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ПРОТОКОЛ
№ 16
e-mail: kaspichan_obs@abv.bg

Днес 28.07.2016г. от 14.00 часа в Заседателната зала на Община Каспичан на
основание чл.23,ал.4,т.1 от ЗМСМА се проведе шестнадесето, 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 – Заместник - кмет
на община Каспичан,Дарина Атанасова - Директор Д „ОА“,инж. Славей Славов Директор Д „СА и служители на общинска администрация.
Заседанието на Общински съвет има кворум за вземане на решения.
Заседанието на Общински съвет беше открито от неговия Председател г-жа
Анелия Ангелова.
Анелия Ангелова – Председател на ОбС – “Уважаеми колеги, към дневния ред
постъпиха още две докладни ,които бяха разгледани от Икономическата комисия и
комисията по ТСУ, докладна с вх.№ ВОС 312 от 27.07.2016г.,относно, предложение за
утвърждаване на средищните училища на територията на община Каспичан за учебната
2016/2017 година и докладна с вх.№ ВОС 314 от 27.07.2016 г., относно кандидатстване
с проект по мярка М01 – 01 „Осигуряване на достъпна среда на обществени сгради“ по
Проект „Красива България“. Предлагам докладна записка с № 312 от 27.07.2016г. да
бъде добавена като точка 8.28, а докладна записка № 314 от 27.07.2016г., като точка
8.29 от проекта за дневен ред. Ако няма въпроси и предложения относно така
допълнения и коригиран дневен ред предлагам да гласуваме същия в новия вариант“.
Милена Недева – Кмет на Община Каспичан – „Искам само да ви информирам,че сме
поканили г-н Дамянов от Асоциацията по В и К – Шумен на заседанието на Общински
съвет Каспичан,но в момента той е на заседание на Общински съвет – Шумен и може
би ще закъснее.Затова моето предложение е да разгледаме последна докладната за В и
К “.
Председателят г- жа Анелия Ангелова, предложи заседанието да протече
при следния:
П Р О Е К Т ЗА Д Н Е В Е Н Р Е Д:
1.Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет – Каспичан за периода
01.01.2016 – 30.06.2016г.
Докладва: Председателя на Общински съвет - Каспичан
2.Отчет за дейността на Общински съвет Каспичан и неговите комисии за
периода 01.01.2016 – 30.06.2016г.
1

Докладва : Председателя на Общински съвет - Каспичан

3.Отчет за извършените от община Каспичан разпоредителни сделки с
общинско имущество през първото шестмесечие на 2016г.
4. Актуализация на бюджет 2016г.

Докладва :Кмета на Община Каспичан
Докладва :Кмета на Община Каспичан

5.Извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на
обособената територия,обслужвана от „ВиК- Шумен“ ООД,насрочено за
10.08.2016г.

Докладва :Кмета на Община Каспичан

6. Предложение за допълнителни възнаграждения за постигнати резултати на
Кмета на община Каспичан и кметовете по населени места.

Докладва :Кмета на Община Каспичан

7. Разходи за командировки за периода 01.04.2016г. – 30.06.2016г. на Кмета на
Община Каспичан.

