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

ПРОТОКОЛ № 33
Днес 26.07.2017г. от 14.00 часа в Заседателната зала на Община Каспичан на
основание чл.23,ал.4,т.1 от ЗМСМА се проведе тридесет и трето, редовно, открито
заседание на Общински съвет - Каспичан.
На заседанието присъстваха 10 съветника, съгласно приложения списък.
Отсъстват общинските съветници Мартин Борисов Леков, Магдалена Боянова Боева –
Тодорова и Зелиха Тургай Марем.
Освен общинските съветници на заседанието присъстваха още:
Милена Недева – Кмет на Община Каспичан, Виолета Троянова – Секретар на Община
Каспичан, Дарина Атанасова
- Директор
Д „ОА“,
Кметове на населени
места,служители на общинска администрация и граждани на община Каспичан.
Заседанието на Общински съвет има кворум за вземане на решения.
Анелия Ангелова – Председател на ОбС – „Колеги, преди да преминем към гласуване
на дневния ред , предлагам към него да включим Предложение №233 от 24.07.2017г.,
като точка 10.4 от дневния ред, по повод постъпил Административен протест за
изменение и допълнение в Наредбата за поддържане и опазване на обществения
ред в община 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. Приемане на Наредба за условията и реда за организиране на почасови, съботно –
неделни и сезонни дейности, като допълнителна услуга по отглеждане на децата в
детските градини на територията на община Каспичан.
Докладва: Кмета на Община Каспичан
2. Приемане на Общинска Стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и
учениците в община Каспичан /2017-2019/
Докладва: Кмета на Община Каспичан
3. Актуализация на разчетите на капиталови разходи и бюджет 2017г.
Докладва: Кмета на Община Каспичан
4. Информация, относно всички настоящи проекти, проекти в действие, проекти в
устойчивост и подготовка на бъдещи такива по новия програмен период и усвоените
средства по програмите на ЕС.
Докладва: Кмета на Община Каспичан
5. Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет – Каспичан за периода
01.01.2017г. – 30.06.2017г.
Докладва: Кмета на Община Каспичан
6. Отчет относно получени жалби, сигнали и предложения от граждани и институции в
общинска администрация Каспичан за периода 01.01.2017г. – 30.06.2017г.
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Докладва: Кмета на Община Каспичан
7. Отчет за дейността на Общински съвет Каспичан и неговите комисии за периода
01.01.2017г. – 30.06.2017г.
Докладва: Председателя на ОбС Каспичан
8. Отчет за извършените от община Каспичан разпоредителни сделки с общинско
имущество през първото шестмесечие на 2017 година.
Докладва: Кмета на Община Каспичан
9. Подписване на споразумение за приятелство и сътрудничество между град Плиска и
с.Мала Перещепина, Полтавска област, Украйна.
Докладва: Председателя на ОбС Каспичан
10. Текущи докладни
10.1. Предложение № 224 /17.07.2017г. от Милена Николова Недева – Кмет на Община
Каспичан,относно приемане на решение за предоставяне на общински имот за
безвъзмездно управление на основание чл.12, ал.3 от Закона за общинската
собственост.
10.2. Предложение № 225 /17.07.2017г. от Милена Николова Недева – Кмет на Община
Каспичан,относно приемане на решение за отдаване под наем на имот – публична
общинска собственост на основание чл.11 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество.
10.3. Предложение № 226 /17.07.2017г. от Милена Николова Недева – Кмет на Община
Каспичан,относно определяне на средищни училища на територията на община
Каспичан за учебната 2017/2018 година.
10.4. Предложение № 233/24.07.2017г. от Анелия Руменова Ангелова, относно
обсъждане и приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за
поддържане и опазване на обществения ред в община Каспичан, приета с Решение №
219 по Протокол № 12/12.02.2012г.
Предложения от Председателя дневен ред бе приет от присъстващите 10
общински съветника с 10 гласа „ЗА“,без „ПРОТИВ“ и без „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“.
ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА
ПОЧАСОВИ, СЪБОТНО – НЕДЕЛНИ И СЕЗОННИ ДЕЙНОСТИ, КАТО
ДОПЪЛНИТЕЛНА УСЛУГА ПО ОТГЛЕЖДАНЕ НА ДЕЦАТА В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ
НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАСПИЧАН
Отношение взеха:
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Колеги, преминаваме към точка
1 от дневния ред Предложение с вх. № 231 от 21.07.2017 година, относно приемане на
Наредба за условията и реда за организиране на почасови, съботно – неделни и сезонни
дейности, като допълнителна услуга по отглеждане на децата в детските градини на
територията на община Каспичан. И трите комисии се запознаха с внесеното
предложение, да чуем тяхното становище! Г-н Николов, имате думата!’’
Николай Николов – Председател на Икономическата комисия – „Икономическата
комисия с 5 гласа „ЗА“ приема Наредба за условията и реда за организиране на
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почасови, съботно – неделни и сезонни дейности, като допълнителна услуга по
отглеждане на децата в детските градини на територията на община Каспичан“
Драганка Йорданова – Председател на комисията по ТСУ – „Комисията по ТСУ с 3
гласа „ЗА“ приема Наредба за условията и реда за организиране на почасови, съботно –
неделни и сезонни дейности, като допълнителна услуга по отглеждане на децата в
детските градини на територията на община Каспичан.“
Боряна Бойчева – Председател на Социалната комисия – „Социалната комисия с 4
гласа „ЗА“ също приема Наредба за условията и реда за организиране на почасови,
съботно – неделни и сезонни дейности, като допълнителна услуга по отглеждане на
децата в детските градини на територията на община Каспичан.“
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „ Колеги, имате думата за
мнения, изказвания и коментари по внесеното предложение!“.
Борислав Йорданов – съветник – „Според мен тази Наредба няма да е доста атрактивна
за родителите. Може би за големите градове да, но за малки населени места едва ли“.
Николай Николов – Председател на Икономическата комисия – „Аз и снощи го казах,
за мен не стана ясно каква цел си поставяме с тази Наредба? Според мен това
тълкование в Наредбата от ръководството на общината и на детската градина е грешно,
защото записването в училище не означава постъпване.Децата са отписани от детската
градина,а не са постъпили в първи клас“.
Милена Недева – Кмет на Община Каспичан – „Целта на тази Наредба е да предостави
