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

ПРОТОКОЛ № 36
Днес 26.10.2017г. от 14.00 часа в Заседателната зала на Община Каспичан на
основание чл.23,ал.4,т.1 от ЗМСМА се проведе тридесет и шесто, 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, Виолета Троянова – Секретар 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. Актуализация на разчетите за капиталови разходи и бюджет 2017 г.
Докладва: Кмета на Община Каспичан
2. Информация за извършените промени по бюджет 2017 г. на основание нормативен
акт
Докладва: Кмета на Община Каспичан
3. Отчет за извършените от община Каспичан разпоредителни сделки с общинско
имущество през третото тримесечие на 2017 година.
Докладва: Кмета на Община Каспичан
4. Утвърждаване на разходите за командировките на Кмета на общината за периода
01.07.2017г. – 30.09.2017г.
Докладва: Кмета на Община Каспичан
5. Утвърждаване на разходите за командировките на Председателя на Общински съвет
за периода 01.07.2017г. – 30.09.2017г.
Докладва: Кмета на Община Каспичан
6. Текущи докладни
6.1. Предложение № 300/16.10.2017г. от Милена Николова Недева – Кмет на Община
Каспичан,относно приемане на решение за отдаване под наем на недвижим имот –
публична общинска собственост.
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6.2. Предложение № 301/16.10.2017г. от Милена Николова Недева – Кмет на Община
Каспичан,относно приемане на решение за отдаване под наем на недвижим имот –
публична общинска собственост.
6.3. Предложение № 302/16.10.2017г. от Милена Николова Недева – Кмет на Община
Каспичан,относно приемане на решение за отдаване под наем на недвижим имот –
публична общинска собственост.
6.4. Предложение № 303/16.10.2017г. от Милена Николова Недева – Кмет на Община
Каспичан,относно кандидатстване на РСУО по процедура за директно предоставяне на
БФП по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на ОПОС 2014-2020.
6.5. Предложение № 304/16.10.2017г. от Милена Николова Недева – Кмет на Община
Каспичан,относно даване на съгласие за ползване на част от натрупаните средства от
отчисленията за обезвреждане на отпадъци по чл. 20 от Наредба № 7 от 19.12.2013 г.
за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и
отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци, както и от други източници за
покриване на разходи по проект: "Проектиране и изграждане на компостираща
инсталация и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на
територията на РСУО Шумен", при кандидатстване за получаване на безвъзмездна
финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда“ 2014 – 2020 г., процедура
за набиране на проектни предложения по BG16M10P002-2.006 - „Втора комбинирана
процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на
инсталации за предварително третиране на битови отпадъци”.
6.6. Предложение № 306/16.10.2017г. от Милена Николова Недева – Кмет на Община
Каспичан,относно разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване.
7. Питания и отговори
7.1. Питане с вх. № 292/ 11.10.2017г. от общински съветници, относно публикувано
обявление за публично състезание по реда на ЗОП.
7.2. Анализ за приходите и разходите във функция «Здравеопазване» към 30.09.2017г.
и прогноза за същите към 31.12.2017г.
7.3. Справка за получените и изразходени суми от дарения за периода 01.01. –
30.09.2017г. в община Каспичан и второстепенните разпоредители.
7.4. Информация за неразплатени задължения на Община Каспичан за данък
недвижими имоти и такса битови отпадъци от минали години.
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 РАЗЧЕТИТЕ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ И БЮДЖЕТ 2017 Г.
Отношение взеха:
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Колеги, преминаваме към точка
1 от дневния ред Предложение с вх. № 318 от 20.10.2017 година, относно актуализация
на разчетите за капиталови разходи и бюджет 2017 г. 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 3 гласа „ЗА“ приема актуализация на разчетите за капиталови разходи и
бюджет 2017 г.»
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Драганка Йорданова – Председател на комисията по ТСУ – „Комисията по ТСУ с 3
гласа „ЗА“ приема актуализация на разчетите за капиталови разходи и бюджет 2017 г.
с направената корекция по Дейност 619 БКС »
Боряна Бойчева – Председател на Социалната комисия – „Социалната комисия с 4
гласа „ЗА“ също приема актуализация на разчетите за капиталови разходи и бюджет
2017 г.»
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Колеги, имате думата!
Николай Николов – Председател на Икономическата комисия – „Г-н Чавдаров какъв
ремонт ще бъде извършен и до къде ще стигнат средствата?“.
Румен Чавдаров - Кмет на с.Златна нива – „Имам оферти от два месеца, предвидил съм
смяна на гредореда и ремонт на покрива“.
Боряна Бойчева – Председател на Социалната комисия – „Тези средства достатъчни ли
ще са?“.
Румен Чавдаров - Кмет на с.Златна нива – „Да, достатъчни за целия ремонт на
покрива“.
Боряна Бойчева – Председател на Социалната комисия – „Защо чак сега?“.
Румен Чавдаров - Кмет на с.Златна нива – „Преди един месец бях при г-жа Атанасова и
тя ми каза, че разполагам с 10 000лв., а не със 17 000 и отне време докато се изясним“.
Даринка Атанасова – Директор „ОА“ – „Това не е вярно още на другия ден нещата се
изясниха. Не бяха постъпили още средства от наемите.Съгласно капиталовите
разчети,гласувани от Общински съвет са планувани за ремонт на покрив 17000,от които
10 000 от републ. бюджет и 7 от параграф 40.Не беше изяснено 7000 от 30 % на
кметството ли ще бъдат или от другата част на прихода. Не това е причината за
несключване на договора, а тя е че обекта възлиза на по голяма сума и затова е внесено
искането за завишаване на обекта на 25 000.“
Румен Чавдаров - Кмет на с.Златна нива – „Тези 30% са от земите, а тези 17 000лв. са
тези които ми бяха гласувани и вие казахте, че са 10 000 лв. Мина повече от месец,
месец и половина докато ги уточним. Нямаше да се забавя чак толкова с ремонта на
покрива“.
Даринка Атанасова – Директор „ОА-Средствата от 17000 ги имате,в момента проблема
е с 8107лв.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет –„Ако няма други мнения и
коментари предлагам да преминем към поименно гласуване на проекта на решение с
направената корекция, а именно след текста „основен ремонт“ да отпадне текста
„автобусна спирка с. Златна нива“ поради допусната техническа грешка в Дейност 619
БКС“.
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“
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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 № 454
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 от Закона за публичните
финанси и в съответствие с Наредбата за условията и реда за съставяне на
бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години и съставяне,
приемане, отчитане и контрол на бюджета на община Каспичан, Общински съвет –
Каспичан:
1. Приема актуализиран разчет за финансиране на капиталовите разходи и
поименно разпределение на разходите за придобиване на ДМА и основен ремонт на
община Каспичан за 2017 година. /Приложение № 1/.
2. Извършва промени по бюджет 2017 г., както следва:
РАЗХОДИ – МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