Докладва :Кмета на Община Каспичан

8. Текущи докладни
8.1. Докладна записка № 265/07.07.2016г. от Николай Петров Найденов – Кмет
на село Върбяне,относно поставяне на паметна плоча на участниците и
загиналите във войните жители на село Върбяне.
8.2. Докладна записка № 308/21.07.2016г. от Милена Николова Недева – Кмет
на Община Каспичан,относно поставянето на паметна плоча за проведения
местен референдум през 2014г.
8.3. Докладна записка № 274/18.07.2016г. от Милена Николова Недева – Кмет
на Община Каспичан,относно изработване на идеен проект на поземлен имот.
8.4. Докладна записка № 309/21.07.2016г. от Милена Николова Недева – Кмет
на Община Каспичан,относно разрешаване изготвянето на ПУП – План за
регулация и застрояване.
8.5. Докладна записка № 275/18.07.2016г. от Милена Николова Недева – Кмет
на Община Каспичан,относно приемане на решение за продажба на недвижим
имот на основание чл.35,ал.1 от Закона за общинската собственост.
8.6. Докладна записка № 295/19.07.2016г. от Милена Николова Недева – Кмет
на Община Каспичан,относно обявяване на имот – публична общинска
собственост,представляващ масивна сграда на два етажа със застроена площ от
1250 квадратни метра,с предназначение за Читалище,с административен адрес:
град Каспичан, ул.“Мадарски конник“№46.
8.7. Докладна записка № 296/19.07.2016г. от Милена Николова Недева – Кмет
на Община Каспичан,относно учредяване право на строеж в полза на Народно
Читалище „Пробуда – 1928“ град Каспичан във връзка с кандидатстване по
мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“,подмярка
7.2. „Инвестиции в създаването,подобряването или разширяването на всички
видове малка по мащаби инфраструктура“, на ПРСР 2014 - 2020г.
8.8. Докладна записка № 294/19.07.2016г. от Милена Николова Недева – Кмет
на Община Каспичан,относно обявяване на имот – публична общинска
собственост,представляващ масивна сграда със застроена площ от 436
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квадратни метра и дворно място с площ от 2000 квадратни метра,с
предназначение Читалище, с административен адрес: село Кюлевча,ул. „Васил
Коларов“ № 26,представляващо Урегулиран поземлен имот XVI – „Читалище и
библиотека“ от квартал 40 по плана за регулация на селото,за частна общинска
собственост.
8.9. Докладна записка № 299/20.07.2016г. от Милена Николова Недева – Кмет
на Община Каспичан,относно учредяване право на строеж в полза на Народно
Читалище „Каменен стълб - 1888“ село Кюлевча във връзка с кандидатстване по
мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“, подмярка
7.2. „Инвестиции в създаването,подобряването или разширяването на всички
видове малка по мащаби инфраструктура“, на ПРСР 2014 - 2020г.
8.10. Докладна записка № 293/19.07.2016г. от Милена Николова Недева – Кмет
на Община Каспичан,относно обявяване на имот – публична общинска
собственост,представляващ втори етаж със самостоятелен вход от юг със
застроена площ от 317 квадратни метра от двуетажна масивна сграда с
предназначение за Читалище, с административен адрес: село Върбяне,ул.“Хан
Крум“ № 1, разположена в Урегулиран поземлен имот V от квартал 38 по плана
за регулация на селото,за частна общинска собственост.
8.11. Докладна записка № 300/20.07.2016г. от Милена Николова Недева – Кмет
на Община Каспичан,относно учредяване право на строеж в полза на Народно
Читалище „Васил Левски - 1924“ село Върбяне във връзка с кандидатстване по
мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“, подмярка
7.2. „Инвестиции в създаването,подобряването или разширяването на всички
видове малка по мащаби инфраструктура“, на ПРСР 2014 - 2020г.
8.12. Докладна записка № 298/20.07.2016г. от Милена Николова Недева – Кмет
на Община Каспичан,относно обявяване на имот – публична общинска
собственост,представляващ масивна сграда на един етаж със застроена площ от
655 квадратни метра и дворно място с площ от 1575 квадратни метра, с
предназначение Читалище, с административен адрес: село Златна нива, пл.
“Възраждане“ №1,за което е отреден Урегулиран поземлен имот IV от квартал
25 по плана за регулация на селото.
8.13. Докладна записка № 297/20.07.2016г. от Милена Николова Недева – Кмет
на Община Каспичан,относно учредяване право на строеж в полза на Народно
Читалище „Васил Левски - 1927“ село Златна нива във връзка с кандидатстване
по мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“,
подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването,подобряването или разширяването на
всички видове малка по мащаби инфраструктура“, на ПРСР 2014 - 2020г.
8.14. Докладна записка № 291/19.07.2016г. от Милена Николова Недева – Кмет
на Община Каспичан,относно обявяване на имот – публична общинска
собственост,представляващ масивна сграда на два етажа със застроена площ от
500 квадратни метра и дворно място с площ от 1260 квадратни метра, с
предназначение за Читалище, с административен адрес: град Плиска, ул.
„Симеон Велики“ № 4, за което е отреден Урегулиран поземлен имот I – 387 от
квартал 39 по плана за регулация на града.
8.15. Докладна записка № 302/20.07.2016г. от Милена Николова Недева – Кмет
на Община Каспичан,относно учредяване право на строеж в полза на Народно
Читалище „Просвета - 1911“ град Плиска във връзка с кандидатстване по мярка
7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“, подмярка 7.2.
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„Инвестиции в създаването,подобряването или разширяването на всички
видове малка по мащаби инфраструктура“, на ПРСР 2014 - 2020г.
8.16. Докладна записка № 292/19.07.2016г. от Милена Николова Недева – Кмет
на Община Каспичан,относно обявяване на имот – публична общинска
собственост,представляващ масивна сграда на два етажа със застроена площ от
280 квадратни метра и дворно място с площ от 925 квадратни метра, с
предназначение за Читалище,с административен адрес: град Каспичан,квартал
Калугерица, ул.“Юрий Гагарин“ № 21
8.17. Докладна записка № 303/20.07.2016г. от Милена Николова Недева – Кмет
на Община Каспичан,относно учредяване право на строеж в полза на Народно
Читалище „Освобождение - 1904“ кв.Калугерица във връзка с кандидатстване
по мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“,
подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването,подобряването или разширяването на
всички видове малка по мащаби инфраструктура“, на ПРСР 2014 - 2020г.
8.18. Докладна записка № 283/19.07.2016г. от Милена Николова Недева – Кмет
на Община Каспичан,относно участие на Община Каспичан с проект по мярка 7
„Основни услуги и обновяване на селата и селските райони“, подмярка 7.2.
„Инвестиции в създаването,подобряването или разширяването на всички
видове малка по мащаби инфраструктура“ ,на ПРСР 2014 – 2020г.
8.19. Докладна записка № 272/18.07.2016г. от Милена Николова Недева – Кмет
на Община Каспичан,относно участие на Община Каспичан с проект по мярка 7
„Основни услуги и обновяване на селата и селските райони“, подмярка 7.2.
„Инвестиции в създаването,подобряването или разширяването на всички
видове малка по мащаби инфраструктура“ ,на ПРСР 2014 – 2020г.
8.20. Докладна записка № 284/19.07.2016г. от Милена Николова Недева – Кмет
на Община Каспичан,относно участие на Община Каспичан с проект по мярка 7
„Основни услуги и обновяване на селата и селските райони“, подмярка 7.2.
„Инвестиции в създаването,подобряването или разширяването на всички
видове малка по мащаби инфраструктура“ ,на ПРСР 2014 – 2020г.
8.21. Докладна записка № 285/19.07.2016г. от Милена Николова Недева – Кмет
на Община Каспичан,относно участие на Народно читалище „Пробуда – 1928“
гр.Каспичан с проект по мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в
селските райони“, подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването подобряването или
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ ,на ПРСР
2014 – 2020г.
8.22. Докладна записка № 286/19.07.2016г. от Милена Николова Недева – Кмет
на Община Каспичан,относно участие на Народно читалище „Просвета – 1911“
гр.Плиска с проект по мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в
селските райони“, подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването подобряването или
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ ,на ПРСР
2014 – 2020г.
8.23. Докладна записка № 287/19.07.2016г. от Милена Николова Недева – Кмет
на Община Каспичан,относно участие на Народно читалище „Каменен стълб–
1888“ с.Кюлевча с проект по мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в
селските райони“, подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването подобряването или
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ ,на ПРСР
2014 – 2020г.
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8.24. Докладна записка № 288/19.07.2016г. от Милена Николова Недева – Кмет
на Община Каспичан,относно участие на Народно читалище „Освобождение –
1904“ кв.Калугерица с проект по мярка 7 „Основни услуги и обновяване на
селата в селските райони“, подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването
подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби
инфраструктура“ ,на ПРСР 2014 – 2020г.
8.25. Докладна записка № 289/19.07.2016г. от Милена Николова Недева – Кмет
на Община Каспичан,относно участие на Народно читалище „Васил Левски –
1927“ с.Златна нива с проект по мярка 7 „Основни услуги и обновяване на
селата в селските райони“, подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването
подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби
инфраструктура“ ,на ПРСР 2014 – 2020г.
8.26. Докладна записка № 290/19.07.2016г. от Милена Николова Недева – Кмет
на Община Каспичан,относно участие на Народно читалище „Васил Левски –
1924“ с.Върбяне с проект по мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в
селските райони“, подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването подобряването или
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ ,на ПРСР
2014 – 2020г.
8.27. Докладна записка № 307/20.07.2016г. от Анелия Руменова Ангелова –
Председател на Общински съвет - Каспичан, относно определяне на
представител от Общински съвет Каспичан в Областен съвет за намаляване на
риска от бедствия.
8.28. Докладна записка № 312/27.07.2016г. от Милена Николова Недева – Кмет
на Община Каспичан,относно предложение за утвърждаване на средищните
училища на територията на община Каспичан за учебната 2016/2017 година
8.29. Докладна записка № 314/27.07.2016г. от Милена Николова Недева – Кмет
на Община Каспичан,относно кандидатстване с проект по мярка М01-01
„Осигуряване на достъпна среда на обществени сгради“ по Проект „Красива
България“ през 2016г.
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
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЯТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАСПИЧАН ЗА
ПЕРИОДА 01.01.2016 – 30.06.2016г.
Отношение взеха:
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Точка 1 от дневния ред
Докладна записка № 269 от 14.07.2016 година,относно Отчет за изпълнение на
решенията на Общински съвет Каспичан за периода 01.01.2016 – 30.06.2016г.
Комисиите се запознаха с докладната предлагам, да чуем първо тяхното становище.
Николай Николов – Председател на Икономическата комисия – „Икономическата
комисия приема отчета за изпълнение на решенията на Общински съвет Каспичан за
периода 01.01.2016 – 30.06.2016г. с 4 гласа „ЗА“.
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Драганка Йорданова – Председател на комисията по ТСУ – „Комисията по ТСУ приема
отчета за изпълнение на решенията на Общински съвет Каспичан за периода 01.01.2016
– 30.06.2016г. с 3 гласа „ЗА“.
Боряна Бойчева – Председател на Социалната комисия – „Социалната комисия приема
Отчета за изпълнение на решенията на Общински съвет Каспичан за периода
01.01.2016 – 30.06.2016г. с 4 гласа „ЗА“ и 1 глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Имате думата за мнения и
коментари по докладната. Ако няма изказвания предлагам да преминем в режим на
гласуване“.
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:
Р Е Ш Е Н И Е № 215
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 на решенията на Общински
съвет – Каспичан за периода 01.01.2016 – 30.06.2016г.
ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАСПИЧАН И НЕГОВИТЕ
КОМИСИИ ЗА ПЕРИОДА 01.01.2016 – 30.06.2016г.
Отношение взеха:
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Точка 2 от дневния ред
Докладна записка № 267 от 12.07.2016 година,относно Отчет за дейността на
Общински съвет Каспичан и неговите комисии за периода 01.01.2016 – 30.06.2016г.Да
чуем становището на комисиите .Моля,г-н Николов да изразите становището на
икономическа комисия“.
Николай Николов – Председател на Икономическата комисия – „Икономическата
комисия приема Отчета за дейността на Общински съвет Каспичан и неговите комисии
за периода 01.01.2016 – 30.06.2016г. с 4 гласа „ЗА“.
Драганка Йорданова – Председател на комисията по ТСУ – „Комисията по ТСУ приема
Отчета с 3 гласа „ЗА“.
Боряна Бойчева – Председател на Социалната комисия – „Социалната комисия приема
Отчета за дейността на Общински съвет Каспичан и неговите комисии за периода
01.01.2016 – 30.06.2016г.с 5 гласа „ЗА“.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Имате думата за мнения и
коментари по докладната. Виждам, че няма въпроси по докладната , предлагам да
преминем към гласуване,като за по-пълна редакция добавим и чл.21,ал.2 в проекта на
решение“.
На основание чл.27,ал.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:
Р Е Ш Е Н И Е № 216
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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 януари 2016г. – 30 юни 2016г.
ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТЧЕТ ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ ОТ ОБЩИНА КАСПИЧАН РАЗПОРЕДИТЕЛНИ СДЕЛКИ
С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО ПРЕЗ ПЪРВОТО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2016г.
Отношение взеха:
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Точка 3 от дневния ред
Докладна записка № 277 от 18.07.2016 година, относно Отчет за извършените от
община Каспичан разпоредителни сделки с общинско имущество през първото
шестмесечие на 2016г.Да чуем становището на комисиите“.
Николай Николов – Председател на Икономическата комисия – „Икономическата
комисия приема Отчета за извършените от община Каспичан разпоредителни сделки с
общинско имущество през първото шестмесечие на 2016г.с 4 гласа „ЗА“.
Драганка Йорданова – Председател на комисията по ТСУ – „Комисията по ТСУ приема
отчета Отчета за извършените от община Каспичан разпоредителни сделки с общинско
имущество през първото шестмесечие на 2016г. с 3 гласа „ЗА“.
Боряна Бойчева – Председател на Социалната комисия – „Социалната комисия приема
Отчета с 5 гласа „ЗА“.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Имате думата за мнения,
изказвания и коментари по докладната. Ако нямате въпроси и мнения предлагам да
преминем към гласуване“.
На основание чл.21,ал.1,т.23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация от общо гласували 13 съветника с 13 гласа „ЗА“ без „ПРОТИВ“ и
без „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Общински съвет - Каспичан прие следното:
Р Е Ш Е Н И Е № 217
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА,Общински съвет – Каспичан приема
Отчет за извършените разпоредителни сделки с общинско имущество през първото
шестмесечие на 2016 година.
ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
АКТУАЛИЗАЦИЯ НА БЮДЖЕТ 2016г.
Отношение взеха:
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Точка 4 от дневния ред
Докладна записка № 306 от 20.07.2016 година, относно актуализация на бюджет
2016г.,Да чуем становището на комисиите.Г-н Николов ,Моля да изразите становището
на икономическа комисия“.
Николай Николов – Председател на Икономическата комисия – „Икономическата
комисия приема актуализацията на бюджет 2016 година с 4 гласа „ЗА“, като тук остава
един отворен въпрос за улица „Дунав“ гр.Плиска“.
Драганка Йорданова – Председател на комисията по ТСУ – „Комисията по ТСУ приема
актуализацията на бюджета с 3 гласа „ЗА“, но и при нас остава за доизясняване същия
въпрос“.
7