допълнителна възможност на родителите за обгрижването на децата през летния сезон.
Редно е това да бъде регламентирано“.
Николай Николов – Председател на Икономическата комисия – „Това, което се случи
тази година децата бяха изписани от детската градина, защото са записани в училище и
не могат да посещават детска градина. Защо не я приехме миналата година, при
положение ,че законът влезе в сила от 01.08.2016г?“.
Милена Недева – Кмет на Община Каспичан – „В нашата област няма община, която да
има приета такава Наредба. А на въпроса защо не сме я приели по-рано, може би
защото сме нямали възможност, но тази услуга е съществувала в детската градина“.
Боряна Бойчева – Председател на Социалната комисия – „ Тази Наредба не е приета порано, защото не са излезли всички Стандарти, затова ние нямаме такава Наредба,
нещата се случват поетапно. Приема на децата в училище започва от 01.06 и
продължава цяло лято до 01.09.“
Николай Николов – Председател на Икономическата комисия – „Само да уточним, че
записването и постъпването са две различни неща“.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „ Ако няма други предложения,
мнения и коментари по предложението предлагам да преминем към гласуване на
проекта на решение“.
На основание чл.21,ал.2 във връзка с чл.17, ал.1, т.3 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация от общо гласували 10 съветника с 8 гласа
„ЗА“ без „ПРОТИВ“ и 2 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Общински съвет - Каспичан
прие следното:
РЕШЕНИЕ № 425
На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.17, ал.1, т.3 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.68, ал.1 от Закона за
предучилищното и училищното образование, при спазване изискванията на чл.26 и
чл.28 от Закона за нормативните актове и чл.76, ал.3, чл.77, чл.78, ал.3 от
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Административно – процесуалния кодекс, Общински съвет – Каспичан приема
Наредба за условията и реда за организиране на почасови, съботно-неделни и сезонни
дейности, като допълнителна услуга по отглеждане на децата в детските градини на
територията на община Каспичан.
ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ПРИЕМАНЕ НА ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО
РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ОБЩИНА КАСПИЧАН /2017-2019/
Отношение взеха:
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Колеги, преминаваме към точка
2 от дневния ред Предложение с вх. № 227 от 17.07.2017 година, относно приемане на
Общинска Стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в
община Каспичан /2017-2019/.Общинската стратегия се приема на база приета
Областна стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в област
Шумен /2017-2019/. Давам думата на председателите на комисиите!“.
Николай Николов – Председател на Икономическата комисия – „Икономическата
комисия с 5 гласа „ЗА“ приема Общинска Стратегия за подкрепа за личностно
развитие на децата и учениците в община Каспичан /2017-2019/“.
Драганка Йорданова – Председател на комисията по ТСУ – „Комисията по ТСУ с 3
гласа „ЗА“ приема Общинска Стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и
учениците в община Каспичан /2017-2019/“.
Боряна Бойчева – Председател на Социалната комисия – „Социалната комисия с 4
гласа „ЗА“ също приема Общинска Стратегия за подкрепа за личностно развитие на
децата и учениците в община Каспичан /2017-2019/“.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „ Колеги, имате думата за
мнения и коментари по предложението!
Боряна Бойчева – Председател на Социалната комисия – „ На нашата комисия
обсъдихме периода, който обхваща Стратегията,дали е 2017 и 2018г. или периода 20172019 г както е залегнато в Областната стратегия.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „В цялата стратегия ,като
започнем от страница 3 текста трябва да бъде „периода 2017-2019г,като отпадат думите
от,до и включително“.Ако няма други предложения, мнения и коментари по
предложението предлагам да преминем към гласуване на проекта на решение“.
На основание чл.21,ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация от общо гласували 10 съветника с 10 гласа „ЗА“ без „ПРОТИВ“ и
без „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Общински съвет - Каспичан прие следното:
РЕШЕНИЕ № 426
На основание чл.21,ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с чл.197, ал.1 от Закона за предучилищното и
училищно образование, Общински съвет - Каспичан приема Общинска Стратегия за
подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Каспичан /2017 –
2019/.
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ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
АКТУАЛИЗАЦИЯ НА РАЗЧЕТИТЕ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ И БЮДЖЕТ
2017г.
Отношение взеха:
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Колеги, преминаваме към точка
3 от дневния ред Предложение с вх. № 219 от 17.07.2017 година, относно актуализация
на разчетите на капиталови разходи и бюджет 2017г. Г- н Николов, имате думата!“.
Николай Николов – Председател на Икономическата комисия – „Икономическата
комисия с 5 гласа „ЗА“ приема актуализация на разчетите на капиталови разходи и
бюджет 2017г.“.
Драганка Йорданова – Председател на комисията по ТСУ – „Комисията по ТСУ с 3
гласа „ЗА“ приема актуализация на разчетите на капиталови разходи и бюджет 2017г.“.
Боряна Бойчева – Председател на Социалната комисия – „Социалната комисия с 4
гласа „ЗА“ също приема актуализация на разчетите на капиталови разходи и бюджет
2017г.“.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „ Колеги, имате думата! Ако
няма предложения, мнения и коментари по предложението 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“
Марияна Красенова Антонова – „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 10 съветника с 10 гласа „ЗА“ без „ПРОТИВ“ и
без „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Общински съвет - Каспичан прие следното:
РЕШЕНИЕ № 427
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, изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на Община Каспичан,
Общински съвет Каспичан:
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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 г. (Приложение № 1)
2. Извършва промени по бюджет 2017 както следва :
Параграф