Дейност 122 – Общинска администрация км.Златна нива
Основен ремонт (Общинска сграда – бивше кметство
с.Златна нива)

Параграф

51-01

Усилва

Намалява

8107

Дейност 606 – изграждане и ремонт на улици км. Златна
нива
10-30

847

Текущ ремонт

10-30

7260

Инфраструктурни обекти (автобусна спирка с.Златна
нива)

52-06

3 440

Основен ремонт (автобусна спирка с.Златна нива)

51-00

Текущ ремонт

Дейност 619 – БКС км. Златна нива

3 440

Дейност 714 – Спортни бази спорт за всички гр.Плиска
Основен ремонт (Спортна площадка гр.Плиска)

51-00

25 000

Дейност 619 - БКС
Основен ремонт

51-00

250 000
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Инфраструктурни обекти

52-06

250 000

51-00

25 000

Дейност 714 – Спортни бази спорт за всички км. Плиска
Основен ремонт (Спортна площадка гр.Плиска)
Изграждане на инфраструктурни обекти (изграждане на
нова ограда и ново осветление на спортна площадка
гр.Плиска)
Общо

52-06

25 000

286 547

286 547

3. Допуска предварително изпълнение на решението по чл.60, ал.1 от АПК.

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ ПРОМЕНИ ПО БЮДЖЕТ 2017 г. НА
ОСНОВАНИЕ НОРМАТИВЕН АКТ
Отношение взеха:
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Колеги, преминаваме към точка
2 от дневния ред Предложение с вх. № 305 от 16.10.2017 година, относно информация
за извършените промени по бюджет 2017 г. на основание нормативен акт. Да чуем
становището на комисиите г-н Николов, имате думата!
Николай Николов – Председател на Икономическата комисия – „Икономическата
комисия с 3 гласа „ЗА“ приема информация за извършените промени по бюджет 2017
г. на основание нормативен акт».
Драганка Йорданова – Председател на комисията по ТСУ – „Комисията по ТСУ с 3
гласа „ЗА“ приема информация за извършените промени по бюджет 2017 г. на
основание нормативен акт».
Боряна Бойчева – Председател на Социалната комисия – „Социалната комисия с 4
гласа „ЗА“ също приема информация за извършените промени по бюджет 2017 г. на
основание нормативен акт».
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Колеги, имате думата! Ако няма
мнения и коментари 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“
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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.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 № 455
На основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, 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 приема за сведение
извършените промени в размера на бюджетните взаимоотношения на община
Каспичан с държавния бюджет на основание чл.56, ал.2 от ЗПФ, към 30.09.2017г.,
промени с целево финансиране от други институции и бюджетни структури и
тяхното разпределение съгласно Приложение № 1 / неразделна част от решението/.

