0 Hjhk;l

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

ПРОТОКОЛ № 34
Днес 24.08.2017г. от 14.00 часа в Заседателната зала на Община Каспичан на
основание чл.23,ал.4,т.1 от ЗМСМА се проведе тридесет и четвърто, редовно, открито
заседание на Общински съвет - Каспичан.
На заседанието присъстваха 12 съветника, съгласно приложения списък. От
заседанието отсъства общинския съветник Николай Борисов Николов.
Освен общинските съветници на заседанието присъстваха още:
Милен Минчев – зам. Кмет на Община Каспичан, Виолета Троянова – Секретар на община
Каспичан, Елена Гелкова – гл. счетоводител на община Каспичан.

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 Общински съвет Каспичан – „Колеги, постъпиха
две предложения относно дневния ред. Вносителят оттегля Предложение с Вх.№ 252
от 14.08.2017г., относно разрешаване изготвянето на проект на ПУП – План за
регулация и втората промяна по дневния ред е да разгледаме като т. 4.5. от дневния ред
Докладна записка с Вх.№ 264 от 21.08.2017 година, относно приемане на Декларация за
категоричното несъгласие с нарушеното водоподаване от ВиК – Шумен ООД град
Шумен в град Плиска, община Каспичан“.
Драганка Йорданова – Председател на комисията по ТСУ – „Какви са причините за
оттегляне на предложение с Вх.№ 252 от 14.08.2017г.,?“.
Анелия Ангелова - Председател на Общински съвет Каспичан – „ На заседанията на
постоянните комисии възникна въпроса дали хората ,които живеят на улицата са
съгласни с нейното стесняване и поради факта,че няма приложено становище от Кмета
на град Плиска.По тази причина днес с колеги общински съветници отидохме в
Плиска, за да се срещнем с хората, които живеят на въпросната улица,но не
присъстваха всички живущи.Г-жа Начева,Кмет на град Плиска също беше там.Г-жо
Начева,заповядайте!“.
Тонка Начева – Кмет на град Плиска – „Не съм изготвила и приложила становище
,каквато е практиката при разглеждане на материали с такъв характер в Общински
съвет защото не съм разговаряла с всички хора,които живеят на улицата
Драганка Йорданова – Председател на комисията по ТСУ – „Аз като Председател на
комисията по ТСУ защо не бях поканена?Мисля ,че задължително трябва да
присъствам!“.
Магдалена Боева – съветник – „Защо тогава е внесен този материал за разглеждане след
като не са уточнени нещата?“.
Милен Минчев – зам.кмет на община Каспичан – „Докладната е внесена, защото няма
законови пречки да бъде разгледана, но ние искаме да чуем становището на хората“.
Анелия Ангелова - Председател на Общински съвет Каспичан – „Колеги, предлагам да
гласуваме дневен ред с направените предложения за оттегляне и допълване“.
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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 2017г.
Докладва: Кмета на Община Каспичан
2. Разходи за командировки на Кмета на община Каспичан за периода 01.01.2017 –
30.06.2017г.
Докладва: Кмета на Община Каспичан
3. Разходи за командировки на Председателя на ОбС Каспичан за периода 01.01.2017 –
30.06.2017г.
Докладва: Кмета на Община Каспичан
4. Текущи докладни
4.1. Предложение № 255 /14.08.2017г. от Милена Николова Недева – Кмет на Община
Каспичан,относно приемане на решение за продажба на земеделска земя.
4.2. Предложение № 256 /14.08.2017г. от Милена Николова Недева – Кмет на Община
Каспичан,относно одобряване на зоните на територията на община Каспичан за
поставяне на рекламно-информационни елементи /РИЕ/ във връзка с прилагане на
Наредбата за преместваемите обекти, рекламите, информационните и монументалнодекоративните елементи и за рекламната дейност на територията на община Каспичан.
4.3. Предложение № 257 /14.08.2017г. от Милена Николова Недева – Кмет на Община
Каспичан,относно Информация за състоянието на общинската училищна мрежа –
училища, детски градини, Център за подкрепа за личностно развитие – ЦРД,
функциониране и развитие на културните институции в общината, проблеми на
общинското здравеопазване.
4.4. Докладна записка № 264/21.08.2017г. от Анелия Руменова Ангелова – Председател