Усилва

Намалява

ПРИХОДИ – МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ
Получени трансфери от държави предприятия
ПУДООС

5 103
64-01

ПРИХОДИ – ЕВРОПЕЙСКИ СРЕДСТВА
Получени трансфери от европейския съюз

63-01

ВСИЧКО ПРИХОДИ

360
5463

РАЗХОДИ – ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ
Дейност 322 – Неспециализирани училища

Придобиване на програмни продукти

53-09

360

РАЗХОДИ – МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

Дейност 122- Общинска администрация

Придобиване на други НДА (Проекти)

53-09

-3 252

Дейност 619 – БКС

Инфраструктурни обекти

( Изграждане на паметник в с.Върбяне )

52-06

2 000

52-06

5 103

Дейност 629 – Други дейности по опазване на околната среда
Инфраструктурни обекти ( Рекултивация на общинско депо за битови
отпадъци )

Дейност 714 –Спортни бази

6

Текущ ремонт ( кметство с. Върбяне )

10-30

-2 000

Дейност 832 –Общински пътища
Основен ремонт (Общински път SHU 2081/SHU 1080/Каспичан – ЖП
гара Каспичан-Могила-/III – 2082/)

51-00

3 252

РАЗХОДИ ДОФИНАНСИРАНЕ
Дейност 738 – Читалища
-26 000
Основен ремонт (НЧ с. Марково)

51-00
26 000

Капиталов трансфер (НЧ с. Марково)

55-03
-20 000

Основен ремонт (НЧ с. Върбяне)

51-00
20 000

Капиталов трансфер (НЧ с.Върбяне )

55-03

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ИНФОРМАЦИЯ, ОТНОСНО ВСИЧКИ НАСТОЯЩИ ПРОЕКТИ, ПРОЕКТИ В
ДЕЙСТВИЕ, ПРОЕКТИ В УСТОЙЧИВОСТ И ПОДГОТОВКА НА БЪДЕЩИ ТАКИВА
ПО НОВИЯ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД И УСВОЕНИТЕ СРЕДСТВА ПО ПРОГРАМИТЕ
НА ЕС
Отношение взеха:
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Колеги, преминаваме към точка
4 от дневния ред Предложение с вх. № 220 от 17.07.2017 година, относно информация
за всички настоящи проекти, проекти в действие, проекти в устойчивост и подготовка
на бъдещи такива по новия програмен период и усвоените средства по програмите на
ЕС. Информацията ни е предоставена в изпълнение на плана за дейността на общински
съвет Каспичан. Г- н Николов, имате думата!“.
Николай Николов – Председател на Икономическата комисия – „Икономическата
комисия с 5 гласа „ЗА“ приема информацията за всички настоящи проекти, проекти в
действие, проекти в устойчивост и подготовка на бъдещи такива по новия програмен
период и усвоените средства по програмите на ЕС“.
Драганка Йорданова – Председател на комисията по ТСУ – „Комисията по ТСУ с 3
гласа „ЗА“ приема информацията за всички настоящи проекти, проекти в действие,
проекти в устойчивост и подготовка на бъдещи такива по новия програмен период и
усвоените средства по програмите на ЕС“.
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Боряна Бойчева – Председател на Социалната комисия – „Социалната комисия с 4
гласа „ЗА“ също приема информацията за всички настоящи проекти, проекти в
действие, проекти в устойчивост и подготовка на бъдещи такива по новия програмен
период и усвоените средства по програмите на ЕС“.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „ Колеги, имате думата!
Янка Ненова – съветник – „В т.12 СУ „П.Волов“ гр.Каспичан по проект има назначено
лице, като охрана и въпроса ми е няма ли възможност и за другите населени места да се
назначат такива хора или те не са поискали?“.
Милена Недева – Кмет на Община Каспичан – „Тази бройка е за лице с увреждане, не
че не са поискали,толкова бройки са ни дали. Такова лице има и в Плиска, ще бъдат
назначени хора по друга програма и в другите училища“.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „ Ако няма други предложения,
мнения и коментари по предложението предлагам да преминем към гласуване на
проекта на решение,като в т.8 от предстоящи проекти се уточниха населените места
град и село Каспичан“.
На основание чл.21,ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация от общо гласували 10 съветника с 10 гласа „ЗА“ без „ПРОТИВ“ и
без „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Общински съвет - Каспичан прие следното:
РЕШЕНИЕ № 428
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Каспичан приема
предоставената информация за изготвените, приети и одобрени проекти и усвоени
средства по Национални и Европейски програми.