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТЧЕТ ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ ОТ ОБЩИНА КАСПИЧАН РАЗПОРЕДИТЕЛНИ СДЕЛКИ
С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО ПРЕЗ ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2017 ГОДИНА.
Отношение взеха:
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Колеги, преминаваме към точка
3 от дневния ред Предложение с вх. № 307 от 16.10.2017 година, относно Отчет за
извършените от община Каспичан разпоредителни сделки с общинско имущество през
третото тримесечие на 2017 година.Материалът за разглеждане е внесен в изпълнение
на Плана за дейността на Общински съвет. Да чуем становището на комисиите, г-н
Николов, имате думата!
Николай Николов – Председател на Икономическата комисия – „Икономическата
комисия с 3 гласа „ЗА“ приема Отчета за извършените от община Каспичан
разпоредителни сделки с общинско имущество през третото тримесечие на 2017
година“.
Драганка Йорданова – Председател на комисията по ТСУ – „Комисията по ТСУ с 3
гласа „ЗА“ приема Отчета за извършените от община Каспичан разпоредителни сделки
с общинско имущество през третото тримесечие на 2017 година“.
Боряна Бойчева – Председател на Социалната комисия – „Социалната комисия с 4
гласа „ЗА“ също приема Отчета за извършените от община Каспичан разпоредителни
сделки с общинско имущество през третото тримесечие на 2017 година“.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Колеги, имате думата! Ако няма
мнения и коментари предлагам да преминем към гласуване на проекта на решение“.
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На основание чл.21, ал.1, т.24 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 № 456
На основание чл. 21, ал. 1, т. 24 от ЗМСМА, Общински съвет - Каспичан приема
Отчет за извършените разпоредителни сделки с общинско имущество през третото
тримесечие на 2017 година
ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
УТВЪРЖДАВАНЕ НА РАЗХОДИТЕ ЗА КОМАНДИРОВКИТЕ НА КМЕТА НА
ОБЩИНАТА ЗА ПЕРИОДА 01.07.2017Г. – 30.09.2017Г.
Отношение взеха:
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Колеги, преминаваме към точка
4 от дневния ред Предложение с вх. № 308 от 16.10.2017 година, относно утвърждаване
на разходите за командировките на Кмета на общината за периода 01.07.2017г. –
30.09.2017г. Давам думата на Председателите на комисиите! Г-н Николов, имате
думата!“.
Николай Николов – Председател на Икономическата комисия – „Икономическата
комисия с 3 гласа „ЗА“ приема разходите за командировките на Кмета на общината за
периода 01.07.2017г. – 30.09.2017г.“.
Драганка Йорданова – Председател на комисията по ТСУ – „Комисията по ТСУ с 3
гласа „ЗА“ приема разходите за командировките на Кмета на общината за периода
01.07.2017г. – 30.09.2017г.“.
Боряна Бойчева – Председател на Социалната комисия – „Социалната комисия с 4
гласа „ЗА“ също приема разходите за командировките на Кмета на общината за
периода 01.07.2017г. – 30.09.2017г.“.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Колеги, имате думата! Ако няма
мнения и коментари по внесеното предложение 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“
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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 № 457
На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.4 от Наредбата
за командировките в страната, Общински съвет Каспичан одобрява разходите за
командировки на Милена Николова Недева – Кмет на Община Каспичан, за периода
01.07.2017 г. – 30.09.2017 г., както следва:
№
по
ред

Период

Направление

Цел

Дневни
разходи

За
нощувка

Обща
Сума
(лв.)

трето тримесечие 2017
1.

18.07.2017г.

гр.Шабла

3

08.08.2017-09.08.2017 г.

гр.София

Посещение на община
Шабла
Постоянна комисия по
местно самоуправление
и регионално развитие
към НСОРБ
ДФЗ, МО, НСОРБ

2

01.08.2017г.-02.08.2017г.

гр.Поморие

4

30.08.2017-31.08.2017 г.

гр.София

МС,ДФЗ,АПИ,МРРБ

20

0

20.00

5.

09.09.2017г.- 11.09.2017г.

гр.Велинград и
гр. София

Посетих община
Велинград, гр. София –
МИ, НСОРБ, ДФЗ, НС
Посетих НС

60

90

150.00

20

0

20.00

40

72.60

112.60

6.

13.09.2017 – 14.09.2017 г

гр.София

7.

18.09.2017 – 19.09.2017

гр.София

МК, МОСВ, АПИ,
НКЖИ, МРРБ

10

10.00

40

60

100.00

20

0

20.00

О Б Щ О за трето
тримесечие 2017 г.