на Общински съвет Каспичан, относно приемане на Декларация за категоричното
несъгласие с нарушеното водоподаване от ВиК – Шумен ООД град Шумен в град
Плиска, община Каспичан.
Предложения от Председателя дневен ред бе приет от присъстващите 12
общински съветника с 12 гласа „ЗА“,без „ПРОТИВ“ и без „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“.
ПО ПЪРВА 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
1 от дневния ред Предложение с вх. № 261 от 17.08.2017 година, относно актуализация
на разчетите за капиталови разходи и бюджет 2017г. Да чуем становището на
комисиите! Г-жа Ненова,като заместник-председател на Икономическа комисия имате
думата!“
Янка Ненова – Зам. председател на Икономическата комисия – „Икономическата
комисия с 5 гласа „ЗА“ оставя вземането на решение за сесиино заседани. На нашата
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комисия възникнаха предложения относно стопанисването и опазването на
новоизградени обекти в населено място с.Косово. Обсъдиха се няколко предложения
за пренасочване на сумата от 7 000лв. в община Каспичан към целевите средства от
250 000 лв. за благоустрояване на централната част на града или за провеждане на
разговори с Кмета на село Косово сумата от 2 400 лв. за изграждане на беседка за
възрастни, да бъде пренасочена за изграждане на ограда с цел опазване на детската
площадка».
Драганка Йорданова – Председател на комисията по ТСУ – „Комисията по ТСУ с 3
гласа „ЗА“ подкрепя становището на Икономическата комисия“.
Боряна Бойчева – Председател на Социалната комисия – „Социалната комисия с 4
гласа „ЗА“ приема актуализация на разчетите за капиталови разходи и бюджет 2017г.»
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „ Колеги, преди да ви дам думата
давам думата на г-жа Мирчева – Кмет на село Косово!“.
Иванка Мирчева – Кмет на село Косово – „ В Детската градина в село Косово има само
една група която е смесена, но е с 20 деца. Относно стопанисването смятам, че ще се
справя, планувам поставянето на още една камера.Предлагам двата обекта детска
площадка и беседка да се обединят за да се опазват и наблюдават по лесно“.
Мартин Леков – съветник – „ Вандализма и неопазване на направеното го има във всяко
едно населено място.Ние и в град Каспичан нищо не опазихме , това означава ли че и
тук нищо не трябва да се прави?“.
Магдалена Боева – Тодорова – „ В село Косово освен да е констатирано, нищо друго не
е направено, просто няма санкции и никакъв контрол“.
Мартин Леков – съветник – „Такъв е закона,когато стойността на щетата е малка
,деянието е незначително и не се вземат мерки“.
Магдалена Боева – Тодорова – „Реално там нищо не се пази“.
Иванка Мирчева – Кмет на село Косово – „ И затова ще лишаваме децата в селото?“.
Магдалена Боева – Тодорова – „Не да ги лишаваме, а да ги накараме да пазят“.
Милен Минчев – Зам.кмет на община Каспичан – „Почти всеки ден се издават
наказателни постановления. Има си ред, винаги когато се е налагало е имало санкции“.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Ако няма други 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“
Зелиха Тургай Марем – „ЗА“
Магдалена Боянова Боева – Тодорова – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“
Марияна Красенова Антонова – „ЗА“
Мартин Борисов Леков – „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 12 съветника с 11 гласа „ЗА“ без „ПРОТИВ“ и 1
глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Общински съвет - Каспичан прие следното:
РЕШЕНИЕ № 438
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 и целево
предоставените средства с ПМС 153 обнародвано в ДВ бр. 63 от 04.08.2017г., и писмо
№ 08-00-887 от 16.08.2017г. на Министъра на финансите, 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 2017г. (Приложение 1).
2.
Извършва промени по бюджет 2017г. както следва:
ПАРАГРАФ УСИЛВА
НАМАЛЯВА
РАЗХОДИ МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ
Получени целеви трансфери от ЦБ