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЯТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КАСПИЧАН
ЗА ПЕРИОДА 01.01.2017г. – 30.06.2017г.
Отношение взеха:
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Колеги, преминаваме към точка
5 от дневния ред Предложение с вх. № 221 от 17.07.2017 година, относно Отчет за
изпълнение на решенията на Общински съвет – Каспичан за периода 01.01.2017г. –
30.06.2017г. Да чуем становището на комисиите!“.
Николай Николов – Председател на Икономическата комисия – „Икономическата
комисия с 5 гласа „ЗА“ приема Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет
– Каспичан за периода 01.01.2017г. – 30.06.2017г.“.
Драганка Йорданова – Председател на комисията по ТСУ – „Комисията по ТСУ с 3
гласа „ЗА“ приема Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет – Каспичан
за периода 01.01.2017г. – 30.06.2017г.“.
Боряна Бойчева – Председател на Социалната комисия – „Социалната комисия с 4
гласа „ЗА“ също приема Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет –
Каспичан за периода 01.01.2017г. – 30.06.2017г.“.
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Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „ Колеги, имате думата! Ако
няма предложения, мнения и коментари предлагам да преминем към гласуване на
проекта на решение“.
На основание чл.21,ал.1, т.24 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация от общо гласували 10 съветника с 10 гласа „ЗА“ без „ПРОТИВ“ и
без „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Общински съвет - Каспичан прие следното:
РЕШЕНИЕ № 429
На основание чл.21,ал.1, т.24 и в съответствие с чл.44, ал.1, т.7 от ЗМСМА,
Общински съвет – Каспичан приема отчета за изпълнение решенията на Общински
съвет – Каспичан за периода 01.01.2017г. – 30.06.2017г.

ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТЧЕТ ОТНОСНО ПОЛУЧЕНИ ЖАЛБИ, СИГНАЛИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ
ГРАЖДАНИ И ИНСТИТУЦИИ В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КАСПИЧАН ЗА
ПЕРИОДА 01.01.2017г. – 30.06.2017г.
Отношение взеха:
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Колеги, преминаваме към точка
6 от дневния ред Предложение с вх. № 222 от 17.07.2017 година, относно Отчет
относно получени жалби, сигнали и предложения от граждани и институции в
общинска администрация Каспичан за периода 01.01.2017г. – 30.06.2017г. Г-н Николов,
имате думата!“.
Николай Николов – Председател на Икономическата комисия – „Икономическата
комисия с 5 гласа „ЗА“ приема Отчет относно получени жалби, сигнали и
предложения от граждани и институции в общинска администрация Каспичан за
периода 01.01.2017г. – 30.06.2017г.“.
Драганка Йорданова – Председател на комисията по ТСУ – „Комисията по ТСУ с 3
гласа „ЗА“ приема приема Отчет относно получени жалби, сигнали и предложения от
граждани и институции в общинска администрация Каспичан за периода 01.01.2017г. –
30.06.2017г.“.
Боряна Бойчева – Председател на Социалната комисия – „Социалната комисия с 4
гласа „ЗА“ също приема Отчет относно получени жалби, сигнали и предложения от
граждани и институции в общинска администрация Каспичан за периода 01.01.2017г. –
30.06.2017г.“.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „ Колеги, имате думата! Ако
няма предложения, мнения и коментари по предложението предлагам да преминем
към гласуване на проекта на решение“.
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На основание чл.21,ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация от общо гласували 10 съветника с 10 гласа „ЗА“ без „ПРОТИВ“ и
без „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Общински съвет - Каспичан прие следното:
РЕШЕНИЕ № 430
На основание чл.21,ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Каспичан приема
Отчет относно получени жалби, сигнали и предложения от граждани и институции
в общинска администрация Каспичан за периода 01.01.2017г. – 30.06.2017г.