432.60

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
УТВЪРЖДАВАНЕ НА РАЗХОДИТЕ ЗА КОМАНДИРОВКИТЕ НА
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ПЕРИОДА 01.07.2017Г. – 30.09.2017г.
Отношение взеха:
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Колеги, преминаваме към точка
5 от дневния ред Предложение с вх. № 309 от 16.10.2017 година, относно утвърждаване
на разходите за командировките на Председателя на Общински съвет за периода
01.07.2017г. – 30.09.2017г. Да чуем становището на комисиите!“.
Николай Николов – Председател на Икономическата комисия – „Икономическата
комисия с 3 гласа „ЗА“ приема разходите за командировките на Председателя на
Общински съвет за периода 01.07.2017г. – 30.09.2017г.“.
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Драганка Йорданова – Председател на комисията по ТСУ – „Комисията по ТСУ с 3
гласа „ЗА“ приема разходите за командировките на Председателя на Общински съвет
за периода 01.07.2017г. – 30.09.2017г.“.
Боряна Бойчева – Председател на Социалната комисия – „Социалната комисия с 4
гласа „ЗА“ също приема разходите за командировките на Кмета на общината за
периода 01.07.2017г. – 30.09.2017г.“.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Колеги, имате думата! Ако няма
мнения и коментари по внесеното предложение 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 № 458
На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.4 от Наредбата за
командировките в страната, Общински съвет Каспичан одобрява разходите за
командировки на Анелия Руменова Ангелова – председател на ОбС Каспичан, за
периода 01.07.2017г. – 30.09.2017 г., както следва:
№
по
ред
1.

Период

15.09.2017 г.

Направление

гр. Силистра

Цел
Участие
в
провежданет
о
на
тържествен
и
мероприятия
в общината

Дневни
разходи

10

За
нощувка

0

Сума
(лв.)