31-18

250 000

Трансфери

61-01

9 216

52-06

250 000

РАЗХОДИ МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ
Инфраструктурни обекти (Реконструкция и
благоустрояване на централен парк и площад
в община Каспичан)ЦБ

Дейност 738 - Читалища
Основен ремонт (НЧ гр.Каспичан)

51-00

Придобиване на ДМА – машини и
съоръжения (НЧ гр.Каспичан)

52-03

58 000

10-20

9 216

58 000

Дейност 898 – Други дейности по
икономиката
Външни услуги
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ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ НА КМЕТА НА ОБЩИНА КАСПИЧАН ЗА ПЕРИОДА
01.01.2017 – 30.06.2017г.
Отношение взеха:
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Колеги, преминаваме към точка
2 от дневния ред Предложение с вх. № 253 от 14.08.2017 година, относно разходи за
командировки на Кмета на община Каспичан за периода 01.01.2017 – 30.06.2017г.
Давам думата на председателите на комисиите!“
Янка Ненова – Зам.председател на Икономическата комисия – „Икономическата
комисия с 5 гласа „ЗА“ приема разходите за командировки на Кмета на община
Каспичан за периода 01.01.2017 – 30.06.2017г.“
Драганка Йорданова – Председател на комисията по ТСУ – „Комисията по ТСУ с 3
гласа „ЗА“ приема разходите за командировки на Кмета на община Каспичан за
периода 01.01.2017 – 30.06.2017г.“
Боряна Бойчева – Председател на Социалната комисия – „Социалната комисия с 4
гласа „ЗА“ също приема разходите за командировки на Кмета на община Каспичан за
периода 01.01.2017 – 30.06.2017г.“
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“
Зелиха Тургай Марем – „ЗА“
Магдалена Боянова Боева – Тодорова – „ЗА“
Марияна Красенова Антонова – „ЗА“
Мартин Борисов Леков – „ЗА“
Пламен Георгиев Павлов – „ЗА“
Радослав Георгиев Бакалов – „ЗА“
Янка Христова Ненова – „ЗА“
На основание чл.21,ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация от общо гласували 12 съветника с 12 гласа „ЗА“ без „ПРОТИВ“ и
без „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Общински съвет - Каспичан прие следното:
РЕШЕНИЕ № 439
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
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командировки на Милена Николова Недева – Кмет на Община Каспичан, за периода
01.01.2017 г. – 30.06.2017 г., както следва:
№
по
ред

Период

Направление

Цел

Дневни
разходи

За
нощувка

Обща
Сума
(лв.)

Първо тримесечие 2017
1.

20.01.2017 – 23.01.2017 г

Гр.София
Гр.София

МРРБ, МФ, НС, АПВ,
НСОРБ и МС
НСОРБ, МФ, АПИ и АВ

2

09.02.2017-10.02.2017 г.

80
20

74,32
0

154,32
20.00

3

23.02.2017-24.02.2017 г.

Гр.София

Среща на НСОРБ

40

70,65

110,65

4

21.03.2017-22.03.2017 г.

Гр.София

НСОРБ, ФЛАГ, МОСВ,
НДЕФ

20

58

78,00

Общо І-во тримесечие

362,97

Второ тримесечие 2017
1

02.04.2017 – 03.04.2017 г

Гр.София

НСОРБ

2

20.04.2017 - 21.04.2017

Участие в семинар
организиран от НСОРБ

3

10.05.2017- 11.05.2017

С.Гергини,
база
НСОРБ
Гр.София

4

29.05.2017- 31.05.2017

Гр.София

на

5

06.06.2017- 07.06.2017

Гр.София

6

20.06.2017- 21.06.2017

Гр.София

7

28.06.2017 – 29.06.2017

Гр. София

8

30.06.2017- 01.07.2017

Гр. Тутракан

20

72,60

92,60

40

45

85.00

Посещение в МОН,
НДЕФ, ФЛАГ, ДНСК
А.Вероизповедание,
МРРБ, МК, Семинар за
отпадъците
МЗХ, МРРБ, МФ и АВ

20

0

20.00

60

118

178.00

20

0

20.00

Ф. SULO, Пожарна,
МРРБ, МК, НСОРБ
АПИ, МРРБ, МК,
НСОРБ
Посещение в община
Тутракан

20

0

20.00

20

0

20.00

40

0

40.00

Общо ІІ-ро тримесечие

475,60

О Б Щ О за първо
шестмесечие 2017 г.