ПО СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАСПИЧАН И НЕГОВИТЕ
КОМИСИИ ЗА ПЕРИОДА 01.01.2017г. – 30.06.2017г.
Отношение взеха:
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Колеги, преминаваме към точка
7 от дневния ред Предложение с вх. № 228 от 17.07.2017 година, относно Отчет за
дейността на Общински съвет Каспичан и неговите комисии за периода 01.01.2017г. –
30.06.2017г.Докладната е изготвена в изпълнение на Плана за дейността на Общински
съвет Каспичан. Да чуем становището на комисиите!“.
Николай Николов – Председател на Икономическата комисия – „Икономическата
комисия с 5 гласа „ЗА“ приема Отчет за дейността на Общински съвет Каспичан и
неговите комисии за периода 01.01.2017г. – 30.06.2017г.“.
Драганка Йорданова – Председател на комисията по ТСУ – „Комисията по ТСУ с 3
гласа „ЗА“ приема Отчет за дейността на Общински съвет Каспичан и неговите
комисии за периода 01.01.2017г. – 30.06.2017г.“.
Боряна Бойчева – Председател на Социалната комисия – „Социалната комисия с 4
гласа „ЗА“ също приема Отчет за дейността на Общински съвет Каспичан и неговите
комисии за периода 01.01.2017г. – 30.06.2017г.“.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „ Колеги, имате думата! Ако
няма предложения, мнения и коментари по докладната предлагам да преминем към
гласуване на проекта на решение“.
На основание чл.21,ал.2 в съответствие с чл.27, ал.6 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация от общо гласували 10 съветника с 10 гласа
„ЗА“ без „ПРОТИВ“ и без „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Общински съвет - Каспичан прие
следното:
РЕШЕНИЕ № 431
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На основание чл.21,ал.2 в съответствие с чл.27, ал.6 от ЗМСМА, Общински
съвет – Каспичан приема отчета за дейността на Общински съвет – Каспичан и
неговите комисии за периода 01.01.2017г. – 30.06.2017г.
ПО ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТЧЕТ ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ ОТ ОБЩИНА КАСПИЧАН РАЗПОРЕДИТЕЛНИ
СДЕЛКИ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО ПРЕЗ ПЪРВОТО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2017
ГОДИНА
Отношение взеха:
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Колеги, преминаваме към точка
8 от дневния ред Предложение с вх. № 230 от 17.07.2017 година, относно Отчет за
извършените от община Каспичан разпоредителни сделки с общинско имущество през
първото шестмесечие на 2017 година.Извършена е една разпоредителна сделка.Да чуем
становището на комисиите!“.
Николай Николов – Председател на Икономическата комисия – „Икономическата
комисия с 5 гласа „ЗА“ приема Отчет за извършените от община Каспичан
разпоредителни сделки с общинско имущество през първото шестмесечие на 2017
година“.
Драганка Йорданова – Председател на комисията по ТСУ – „Комисията по ТСУ с 3
гласа „ЗА“ приема Отчет за извършените от община Каспичан разпоредителни сделки
с общинско имущество през първото шестмесечие на 2017 година“.
Боряна Бойчева – Председател на Социалната комисия – „Социалната комисия с 4
гласа „ЗА“ също приема Отчет за извършените от община Каспичан разпоредителни
сделки с общинско имущество през първото шестмесечие на 2017 година“.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „ Колеги, имате думата! Ако
няма предложения, мнения и коментари по внесеното предложението предлагам да
преминем към гласуване на проекта на решение“.
На основание чл.21,ал.1,т.24 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация от общо гласували 10 съветника с 10 гласа „ЗА“ без „ПРОТИВ“ и
без „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Общински съвет - Каспичан прие следното:
РЕШЕНИЕ № 432
На основание чл. 21, ал. 1, т. 24 от ЗМСМА, Общински съвет - Каспичан приема
Отчет за извършените разпоредителни сделки с общинско имущество през първото
шестмесечие на 2017 година.
ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ПОДПИСВАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ПРИЯТЕЛСТВО И СЪТРУДНИЧЕСТВО
МЕЖДУ ГРАД ПЛИСКА И С.МАЛАЯ ПЕРЕШЧЕПИНА, ПОЛТАВСКА ОБЛАСТ,
УКРАЙНА
Отношение взеха:
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Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Колеги, преминаваме към точка
9 от дневния ред Предложение с вх. № 229 от 17.07.2017 година, относно подписване
на споразумение за приятелство и сътрудничество между град Плиска и с.Малая
Перешчепина, Полтавска област, Украйна.Споразумението беше изпратено за
одобрение и от ответната страна,върна се преведено на украински с изисквания
относно думите Малая без“я“,Перешчепина ,“ш и ч“ отпадат и се заменят с
„щ“.Отпада и думата „република“,остава само Украйна. Г-н Николов, имате думата!“.
Николай Николов – Председател на Икономическата комисия – „Икономическата
комисия с 5 гласа „ЗА“ приема подписване на споразумение за приятелство и
сътрудничество между град Плиска и с.Мала Перещепина, Полтавска област, Украйна“.
Драганка Йорданова – Председател на комисията по ТСУ – „Комисията по ТСУ с 3
гласа „ЗА“ приема подписване на споразумение за приятелство и сътрудничество
между град Плиска и с.Мала Перещепина, Полтавска област, Украйна“.
Боряна Бойчева – Председател на Социалната комисия – „Социалната комисия с 4
гласа „ЗА“ също приема подписване на споразумение за приятелство и сътрудничество
между град Плиска и с.Мала Перещепина, Полтавска област, Украйна“.
Янка Ненова – съветник – „В началото на Споразумението не трябва ли да бъде
гр.Плиска, община Каспичан ?“.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Споразумението е изготвено на
база одобрено от Общински съвет Каспичан тристранно споразумение между
с.Каспичан,с.Невша и с.Криничное. Може в края на споразумението след датата да се
напише и местоположението на подписването. Колеги,ако няма предложения, мнения
и коментари по предложението 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“
Марияна Красенова Антонова – „ЗА“
Николай Борисов Николов –„ ЗА“
Пламен Георгиев Павлов – „ЗА“
Радослав Георгиев Бакалов – „ЗА“
Янка Христова Ненова – „ЗА“
На основание чл.21,ал.1,т.15 и т.23 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация от общо гласували 10 съветника с 10 гласа „ЗА“ без
„ПРОТИВ“ и без „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Общински съвет - Каспичан прие следното:
РЕШЕНИЕ № 433
1.На основание чл.21, ал.1, т.15 и т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Каспичан
подкрепя бъдещото сътрудничество и побратимяване на град Плиска, община
Каспичан, област Шумен и с.Мала Перещепина, Новосанжарски район, Полтавска
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област, Украйна и одобрява подписване на споразумение за приятелство и
сътрудничество между тях.
2. Общински съвет – Каспичан упълномощава Кмета на град Плиска да
подпише споразумение за приятелство и сътрудничество, съгласно Приложение № 1.
ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ТЕКУЩИ ДОКЛАДНИ
ПО ТОЧКА 10.1. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБЩИНСКИ ИМОТ ЗА
БЕЗВЪЗМЕЗДНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.12, АЛ.3 ОТ ЗАКОНА ЗА
ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ
Отношение взеха:
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Колеги, преминаваме към точка
10.1 от дневния ред Предложение с вх. № 224 от 17.07.2017 година, относно приемане
на решение за предоставяне на общински имот за безвъзмездно управление на
основание чл.12, ал.3 от Закона за общинската собственост. Давам думата на
председателите на комисиите!“.
Николай Николов – Председател на Икономическата комисия – „Икономическата
комисия с 5 гласа „ЗА“ приема решение за предоставяне на общински имот за
безвъзмездно управление на основание чл.12, ал.3 от Закона за общинската
собственост“.
Драганка Йорданова – Председател на комисията по ТСУ – „Комисията по ТСУ с 3
гласа „ЗА“ приема решение за предоставяне на общински имот за безвъзмездно
управление на основание чл.12, ал.3 от Закона за общинската собственост“.
Боряна Бойчева – Председател на Социалната комисия – „Социалната комисия с 4
гласа „ЗА“ също приема решение за предоставяне на общински имот за безвъзмездно
управление на основание чл.12, ал.3 от Закона за общинската собственост“.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „ Колеги, имате думата! Ако
няма предложения, мнения и коментари по предложението 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“
Марияна Красенова Антонова – „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 10 съветника с 10 гласа „ЗА“ без „ПРОТИВ“ и
без „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Общински съвет - Каспичан прие следното:
РЕШЕНИЕ № 434
1.На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 12, ал. 3 от Закона за общинската
собственост, чл. 10, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество, във връзка с чл. 80 от Закона за държавния
бюджет, Общински съвет - Каспичан приема решение за предоставяне безвъзмездно
за управление на Областна дирекция „Земеделие и гори“ град Шумен с ЕИК
175808363, представлявана от Димитър Върбанов – директор, за нуждите на
Общинска служба по земеделие град Каспичан, следния общински имот:


част от сграда с идентификатор 36587.502.281.9 по кадастралната карта с
административен адрес: град Каспичан, ул. «Мадарски конник» № 40, актувана
с Акт за публична общинска собственост №145 / 02.06.1999 година, вписан под
№102, том ХІІІ, дело №2627 от 29.08.2005 година в Служба по вписванията гр.
Нови пазар, представляваща следните помещения на втория етаж:






Канцелария с площ от 12.89 кв.м.;
Канцелария и архив с площ от 28.74 кв.м.;
Канцелария с площ от 12.53 кв.м.
Приемна за граждани с площ от 22.96 кв.м.
Стая архив с площ от 7.50 кв.м.

или обща площ от 84.62 кв.м. /осемдесет и четири цяло и шестдесет и две стотни/.
2.Договорът за безвъзмездно управление да се сключи от Кмета на общината
за срок от 10 (десет) години, считан от датата на подписването му.

ПО ТОЧКА 10.2. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ИМОТ – ПУБЛИЧНА
ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.11 ОТ НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА
ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО
Отношение взеха:
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Колеги, преминаваме към точка
10.2 от дневния ред Предложение с вх. № 225 от 17.07.2017 година, относно приемане
на решение за отдаване под наем на имот – публична общинска собственост на
основание чл.11 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 4 гласа „ЗА“ приема решение за отдаване под наем на имот – публична
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общинска собственост на основание чл.11 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 решение за отдаване под наем на имот – публична общинска
собственост на основание чл.11 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество“.
Боряна Бойчева – Председател на Социалната комисия – „Социалната комисия с 4
гласа „ЗА“ също приема решение за отдаване под наем на имот – публична общинска
собственост на основание чл.11 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество“.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „ Колеги, имате думата! Ако
няма предложения, мнения и коментари по предложението предлагам да преминем
към поименно гласуване на проекта на решение,като в първа точка на проекта на
решение в основанията следва да се допълни и ал.1 и става чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА.
Общински съветник Янка Ненова не участва в гласуването на основание чл. 37 от
ЗМСМА.“
Анелия Руменова Ангелова - „ЗА“
Борислав Дочев Йорданов – „ЗА“
Боряна Андреева Бойчева – „ЗА“
Георги Димитров Георгиев – „ЗА“
Драганка Славкова Йорданова – „ЗА“
Марияна Красенова Антонова – „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 9 съветника с 9 гласа „ЗА“ без „ПРОТИВ“ и без
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Общински съвет - Каспичан прие следното:
РЕШЕНИЕ № 435
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 общински терен с площ от 70.00
/седемдесет/ кв.м. от част от улица и зелена площ /публична общинска собственост/
в квартал 86 по регулационния план на град Плиска за разполагане на преместваем
обект за търговска дейност – павилион за „кафе, аперитив“ с площ от 35.00
квадратни метра и павилион за „магазин за промишлени стоки“ с площ от 35.00
квадратни метра.
2. Отдаването под наем да се извърши чрез публичен търг с явно наддаване,
проведен по реда на Наредбата за организиране и провеждане на търгове и конкурси
за разпореждане и отдаване под наем на общинско имущество, при първоначална
тръжна месечна наемна цена за втора зона, с предназначение както следва:
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За „кафе, аперитив“ в размер на 2.00 лева за 1 кв.м.или за 35.00 кв.м. х
2.00 = 70.00 лева, без включен ДДС;
За „магазин за промишлени стоки”, в размер на 1.00 лева за 1
кв.м.или за 35.00 кв.м. х 1.00 = 35.00 лева, без включен ДДС.