10.00

9

ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ТЕКУЩИ ДОКЛАДНИ
ПО ТОЧКА 6.1. 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
6.1. от дневния ред Предложение с вх. № 300 от 16.10.2017 година, относно приемане
на решение за отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска
собственост.Г-н Николов, имате думата!“.
Николай Николов – Председател на Икономическата комисия – „Икономическата
комисия с 3 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 3
гласа „ЗА“ и 1 глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ също приема решение за отдаване под наем на
недвижим имот – публична общинска собственост“.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Колеги, имате думата!“
Драганка Йорданова – Председател на комисията по ТСУ – „Правя предложение за
намаляване на срока за отдаване под наем на 5 години“.
Николай Николов – Председател на Икономическата комисия – „В проекта на решение
е написано помещения с предназначение за производствена дейност, тук става въпрос
за производство на закуски. Производствена дейност е много широко понятие. Смятам,
че трябва да е ясно за какво става въпрос“.
Милена Недева – Кмет на община Каспичан – „Вие може да го конкретизирате в
проекта на решение“.
Николай Николов – Председател на Икономическата комисия- „Предлагам допълнение
в проекта на решение в т.2 “помещения за производствена дейност за тестени изделия“
Мартин Леков – съветник – „Искам, да попитам какво се промени от преди две години,
когато докладната за това помещение се отнасяше да отдаване под наем за
производство на керамични изделия?“.
Милена Недева – Кмет на община Каспичан – „Защото щеше да има замърсяване“.
Боряна Бойчева – Председател на Социалната комисия – „Не можеш да сравниш двете
производства,едното е със замърсяващ околната среда ефект“.
Милена Недева – Кмет на община Каспичан – „Искам само да допълня, че за това
помещение имаше интерес от Нуридин, да бъде закупено, но това е публична общинска
собственост и не може, да бъде продадено. Ако след 3 години започне проекта на
пазара договора ще бъде прекратен“.
Николай Николов – Председател на Икономическата комисия – „Този човек ще
направи инвестиции и ако след 3 години го изгоним, той ще остане излъган“.
Магдалена Боева – съветник – Щом подава заявление инвеститора сигурно е запознат,
че предстои проект за пазара“.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „ Предложенията са две едното е
за намаляване на срока за отдаване под наем на 5 години в т.3 и допълнение на текста в
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т.2 “помещения за производствена дейност за тестени изделия“. Ако няма други
изказвания предлагам, да преминем към гласуване на първото предложение
помещението да бъде отдадено за срок от 5 години“.
От общо гласували 13 съветника с 7 гласа „ЗА“ без „ПРОТИВ“ и 6 гласа
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Общински съвет - Каспичан приема в т.3 срока за
сключване на договора да бъде за 5 години.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „ Имаме и второ постъпило
предложение за допълнение в т.2 от проекта на решение помещения за производствена
дейност на тестени изделия“.
От общо гласували 13 съветника с 13 гласа „ЗА“ без „ПРОТИВ“ и без
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Общински съвет - Каспичан приема допълнение в текста на
т.2 от решението „помещения за производствена дейност на тестени изделия“.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Колеги, предлагам да преминем
към поименно гласуване на проекта на решение с направените промени и допълнения в
т.2 и т.3.
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 № 459
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, Общински съвет - Каспичан
приема решение за отдаване под наем на сграда със застроена площ от 75.00
квадратни метра – публична общинска собственост, с идентификатор
36587.502.1154.1 по кадастралната карта на град Каспичан, разположена в поземлен
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имот с идентификатор 36587.502.1154, за който е отреден Урегулиран поземлен
имот (УПИ) І-„Кооперативен пазар” в квартал 10 по регулационния план на града. За
имота е съставен Акт за публична общинска собственост № 263 /05.04.2000 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 1.60 лева за 1 кв.м., с предназначение за „помещения за
производствена дейност на тестени изделия” или 75.00 кв.м. х 1.60 лв./кв.м. =
120.00 лева /сто и двадесет лева/ 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 6.2. 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
6.2. от дневния ред Предложение с вх. № 301 от 16.10.2017 година, относно приемане
на решение за отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска
собственост.Г-н Николов, имате думата!“.
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. Като на нашата комисия беше направено предложение срока на
договора, да бъде за 5 години“.
Боряна Бойчева – Председател на Социалната комисия – „Социалната комисия с 4
гласа „ЗА“ също приема решение за отдаване под наем на недвижим имот – публична
общинска собственост“.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Колеги, имате думата!
Боряна Бойчева – Председател на Социалната комисия – „Искам само да кажа, че клуба
се е доказал на национално, регионално и местно ниво и считам, че отдаването на този
имот е целесъобразно, включително и срока на договора за 10 години“.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „ Постъпи предложение от г-жа
Йорданова относно намаляване на срока на договора на 5 години.Предлагам да
гласуваме предложението !“.
От общо гласували 13 съветника с 4 гласа „ЗА“, 1 глас „ПРОТИВ“ и 8 гласа
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Общински съвет - Каспичан не приема срока за сключване
на договора да бъде за 5 години.
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Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Ако няма други мнения и
коментари по внесеното предложение предлагам да преминем към поименно гласуване
на проекта на решение в първоначалния му вид“.
Анелия Руменова Ангелова - „ЗА“
Борислав Дочев Йорданов – „ЗА“
Боряна Андреева Бойчева – „ЗА“
Георги Димитров Георгиев – „ЗА“
Драганка Славкова Йорданова – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“
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 12 гласа „ЗА“ без „ПРОТИВ“ и 1
глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Общински съвет - Каспичан прие следното:
РЕШЕНИЕ № 460
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, Общински
