 13 гласа „ЗА“ без „ПРОТИВ“ и
без „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Общински съвет - Каспичан прие следното:
РЕШЕНИЕ № 484
На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, Общински съвет – Каспичан приема
План за спортните прояви в община Каспичан за 2018 година,съгласно Приложение
№1,неразделна част от решението.
ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ПРИЕМАНЕ НА ПЛАН ЗА КУЛТУРНИТЕ ПРОЯВИ В ОБЩИНА КАСПИЧАН ЗА 2018
ГОДИНА
Отношение взеха:
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Колеги, преминаваме към точка
6 от дневния ред Предложение с вх. № 366 от 11.12.2017 година, относно приемане на
План за културните прояви в община Каспичан за 2018 година. Г-н Николов, имате
думата!“.
Николай Николов – Председател на Икономическата комисия – „Икономическата
комисия с 5 гласа „ЗА“ приема План за културните прояви в община Каспичан за 2018
година.Като предложението на нашата комисия беше , 9 май празник на село Каспичан
и 150 години от създаване на джамията, да бъдат разделени като празници в две
отделни графи“.
Драганка Йорданова – Председател на комисията по ТСУ – „Комисията по ТСУ с 3
гласа „ЗА“ приема План за културните прояви в община Каспичан за 2018 и подкрепя
предложението на Икономическата комисия“.
Боряна Бойчева – Председател на Социалната комисия – „Социалната комисия с 5
гласа „ЗА“ приема План за културните прояви в община Каспичан за 2018. В Плана
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няма отбелязани никакви средства ,с които се изпълнява Плана за културните прояви.
Считам, че трябва да са отбелязани и сумите“.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Колеги, имате думата!
Борислав Йорданов – съветник – „Не всички прояви се финансират от общината“.
Боряна Бойчева – Председател на Социалната комисия – „ Да, но ние трябва да знаем
какво и колко се финансира“.
Аспарух Рангелов – Кмет на село Каспичан – „Искам да подкрепя г-н Николов за
предложението за месец май относно двата празника.Предлагам Деня на
международното сътрудничество, да се проведе през месец юли, а не през месец
юни,за да можем да подготвим и откриването на Паметника“.
Тонка Начева – Кмет на град Плиска – „ Дни на предците са заложени 1-3 юни, но
вече за втора година времето е неустойчиво и празника се проваля, поради
дъждове.Ако може да е във второто десетдневие на месец юни. В месец октомври
културни дни на град Плиска, да бъдат добавени без конкретни дати“.
Милен Минчев – зам.кмет на община Каспичан – „Това няма как да стане, знаете че е
свързано с участието на клубове“.
Мартин Леков – „Аз не съм съгласен, че Национален празник 3-ти март трябва да се
отбелязва един ден напред,на втори . Нека го провеждаме на датата“.
Боряна Бойчева – Председател на Социалната комисия – „Но зарята трябва да е в
навечерието на празника“.
Борислав Йорданов – съветник – „Предлагам да се допълни ретро парти в месец май в
стола на училището“.
Румен Чавдаров – Кмет на село Златна нива – „Празника на село Златна нива, да
бъде първата събота на септември,без конкретна дата“.
Николай Николов – Председател на Икономическата комисия –Постъпиха
изключително много предложения от кметовете Аз смятам, че календара трябва да се
огледа и да се приеме в месец януари.Предлагам да отложим приемането на Плана за
културните прояви за м. януари 2018г “.
Янка Ненова - съветник – „Подкрепям г-н Николов, защото календара се изготвя по
предложение на кметовете. За мен е обидно на националните празници организатор да
бъде не кметство Плиска, а Двора на кирилицата. Не се прави така, организатор трябва
да бъде общината“.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Колеги, предлагам да гласуваме
направеното и подкрепено предложение за отлагане приемането на Плана за
културните прояви за месец януари 2018г. „
На основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация от общо гласували 13 съветника с 13 гласа „ЗА“ без „ПРОТИВ“ и
без „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Общински съвет - Каспичан прие следното:
РЕШЕНИЕ № 485
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На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, Общински съвет – Каспичан отлага
приемането на План за културните прояви в община Каспичан за 2018 година, за
следващо сесийно заседание в месец януари 2018 година.
ПО СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА
ДЕЙНОСТ В ОБЩИНА КАСПИЧАН ЗА 2018 ГОДИНА