838.57

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБС КАСПИЧАН ЗА
ПЕРИОДА 01.01.2017 – 30.06.2017г.
Отношение взеха:
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Колеги, преминаваме към точка
3 от дневния ред Предложение с вх. № 254 от 14.08.2017 година, относно разходи за
командировки на Председателя на ОбС Каспичан за периода 01.01.2017 – 30.06.2017г.
Да чуем становището на комисиите!“.
Янка Ненова – Председател на Икономическата комисия – „Икономическата комисия с
5 гласа „ЗА“ приема разходи за командировки на Председателя на ОбС Каспичан за
периода 01.01.2017 – 30.06.2017г.“.
Драганка Йорданова – Председател на комисията по ТСУ – „Комисията по ТСУ с 3
гласа „ЗА“ приема разходи за командировки на Председателя на ОбС Каспичан за
периода 01.01.2017 – 30.06.2017г.“.
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Боряна Бойчева – Председател на Социалната комисия – „Социалната комисия с 4
гласа „ЗА“ също приема разходи за командировки на Председателя на ОбС Каспичан
за периода 01.01.2017 – 30.06.2017г,като искам да отбележа,че към докладната има
приложен подробен доклад за участието в общото събрание на НСОРБ“.
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“
Зелиха Тургай Марем – „ЗА“
Магдалена Боянова Боева – Тодорова – „ЗА“
Марияна Красенова Антонова – „ЗА“
Мартин Борисов Леков – „ЗА“
Пламен Георгиев Павлов – „ЗА“
Радослав Георгиев Бакалов – „ЗА“
Янка Христова Ненова – „ЗА“
На основание чл.21,ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация от общо гласували 12 съветника с 12 гласа „ЗА“ без „ПРОТИВ“ и
без „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Общински съвет - Каспичан прие следното:
РЕШЕНИЕ № 440
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 01.01.2017г. – 30.06.2017 г., както следва:
№
по
ред

Период

Направление

1.

23.02.2017 - 24.02.2017 г.

Гр. София

Цел
В
качеството
ми
на
делегат взех
участие
в
общото
събрание на
НСОРБ

Дневни
разходи

За
нощувка

40

70,65

Сума
(лв.)