Боряна Бойчева – Председател на Социалната комисия – „Социалната комисия приема
актуализацията на бюджета с 5 гласа „ЗА“.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Колеги преди да дам думата за
мнения, изказвания и коментари по докладната да чуем становището на вносителя,гжа Недева“.
Милена Недева – Кмет на Община Каспичан – „По отношение на ул.“Дунав“ гр.Плиска
искам само да кажа няколко думи. Когато станаха известни материалите получих
множество обаждания от гражданите на град Плиска,също така беше проведена среща с
граждани от град Плиска и те настояват средствата да не бъдат пренасочвани за
основен ремонт на ул. „Дунав“,а да бъдат насочени към изграждане на спортна
площадка“.
Тонка Начева – Кмет на град Плиска – „Беше направено повторно преразглеждане и
искам да ви кажа,че давам съгласието си средствата да бъдат прехвърлени за
изграждането на спортна площадка в град Плиска“.
Милена Недева – Кмет на Община Каспичан – „И все пак не би трябвало да има големи
очаквания от гражданите, защото с тези средства ще можем поне да асфалтираме
спортната площадка“.
Мариана Антонова – съветник – „ Аз подкрепям това предложение.Редно е това да бъде
направено за нашите деца“.
Христо Илиев – гражданин на град Плиска – „Аз дойдох заради тази точка,но виждам
че нещата се променят в положителна насока.Защото децата играят в много лоши
условия.Мисля,че трябва да се намери добра оферта,защото там играят доста деца и се
събират млади хора“.
Милен Минчев – Зам.кмет на Община Каспичан – „Искам да кажа какви бяха
основанията да предложим асфалтова настилка, защото трябва да има твърда настилка,
за да може върху асфалта да се положи изкуствена трева.Но за първо време децата ще
имат условия да играят“.
Даринка Атанасова-Директор Д“ОА“-Да оформим предложението за промяна в
бюджета и капиталовата програма-„ Отпадане на дейност 606 – Ремонт и
изграждане на улици и прехвърляне на 17 000 лв в дейност 714 – Спортни
зали,спорт за всички,като се дописва“Изграждане на игрище в спортна площадка
гр.Плиска,параграф 52-06“.Промяна в капиталова програма,отпада дейност 2606
и 17 000 лв се пренасочват в дейност 2714 „Изграждане на игрище в спортна
площадка гр.Плиска“по Приложение 1.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Ако няма други изказвания
предлагам да преминем към гласуване на предложението за промяната в бюджета и в
капиталовата програма“.
От общо гласували 13 съветника с 13 гласа „ЗА“ без „ПРОТИВ“ и без
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Общински съвет - Каспичан прие отпадане на дейност 606 –
Ремонт и изграждане на улици и прехвърляне на 17 000 лв в дейност 714 – Спортни
зали,спорт за всички,като се дописва“Изграждане на игрище в спортна площадка
гр.Плиска,параграф 52-06“.Промяна в капиталова програма,отпада дейност 2606 и
17 000 лв се пренасочват в дейност 2714 „Изграждане на игрище в спортна площадка
гр.Плиска“по Приложение 1.
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Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „ Сега предлагам да преминем
към поименно гласуване на целият проект на решение с направените промени и
допълнения“.
Анелия Руменова Ангелова - „ЗА“
Борислав Дочев Йорданов – „ЗА“
Боряна Андреева Бойчева – „ЗА“
Георги Димитров Георгиев – „ЗА“
Драганка Славкова Йорданова – „ЗА“
Зелиха Тургай Марем – „ЗА“
Марияна Красенова Антонова – „ЗА“
Магдалена Боянова Боева – Тодорова – „ЗА“
Мартин Борисов Леков – „ЗА“
Николай Борисов Николов – „ЗА“
Пламен Георгиев Павлов – „ЗА“
Радослав Георгиев Бакалов – „ЗА“
ЯнкаХристова 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:
Р Е Ш Е Н И Е № 218
На основание чл.21,ал.1,т.6 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация,чл.124,ал.3 и чл.127,ал.2 от Закона за публичните финанси и
в съответствие с Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната
бюджетна прогноза за местните дейности и съставяне, приемане, изпълнение и
отчитане на бюджета на Община Каспичан,Общински съвет – Каспичан реши:
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 2016г.( Приложение № 1).
2.Извършва промени по бюджет 2016 както следва:
Параграф Усилва
Намалява
ПРИХОДИ – МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ
Приходи от продажба на общинска собственост 40-29
ДМА
Всичко собствени приходи
Дейност 122 – Общинска администрация
Основен
ремонт
сграда
общинска 51-00
администрация
Основен ремонт ( сграда кметство с.Върбяне)
51-00
Дейност 311 – ЦДГ ( ОДЗ)
Основен ремонт ( ОДЗ „Снежанка“ – 51-00
водопроводна инсталация)