Отношение взеха:
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Колеги, преминаваме към точка
7 от дневния ред Предложение с вх. № 368 от 11.12.2017 година относно, приемане на
Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Каспичан за 2018
година. Давам думата на председателите на комисиите!“.
Николай Николов – Председател на Икономическата комисия – „Икономическата
комисия с 5 гласа „ЗА“ приема Годишна програма за развитие на читалищната дейност
в община Каспичан за 2018 година“.
Драганка Йорданова – Председател на комисията по ТСУ – „Комисията по ТСУ с 3
гласа „ЗА“ приема Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община
Каспичан за 2018 година“.
Боряна Бойчева – Председател на Социалната комисия – „Социалната комисия с 5
гласа „ЗА“ приема Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община
Каспичан за 2018 година“.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Колеги, имате думата! Ако няма
предложения предлагам, да преминем към гласуване на проекта на решение с
допълнение след 2018 година да се допише следния текст съгласно Приложение № 1
– неразделна част от решението“.
На основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация от общо гласували 13 съветника с 13 гласа „ЗА“ без „ПРОТИВ“ и
без „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Общински съвет - Каспичан прие следното:
РЕШЕНИЕ № 486
На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и във връзка с чл.26а, ал.2 от Закона
за народните читалища Общински съвет – Каспичан приема Годишна програма за
развитие на читалищната дейност в община Каспичан за 2018 година.,съгласно
Приложение № 1 ,неразделна част от решението.
ПО ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
УТВЪРЖДАВАНЕ НА СПИСЪКА ЗА НАГРАЖДАВАНЕ НА ДЕЦАТА, НОМИНИРАНИ
И ИЗЛЪЧЕНИ ЗА ДАРОВИТИ, СЪГЛАСНО НАРЕДБАТА ЗА НОМИНАЦИИ И
НАГРАЖДАВАНЕ НА ТАЛАНТЛИВИ ДЕЦА ОТ ОБЩИНА КАСПИЧАН ЗА
НАГРАДАТА НА ОБС КАСПИЧАН „МЛАД ТАЛАНТ“
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Отношение взеха:
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Колеги, преминаваме към точка
8 от дневния ред ,Предложение с вх. № 383 от 12.12.2017 година относно,
утвърждаване на списъка за награждаване на децата, номинирани и излъчени за
даровити, съгласно Наредбата за номинации и награждаване на талантливи деца от
община Каспичан за наградата на ОбС Каспичан „Млад талант“. Г-н Николов, имате
думата!“.
Николай Николов – Председател на Икономическата комисия – „Икономическата
комисия с 5 гласа „ЗА“ утвърждава списъка за награждаване на децата, номинирани и
излъчени за даровити, съгласно Наредбата за номинации и награждаване на талантливи
деца от община Каспичан за наградата на ОбС Каспичан „Млад талант“.
Икономическата комисия подкрепя направените предложения на постоянната комисия,
съгласно чл.5, ал.2 от Наредбата за номинации и награждаване на талантливите деца.
Драганка Йорданова – Председател на комисията по ТСУ – „Комисията по ТСУ с 3
гласа „ЗА“ утвърждава списъка за награждаване на децата, номинирани и излъчени за
даровити, съгласно Наредбата за номинации и награждаване на талантливи деца от
община Каспичан за наградата на ОбС Каспичан „Млад талант“.
Боряна Бойчева – Председател на Социалната комисия – „Социалната комисия с 5
гласа „ЗА“ утвърждава списъка за награждаване на децата, номинирани и излъчени за
даровити, съгласно Наредбата за номинации и награждаване на талантливи деца от
община Каспичан за наградата на ОбС Каспичан „Млад талант“ и също подкрепя
направените предложения на постоянната комисия, съгласно чл.5, ал.2 от Наредбата за
номинации и награждаване на талантливите деца“.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Искам да поясня, че на
11.12.2017 година се състоя заседание на постоянната комисия,сформирана с
решение № 38 по Протокол №5 от 14.12.2015г.,която излезе със следните
препоръки :
 Поради възникнали въпроси в хода на обсъждането Комисията предлага да се
предприемат мерки за актуализиране ,допълнение и изменение на Наредбата
за номинации и награждаване на талантливи деца от Община Каспичан за
наградата на ОбС Каспичан „Млад талант“.
 Поради нарастващия брой на талантливите деца от община Каспичан
Комисията излиза с предложение в бюджет 2018г. да се заложи по –голяма
сума с цел поощряване на децата за участие в олимпиади по български
език,литература,история,химия,физика,математика,информатика и др.
 Директорите на учебните заведения да бъдат информирани относно
възможността за поощряване на децата с цел оказване на съдействие при
участия в олимпиади .
Поради направените констатации и препоръки Наредбата е заложена за разглеждане в
Плана за дейността на ОбС .Колеги, имате думата! Ако няма други предложения правя
допълнение в проекта на решение със следния текст“На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23
от ЗМСМА във връзка с чл.8 от Наредбата за номинации и награждаване на
талантливи деца от община Каспичан за наградата на ОбС Каспичан „Млад
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талант предлагам Общински съвет – Каспичан да вземе следното решение:т.1…..“
Преминаваме 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 Боянова Боева – Тодорова – „ЗА“
Марияна Красенова Антонова – „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 и т.23 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация от общо гласували 13 съветника с 13 гласа „ЗА“ без
„ПРОТИВ“ и без „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Общински съвет - Каспичан прие
следното:
РЕШЕНИЕ № 487

1.