110,65

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ТЕКУЩИ ДОКЛАДНИ

ПО ТОЧКА 4.2. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ
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Отношение взеха:
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Колеги, преминаваме към точка
4.2 от дневния ред Предложение с вх. № 255 от 14.08.2017 година, относно приемане на
решение за продажба на земеделска земя. Давам думата на председателите на
комисиите!“.
Янка Ненова – Зам. председател на Икономическата комисия – „Икономическата
комисия с 5 гласа „ЗА“ приема решение за продажба на земеделска земя“.
Драганка Йорданова – Председател на комисията по ТСУ – „Комисията по ТСУ с 3
гласа „ЗА“ приема решение за продажба на земеделска земя“.
Боряна Бойчева – Председател на Социалната комисия – „Социалната комисия с 4
гласа „ЗА“ също приема решение за продажба на земеделска земя“.
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“
Зелиха Тургай Марем – „ЗА“
Магдалена Боянова Боева – Тодорова – „ЗА“
Марияна Красенова Антонова – „ЗА“
Мартин Борисов Леков – „ЗА“
Пламен Георгиев Павлов – „ЗА“
Радослав Георгиев Бакалов – „ЗА“
Янка Христова Ненова – „ЗА“
На основание чл.21,ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация от общо гласували 12 съветника с 12 гласа „ЗА“ без „ПРОТИВ“ и
без „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Общински съвет - Каспичан прие следното:
РЕШЕНИЕ № 441
1.На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 35, ал. 1 от Закона за
общинската собственост и чл. 51, ал.1 и ал.2, от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет Каспичан приема
решение за продажба, чрез публичен търг, на недвижим имот - частна общинска
собственост, представляващ:
 земеделска земя с площ от 5.202 дка, поземлен имот № 034037, с начин на
трайно ползване „нива”, шеста категория, в местността „Маляба“ по
картата за възстановена собственост на село Могила, ЕКАТТЕ 48773, актуван
с АОбС №1831/11.08.2015 г.
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2.На основание чл. 30, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество, Общински съвет Каспичан приема началната
тръжна цена, определена от лицензиран оценител, в размер на 4801.45 лева /четири
хиляди осемстотин и един лева и четиридесет и пет стотинки/ или 923.00 лева за
един декар земеделска земя.
3.Общински съвет - Каспичан възлага на Кмета на Общината организирането на
процедурите, свързани с провеждането на търга, както и осъществяването на всички
действия, необходими за правилното и законосъобразно извършване на
разпоредителната сделка.
ПО ТОЧКА 4.3. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОДОБРЯВАНЕ НА ЗОНИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАСПИЧАН ЗА
ПОСТАВЯНЕ НА РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННИ ЕЛЕМЕНТИ /РИЕ/ ВЪВ ВРЪЗКА
С ПРИЛАГАНЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ПРЕМЕСТВАЕМИТЕ ОБЕКТИ, РЕКЛАМИТЕ,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ И МОНУМЕНТАЛНО-ДЕКОРАТИВНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ И ЗА
РЕКЛАМНАТА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАСПИЧАН
Отношение взеха:
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Колеги, преминаваме към точка
4.3 от дневния ред Предложение с вх. № 256 от 14.08.2017 година, относно одобряване
на зоните на територията на община Каспичан за поставяне на рекламноинформационни елементи /РИЕ/ във връзка с прилагане на Наредбата за
преместваемите обекти, рекламите, информационните и монументално-декоративните
елементи и за рекламната дейност на територията на община Каспичан. Г-жо Ненова,
имате думата!“.
Янка Ненова – Зам. председател на Икономическата комисия – „Икономическата
комисия с 5 гласа „ЗА“ одобрява зоните на територията на община Каспичан за
поставяне на рекламно-информационни елементи /РИЕ/ във връзка с прилагане на
Наредбата за преместваемите обекти, рекламите, информационните и монументалнодекоративните елементи и за рекламната дейност на територията на община Каспичан“.
Драганка Йорданова – Председател на комисията по ТСУ – „Комисията по ТСУ с 3
гласа „ЗА“ одобрява зоните на територията на община Каспичан за поставяне на
рекламно-информационни елементи /РИЕ/ във връзка с прилагане на Наредбата за
преместваемите обекти, рекламите, информационните и монументално-декоративните
елементи и за рекламната дейност на територията на община Каспичан“.
Боряна Бойчева – Председател на Социалната комисия – „Социалната комисия с 4
гласа „ЗА“ също одобрява зоните на територията на община Каспичан за поставяне на
рекламно-информационни елементи /РИЕ/ във връзка с прилагане на Наредбата за
преместваемите обекти, рекламите, информационните и монументално-декоративните
елементи и за рекламната дейност на територията на община Каспичан“.
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.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация от общо гласували 12 съветника с 12 гласа „ЗА“ без „ПРОТИВ“ и
без „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Общински съвет - Каспичан прие следното:
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РЕШЕНИЕ № 442
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 55, ал. 3 от
Наредбата за преместваемите обекти, рекламите, информационните и
монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на
община Каспичан, Общински съвет-Каспичан одобрява предложените от Главния
архитект на община Каспичан схеми с нанесените граници на съответните зони за
град Каспичан, за квартал Калугерица и за град Плиска.