съвет - Каспичан приема решение за отдаване под наем на част от сграда –
публична общинска собственост, с административен адрес: гр. Каспичан, ул.
„Мадарски конник” № 95, актувана с Акт за публична общинска собственост
№ 43 / 17.12.1997 година, с обща площ от 70 квадратни метра, включваща
следните помещения: стая № 1 – 15 кв.м.; стая № 2 – 30 кв.м.; стая №3 – 16
кв.м.; стая № 4 – 9 кв.м., разположени на първия етаж в сградата.
2. Отдаването под наем да се извърши чрез публично оповестен конкурс,
проведен по реда на Наредбата за организиране и провеждане на търгове и
конкурси за разпореждане и отдаване под наем на общинско имущество, при
първоначална месечна наемна цена за първа зона в размер на 0.50 лева без ДДС
за 1 квадратен метър за „помещение за НПО с общественополезна
дейност”.
3. Общински съвет – Каспичан определя следните конкурсни условия:
 До участие в конкурса да бъдат допуснати юридически лица, представляващи
сдружения с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна
дейност, регистрирани със седалище и адрес на управление в гр. Каспичан;
 Предоставените помещения да се използват за спортен клуб, с цел подготовка
и организиране на спортни мероприятия, свързани с развитието на ученическия
и масовия спорт в община Каспичан;
 Кандидатите за участие да представят доказателства за получени отличия и
награди от международни, национални и регионални спортни прояви.
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4. Общински съвет – Каспичан определя срока на сключения договор на 10 (десет)
години, считан от датата на подписването му.
ПО ТОЧКА 6.3. 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
6.3. от дневния ред Предложение с вх. № 302 от 16.10.2017 година, относно приемане
на решение за отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска
собственост.Г-н Николов, имате думата!“.
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 4
гласа „ЗА“ също приема решение за отдаване под наем на недвижим имот – публична
общинска собственост“.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Колеги, имате думата!
Янка Ненова-общински съветник- Искам да попитам дали ще се запази първоначалното
предназначение на помещението за автобусна спирка,разговаряно ли е с лицето и ще
има ли проблем хората там да изчакват автобуса.
Милена Недева- Кмет на община Каспичан -„Изразено е положително становище от
кмета на град Плиска, така че не се очертава проблем да се извършват и двете
дейности“.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет -Ако няма мнения и коментари по
внесеното предложение 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 – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“
Марияна Красенова Антонова – „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 13 съветника с 12 гласа „ЗА“ без „ПРОТИВ“ и 1
глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Общински съвет - Каспичан прие следното:
РЕШЕНИЕ № 461
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, Общински съвет - Каспичан
приема решение за отдаване под наем на сграда /временна постройка/ със застроена
площ от 18.00 квадратни метра, разположена в имот – публична общинска
собственост,
за който е отреден Урегулиран поземлен имот (УПИ) І„Общ.НС,здравен дом,читалище,битов комбинат и др.“
в квартал 39 по
регулационния план на град Плиска, община Каспичан.
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 1.00 лева за 1 кв.м., с предназначение за „занаятчийски
услуги” или 18.00 кв.м. х 1.00 лв./кв.м. = 18.00 лева /осемнадесет лева/ 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 6.4. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
КАНДИДАТСТВАНЕ НА РСУО ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ДИРЕКТНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА
БФП ПО ПРИОРИТЕТНА ОС 2 „ОТПАДЪЦИ“ НА ОПОС 2014-2020
Отношение взеха:
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Колеги, преминаваме към точка
6.4. от дневния ред Предложение с вх. № 303 от 16.10.2017 година, относно
кандидатстване на РСУО по процедура за директно предоставяне на БФП по
приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на ОПОС 2014-2020. Давам думата на Председателите на
комисиите! Г- н Николов, имате думата!“
Николай Николов – Председател на Икономическата комисия – „Икономическата
комисия с 5 гласа „ЗА“ приема кандидатстване на РСУО по процедура за директно
предоставяне на БФП по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на ОПОС 2014-2020“.
Драганка Йорданова – Председател на комисията по ТСУ – „Комисията по ТСУ с 3
гласа „ЗА“ приема кандидатстване на РСУО по процедура за директно предоставяне на
БФП по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на ОПОС 2014-2020“.
Боряна Бойчева – Председател на Социалната комисия – „Социалната комисия с 4
гласа „ЗА“ също приема кандидатстване на РСУО по процедура за директно
предоставяне на БФП по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на ОПОС 2014-2020“.
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Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Колеги, имате думата! Ако няма
мнения и коментари по внесеното предложение 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 13 съветника с 13 гласа „ЗА“ без „ПРОТИВ“ и
без „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Общински съвет - Каспичан прие следното:
РЕШЕНИЕ № 462
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с чл. 31, ал. 1, т.1 и т. 2
от Закона за управление на отпадъците, Общински съвет – Каспичан:
1.Дава съгласие община Каспичан да кандидатства с едно общо проектно
предложение "Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и на
инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на територията на
РСУО Шумен" с общините Шумен, Велики Преслав, Смядово, Хитрино, Нови пазар,
Каолиново и Венец по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ по процедура BG16M10P002-2.006 - „Втора комбинирана
процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на
инсталации за предварително третиране на битови отпадъци”, Приоритетна ос
„Отпадъци" по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.
2. Дава съгласие община Шумен да е водеща община, а общините Каспичан,
Велики Преслав, Смядово, Хитрино, Нови пазар, Каолиново и Венец да са общини
партньори във връзка с подготовката оценката и изпълнението на проектно
предложение "Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и на
инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на територията на
РСУО Шумен".