3. Общински съвет – Каспичан определя срок за сключване на договора за наем
– 5 (пет) години от датата на сключване на договора.
ПО ТОЧКА 10.3. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СРЕДИЩНИ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА
КАСПИЧАН ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА
Отношение взеха:
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Колеги, преминаваме към точка
10.3 от дневния ред Предложение с вх. № 226 от 17.07.2017 година, относно определяне
на средищни училища на територията на община Каспичан за учебната 2017/2018
година.Колеги, имате думата!“.
Николай Николов – Председател на Икономическата комисия – „Икономическата
комисия с 5 гласа „ЗА“ приема Предложението, относно определяне на средищни
училища на територията на община Каспичан за учебната 2017/2018 година“.
Драганка Йорданова – Председател на комисията по ТСУ – „Комисията по ТСУ с 3
гласа „ЗА“ приема определяне на средищни училища на територията на община
Каспичан за учебната 2017/2018 година“.
Боряна Бойчева – Председател на Социалната комисия – „Социалната комисия с 4
гласа „ЗА“ също приема Предложението, относно определяне на средищни училища на
територията на община Каспичан за учебната 2017/2018 година“.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „ Колеги, имате думата! Ако
няма предложения, мнения и коментари по предложението предлагам да преминем
към гласуване на проекта на решение“.
На основание чл.21,ал.2 и чл.17, ал.1, т.3 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация от общо гласували 10 съветника с 10 гласа „ЗА“ без
„ПРОТИВ“ и
без „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Общински съвет - Каспичан прие
следното:
РЕШЕНИЕ № 436
На основание чл.21,ал.2 и чл.17, ал.1, т.3 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл.53, ал.5 от Закона за училищното и
предучилищното образование и чл.3, ал.1 от Постановление на Министерски съвет №
128/29.06.2017г. за определяне на критерии за включване в Списъка на средищните
детски градини и училища Общински съвет – Каспичан предлага на Министъра на
образованието и науката да се запази статута на средищно училище за учебната
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2017/2018 година в Списъка на средищните училища в Република България на следните
училища:
1. СУ „Панайот Волов“ гр.Каспичан
2. ОУ „Св. П. Хилендарски“ гр.Плиска
3. ОУ „П. Славейков“ с.Марково
ПО ТОЧКА 10.4. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОБСЪЖДАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ
НА НАРЕДБАТА ЗА ПОДДЪРЖАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД В
ОБЩИНА КАСПИЧАН, ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ № 219 ПО ПРОТОКОЛ №
12/12.02.2012г.
Отношение взеха:
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Колеги, преминаваме към точка
10.4 от дневния ред Предложение с вх. № 233 от 24.07.2017 година, относно обсъждане
и приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за поддържане и
опазване на обществения ред в община Каспичан, приета с Решение № 219 по
Протокол № 12/02.08.2012г.Докладната е изготвена във връзка с постъпил протест от
Окръжна прокуратура Шумен с атакувани текстове от нея ,които са в противоречие с
нормативни актове от по-висока степен.Колеги, имате думата!“.
Николай Николов – Председател на Икономическата комисия – „Икономическата
комисия с 4 гласа „ЗА“ и 1 глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ приема Наредба за изменение и
допълнение на Наредбата за поддържане и опазване на обществения ред в община
Каспичан, приета с Решение № 219 по Протокол № 12/02.08.2012г.“
Драганка Йорданова – Председател на комисията по ТСУ – „Комисията по ТСУ с 3
гласа „ЗА“ приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за поддържане и
опазване на обществения ред в община Каспичан, приета с Решение № 219 по
Протокол № 12/02.08.2012г.“
Боряна Бойчева – Председател на Социалната комисия – „Социалната комисия с 4
гласа „ЗА“ също приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за
поддържане и опазване на обществения ред в община Каспичан, приета с Решение №
219 по Протокол № 12/02.08.2012г.“
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „ Колеги, имате думата! Ако
няма предложения, мнения и коментари по предложението предлагам да преминем
към гласуване на проекта на решение като предлагам корекция в текста чл.29,ал.2
придобива следната редакция ,поради техническа грешка е останала ал.1“.
РЕШЕНИЕ № 437
1. На основание чл.21,ал.2 и във връзка с чл.45,ал.3 и ал.9 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Каспичан
приема Наредба за изменения и допълнения в Наредба за поддържане и опазване на
обществения ред в община Каспичан, както следва:
§1. Чл. 2, ал. 2 се изменя и допълва , както следва:След текста „За нарушения