ПО ТОЧКА 4.4. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА УЧИЛИЩНА МРЕЖА –
УЧИЛИЩА, ДЕТСКИ ГРАДИНИ, ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО
РАЗВИТИЕ – ЦРД, ФУНКЦИОНИРАНЕ И РАЗВИТИЕ НА КУЛТУРНИТЕ
ИНСТИТУЦИИ В ОБЩИНАТА, ПРОБЛЕМИ НА ОБЩИНСКОТО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
Отношение взеха:
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Колеги, преминаваме към точка
4.4 от дневния ред Предложение с вх. № 257 от 14.08.2017 година, относно
Информация за състоянието на общинската училищна мрежа – училища, детски
градини, Център за подкрепа за личностно развитие – ЦРД, функциониране и развитие
на културните институции в общината, проблеми на общинското здравеопазване.
Давам думата на председателите на комисиите!Г-жо Ненова заповядайте!“.
Янка Ненова – Зам. председател на Икономическата комисия – „Икономическата
комисия с 5 гласа „ЗА“ одобрява Информацията за състоянието на общинската
училищна мрежа – училища, детски градини, Център за подкрепа за личностно
развитие – ЦРД, функциониране и развитие на културните институции в общината,
проблеми на общинското здравеопазване“.
Драганка Йорданова – Председател на комисията по ТСУ – „Комисията по ТСУ с 3
гласа „ЗА“ одобрява Информацията за състоянието на общинската училищна мрежа –
училища, детски градини, Център за подкрепа за личностно развитие – ЦРД,
функциониране и развитие на културните институции в общината, проблеми на
общинското здравеопазване“.
Боряна Бойчева – Председател на Социалната комисия – „Социалната комисия с 4
гласа „ЗА“ одобрява Информацията за състоянието на общинската училищна мрежа –
училища, детски градини, Център за подкрепа за личностно развитие – ЦРД,
функциониране и развитие на културните институции в общината, проблеми на
общинското здравеопазване“.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „ Колеги, имате думата!
Янка Ненова - Зам. председател на Икономическата комисия – „Аз съм меко казано
възмутена от информацията която е подала Директорката на ОУ „Св. Паисий
Хилендарски“град Плиска, че училището няма нужда от ремонт. Има нужда от ремонт
и сградата и площадката. Също така когато училището беше обявено за обединено,
директорката не направи нищо и 23 деца от 7 клас отидоха в Нови пазар и Шумен“.
Тонка Начева – Кмет на град Плиска – „ Училищното настоятелство има собствени
ниви и доходите са стабилни, даваме безплатни закуски и обяд на учениците също така
на 15 септември всички деца получават ранички с пособия за училище. Проекта за
спортното игрище се забавя, защото ни отне 2 години за изготвяне на план, но ще се
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случи. Ние даваме пари, но в училището нищо не се случва, а за тези средства които
ние даваме то трябва да е образцово училище“.
Николай Найденов – Кмет на село Върбяне – „Трябва да се анализират причините за
това, че децата бягат.Децата от с.Върбяне също не искат да учат в училището в град
Плиска“.
Тонка Начева – Кмет на град Плиска – „Също така и дисциплината е под всякаква
критика“.
Янка Ненова - Зам. Председател на Икономическата комисия – „Една препоръка към
ръководството на общината във връзка с осъществяване на контрола към училището.
На децата дори не им осигуряват занималня и искам да попитам, защо тези деца ги
няма в училище след като това са пътуващи ученици от близките села и подлежат на
целодневно обучение. Следователно как искат родителите да си пуснат децата в това
училище“.
Тонка Начева – Кмет на град Плиска – „Преди три години направихме ремонт на
приземния етаж и съответно бяха закупени климатици и фитнес уреди, които още
стоят не разопаковани. Да не говорим, че след ремонта на библиотеката още книгите
стоят по пода и не са подредени“.
Елена Гелкова – гл.счетоводител на община Каспичан – „Ние трябва да сме
уведомени,за дейността на настоятелството и при нас да постъпват отчети за това. „
Боряна Бойчева – Председател на Социалната комисия – „Настоятелството трябва да
установят контрол“.
Борислав Йорданов – „За другия път г-жо Начева подгответе една декларация за смяна
на директора на училището“.
Мартин Леков – съветник – „Искам да попитам от кога има секция лека атлетика в село
Марково и художествено слово в град Плиска?“.
Боряна Бойчева – Председател на Социалната комисия – „Правят се занимания през
летните месеци от дежурните преподаватели, които са на хонорар към Центъра за
работа с деца“.
Мартин Леков – съветник – „Всички кръжоци се плащат, но документ насреща няма“.
Елена Гелкова – гл.счетоводител на община Каспичан – „В общината постъпва справка
за начислените и внесени такси по месеци,изготвена от Йорданка Спасова,директор на
ЦРД“.
Марияна Антонова – съветник – „За следващата сесия искам да предоставите писмена
информация,график в кои дни и часове се провеждат заниманията за да можем да ги
посетим “.
Боряна Бойчева – Председател на Социалната комисия – „Те се провеждат в учебно
време.Това което казва г-н Леков има логика, но щом сме взели решение за
преобразуване на Центъра за работа с деца в Център за личностно развитие това трябва
да се поддържа и финансира“.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „В една последваща докладна ще
получим информация за дофинансирането във функция“Образование“.
Милен Минчев – Зам.кмет – „Щом има такова недоверие предлагам, да се инициира
една проверка от Социалната комисия“.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Ако няма други коментари по
предложението 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 12 гласували съветника с 12 гласа „ЗА“ без „ПРОТИВ“ и
без „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Общински съвет - Каспичан прие следното:
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РЕШЕНИЕ № 443
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Каспичан приема
Информация за състоянието на общинската училищна мрежа – училища, детски градини,
Център за подкрепа за личностно развитие – ЦРД, функциониране и развитие на културните
институции в общината, проблеми на общинското здравеопазване.