На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.23 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 8
Наредбата за номинации и награждаване на талантливите деца от
община Каспичан за наградата на ОбС Каспичан „Млад талант
Общински съвет-Каспичан награждава с Грамота“МЛАД ТАЛАНТ“ и
парична награда следните деца от общината, постигнали високи успехи
в областта на науката ,изкуството и спорта през 2017 г.:
1.Антонио Петров-90.00лв./деветдесет лева/
2. Марио Ивайлов Младенов-90.00лв./деветдесет лева/
3. Силвана Иванова Ангелова-90.00лв./деветдесет лева/
4. Билгин Илхан-70.00лв./седемдесет лева/
5. София Антонова - 70.00лв/седемдесет лева/
6.Арзу Гюнал Хюсеин70.00лв/седемдесет лева/
7.Милан Цанев-60.00лв/шестдесет лева/
8.Галин Георгиев-60.00лв/шестдесет лева/
9.Рушан Галинов Мустанов-60.00лв/шестдесет лева/
10. Мирослав Симеонов-60.00лв/шестдесет лева
11.Огнян Михайлов-60.00лв/шестдесет лева
12.Реджеб Халил-60.00лв/шестдесет лева
13. Даяна Димитрова -60.00лв/шестдесет лева/
14.София Антонова-60.00лв//шестдесет лева/
15.Мартин Цветков - 60.00лв/шестдесет лева/
16. Кристиян Калчев- 60.00лв/шестдесет лева/
17. Даяна Димитрова -40.00лв/четиридесет лева/
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18.Алберто Юлиянов--40.00лв/четиридесет лева/
19.Дует Силвана Ангелова и Арзу Гюнал-60.00лв/шестдесет лева/
20.Александра Димитрова-40.00лв/четиридесет лева/
21. Красен Станев-30.00лв./тридесет лева/
2.Общински съвет-Каспичан награждава с Грамота“МЛАД ТАЛАНТ“ и сумата
от 100.00 /сто лева/ като колективна награда отбор по хандбал момчета до 10
години при СУ“Панайот Волов“ град Каспичан.
3.Общински съвет-Каспичан награждава с Грамота“МЛАД ТАЛАНТ“ и сумата
от 100.00 /сто лева/ като колективна награда отбор по хандбал момчета до 12
години при СУ“Панайот Волов“ град Каспичан.
4.Общински съвет-Каспичан награждава с Грамота“МЛАД ТАЛАНТ“ и сумата
от 120.00 /сто и двадесет /лева като колективна награда Детски танцов състав
„Здравец” към НЧ“Просвета-1911“ град Плиска.
5.Общински съвет-Каспичан награждава с Грамота“МЛАД ТАЛАНТ“ и сумата
от 100.00 /сто лева/ като колективна награда клуб „Приятели на Радио Китай”
към Център за работа с деца град Каспичан
6.Общински съвет-Каспичан награждава с Грамота“МЛАД ТАЛАНТ“ и сумата
от 100.00 /сто/лева като колективна награда клуб „Творчество без граници” към
Център за работа с деца град Каспичан
7.Общински съвет-Каспичан награждава с Грамота“МЛАД ТАЛАНТ“ и сумата
от 80.00 /осемдесет лева / като колективна награда Детски танцов състав „Хоптроп” към НЧ“Пробуда-1928“ град Каспичан.
8. Общински съвет-Каспичан награждава с Грамота“МЛАД ТАЛАНТ“ и сумата
от 70.00 /седемдесет лева/ като колективна награда Вокална група „Ангели” към
СУ“Панайот Волов“ град Каспичан.
9.Общински съвет-Каспичан награждава с Грамота“МЛАД ТАЛАНТ“ и сумата
от 40.00 /четиридесет лева/ като колективна награда Отбора по БДП към ОУ„Св.
Паисий Хилендарски“град Плиска.
10.На основание чл.60, ал.1 от АПК Общински съвет - Каспичан допуска
предварително изпълнение на решението.
ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕНИТЕ ДОГОВОРИ ЗА ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ ПО
НАСЕЛЕНИ МЕСТА
Отношение взеха:
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Колеги, преминаваме към точка
9 от дневния ред Предложение с вх. № 376 от 11.12.2017 година относно Информация
за сключените договори за зимно поддържане по населени места.Г- н Николов, имате
думата“.
Николай Николов – Председател на Икономическата комисия – „Икономическата
комисия с 5 гласа „ЗА“ приема Информацията за сключените договори за зимно
поддържане по населени места“.
Драганка Йорданова – Председател на комисията по ТСУ – „Комисията по ТСУ с 3
гласа „ЗА“ Информацията за сключените договори за зимно поддържане по населени
места“.
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Боряна Бойчева – Председател на Социалната комисия – „Социалната комисия с 5
гласа „ЗА“ също приема Информацията за сключените договори за зимно поддържане
по населени места“.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Колеги, имате думата за мнения
и коментари“.
Мартин Леков – съветник – „Общината да обърне внимание на фирмата която
опясъчава, прави се очакъляване и това не е много добре“.
Николай Николов – Председател на Икономическата комисия – „Не е редно да бъде
чакъл има си изисквания“.
Мариана Антонова – съветник – „Стана ясно, че две фирми ще поддържат общинската
пътна мрежа, а за селата“.
Милена Недева – Кмет на Община Каспичан – „Там ще помагат земеделските
производители“.
Веселин Тодоров – Кмет на село Кюлевча - „Нашият площад по каква причина не е
включен да се почиства, а се почиства само площада на с. Каспичан?“
Милена Недева – Кмет на Община Каспичан – „ Това е обсъдено с вас на срещата на
Щаба за бедствия и аварии и вие сте заявили, че ще се справите“.
Веселин Тодоров – Кмет на село Кюлевча - „Ако може да бъде включен и моя площад,
аз нямам нищо против“.
Николай Николов – Председател на Икономическата комисия – „Става ясно, че
комуникацията между кметовете и общинска администрация я няма“.
Янка Ненова – съветник – „За мен не е ясна информацията и сега става ясно, че
кметовете не са информирани и не знаят кой ще поддържа при зимни условия
населените им места. Предлагам да се предостави информация по населени места“.
Аспарух Рангелов – Кмет на село Каспичан – „Аз не съм съгласен, че не е имало
координация защото всички бяхме на щаб. Моята молба беше да се почиства само
площада на селото и аз изрично съм помолил за това“.
Янка Ненова – съветник – „Аз предлагам тази информация да се изготви подробно по
населени места и да се оттегли за разглеждане в месец януари 2018 година“.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Колеги, има постъпило
предложение от г-жа Ненова за оттегляне разглеждането и приемането на
информацията за сключените договори за зимно поддържане по населени места за
месец януари 2018г. Предлагам да преминем към гласуване“.
На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация от общо гласували 13 съветника с 11 гласа „ЗА“ и 2 гласа
„ПРОТИВ“ , без „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Общински съвет - Каспичан прие следното:
РЕШЕНИЕ № 488
На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, Общински съвет – Каспичан отлага приемането на
Информацията за сключените договори за зимно поддържане по населени места за
следващо сесийно заседание в месец януари 2018 година.
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ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ИЗПЛАЩАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА ПОСТИГНАТИ
РЕЗУЛТАТИ НА КМЕТА НА ОБЩИНА КАСПИЧАН И НА КМЕТОВЕТЕ ПО
НАСЕЛЕНИ МЕСТА
Отношение взеха:
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Колеги, преминаваме към точка
11 от дневния ред Предложение с вх. № 372 от 11.12.2017 година относно изплащане на
допълнителни възнаграждения за постигнати резултати на Кмета на община Каспичан
и на кметовете по населени места. Да чуем становището на комисиите! Г-н Николов !“.
Николай Николов – Председател на Икономическата комисия – „Икономическата
комисия с 3 гласа „ЗА“, 1 глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ и 1 глас „ПРОТИВ“ приема
изплащане на допълнителни възнаграждения за постигнати резултати на Кмета на
община Каспичан и на кметовете по населени места“.
Драганка Йорданова – Председател на комисията по ТСУ – „Комисията по ТСУ с 2
гласа „ЗА“ и 1 глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ приема изплащане на допълнителни
възнаграждения за постигнати резултати на Кмета на община Каспичан и на кметовете
по населени места“.
Боряна Бойчева – Председател на Социалната комисия – „Социалната комисия с 5
гласа „ЗА“ приема изплащане на допълнителни възнаграждения за постигнати
резултати на Кмета на община Каспичан и на кметовете по населени места .
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Колеги, имате думата за мнения
и коментари!
Магдалена Боева-общински съветник-Аз смятам,че не всички кметове работят еднакво
за населените си места и не е редно да получават една и съща сума за постигнати
резултати.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет Ако няма други изказвания
предлагам да преминем към гласуване на проекта на решение, което ще се състои от
две точки. В предвид приключване на бюджетната година като втора точка на проекта
на решение предлагам текста: Общински съвет Каспичан допуска предварително
изпълнение на решението на основание чл.60,ал.1 от АПК.“
На основание чл.21, ал.1, т.5 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация от общо гласували 13 съветника с 10 гласа „ЗА“ и 1 глас „ПРОТИВ“,
и 2 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Общински съвет - Каспичан прие следното:
РЕШЕНИЕ № 489
1.На основание чл.21,ал.1,т.5 от ЗМСМА, в съответствие с разпоредбите на
чл.79,ал.3 и ал.8 от ЗДБ на Република България за 2017 година и чл.4,ал.5 от ПМС 67
от 14.04.2010г. за заплатите в бюджетните организации и дейности, Общински
съвет- Каспичан определя „Допълнителни възнаграждения за постигнати резултати“
за 2017 г. на Кмета на Община Каспичан и кметовете на кметства, както следва:
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№
по
ред