20669

0

20669

1000
2000
6000

Дейност 524 – ДСП
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Основен ремонт (вентилационна инсталация 51-00
ДСП гр.Каспичан )
ППР(Вентилационна
инсталация
ДСП 53-09
гр.Каспичан )
Дейност 619- БКС
Текущ ремонт (км.Върбяне )
Текущ ремонт (км.Плиска)
Текущ ремонт (км.Могила)
Придобиване на друго оборудване,машини и
съоръжения
(Изграждане на навес /заслон -16 м. за
обществено ползване км.Върбяне)
Придобиване на друго оборудване,машини и
съоръжения
(Изграждане на съоръжения за отдих на
населението – беседка с пейки в зона на отдих
пред читалището км.Върбяне )
Придобиване на друго оборудване,машини и
съоръжения (Придобиване на тента за базар –
център км.Кюлевча )

2000

10-30
10-30
10-30
52-03

1809
1502
5500

52-03

2500

52-03

8000

Дейност 714 – Спортни зали спорт за всички
Основен ремонт спортни зали игр. гр.Каспичан и 51-00
гр.Плиска
Изграждане на игрище в спортна площадка град 52-06
Плиска
Дейност 745- Обредни домове и зали
Текущ ремонт ( ограда гробищен парк с.Кюлевча 10-30
)
Дейност
898
– Други
дейности
икономиката
Проекти за кандидатстване по ОП

6000

8000

34000
17 000

9358

по
53-09

6000

51-00
51-00
51-00
55-03

0
0
0

55-03

8000

0

55-03

7000

0

ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ
ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ
Дейност 738 - Читалища
Основен ремонт ( за Читалище с.Върбяне )
Основен ремонт ( за Читалище с.Марково )
Основен ремонт ( за Читалище с.Могила )
Капиталов трансфер за организации с
нестопанска цел
Капиталов трансфер за организации с
нестопанска цел ( Основен ремонт на Читалище
с.Марково)
Капиталов трансфер за организации с
нестопанска цел ( Основен ремонт на Читалище
с.Могила)

2000
8000
7000

10

3. Допуска предварително изпълнение на решението по чл.60,ал.1 от АПК.
ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА ПОСТИГНАТИ
РЕЗУЛТАТИ НА КМЕТА НА ОБЩИНА КАСПИЧАН И КМЕТОВЕТЕ ПО НАСЕЛЕНИ
МЕСТА
Отношение взеха:
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Точка 6 от дневния ред
Докладна записка № 304 от 20.07.2016 година, относно предложение за допълнителни
възнаграждения за постигнати резултати на Кмета на община Каспичан и кметовете по
населени места.Първо давам думата на комисиите,да чуем тяхното становище по
докладната“.
Николай Николов – Председател на Икономическата комисия – „Икономическата
комисия не приема предложението за допълнителни възнаграждения за постигнати
резултати на Кмета на община Каспичан и кметовете по населени места с 2 гласа „ЗА“и
2 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“.
Драганка Йорданова – Председател на комисията по ТСУ – „Комисията по ТСУ приема
с 2 гласа „ЗА“ и 1 глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“.
Боряна Бойчева – Председател на Социалната комисия – „Социалната комисия приема
докладната с 3 гласа „ЗА“ и 2 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Имате думата за мнения,
изказвания и коментари по докладната.Ако няма въпроси,мнения и коментари по
докладната предлагам, да преминем към гласуване“.
На основание чл.21,ал.1,т.5 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация от общо гласували 13 съветника с 10 гласа „ЗА“ 1 глас „ПРОТИВ“ и
2 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Общински съвет - Каспичан прие следното:
Р Е Ш Е Н И Е № 219
На основание чл.21,ал.1,т.5 от ЗМСМА, в съответствие с разпоредбите на
чл.44,ал.2 от ПМС 380 от 29.12.2015г. и чл.4,ал.5 от ПМС 67 от 14.04.2010г. за
заплатите в бюджетните организации и дейности Общински съвет –
Каспичан,определя „Допълнителни възнаграждения за постигнати резултати“ на
Кмета на община Каспичан и кметовете на кметства,както следва:
№
Име,презиме,фамилия,
кметство
Размер на
по
длъжност
допълнителни
ред
възнаграждения
за постигнати
резултати
1.
Милена Николова Недева
Кмет
на
Община
400
Каспичан
2.
Аспарух Юлиянов Рангелов
Кмет на с.Каспичан
400
3.
Тонка Ангелова Начева
Кмет на гр.Плиска
400
4.
Румен Христов Чавдаров
Кмет на с.Златна нива
400
5.
Банчо Василев Митев
Кмет на с.Марково
400
6.
Божинка Петрова Русева
Кмет на с.Могила
400
7.
Николай Петров Найденов
Кмет на с. Върбяне
400
8.
Веселин Стоянов Тодоров
Кмет на с.Кюлевча
400
9.
Иванка Димова Мирчева
Кмет на с.Косово
400
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ПО СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ ЗА ПЕРИОДА 01.04.2016 – 30.06.2016г. НА КМЕТА
НА ОБЩИНА КАСПИЧАН
Отношение взеха:
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Точка 7 от дневния ред
Докладна записка № 305 от 20.07.2016 година, относно разходи за командировки за
периода 01.04.2016 – 30.06.2016г. на Кмета на община Каспичан.Давам думата на
комисиите“.
Николай Николов – Председател на Икономическата комисия – „Икономическата
комисия приема разходите за командировки на Кмета с 4 гласа „ЗА“.
Драганка Йорданова – Председател на комисията по ТСУ – „Комисията по ТСУ приема
с 3 гласа „ЗА“.
Боряна Бойчева – Председател на Социалната комисия – „Социалната комисия приема
разходите за командировки на Кмета с 5 гласа „ЗА“
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Имате думата за мнения,
изказвания и коментари по докладната.Ако няма въпроси,мнения и коментари по
докладната предлагам, да преминем към поименно гласуване“.
Анелия Руменова Ангелова - „ЗА“
Борислав Дочев Йорданов – „ЗА“
Боряна Андреева Бойчева – „ЗА“
Георги Димитров Георгиев – „ЗА“
Драганка Славкова Йорданова – „ЗА“
Зелиха Тургай Марем – „ЗА“
Марияна Красенова Антонова – „ЗА“
Магдалена Боянова Боева – Тодорова – „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:
Р Е Ш Е Н И Е № 220
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
01.04.2016г. – 30.06.2016г.
№ по
Период
ред
1.
01.04.2016 – 05.04.2016г
2.

