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

ПРОТОКОЛ
№ 34
24.08.2017 г.
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

58 000

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

52-03

58 000

10-20

9 216

Дейност 898 – Други дейности по
икономиката
Външни услуги

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

ПРОТОКОЛ
№ 34
24.08.2017 г.
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
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

3

10.05.2017- 11.05.2017

с.Гергини, база
на НСОРБ
гр.София

4

29.05.2017- 31.05.2017

гр.София

Участие в семинар
организиран от НСОРБ
Посещение в МОН,
НДЕФ, ФЛАГ, ДНСК
А.Вероизповедание,
МРРБ, МК, Семинар за
отпадъците
МЗХ, МРРБ, МФ и АВ

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

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

20

72,60

92,60

40
20

45
0

85.00
20.00

60

118

178.00

20

0

20.00

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

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

ПРОТОКОЛ
№ 34
24.08.2017 г.
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

1.

23.02.2017 - 24.02.2017 г.

Направление

гр. София

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

Дневни
разходи

40

За
нощувка

70,65

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/ А. АНГЕЛОВА/

Сума
(лв.)

110,65
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9930, гр.Каспичан, ул.”Мадарски конник” № 91, тел/факс 05351/ 74 -14
e-mail: kaspichan_obs@abv.bg

ПРОТОКОЛ
№ 34
24.08.2017 г.
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.
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.

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

ПРОТОКОЛ
№ 34
24.08.2017 г.
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.

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

ПРОТОКОЛ
№ 34
24.08.2017 г.
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.

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

ПРОТОКОЛ
№ 34
24.08.2017 г.
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 проблеми във водопреносната мрежа.
4. Да бъдат предприети мерки за обозначаване на В и К инфраструктурата в
кадастралните и картите за възстановена собственост на територията на община
Каспичан.
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.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБС: / А. АНГЕЛОВА/