Име,презиме,фамилия,
длъжност

1.

Милена Николова Недева

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Аспарух Юлиянов Рангелов
Тонка Ангелова Начева
Румен Христов Чавдаров
Банчо Василев Митев
Божинка Петкова Русева
Николай Петров Найденов
Веселин Стоянов Тодоров
Иванка Димова Мирчева

кметство

Кмет на Община
Каспичан
Кмет на с.Каспичан
Кмет на гр.Плиска
Кмет на с.Златна нива
Кмет на с.Марково
Кмет на с.Могила
Кмет на с.Върбяне
Кмет на с.Кюлевча
Кмет на с.Косово

Размер на
допълнителни
възнаграждения
за постигнати
резултати
400
400
400
400
400
400
400
400
400
3600

2. Общински съвет Каспичан допуска предварително изпълнение на решението
на основание чл.60,ал.1 от АПК.
ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТОВЕ ПО НАСЕЛЕНИ МЕСТА В ОБЩИНА
КАСПИЧАН СЪГЛАСНО ЧЛ.8, АЛ.5 ОТ ЗОС
Отношение взеха:
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Колеги, преминаваме към точка
12 от дневния ред Докладна записка с вх. № 387 от 14.12.2017 година относно чл.8, ал.5
от ЗОС. И трите комисии се запознаха с внесената докладна. Предлагам, да чуем
тяхното становище“.
Николай Николов – Председател на Икономическата комисия – „Икономическата
комисия с 4 гласа „ЗА“, 1 глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ приема внесената докладна
записка“.
Драганка Йорданова – Председател на комисията по ТСУ – „Комисията по ТСУ с 2
гласа „ЗА“ и 1 глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ приема внесената докладна записка“.
Боряна Бойчева – Председател на Социалната комисия – „Социалната комисия с 5
гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ не приема проекта на решение и предпочита да чуе всички
гледни точки. Оставя вземането на окончателно решение на сесийно заседание“.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Колеги, имате думата за мнения
и коментари! Първо давам думата на вносителите!
Николай Найденов – Кмет на село Върбяне – Аз поддържам това, което сме поискали в
докладната записка. И с внасянето на тази докладна пред нас се очерта една
апокалиптична картина и се почувствах много неловко, че едва ли ние с нашето
искане ще ощетим общинския бюджет.Ние искаме средствата, които излизат от
населените места ,една част да влизат в тях. Тази докладна не беше внесена в
последния момент, тези разговори се водят от 20 ноември. Тази кореспонденция е
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водена. Държали сме тази докладна да бъде внесена в декември месец, за да бъде
съобразена с изготвянето на бюджета за следващата година“.
Пламен Павлов – съветник - „ Пред нас стои казус с повишена трудност. Прави са
кметовете да искат от една страна и от друга страна общината също е права.
Единствените средства, които влизат в населените места са тези. Моето предложение е
от 30% ,колкото получават кметствата към момента, средствата да се вдигнат на 35%,а
не 45% както е в проекта на решение. Предстои увеличение на арендните вноски, ще
има срещи с арендаторите и да не се окаже, че са виновни кметовете за това
увеличение, ако може да не се злепоставяме“.
Борислав Йорданов – съветник - „Точно обратното става, защото Общински съвет го
гласува“.
Милена Недева - Кмет на Община Каспичан – „Абсолютно е така, трябва да бъдат
повишени стойностите на арендните вноски. Аз мисля, че този въпрос не е спорен, а
трябва да бъде обсъден. Приходите са единствени за населеното място. Моето
притеснение беше по отношение вдигането на МРЗ на 510.00 лв от 2018 г, осигуряване
на възнагражденията на служителите ,обезпечаване изпълнението на местните
дейности ,които обслужват всички населени места. Рамката на бюджета е същата.
Мисля, че желанията на всички са да се случва нещо“.
Драганка Йорданова – Председател на комисията по ТСУ – „ Мисля, че не всички
притежават еднакви земи и значи всички получават различни средства, някои кметства
ще получат още повече. Кое кметство по колко получава?“.
Даринка Атанасова – Директор „ОА“ - „Мога да ви ги кажа, имам точните суми
,км.Върбяне-16 201.00лв.,км.Златна нива-7 352.00лв.,км.Плиска-9 579.00лв,км.Могила7 738.00лв,км.с.Каспичан-2 841.00лв,км.с.Кюлевча- 6 126.00лв ,км.с.Косово-7 999.80
лв,км.с.Марково-7 966.00лв.Общата сума е 65 803.00лв. От мен като финансист никой
не е искал мнение. С драстичното увеличение на заплатите и осигуровките, ръста на
тока и водата и т.н. налагат заделяне на допълнителни средства от прихода на местни
дейности, в които няма ръст.Твърдението на
г-н Найденов, че увеличението в
процентите ще срине бюджета,не няма да се срине, но поради ръста на заплати,и
разходи ,налагащи се по нормативни промени ще се намалят средствата за разходи в
общинския център.Получаваните 30% са за текущи ремонти или капиталови разходи.
Действително където са по- атрактивни землищата и сумите са по- големи“.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Постъпи предложение от
общински съветник г-н Пламен Павлов за промяна в проекта на решение. Процентите
да станат 35%, а не 45%.Вие г-жо Недева ,като разпоредител по бюджет подкрепяте ли
предложението?
Милена Недева - Кмет на Община Каспичан –Да подкрепям го!
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет- Искам да попитам кметовете на
населени места , дали се обединяват около предложението за 35%.
Янка Ненова – съветник – „Беше изказано мнение от г-жа Недева, че ще се
актуализират наемите и от там ще постъпят повече средства. Смятам, че е по-добре да
остане както е по предложение на кметовете“.
Милена Недева - Кмет на Община Каспичан – „Да това е намерение въпросът е кога и
как ще се случи“.
21