14.04.2015 – 14.04.2016г.

3.

19.04.2016 – 19.04.2016г.

Направление
гр.София
гр.Велико
Търново
с.Гергини

Цел
Срещи
в
МФ,ММС,МПР,МТ,МРРБ
Среща в Община Велико
Търново
Семинар НСОРБ

Сума
( лв.)
40,00
10,00
10,00
12

4.

27.05.2016 – 28.05.2016г.

гр.София
Срещи ТУ
Всичко:

20,00
80,00

ПО ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ТЕКУЩИ ДОКЛАДНИ
ПО ТОЧКА 8.1. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ПОСТАВЯНЕ НА ПАМЕТНА ПЛОЧА НА УЧАСТНИЦИТЕ И ЗАГИНАЛИТЕ ВЪВ
ВОЙНИТЕ ЖИТЕЛИ НА СЕЛО ВЪРБЯНЕ
Отношение взеха:
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Точка 8.1. от дневния ред
Докладна записка № 265 от 07.07.2016 година, относно поставяне на паметна плоча на
участниците и загиналите във войните жители на село Върбяне.Да чуем становището
на комисиите“.
Николай Николов – Председател на Икономическата комисия – „Икономическата
комисия приема с 4 гласа „ЗА“, като предлагаме главният архитект да определи
мястото където ще бъде поставена паметната плоча.Мисля,че уточнението „пред
кметството“ трябва да отпадне“.
Драганка Йорданова – Председател на комисията по ТСУ – „Комисията по ТСУ приема
с 3 гласа „ЗА“.
Боряна Бойчева – Председател на Социалната комисия – „Социалната комисия приема
с 5 гласа „ЗА“ .Нашата комисия приветства тази докладна“.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Имате думата за мнения,
изказвания и коментари по докладната“.Първо давам думата на г-н Найденов,кмет на
с.Върбяне.
Николай Найденов – Кмет на село Върбяне – „Първо искам да ви благодаря за
подкрепата.Това не е само моя инициатива, а на всички жители от село Върбяне.Редно
е да отбележим хората загинали и пострадали във войните.Мястото ще бъде видно и
съгласувано с архитекта на Община Каспичан.Също така искам да отбележа,че
средствата по изграждането и поставянето на плочата са от дарения“.
Пламен Павлов – съветник – „Подкрепям г-н Найденов и искам да направя едно
предложение за по пълна редакция на решението На основание чл.21,ал.2 във връзка с
чл.21,ал.1,т.19 и т.23 от ЗМСМА“.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Предлагам да преминем към
гласуване на докладната с направените две предложения за отпадане и допълнение на
текст“.
На основание чл.21,ал.2 във връзка с чл.21,ал.1,т.19 и т.23 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация от общо гласували 13 съветника с 13 гласа
„ЗА“ без „ПРОТИВ“ и без „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Общински съвет - Каспичан прие
следното:
Р Е Ш Е Н И Е № 221
На основание чл.21,ал.2 във връзка с чл.21,ал.1,т.19 и т.23 от ЗМСМА,
Общински съвет – Каспичан дава съгласие да бъде поставена на видно място,паметна
плоча на участниците и загиналите във войните жители на село Върбяне.
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ПО ТОЧКА 8.2. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ПОСТАВЯНЕТО НА ПАМЕТНА ПЛОЧА ЗА ПРОВЕДЕНИЯ МЕСТЕН РЕФЕРЕНДУМ
ПРЕЗ 2014г.
Отношение взеха:
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Точка 8.2. от дневния ред
Докладна записка № 308 от 21.07.2016 година, относно поставянето на паметна плоча
за проведения местен референдум през 2014г.Да чуем мнението на комисиите по
направеното предложение“.
Николай Николов – Председател на Икономическата комисия – „Икономическата
комисия приема с 4 гласа „ЗА“, като предлагаме текста да бъде следния :„19 октомври
2014 г. Успешно проведен референдум от жителите на град Каспичан на
екологична тема“.Като втора точка от проекта на решение Общински съвет
Каспичан възлага на Кмета на община Каспичан поставянето на плочата.
Драганка Йорданова – Председател на комисията по ТСУ – „Комисията по ТСУ приема
с 3 гласа „ЗА“ и подкрепя също предложението“.
Боряна Бойчева – Председател на Социалната комисия – „Социалната комисия приема
с 5 гласа „ЗА“ проектът на решение такъв какъвто беше представен в докладната на
нашата комисия. Проведох разговор с Инициативния комитет и те потвърдиха, че са
предложили текста точно в този вид“.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Имате думата за мнения,
изказвания и коментари по докладната“.
Николай Николов – Председател на Икономическата комисия – „Икономическата
комисия излезе с този вариант на решение,защото не е работа на Общински съвет да
определя мястото на поставяне и материала от който ще бъде изработена плочата.
Архитекта решава къде да бъде мястото, а това не е първият успешно проведен
референдум. Това беше нашето предложение“.
Магдалена Боева – Тодорова – съветник – „За бъдещи поколения този текст няма да
говори нищо,ако не се уточни на каква тема е проведен референдума.Само добавихме
на екологична тема,защото това засягаше пряко здравето на хората“.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Ако няма други предложения
предлагам, да преминем към гласуване на предложението за промяна в текста,отпадане
на думата“първи“ и добавяне на думите“ на екологична тема“ направено от
Икономическата комисия и допълнение на проекта на решение ,създаване на 2 точка
Общински съвет Каспичан възлага на Кмета на Община Каспичан поставянето на
плочата“.
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:
Р Е Ш Е Н И Е № 222
1.На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Каспичан дава
съгласие да бъде поставена паметна плоча и да съдържа следния текст: „19.10.2014г.
Успешно проведен референдум от жителите на град Каспичан на екологична
тема“.
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2.Общински съвет - Каспичан възлага на Кмета на Община Каспичан
поставянето на плочата.
ПО ТОЧКА 8.3. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ИЗРАБОТВАНЕ НА ИДЕЕН ПРОЕКТ ЗА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ
Отношение взеха:
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Точка 8.3. от дневния ред
Докладна записка № 274 от 18.07.2016 година, относно изработване на идеен проект за
поземлен имот.Давам думата на комисиите.Моля,г-н Николов да изрази становището
на икономическа комисия“.
Николай Николов – Председател на Икономическата комисия – „Икономическата
комисия приема докладната с 4 гласа „ЗА“.
Драганка Йорданова – Председател на комисията по ТСУ – „Комисията по ТСУ приема
изработения идеен проект с 3 гласа „ЗА“.
Боряна Бойчева – Председател на Социалната комисия – „Социалната комисия приема
с 5 гласа „ЗА“ проекта на решение .
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Имате думата за мнения,
изказвания и коментари по докладната.Ако няма такива,предлагам да преминем към
гласуване като правя допълнение в текста на проекта на решение ,а именно „На
основание чл.21,ал.2 във връзка с чл.21,ал.1,т.23 и т. 24 от ЗМСМА “.
На основание чл.21,ал.2 във връзка с чл.21,ал.1,т.23 и 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:
Р Е Ш Е Н И Е № 223
На основание чл.21,ал.2,
във връзка с чл.21,ал.1,т.23 и т.24 от
ЗМСМА,Общински съвет – Каспичан приема изготвения от Главния архитект на
Община Каспичан идеен проект за Урегулиран поземлен имот I – „Кооперативен
пазар“ от кв.10 по плана на град Каспичан.
ПО ТОЧКА 8.4. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
РАЗРЕШАВАНЕ ИЗГОТВЯНЕТО НА ПУП – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И
ЗАСТРОЯВАНЕ
Отношение взеха:
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Точка 8.4. от дневния ред
Докладна записка № 309 от 21.07.2016 година, относно разрешаване изготвянето на
ПУП – план за регулация и застрояване.Да чуем становището на
комисиите.Моля,първо да чуем г-н Николов“.
Николай Николов – Председател на Икономическата комисия – „Икономическата
комисия приема разрешаване изготвянето на ПУП – План за регулация и застрояване с
4 гласа „ЗА“.
Драганка Йорданова – Председател на комисията по ТСУ – „Комисията по ТСУ приема
с 3 гласа „ЗА“ проекта на решение.
Боряна Бойчева – Председател на Социалната комисия – „Социалната комисия приема
с 5 гласа „ЗА“ проекта на решение.
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Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Имате думата за мнения,
изказвания и коментари по докладната. Ако няма изказвания по докладната предлагам
да преминем към гласуване“.
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:
Р Е Ш Е Н И Е № 224
На основание чл.21,ал.1,т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а,ал.1 и чл.124б,ал.1
от ЗУТ,Общински съвет – Каспичан:
1. Разрешава изработването на проект за подробен устройствен план - План
за застрояване за имот с проектен № 003013 от КВС на град Плиска.
2. Одобрява задание по чл.125 от ЗУТ
и определя конкретното
предназначение
на
имота
–
„Производствени
и
складови
дейности;ПСОВ;Транспортни дейности“ със следните устройствени
показатели:
 Устройствена зона - „Предимно производствена“/Пп/;
 Височина на застрояването – Н – до 12м.;
 Плътност на застрояването Пзастр. -40% - 80%;
 Интензивност на застрояването – Кинт – 1.0 - 2.5;
 Озеленяване – Позел. – 20% - 40%.
ПО ТОЧКА 8.5. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ НА
ОСНОВАНИЕ ЧЛ.35,АЛ.1 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ
Отношение взеха:
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Точка 8.5. от дневния ред
Докладна записка № 275 от 18.07.2016 година, относно приемане на решение за
продажба на недвижим имот на основание чл.35,ал.1 от закона за общинската
собственост.Да чуем мнението на комисиите.Г-н Николов ,моля да изразите
становището на икономическа комисия“.
Николай Николов – Председател на Икономическата комисия – „Икономическата
комисия приема с 4 гласа „ЗА“.Предложението на нашата комисия е имотът да бъде
продаден чрез явен търг и началната тръжна цена да започне от 4.00лв.за кв.м. без
включен ДДС“.
Драганка Йорданова – Председател на комисията по ТСУ – „Комисията по ТСУ приема
с 3 гласа „ЗА“ и подкрепя предложението за промяна в цената.
Боряна Бойчева – Председател на Социалната комисия – „Социалната комисия приема
с 5 гласа „ЗА“
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Имате думата за мнения,
изказвания и коментари по докладната. Ако няма други предложения предлагам да
преминем към гласуване на предложението за промяна в началната тръжна цена в
размер на 4.00 лв за 1 кв.метър“.
От общо гласували 13 съветника с 13 гласа „ЗА“ без „ПРОТИВ“ и без
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Общински съвет - Каспичан прие началната тръжна цена да
започне от 4.00лв.за 1 кв.м. без включен ДДС.
16

Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Сега да преминем към
поименно гласуване на докладната в окончателен вариант с направената промяна в
цената“.
Анелия Руменова Ангелова - „ЗА“
Борислав Дочев Йорданов – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“
Боряна Андреева Бойчева – „ЗА“
Георги Димитров Георгиев – „ЗА“
Драганка Славкова Йорданова – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“
Зелиха Тургай Марем – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“
Марияна Красенова Антонова – „ЗА“
Магдалена Боянова Боева – Тодорова – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“
Мартин Борисов Леков – „ЗА“
Николай Борисов Николов – „ЗА“
Пламен Георгиев Павлов – „ЗА“
Радослав Георгиев Бакалов – „ЗА“
ЯнкаХристова Ненова – „ЗА“
На основание чл.21,ал.1,т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация от общо гласували 13 съветника с 9 гласа „ЗА“ без „ПРОТИВ“ и 4
гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Общински съвет - Каспичан прие следното:
Р Е Ш Е Н И Е № 225
1. На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА,Общински съвет – Каспичан приема
решение да се допълни приетата с Решение № 49 от Протокол 6/22.12.2015 година
Програма за управление и разпореждане с общинските имоти за 2016 годена като в
Раздел III – „Имоти,които община Каспичан има намерение да продаде да се допълни
„ПРАЗНО ДВОРНО МЯСТО“ с площ от 504 кв.м.,за което е отреден Урегулиран
поземлен имот (УПИ) IV – 151 от квартал 27 по плана за регулация на квартал
Калугерица, съставляващ поземлен имот с идентификатор 36597.502.421 по
кадастралната карта на град Каспичан.
2. На основание чл.21,ал.1, т.8 от ЗМСМА,чл.35,ал.1 от Закона за общинската
собственост,във връзка с чл.29,ал.4 от Наредбата за реда за придобиване,управление
и разпореждане с общинско имущество Общински съвет – Каспичан ПРИЕМА
РЕШЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване,на
недвижим имот – частна общинска собственост,актуван с Акт за общинска
собственост № 1878/18.07.2016 година, представляващ ПРАЗНО ДВОРНО МЯСТО с
площ от 504.00 кв.м., за което е отреден Урегулиран поземлен имот /УПИ/ IV -151 от
квартал 27 по плана за регулация на квартал Калугерица,съставляващ поземлен имот
с идентификатор 36597.502.421 по кадастралната карта на град Каспичан, одобрена
със Заповед № РД – 18-57/01.10.2015г. на Изпълнителния директор на АТКК, с трайно
предназначение: урбанизирана територия.
3. На основание чл.30,ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество Общински съвет – Каспичан приема начална
тръжна цена,определена от лицензиран оценител в размер на 4.00 лв.за 1 кв.м. или
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2016.00 лева (две хиляди и шестнадесет лева ) за цялата площ от 504 кв.м.,без
включен ДДС.
4. На основание чл.29,ал.4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – Каспичан възлага на Кмета
на общината организирането на процедурата,свързана с провеждането на търга за
гореописания имот, както и осъществяването на всички действия, необходими за
правилното и законосъобразно извършване на разпоредителната сделка.