ПО ТОЧКА 4.5. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ПРИЕМАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА КАТЕГОРИЧНОТО НЕСЪГЛАСИЕ С
НАРУШЕНОТО ВОДОПОДАВАНЕ ОТ ВИК – ШУМЕН ООД ГРАД ШУМЕН В ГРАД
ПЛИСКА, ОБЩИНА КАСПИЧАН
Отношение взеха:
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Колеги, преминаваме към точка
4.5 от дневния ред Предложение с вх. № 264 от 21.08.2017 година, относно приемане на
Декларация за категоричното несъгласие с нарушеното водоподаване от ВиК – Шумен
ООД град Шумен в град Плиска, община Каспичан.Повода за внасянето на такава
докладна се породи от възникналия от няколко месеца проблем с водоподаването в
град Плиска и последващото гражданско недоволство.И трите комисии се запознаха с
Декларацията ,предлагам, да чуем тяхното становище!“.
Янка Ненова – Зам. председател на Икономическата комисия – „Икономическата
комисия с 5 гласа „ЗА“ приема Декларация за категоричното несъгласие с нарушеното
водоподаване от ВиК – Шумен ООД град Шумен в град Плиска, община Каспичан.
Предложението на нашата комисия е Декларацията да бъде решение и да се допълни в
проекта на решение нова точка , като се постави срок на В и К за отстраняване на
проблема в участъка от 380 м. до 15.09.2017г. , също така В и К Шумен, да предвиди
средства за следващата година за ремонт на целия водопровод от 4 700км.»
Драганка Йорданова – Председател на комисията по ТСУ – „Комисията по ТСУ с 3
гласа „ЗА“
приема Декларация за категоричното несъгласие с нарушеното
водоподаване от ВиК – Шумен ООД град Шумен в град Плиска, община Каспичан с
направените допълнения от Икономическата комисия, като предлагам да се допише
планиране на инвестиции за отремонтиране на целия напорен водопровод през 2018
година“.
Боряна Бойчева – Председател на Социалната комисия – „Социалната комисия с 4
гласа „ЗА“ също приема Декларация за категоричното несъгласие с нарушеното
водоподаване от ВиК – Шумен ООД град Шумен в град Плиска, община Каспичан във
вида в които беше предложена на нашата комисия така,че предлагам да обсъдим
предложенията на двете комисии. Аз лично приемам исканията на колегите, както и
промяната от декларация в решение и лично смятам да се присъединя към тях “.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Предлагам, да обсъдим
предложенията на постоянните комисии и да ги формулираме като точки в проекта на
решение.Предлагам да включим и т.6 за предварително изпълнение на решението “.
Янка Ненова - Зам. Председател на Икономическата комисия – „ Предлагам в т.4 да
влезе сервитута“.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Колеги, предлагам да
конкретизираме проекта на решението, като общата част си остава същата, т.1.Да бъде
изискана официална информация от В и К –Шумен ООД за причините довели до
нарушеното водоподаване, както и за действията които дружеството
ще
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предприеме за решаване на проблема,срокове и отговорности, т.2. Общински
съвет – Каспичан настоява В и К Шумен ООД, да извършат ремонт на
проблемния участък от 380м. в срок до 15.09.2017г., т.3 Общински съвет –
Каспичан настоява да се планират инвестиции в инвестиционната програма на
Бизнес плана за 2018 година, за отремонтиране на целия напорен водопровод –