Общински съветник Магдалена Боева – Тодорова излиза от заседателната зала.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Предлагам да преминем към
гласуване на първото и единствено постъпило предложение,направено от общински
съветник г-н Павлов за промяна в процентите - на 35%.
От общо гласували 12 съветника с 7 гласа „ЗА“ и 1 глас „ПРОТИВ“, и 4 гласа
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Общински съвет - Каспичан прие следното:
РЕШЕНИЕ № 490
1.На основание чл.8, ал.5, изр. Второ от ЗОС, Общински съвет – Каспичан
приема решение при продажба или отдаване под наем на тези имоти, включително
полските пътища, 35 на сто от средствата постъпили през 2018 година, да се
възстановят по сметките на населените места от общината.
2.Указва на Кмета на общината при разработване и предлагане за гласуване на
Бюджета на община Каспичан за 2018 година в приходната и разходната част на
бюджетите на кметствата да се съобразят 35 на сто от средствата, които ще
постъпят от продажби и отдаване под наем на общински имоти в съответните
населени места.
ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ТЕКУЩИ ДОКЛАДНИ
ПО ТОЧКА 13.1. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПОЛСКИТЕ ПЪТИЩА, ВКЛЮЧЕНИ В МАСИВИТЕ ЗА
ПОЛЗВАНЕ ПО ЧЛ.37В ОТ ЗСПЗЗ ЗА СТОПАНСКАТА 2017/2018 ГОДИНА
Отношение взеха:
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Колеги, преминаваме към точка
13.1 от дневния ред Предложение с вх. № 369 от 11.12.2017 година относно,
предоставяне на полските пътища, включени в масивите за ползване по чл.37в от
ЗСПЗЗ за стопанската 2017/2018 година. Давам думата на председателите на
комисиите!“.
Николай Николов – Председател на Икономическата комисия – „Икономическата
комисия с 5 гласа „ЗА“ приема предоставянето на полските пътища, включени в
масивите за ползване по чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2017/2018 година. Като на
нашата комисия възникна предложение за допълнение на проекта на решение с т.3
Общински съвет Каспичан задължава Кмета на община Каспичан, да предприеме
необходимите действия за проверка на полските пътища в землището на село Могила“.
Драганка Йорданова – Председател на комисията по ТСУ – „Комисията по ТСУ с 3
гласа „ЗА“ приема предоставянето на полските пътища, включени в масивите за
ползване по чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2017/2018 година“.
Боряна Бойчева – Председател на Социалната комисия – „Социалната комисия с 5
гласа „ЗА“ приема предоставянето на полските пътища, включени в масивите за
ползване по чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2017/2018 година“.
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Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Колеги, имате думата за мнения
и коментари!
Милена Недева – Кмет на Община Каспичан – „ В землището на село Могила няма
сключено споразумение“.В с.Марково арендаторите са заявили че няма да ползват
полските пътища,което следва да бъде установено при исканата проверка.
Николай Николов – Председател на Икономическата комисия – „ Поддържам
предложението от заседанието на Икономическа комисия в т.3 да бъдат предприети
действия за проверка на полските пътища в землището на село Могила ,като добавим и
село Марково до 30.04.2018 година и Кмета да информира Общински съвет за
резултата от извършената проверка“.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „ Постъпи предложение за
допълнение в проекта на решение със следния текст: т. 3. Общински съвет Каспичан задължава Кмета на община Каспичан, да предприеме необходимите
действия за проверка на полските пътища в землищата на село Могила и село
Марково до 30.04.2018 година и да информира Общински съвет – Каспичан за
предприетите мерки.
От общо гласували 13 съветника с 13 гласа „ЗА“ без „ПРОТИВ“ и без
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“
Общински съвет - Каспичан прие предложението за
допълнение в проекта на решение с текста по т.3 “.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „ За по-пълна редакция на
текста предлагам допълнение в т.1 на проекта на решение със следния текст:
1.На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.37в, ал.16 от ЗСПЗЗ,
Общински съвет – Каспичан приема решение за отдаване под наем на полските
пътища – общинска собственост,включени в масивите за ползване на
земеделските земи, включени в заповедите за одобряване на масивите за ползване на
земеделските земи, съгласно сключените споразумения по реда на чл.37в от ЗСПЗЗ, за
стопанската 2017/2018 година ,както следва:









За землище с.Косово-42.00/четиридесет и два /лева на декар
За землище с. Марково-40.00/четиридесет/ лева на декар
За землище с. Кюлевча-42.00/четиридесет и два/лева на декар
За землище с. Каспичан-45.00/четиридесет и пет/лева на декар
За землище с.Могила-няма сключено споразумение.
За землище гр. Плиска-48.00/четиридесет и осем/лева на декар
За землище с.Върбяне-45.00/четиридесет и пет /лева на декар
За землище с.Златна нива-45.00/четиридесет и пет/лева на декар

Вече сме 13 съветника с г-жа Магдалена Боева.