ПО ТОЧКА 8.6. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОБЯВЯВАНЕ НА ИМОТ – ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА
СОБСТВЕНОСТ,ПРЕДСТАВЛЯВАЩ МАСИВНА СГРАДА НА ДВА ЕТАЖА СЪС
ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ ОТ 1250 КВ.М.,С ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ЧИТАЛИЩЕ,С
АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС: ГР.КАСПИЧАН,УЛ.“МАДАРСКИ КОННИК“№46
Отношение взеха:
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Точка 8.6. от дневния ред
Докладна записка № 295 от 19.07.2016 година, относно обявяване на имот – публична
общинска собственост, представляващ масивна сграда на два етажа със застроена площ
от 1250кв.м., с предназначение Читалище, с административен адрес: гр.Каспичан,
ул.“Мадарски конник“ №46. Да чуем становището на комисиите“.
Николай Николов – Председател на Икономическата комисия – „Икономическата
комисия приема с 3 гласа „ЗА“ и 1 глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“
Драганка Йорданова – Председател на комисията по ТСУ – „Комисията по ТСУ приема
с 2 гласа „ЗА“ и 1 глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“проекта на решение.
Боряна Бойчева – Председател на Социалната комисия – „Социалната комисия приема
с 5 гласа „ЗА“ проекта на решение.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Имате думата за мнения,
изказвания и коментари по докладната“.
Драганка Йорданова – Председател на комисията по ТСУ – „В комисията аз гласувах
„въздържал се“ защото, съгласно Закона за общинската собственост чл.6, ал.1
имотите,които са изгубили предназначението сменят собствеността си от публична в
частна общинска собственост, а тук виждам противоречие. Читалищата не са
променили предназначението си, те винаги трябва да бъдат публична общинска
собственост“.
Николай Николов - Председател на Икономическата комисия – „Моето мнение е
единодушно с това на г-жа Драганка Йорданова. Има ред кога един имот да бъде
преобразуван в частен.Чел съм тази литература и ще гласувам „въздържал се“.Това
решение може да бъде оспорено в съда и ще бъде незаконосъобразно. Има такива
решения,които са върнати.Това са ми съображенията“.
Николай Найденов – Кмет на село Върбяне - „Всички читалища са за ремонт и в тази
връзка искам да попитам: Кметът на селото,като председател на читалищното
настоятелство ще го продаде ли? Има ли възможност повече от две читалища,да бъдат
включени,ако кандидатства общината? Защото ако две читалища са предложени и
одобрени аз ще търся отговор по какъв критерий и защо нашето читалище не е
одобрено? Има ли и друг начин за изработване на проекти? Това е много сериозен
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въпрос, но на първо място трябва да се гледа обществения интерес и смятам, че ние
трябва да се възползваме от това,да кандидатстваме и да направим колкото се може
повече читалища“.
Милена Недева – Кмет на Община Каспичан – „Това което каза г-жа Драганка
Йорданова по отношение на дейността на читалищата, тя не се променя. Знаете, че
всички предложения за промяна ,разпореждане с публична или частна общинска
собственост стават с решение на Общинския съвет.Общината ако би кандидатствала
може да кандидатства за две читалища, защото има ограничение в сумата като лимит.
Това е единственият вариант,първо промяна в собствеността ,за да имат те учредяване
право на строеж. Да, има върнати решения,но това може и да не бъде върнато.Ако ние
кандидатстваме и не бъдат приети нищо не пречи, да бъдат върнати отново в публична
общинска собственост, но възможността към момента е само тази“.
Магдалена Боева Тодорова – съветник - „На мен ми се иска тези проекти да минат.В
14 дневен срок ще стане ясно дали ще ни бъдат върнати решенията.Моят апел е за по
строг контрол от страна на Общината, да се следи стриктно какво се случва.Това е
единственият начин да бъдат финансирани читалищата и аз подкрепям идеята. В тази
връзка бих искала да чуя становището на юрисконсулта на община Каспичан“.
Радостина Механджийска – юрисконсулт на община Каспичан – „Във връзка със
създадения казус аз мисля, че това е най-добрият начин,за да можем да кандидатстваме
по тази програма.И както каза г- жа Недева всички промени стават с решение на
Общински съвет“.
Янка Ненова – съветник – „Аз предлагам, да приключим дебатите и да преминем към
гласуване.Ние всички на всяко събитие констатираме какво е състоянието на
читалищата и всички знаем, че не е законосъобразно,но да го направим в името на
хората.Ако го върнат ще търсим други начини“.
Марияна Антонова – съветник – „Аз искам ние да бъдем органа,който няма да спира,а
ще подкрепи общинска администрация“.
Магдалена Боева Тодорова – съветник „Лично аз държа на контрола за
изпълнението,той трябва да бъде сериозен“.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Ако няма други коментари
предлагам да преминем към поименно гласуване“.
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“
Марияна Красенова Антонова – „ЗА“
Магдалена Боянова Боева – Тодорова – „ЗА“
Мартин Борисов Леков – „ЗА“
Николай Борисов Николов – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“
Пламен Георгиев Павлов – „ЗА“
Радослав Георгиев Бакалов – „ЗА“
ЯнкаХристова Ненова – „ЗА“
19