4 700км., Да се направи обстойно обследване на В и К инфраструктурата на
територията на община Каспичан и да се планират инвестиции за отстраняване
на проблеми във водопреносната мрежа т.4 Да бъдат предприети мерки за
обозначаване на В и К инфраструктурата в кадастралните и картите за
възстановена собственост на територията на община Каспичан. и т.6 На
основание чл.60, ал.1 от АПК, Общински съвет – Каспичан допуска
предварително изпълнение на решението. Колеги, ако няма други предложения
предлагам, да преминем в режим на гласуване на проекта на решение с направените
промени“.
На основание чл.21,ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация от общо 12 гласували съветника с 12 гласа „ЗА“ без
„ПРОТИВ“ и
без „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Общински съвет - Каспичан прие
следното:
РЕШЕНИЕ № 444
На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет Каспичан
изразява категоричното си несъгласие с нарушения режим на водоподаване в град
Плиска. В населеното място е развит туризма,има места за настаняване ,културноисторически паметници,които са посещавани целогодишно от голям брой туристи.
Нарушеното водоподаване в пика на туристическия сезон води до сериозни
трудности както за местния бизнес, който е възпрепятстван в тези условия да
развива дейността си, така и за филиалите на административни,образователни ,
културни и социални институции.
Водата е ежедневна нужда и необходимост, основно човешко благо. Липсата
на вода създава напрежение сред гражданите и гостите на град Плиска, които
декларират готовност за публични протести и действия.
Ние общинските съветници сме силно притеснени от създалата се ситуация и
натрупаното напрежение по повод нарушеното водоподаване. Общински съвет
Каспичан настоява:
1.Да бъде изискана официална информация от В и К –Шумен ООД за
причините довели до нарушеното водоподаване, както и за действията които
дружеството ще предприеме за решаване на проблема,срокове и отговорности.
2. Общински съвет – Каспичан настоява В и К Шумен ООД, да извършат
ремонт на проблемния участък от 380м. в срок до 15.09.2017г.
3. Общински съвет – Каспичан настоява да се планират инвестиции в
инвестиционната програма на Бизнес плана за 2018 година, за отремонтиране на
целия напорен водопровод – 4 700км. Да се направи обстойно обследване на В и К
инфраструктурата на територията на община Каспичан и да се планират
инвестиции за отстраняване на проблемите във водопреносната мрежа.
4. Да бъдат предприети мерки за обозначаване на В и К инфраструктурата
в кадастралните и в картите за възстановена собственост на територията на
община Каспичан.
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5. Възлага на кмета на община Каспичан г-жа Милена Недева да изготви
официално писмо до областния управител на област Шумен, в качеството му на
Председател на Асоциацията по В и К на обособена територия, обслужвана от В
и К Шумен ООД, в което да бъде запознат с проблемите,свързани с В и К и
пътната инфраструктура.
6. На основание чл.60, ал.1 от АПК, Общински съвет – Каспичан допуска
предварително изпълнение на решението.
Заседанието на Общински съвет Каспичан бе закрито от неговия
Председател в 16.00 часа поради изчерпване на дневния ред.

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

14