Предлагам, да преминем към поименно гласуване на проекта на решение с направените
допълнения в неговите три съставни точки!“
Анелия Руменова Ангелова - „ЗА“
Борислав Дочев Йорданов – „ЗА“
Боряна Андреева Бойчева – „ЗА“
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Георги Димитров Георгиев – „ЗА“
Драганка Славкова Йорданова – „ЗА“
Зелиха Тургай Марем – „ЗА“
Магдалена Боянова Боева – Тодорова – „ЗА“
Марияна Красенова Антонова – „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 13 съветника с 13 гласа „ЗА“ без „ПРОТИВ“, и
без „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Общински съвет - Каспичан прие следното:
РЕШЕНИЕ № 491
1.На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.37в, ал.16 от ЗСПЗЗ,
Общински съвет – Каспичан приема решение за отдаване под наем на полските
пътища – общинска собственост,включени в масивите за ползване на земеделски
земи, включени в заповедите за одобряване на масивите за ползване на земеделските
земи, съгласно сключените споразумения по реда на чл.37в от ЗСПЗЗ, за стопанската
2017/2018 година, както следва:








За землище с.Косово-42.00/четиридесет и два /лева на декар
За землище с. Марково-40.00/четиридесет/ лева на декар
За землище с. Кюлевча-42.00/четиридесет и два/лева на декар
За землище с. Каспичан-45.00/четиридесет и пет/лева на декар
За землище с.Могила-няма сключено споразумение.
За землище гр. Плиска-48.00/четиридесет и осем/лева на декар
За землище с.Върбяне-45.00/четиридесет и пет /лева на декар
За землище с.Златна нива-45.00/четиридесет и пет/лева на декар