3. Изградената със средства по проекта инфраструктура, в т.ч. движимо и
недвижимо имущество, да бъде общинска собственост. Собствеността на
инфраструктурата, изградена със средства по процедура BG16M10P002-2.006, в
т.ч. движимо и недвижимо имущество, и на съпътстващата инфраструктура да не
бъде прехвърляна на трети лица най-малко в продължение на 5 (пет) години от
окончателното плащане на средствата по проекта.
4. Поема ангажимент община Каспичан да не се присъединява към друго
регионално сдружение за управление на отпадъците за срока на изпълнение на
проекта и най-малко за срок от 5 (пет) години след окончателното плащане на
средствата за проекта по ОПОС 2014-2020 г. процедура BG16M10P002-2.006 „Втора комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи
инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци”.
5. Поема ангажимент за дялово прехвърляне на собствеността на
изградената инфраструктура (инсталация за компостиране и инсталации за
предварително третиране), преди въвеждането и в експлоатацията на общините
участващи в РСУО – Шумен.
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6. Дава съгласие и поема ангажимент изградената довеждаща
инфраструктура за съответните инсталации, намиращи се на територията на
община Шумен да е единствено нейна собственост.
7. Поема ангажимент да експлоатира активите, изградени по проекта, при
спазване на законодателството за държавните помощи в областта на услугите от
общ икономически интерес (УОИИ).
8. Дава съгласие Община Каспичан да предостави част от натрупаните по
нейната партида отчисления по чл. 64, ал. 4 от ЗУО в РИОСВ – Шумен за покриване
на съответния дял от разходите по подготовката на проектното предложение за
кандидатстване по Приоритетна ос 2 „Отпадъци” по „Комбинирана процедура за
проектиране на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително
третиране на битови отпадъци“.
9. Във връзка с взети Решение №350 / 26.01.2017 г. и Решение № 365/22.02.2017
г., Общински съвет – Каспичан одобрява споразумението за партньорство с
променени единствено номера и името на процедурата, както следва
„BG16M1OP002-2.006 – Втора комбинирана процедура за проектиране и изграждане
на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на
битови отпадъци“.
10. Възлага на Кмета на Община Каспичан, да предприеме всички необходими
правни и фактически действия, за кандидатстването на общината, съвместно с
общините от РСУО по процедура за набиране на проектни предложения
BG16M10P002-2.006 по Приоритетна Ос 2 на ОПОС 2014-2020 г., както и да
подпише и изпълнява съвместно с Партньорите по проекта АДБФП след
одобрението за финансиране.
ПО ТОЧКА 6.5. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЧАСТ ОТ НАТРУПАНИТЕ СРЕДСТВА
ОТ ОТЧИСЛЕНИЯТА ЗА ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЦИ ПО ЧЛ. 20 ОТ НАРЕДБА
№ 7 ОТ 19.12.2013 Г. ЗА РЕДА И НАЧИНА ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ И ОПРЕДЕЛЯНЕ
РАЗМЕРА НА ОБЕЗПЕЧЕНИЯТА И ОТЧИСЛЕНИЯТА, ИЗИСКВАНИ ПРИ
ДЕПОНИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ, КАКТО И ОТ ДРУГИ ИЗТОЧНИЦИ ЗА
ПОКРИВАНЕ НА РАЗХОДИ ПО ПРОЕКТ: "ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА
КОМПОСТИРАЩА ИНСТАЛАЦИЯ И НА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНО
ТРЕТИРАНЕ НА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РСУО
ШУМЕН", ПРИ КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА
ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА“ 2014 –
2020 Г., ПРОЦЕДУРА ЗА НАБИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО
BG16M10P002-2.006 - „ВТОРА КОМБИНИРАНА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОЕКТИРАНЕ И
ИЗГРАЖДАНЕ НА КОМПОСТИРАЩИ ИНСТАЛАЦИИ И НА ИНСТАЛАЦИИ ЗА
ПРЕДВАРИТЕЛНО ТРЕТИРАНЕ НА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ”
Отношение взеха:
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Колеги, преминаваме към точка
6.5. от дневния ред Предложение с вх. № 304 от 16.10.2017 година, относно даване на
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съгласие за ползване на част от натрупаните средства от отчисленията за обезвреждане
на отпадъци по чл. 20 от Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и
определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на
отпадъци, както и от други източници за покриване на разходи по проект:
"Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и на инсталация за
предварително третиране на битови отпадъци на територията на РСУО Шумен",
при кандидатстване за получаване на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна
програма „Околна среда“ 2014 – 2020 г., процедура за набиране на проектни
предложения по BG16M10P002-2.006 - „Втора комбинирана процедура за проектиране
и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително
третиране на битови отпадъци”. Г- н Николов, имате думата!“.
Николай Николов – Председател на Икономическата комисия – „Икономическата
комисия с 5 гласа „ЗА“ дава съгласие за ползване на част от натрупаните средства от
отчисленията за обезвреждане на отпадъци по чл. 20 от Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за
реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията,
изисквани при депониране на отпадъци, както и от други източници за покриване на
разходи по проект: "Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и на
инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на територията на
РСУО Шумен", при кандидатстване за получаване на безвъзмездна финансова помощ
по Оперативна програма „Околна среда“ 2014 – 2020 г., процедура за набиране на
проектни предложения по BG16M10P002-2.006 - „Втора комбинирана процедура за
проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за
предварително третиране на битови отпадъци”.
Драганка Йорданова – Председател на комисията по ТСУ – „Комисията по ТСУ с 3
гласа „ЗА“ дава съгласие за ползване на част от натрупаните средства от отчисленията
за обезвреждане на отпадъци по чл. 20 от Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за реда и начина
за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при
депониране на отпадъци, както и от други източници за покриване на разходи по
проект: "Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и на
инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на територията на
РСУО Шумен", при кандидатстване за получаване на безвъзмездна финансова помощ
по Оперативна програма „Околна среда“ 2014 – 2020 г., процедура за набиране на
проектни предложения по BG16M10P002-2.006 - „Втора комбинирана процедура за
проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за
предварително третиране на битови отпадъци”.
Боряна Бойчева – Председател на Социалната комисия – „Социалната комисия с 4
гласа „ЗА“ дава съгласие за ползване на част от натрупаните средства от отчисленията
за обезвреждане на отпадъци по чл. 20 от Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за реда и начина
за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при
депониране на отпадъци, както и от други източници за покриване на разходи по
проект: "Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и на
инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на територията на
РСУО Шумен", при кандидатстване за получаване на безвъзмездна финансова помощ
по Оперативна програма „Околна среда“ 2014 – 2020 г., процедура за набиране на
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проектни предложения по BG16M10P002-2.006 - „Втора комбинирана процедура за
проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за
предварително третиране на битови отпадъци”.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Колеги, имате думата! Ако няма
мнения и коментари по внесеното предложение 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 13 съветника с 13 гласа „ЗА“ без „ПРОТИВ“ и
без „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Общински съвет - Каспичан прие следното:
РЕШЕНИЕ № 463
1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с чл. 64 от Закона за
Управление на отпадъците, Общински съвет – Каспичан дава съгласие необходимия
финансов ресурс за:
- покриване на първоначалните допустими разходи за извършване на
разплащания към изпълнители по проект: "Проектиране и изграждане на
компостираща инсталация и на инсталация за предварително третиране на битови
отпадъци на територията на РСУО Шумен", по процедура BG16M10P002-2.006 „Втора комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи
инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци”,
финансирана от Приоритетна ос 2 Отпадъци, към оперативна програма „Околна
среда“ 2014 – 2020 г., преди средствата да бъдат възстановени от програмата и
за
- покриване, на допустими разходи по проекта, които няма да бъдат
финансирани по ОПОС 2014-2020 г., вкл. собствения принос,
да са за сметка на отчисления по чл. 20 от Наредба № 7 за реда и начина за
изчисляване и определяне на размера на обезпеченията и отчисленията, изискани при
депониране на отпадъци (обн. ДВ. бр. 111 от 27 декември 2013 г., изм. и доп. ДВ. бр.7
от 20 януари 2017 г.);
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет – Каспичан дава
съгласие необходимият финансов ресурс за покриване, при възникнала необходимост,
на недопустимите разходи, присъщи и необходими за изпълнението на проекта и
ДДС да бъдат финансирани чрез:
-Договор за безлихвен заем от Предприятието за управление на дейностите по
опазване на околната среда (ПУДООС).
ПО ТОЧКА 6.6. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ
Отношение взеха:
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Колеги, преминаваме към
точка 6.6. от дневния ред Предложение с вх. № 306 от 16.10.2017 година, относно
разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване. Да чуем становището на
комисиите!“.
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Николай Николов – Председател на Икономическата комисия – „Икономическата
комисия с 5 гласа „ЗА“ дава разрешение за изработване на ПУП – План за
застрояване“.
Драганка Йорданова – Председател на комисията по ТСУ – „Комисията по ТСУ с 3
гласа „ЗА“ дава разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване с едно
предложение, да бъдат изписани пълните наименования на съкращенията в проекта на
решението“.
Боряна Бойчева – Председател на Социалната комисия – „Социалната комисия с 4
гласа „ЗА“ дава разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване“.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Колеги, имаме постъпило
предложение от г-жа Йорданова за допълнение в проекта на решение и пълно
изписване на показателите!
От общо гласували 13 съветника с 13 гласа „ЗА“, без „ПРОТИВ“ и без
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Общински съвет - Каспичан приема в проекта на решението
да бъдат изписани пълните наименования на съкращенията.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Предлагам да преминем към
гласуване на проекта на решение с направените допълнения в изписването на
устройствените показатели,а именно Плътност на застрояване – до 80%, Коефициент
на интензивност на застрояване – до 2.5, Максимална височина на застрояване - 10м.
и Плътност Озеленяване – 20% мин.
На основание чл.21, ал.1, т.11 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 № 464
На основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а ал.1 от ЗУТ,
Общински съвет Каспичан разрешава изработване на ПУП – План за застрояване за
част от поземлен имот № 070241, целия с площ от 9846 м2, с начин на трайно
ползване „пасище, мера“, в местността „Под селото“ по картата за възстановена
собственост на село Каспичан, като устройствената зона на частта от имота от
3000 кв.м. се определи Пп (предимно производствена) с предназначение „Воден басейн
за капково напояване на лозови масиви за десертно и винено грозде“, със следните
устройствени показатели: Плътност на застрояване – до 80%, Коефициент на
интензивност на застрояване – до 2.5, Максимална височина на застрояване - 10м. и
Плътност Озеленяване – 20% мин.
7. Питания и отговори
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Колеги, по т.7 имате ли
някакви въпроси, мнения и коментари по питанията,които огласих при приемане на
дневния ред или всичко беше изяснено на комисиите?“.
Николай Николов – Председател на Икономическата комисия – „Не нямаме, нещата
бяха уточнени на комисиите“.
7.1. Питане с вх. № 292/ 11.10.2017г. от общински съветници, относно публикувано
обявление за публично състезание по реда на ЗОП.
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7.2. Анализ за приходите и разходите във функция «Здравеопазване» към 30.09.2017г.
и прогноза за същите към 31.12.2017г.
7.3. Справка за получените и изразходени суми от дарения за периода 01.01. –
30.09.2017г. в община Каспичан и второстепенните разпоредители.
7.4. Информация за неразплатени задължения на Община Каспичан за данък
недвижими имоти и такса битови отпадъци от минали години.

Заседанието на Общински съвет Каспичан бе закрито от неговия
Председател в 15.30 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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