по предходната алинея“ слага запетая и допълва с думите с изключение на т.2
Чл.2, ал.2 придобива следната редакция:
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„За нарушения по предходната алинея , с изключение на т.2, нарушителите се
наказват с глоба от 20 до 200 лв. , а при повторно нарушение се налага глоба в размер
на 300 лв.
§2. В чл. 2, се създава нова ал. „3” със следния текст:
„За нарушения по алинея 1, т. 2, нарушителите се наказват с глоба от 500 до
2500 лева.”
§3. Чл. 4, ал. 1, т. 3 се изменя, както следва: След текста„Паркирането на
МПС на местата обозначени за инвалиди” слага точка. Отпада текста „върху и
до противопожарните хидранти, противопожарните водоеми, вътрешни
пожарни кранове, инсталации и уреди за оповестяване, главни ел. табла както и в
непосредствена близост до тях“ .
Чл.4,ал.1,т.3 придобива следната редакция:
„Паркирането на МПС на местата обозначени за инвалиди”
§4. В чл. 4, ал. 1 се създава нова т. „3а” със следния текст:
„Паркирането на МПС върху и до противопожарните хидранти,
противопожарните водоеми, вътрешни пожарни кранове, инсталации и уреди за
оповестяване, главни ел. табла както и в непосредствена близост до тях”
§5. Чл. 4, ал. 2 се изменя и допълва , както следва:
След текста“ За нарушения по предходната алинея“ поставя запетая и
допълва с думите „с изключение на т.3“
Чл.4 ,ал.2 придобива следната редакция:
„За нарушения по предходната алинея,с изключение на т.3,нарушителите
се наказват с глоба в размер от 20 до 200 лева“
§6. В чл. 4, се създава нова ал. „3” със следния текст:
„За нарушения по алинея 1, т. 3, нарушителите се наказват с глоба в размер
на 200 лева.”
§7. Чл. 8, ал. 3 се изменя и допълва , както следва:
След текста“ За нарушения по предходната алинея, нарушителите се
наказват с глоба в размер текста „от 20 до 300“ отпада и заменя с текста“на
100“.
Чл.8,ал.3 придобива следната редакция:
За нарушения по предходната алинея, нарушителите се наказват с глоба в
размер на 100 лв.
§8. Чл. 10, ал. 7 се изменя, както следва:След текста „Възложителят и
изпълнителят по договор за строителство са длъжни да отстраняват нанесените
повреди на тротоарните и улични настилки, електрическите стълбове и в зелените
площи при разрешени от общинската администрация прокопавания в срок до 10
работни дни. При доказана необходимост срокът се удължава до 30 дни - с
разрешение на отдел «ТСУ» , отпада текста „ При издаване на разрешение за
прокопаване,заинтересованите лица внасят депозит,отговарящ на стойностната
сметка за възстановителните работи на обекта.Същият се връща при
изпълнение на обекта с необходимото качество и срок.В тези случаи са
задължителни гаранционните срокове,съгласно наредба №2 за въвеждане на
строежите в Република България. Депозитът не се връща при некачествени
възстановителни работи и при немотивирано удължен срок „.
Чл.10,ал.7 придобива следната редакция:
Възложителят и изпълнителят по договор за строителство са длъжни да
отстраняват нанесените повреди на тротоарните и улични настилки,
електрическите стълбове и в зелените площи при разрешени от общинската
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администрация прокопавания в срок до 10 работни дни. При доказана
необходимост срокът се удължава до 30 дни - с разрешение на отдел «ТСУ».
§9. Чл. 11, ал. 8 се изменя и допълва , както следва:
След текста „За нарушения по предходните алинеи „ слага запетая и добавя
текста“ с изключение на алинея 3 и алинея 4“
Чл.11,ал.8 придобива следната редакция:
„За нарушения по предходните алинея , с изключение на алинея 3 и алинея 4,
нарушителите се наказват с глоба от 50 до 500 лв. .
§10. В чл. 11, се създава нова ал. „9” със следния текст:
„За нарушения по алинея 3 и алинея 4 , нарушителите се наказват с глоба от
100 до 500 лева.”
§11. Чл. 29, ал. 2 се изменя и допълва , както следва:
След текста „За нарушения по предходните алинеи“ добавя текста „с
изключение на алинея 1 ,т.8“
Чл.29,ал.2 придобива следната редакция:
„За нарушения по предходните алинеи , с изключение на алинея 1, т. 8,
нарушителите се наказват с глоба от 50 до 500 лв. .
§12. В чл. 29, се създава нова ал. „3” със следния текст:
„За нарушения по алинея 1, т. 8 , нарушителите се наказват с глоба от 100 до
500 лева.”
§13.В преходните и заключителните разпоредби се създава параграф 5, който
гласи : „Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за поддържане и
опазване на обществения ред в община Каспичан е изменена и допълнена с Решение №
437 по Протокол №33./ 26.07.2017 г.от Общински съвет Каспичан.
2.На основание чл.60,ал.1 от АПК Общински съвет Каспичан
предварително изпълнение на решението.

допуска

Заседанието на Общински съвет Каспичан бе закрито от неговия
Председател в 15.20 часа поради изчерпване на дневния ред.

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