2. Общински съвет – Каспичан задължава Кмета на общината да сключи
договори за наем за срок от една година с ползвателите на земеделските земи, подали
заявления за ползване по реда на чл.75б, ал.1 от ППЗСПЗЗ, за стопанската 2017/2018
година.
3. Общински съвет - Каспичан задължава Кмета на община Каспичан, да
предприеме необходимите действия за проверка на полските пътища в землищата на
село Могила и село Марково до 30.04.2018 година и да информира Общински съвет –
Каспичан за предприетите мерки.
ПО ТОЧКА 13.3. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
УЧРЕДЯВАНЕ ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ ЗА ПОСТОЯНЕН ПЧЕЛИН
Отношение взеха:
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Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Колеги, преминаваме към точка
13.3 от дневния ред Предложение с вх. № 373 от 11.12.2017 година относно, учредяване
право на ползване за постоянен пчелин. Г- н Николов, имате думата!“.
Николай Николов – Председател на Икономическата комисия – „Икономическата
комисия с 5 гласа „ЗА“ приема учредяване право на ползване за постоянен пчелин“.
Драганка Йорданова – Председател на комисията по ТСУ – „Комисията по ТСУ с 3
гласа „ЗА“ приема учредяване право на ползване за постоянен пчелин“.
Боряна Бойчева – Председател на Социалната комисия – „Социалната комисия с 5
гласа „ЗА“ също приема учредяване право на ползване за постоянен пчелин“.
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“
Магдалена Боянова Боева – Тодорова – „ЗА“
Марияна Красенова Антонова – „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 13 съветника с 13 гласа „ЗА“ без „ПРОТИВ“, и
без „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Общински съвет - Каспичан прие следното:
РЕШЕНИЕ № 492
1.На основание чл.21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 39, ал. 3 от Закона за
общинската собственост, чл. 12 и чл. 13 от Закона за пчеларството, чл. 38, ал. 3, т. 5
от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество, Общински съвет - Каспичан приема решение за учредяване на право на
ползване, без търг или конкурс, за устройване на постоянен пчелин с над 10 пчелни
семейства, в общински имот – частна собственост на община Каспичан,
представляващ земеделска земя с площ от 1.419 дка, поземлен имот № 018052, с
начин на трайно ползване „нива”, пета категория в землището на село Кюлевча,
ЕКАТТЕ 41109.
2. Правото на ползване се предоставя възмездно и срочно в полза на заявителя
Десислава Данчева Стоянова от град Шумен, ул. „Цар Освободител” № 110.
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3. Срок на учреденото право на ползване - 8 години, считан от датата на
сключване на договора.
4. Общински съвет – Каспичан одобрява предложената от лицензиран
оценител пазарна цена на правото на ползване в размер на 120.00 лева (сто и
двадесет лева) за една година с включен ДДС или 960.00 лева (деветстотин и
шестдесет лева) за целия срок на договора.
5. На основание чл. 39, ал. 6 от Закона за общинската собственост, Общински
съвет - Каспичан задължава Кмета на общината да издаде заповед и сключи договор
за учредяване право на ползване върху общинския имот.
ПО ТОЧКА 13.4. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА НЕДВИЖИМ ИМОТ –
ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
Отношение взеха:
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Колеги, преминаваме към точка
13.4 от дневния ред Предложение с вх. № 374 от 11.12.2017 година относно, приемане
на решение за отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска
собственост.Да чуем становището на комисиите! Г-н Николов,моля!“.
Николай Николов – Председател на Икономическата комисия – „Икономическата
комисия с 5 гласа „ЗА“ приема решение за отдаване под наем на недвижим имот –
публична общинска собственост“.
Драганка Йорданова – Председател на комисията по ТСУ – „Комисията по ТСУ с 3
гласа „ЗА“ приема решение за отдаване под наем на недвижим имот – публична
общинска собственост“.
Боряна Бойчева – Председател на Социалната комисия – „Социалната комисия с 5
гласа „ЗА“ също приема решение за отдаване под наем на недвижим имот – публична
общинска собственост“.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Колеги, имате думата за мнения
и коментари! Ако няма такива ,искам само да направя едно допълнение в проекта на
решение.
В основанията след думите „чл.11 от Наредбата за реда за
придобиване,управление и разпореждане с общинско имущество“ да се допълни и
„чл.26,
ал.1
от
Наредбата
за
преместваемите
обекти,рекламните
,информационните и монументално –декоративните елементи и за рекламната
дейност на територията на община Каспичан“…….Ако няма изказвания предлагам
да преминем към поименно гласуване на проекта на решение! Оставаме 12 съветника
без г-жа Магдалена Боева, която напуска заседанието поради възникнал личен
ангажимент“.
Анелия Руменова Ангелова - „ЗА“
Борислав Дочев Йорданов – „ЗА“
Боряна Андреева Бойчева – „ЗА“
Георги Димитров Георгиев – „ЗА“
Драганка Славкова Йорданова – „ЗА“
Зелиха Тургай Марем – „ЗА“
Марияна Красенова Антонова – „ЗА“
Мартин Борисов Леков – „ЗА“
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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 № 493
1. 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, във връзка с чл.26, ал.1 от
Наредбата за преместваемите обекти, рекламните ,информационните и
монументално –декоративните елементи и за рекламната дейност на територията
на община Каспичан Общински съвет - Каспичан приема решение за отдаване под
наем на общински терен с размери 4.00 х 7.00 метра, с площ от 28.00 квадратни
метра за разполагане на преместваем обект в поземлен имот с идентификатор
36590.506.782 по кадастралната карта на село Каспичан, за който е отреден
Урегулиран поземлен имот І-„Озеленяване“ от квартал 68 по сега действащия план за
регулация на селото, актуван с Акт за публична общинска собственост №
1886/11.03.2016 година.
2. Отдаването под наем да се извърши чрез публичен търг, с явно надаване,
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 цена в размер на 1.20 лева за 1 кв.м., с предназначение за „магазин за
промишлени стоки” или 28.00 кв.м. х 1.20 лв./кв.м. = 33.60 лева /тридесет и три
лева и шестдесет стотинки/ месечен наем за цялата площ, без включено ДДС.
3. Общински съвет – Каспичан упълномощава Кмета на Общината да сключи
договор за наем за срок от 5 (пет) години, считан от датата на подписването му.
ПО ТОЧКА 13.5. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ПРОДАЖБА НА ОБЩИНСКИ ИМОТ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.31, АЛ.1 ОТ НАРЕДБАТА
ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ,УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО
ИМУЩЕСТВО
Отношение взеха:
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Колеги, преминаваме към точка
13.5 от дневния ред Предложение с вх. № 375 от 11.12.2017 година относно, продажба
на общински имот на основание чл.31, ал.1 от Наредбата за реда за
придобиване,управление и разпореждане с общинско имущество. Г- н Николов, имате
думата!“.
Николай Николов – Председател на Икономическата комисия – „Икономическата
комисия с 5 гласа „ЗА“ приема продажба на общински имот на основание чл.31, ал.1 от
Наредбата за реда за придобиване,управление и разпореждане с общинско имущество“.
Драганка Йорданова – Председател на комисията по ТСУ – „Комисията по ТСУ с 3
гласа „ЗА“ приема продажба на общински имот на основание чл.31, ал.1 от Наредбата
за реда за придобиване,управление и разпореждане с общинско имущество“.
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Боряна Бойчева – Председател на Социалната комисия – „Социалната комисия с 5
гласа „ЗА“ също приема продажба на общински имот на основание чл.31, ал.1 от
Наредбата за реда за придобиване,управление и разпореждане с общинско имущество“.
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“
Марияна Красенова Антонова – „ЗА“
Мартин Борисов Леков – „ЗА“
Николай Борисов Николов –„ ЗА“
Пламен Георгиев Павлов – „ЗА“
Радослав Георгиев Бакалов – „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 № 494
1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 3 от Закона за
общинската собственост, чл. 31, ал. 1 от Наредбата за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет Каспичан
приема решение за продажба, без провеждане на търг или конкурс, на
недвижим имот частна общинска собственост, представляващ дворното
място от 1790.00 квадратни метра, за което е отреден Урегулиран поземлен
имот VІ-701 от квартал 54 по плана за регулация на град Плиска, с
предназначение за “жилищно застрояване” на собственика на сградата
Неджмия Салиева Велиева с постоянен адрес в гр.Плиска, ул. „Бузлуджа” №
8.
2. На основание чл. 31, ал. 6 от Наредбата за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество, Общински съвет Каспичан одобрява
предложената от лицензиран оценител пазарна цена на имота в размер на
11.700 лева /единадесет хиляди и седемстотин лева/ или 6.54 лв.за 1 кв.м. без
включен ДДС.
3. Общински съвет - Каспичан предоставя правомощия на Кмета на общината да
издаде заповед и сключи договора за продажба.
ПО ТОЧКА 13.6. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ОБЩИНА КАСПИЧАН В КОМИСИЯТА ЗА
ИЗРАБОТВАНЕ НА ОБЛАСТНА ЗДРАВНА КАРТА
Отношение взеха:
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Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Колеги, преминаваме към точка
13.6 от дневния ред Предложение с вх. № 378 от 11.12.2017 година относно, определяне
на представител на община Каспичан в комисията за изработване на областна здравна
карта. Да чуем становището на комисиите! Г-н Николов, имате думата!“.
Николай Николов – Председател на Икономическата комисия – „Икономическата
комисия с 5 гласа „ЗА“ приема представител на община Каспичан в комисията за
изработване на областна здравна карта“.
Драганка Йорданова – Председател на комисията по ТСУ – „Комисията по ТСУ с 3
гласа „ЗА“ приема представител на община Каспичан в комисията за изработване на
областна здравна карта“.
Боряна Бойчева – Председател на Социалната комисия – „Социалната комисия с 5
гласа „ЗА“ също приема представител на община Каспичан в комисията за изработване
на областна здравна карта“.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Колеги, имате думата за мнения
и коментари! Г-жа Ненова се присъедини към нас и сме 12 съветника. Ако няма такива
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 № 495
1.На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА ,във връзка с чл.17.ал.1,т.4 от
ЗМСМА и чл.29,ал.4 от Закона за лечебните заведения Общински съвет Каспичан
определя Милена Николова Недева – Кмет на Община Каспичан за представител на
община Каспичан в комисията за изработване на Областна здравна карта .
2.На основание чл.60,ал.1 от АПК Общински съвет Каспичан допуска
предварително изпълнение на решението.
3.Препис от решението да се изпрати в Министерство на здравеопазването.
ПО ТОЧКА 13.7. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ПРИЕМАНЕ НА ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ В ПРАВИЛНИКА ЗА
ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАСПИЧАН,НЕГОВИТЕ
КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ,ПРИЕТ С РЕШЕНИЕ №11 ПО ПРОТОКОЛ №4 ОТ 27.11.2015г.
Отношение взеха:
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Колеги, преминаваме към точка
13.7 от дневния ред Предложение с вх. № 388 от 15.12.2017 година относно, приемане
на изменения и допълнения в Правилника за организацията и дейността на Общински
съвет Каспичан,неговите комисии и взаимодействието му с общинска
администрация,приет с решение №11 по Протокол №4 от 27.11.2015г. Докладната
записка е внесена за разглеждане във връзка с получен протест от Окръжна
прокуратура гр.Шумен във връзка с атакувани текстове от нашия правилник.Давам
думата на председателите на комисиите!“.
Николай Николов – Председател на Икономическата комисия – „Икономическата
комисия с 5 гласа „ЗА“ приема изменения и допълнения в Правилника за организацията
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и дейността на Общински съвет Каспичан,неговите комисии и взаимодействието му с
общинска администрация,приет с решение №11 по Протокол №4 от 27.11.2015г.“
Драганка Йорданова – Председател на комисията по ТСУ – „Комисията по ТСУ с 3
гласа „ЗА“ приема изменения и допълнения в Правилника за организацията и дейността
на Общински съвет Каспичан,неговите комисии и взаимодействието му с общинска
администрация,приет с решение №11 по Протокол №4 от 27.11.2015г.“
Боряна Бойчева – Председател на Социалната комисия – „Социалната комисия с 5
гласа „ЗА“ също приема изменения и допълнения в Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет Каспичан,неговите комисии и взаимодействието му с
общинска администрация,приет с решение №11 по Протокол №4 от 27.11.2015г.“
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Колеги, имате думата за мнения
и коментари! Ако няма такива предлагам да преминем към гласуване на проекта на
решение!“.
На основание чл.21, ал.3 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 № 496
На основание чл.21,ал.3 от ЗМСМА при спазване изискванията на
чл.76,ал.3,чл.77,чл.78,ал.3 и чл.79 от АПК
и в съответствие с
чл.7,ал.1,чл.11,ал.3,чл.15,ал.1,чл.26 и чл.28 от ЗНА Общински съвет Каспичан
приема Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за
дейността на Общински съвет Каспичан, неговите комисии и взаимодействието
му с общинска администрация както следва:
§ 1. Чл.11, т.10 се отменя.
§2. Чл.12, ал.4 се отменя.
§3. Чл.66,ал.1 от Допълнителните разпоредби се изменя както следва:
Актовете на Общинския съвет се разгласяват на населението на общината в
7-дневен срок от приемането им чрез средствата за масово осведомяване,чрез
интернет страницата на общината и като се поставят на информационното табло
в сградата на общината.
§4 Параграф 4 от Заключителните разпоредби се изменя, както следва :
Промени в настоящия Правилник могат да се направят при писмено искане на
общински съветник, при спазване изискванията на ЗНА и АПК.
§5. В заключителните разпоредби се създава параграф 6, който гласи :
Правилника за изменение и допълнение на Правилника и дейността на Общински
съвет Каспичан, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация
е приет с Решение № 496 по Протокол №.38/ 20.12.2017 г.от Общински съвет
Каспичан и влиза в сила в деня на приемането му.
ПО ТОЧКА 13.8. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТПУСКАНЕ НА ЕДНОКРАТНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ НА ЕНЧО ЙОРДАНОВ
ДРАГАНОВ И ТЕМЕНУГА МИЛЕНОВА ЧЕРНЕВА ОТ С. КАСПИЧАН
Отношение взеха:
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Колеги, преминаваме към точка 13.8 от
дневния ред Предложение с вх. № 390 от 18.12.2017 година относно, отпускане на еднократна
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финансова помощ на Енчо Йорданов Драганов и Теменуга Миленова Чернева от с. Каспичан.Гн Николов, имате думата!“.
Николай Николов – Председател на Икономическата комисия – „Икономическата комисия с 5
гласа „ЗА“ приема отпускане на еднократна финансова помощ на Енчо Йорданов Драганов и
Теменуга Миленова Чернева от с. Каспичан“.
Драганка Йорданова – Председател на комисията по ТСУ – „Комисията по ТСУ с 3 гласа „ЗА“
приема отпускане на еднократна финансова помощ на Енчо Йорданов Драганов и Теменуга
Миленова Чернева от с. Каспичан“.
Боряна Бойчева – Председател на Социалната комисия – „Социалната комисия с 5 гласа „ЗА“
също приема отпускане на еднократна финансова помощ на Енчо Йорданов Драганов и
Теменуга Миленова Чернева от с. Каспичан“.
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“
Марияна Красенова Антонова – „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 № 497
На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА и при условията на Инструкция за реда и
начина за отпускане на еднократна финансова помощ от Общински съвет Каспичан
на лица,семейства и домакинства
от община Каспичан,пострадали при
бедствия,аварии и пожари Общински съвет Каспичан отпуска еднократна финансова
помощ в размер на 460.00лв. на Енчо Йорданов Драганов
от с.Каспичан срещу
представяне на разходооправдателни документи.
Заседанието на Общински съвет Каспичан бе закрито от неговия
Председател в 17.30 часа поради изчерпване на дневния ред.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/ А. АНГЕЛОВА/
ПРОТОКОЛИСТ:
/Д.ДОБРЕВА/
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