На основание чл.21,ал.1,т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация от общо гласували 13 съветника с 11 гласа „ЗА“ без „ПРОТИВ“ и 2
гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Общински съвет - Каспичан прие следното:
Р Е Ш Е Н И Е № 226
1.На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.6,ал.1 от Закона за
общинската собственост,чл.3,ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление
и разпореждане с общинско имущество,Общински съвет – Каспичан обявява имот –
публична общинска собственост, представляващ масивна сграда на два етажа със
застроена площ от 1250 квадратни метра, с административен адрес: град
Каспичан,ул. „Мадарски конник“ № 46, в имот – частна общинска собственост.
2.Задължава Кмета на Община Каспичан да възложи съставянето на нов акт
за частна общинска собственост.
3.На основание чл.60,ал.1 от АПК,Общински съвет – Каспичан допуска
предварително изпълнение на решението.
ПО ТОЧКА 8.7. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
УЧРЕДЯВАНЕ ПРАВО НА СТРОЕЖ В ПОЛЗА НА НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ
„ПРОБУДА – 1928“ГРАД КАСПИЧАН ВЪВ ВРЪЗКА С КАНДИДАТСТВАНЕ ПО
МЯРКА 7 „ОСНОВНИ УСЛУГИ И ОБНОВЯВАНЕ НА СЕЛАТА В СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ“,ПОДМЯРКА 7.2 „ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО,ПОДОБРЯВАНЕТО
ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ
ИНФРАСТРУКТУРА,НА ПРСР 2014 – 2020г.
Отношение взеха:
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Точка 8.7. от дневния ред
Докладна записка № 296 от 19.07.2016 година, относно учредяване право на строеж в
полза на Народно читалище „Пробуда – 1928“ град Каспичан във връзка с
кандидатстване по мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските
райони“,подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването,подобряването или разширяването на
всички видове малка по мащаби инфраструктура,на ПРСР 2014 – 2020г. Да чуем
становището на комисиите“.
Николай Николов – Председател на Икономическата комисия – „Икономическата
комисия приема с 3 гласа „ЗА“ и 1 глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“
Драганка Йорданова – Председател на комисията по ТСУ – „Комисията по ТСУ приема
с 2 гласа „ЗА“ и 1 глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“проекта на решение.
Боряна Бойчева – Председател на Социалната комисия – „Социалната комисия приема
с 5 гласа „ЗА“ проекта на решение.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Имате думата за мнения,
изказвания и коментари по докладната.Ако няма ,моля да преминем към поименно
гласуване“.
Анелия Руменова Ангелова - „ЗА“
Борислав Дочев Йорданов – „ЗА“
Боряна Андреева Бойчева – „ЗА“
Георги Димитров Георгиев – „ЗА“
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Драганка Славкова Йорданова – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“
Зелиха Тургай Марем – „ЗА“
Марияна Красенова Антонова – „ЗА“
Магдалена Боянова Боева – Тодорова – „ЗА“
Мартин Борисов Леков – „ЗА“
Николай Борисов Николов – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“
Пламен Георгиев Павлов – „ЗА“
Радослав Георгиев Бакалов – „ЗА“
ЯнкаХристова Ненова – „ЗА“
На основание чл.21,ал.1,т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация от общо гласували 13 съветника с 11 гласа „ЗА“ без „ПРОТИВ“ и 2
гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Общински съвет - Каспичан прие следното:
Р Е Ш Е Н И Е № 227
На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.37,ал.6,т.1 от Закона за
общинската собственост, чл.37,ал.7,т.1 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – Каспичан:
1.1.Дава съгласие да се учреди безвъзмездно право на строеж, без търг или
конкурс за срок от 10 /десет/ години в полза на Народно читалище „Пробуда – 1928“
град Каспичан върху общински имот,представляващ масивна сграда на два етажа със
застроена площ от 1250 квадратни метра, с предназначение за ЧИТАЛИЩЕ, с
административен адрес град Каспичан, ул. „Мадарски конник“ № 46, с цел изготвяне,
кандидатстване и изпълнение на проект по мярка 7 „Основни услуги и обновяване на
селата в селските райони“, подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването,подобряването
или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ , на ПРСР
2014 – 2020г.
1.2.Възлага на Кмета на община Каспичан да издаде заповед и сключи договор
за учредяване право на строеж.
ПО ТОЧКА 8.8. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОБЯВЯВАНЕ НА ИМОТ – ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА
СОБСТВЕНОСТ,ПРЕДСТАВЛЯВАЩ МАСИВНА СГРАДА СЪС ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ
ОТ 436 КВ.М., И ДВОРНО МЯСТО С ПЛОЩ ОТ 2000 КВ.М.,С ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
ЧИТАЛИЩЕ,С АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС: С.КЮЛЕВЧА,УЛ.“ВАСИЛ
КОЛАРОВ“№26,ПРЕДСТАВЛЯВАЩО УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ XVI –
„ЧИТАЛИЩЕ И БИБЛИОТЕКА“ ОТ КВАРТАЛ 40 ПО ПЛАНА ЗА РЕГУЛАЦИЯ НА
СЕЛОТО,ЗА ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСВЕНОСТ
Отношение взеха:
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Точка 8.8. от дневния ред
Докладна записка № 294 от 19.07.2016 година, относно обявяване на имот – публична
общинска собственост,представляващ масивна сграда със застроена площ от 436 кв.м.,
и дворно място с площ от 2000 кв.м.,с предназначение Читалище,с административен
адрес: с.Кюлевча,ул.“Васил Коларов“№26, представляващо Урегулиран поземлен имот
XVI – „Читалище и библиотека“ от квартал 40 по плана за регулация на селото,за
частна общинска собственост. Да чуем становището на комисиите“.
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Николай Николов – Председател на Икономическата комисия – „Икономическата
комисия приема с 3 гласа „ЗА“ и 1 глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“
Драганка Йорданова – Председател на комисията по ТСУ – „Комисията по ТСУ приема
с 2 гласа „ЗА“ и 1 глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“проекта на решение.
Боряна Бойчева – Председател на Социалната комисия – „Социалната комисия приема
с 5 гласа „ЗА“ проекта на решение.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Имате думата за мнения,
изказвания и коментари по докладната.Ако няма ,моля да преминем към поименно
гласуване“.
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“
Марияна Красенова Антонова – „ЗА“
Магдалена Боянова Боева – Тодорова – „ЗА“
Мартин Борисов Леков – „ЗА“
Николай Борисов Николов – „ВЪЗДАРЖАЛ СЕ“
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 11 гласа „ЗА“ без „ПРОТИВ“ и 2
гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Общински съвет - Каспичан прие следното:
Р Е Ш Е Н И Е № 228
1.На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.6,ал.1 от Закона за
общинската собственост,чл.3,ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление
и разпореждане с общинско имущество,Общински съвет – Каспичан обявява имот –
публична общинска собственост, представляващ масивна сграда със застроена площ
от 436 квадратни метра и дворно място с площ от 2000 квадратни метра, с
предназначение за ЧИТАЛИЩЕ, с административен адрес: село Кюлевча, ул.“Васил
Коларов“ № 26, за който е отреден Урегулиран поземлен имот XVI – „Читалище и
библиотека“ от квартал 40 по плана за регулация на селото, в имот – частна
общинска собственост.
2.Задължава Кмета на Община Каспичан да възложи съставянето на нов акт
за частна общинска собственост.
3.На основание чл.60,ал.1 от АПК,Общински съвет – Каспичан допуска
предварително изпълнение на решението.
ПО ТОЧКА 8.9. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
УЧРЕДЯВАНЕ ПРАВО НА СТРОЕЖ В ПОЛЗА НА НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ
„КАМЕНЕН СТЪЛБ – 1888“СЕЛО КЮЛЕВЧА ВЪВ ВРЪЗКА С КАНДИДАТСТВАНЕ
ПО МЯРКА 7 „ОСНОВНИ УСЛУГИ И ОБНОВЯВАНЕ НА СЕЛАТА В СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ“,ПОДМЯРКА 7.2 „ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО,ПОДОБРЯВАНЕТО
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ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ
ИНФРАСТРУКТУРА,НА ПРСР 2014 – 2020г.
Отношение взеха:
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Точка 8.9. от дневния ред
Докладна записка № 299 от 20.07.2016 година, относно учредяване право на стоеж в
полза на Народно читалище „Каменен стълб – 1888“ село Кюлевча във връзка с
кандидатстване по мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските
райони“,подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването,подобряването или разширяването на
всички видове малка по мащаби инфраструктура,на ПРСР 2014 – 2020г.Да чуем
становището на комисиите“.
Николай Николов – Председател на Икономическата комисия – „Икономическата
комисия приема с 3 гласа „ЗА“ и 1 глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“
Драганка Йорданова – Председател на комисията по ТСУ – „Комисията по ТСУ приема
с 2 гласа „ЗА“ и 1 глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“проекта на решение.
Боряна Бойчева – Председател на Социалната комисия – „Социалната комисия приема
с 5 гласа „ЗА“ проекта на решение.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Имате думата за мнения,
изказвания и коментари по докладната.Ако няма ,моля да преминем към поименно
гласуване“.
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“
Марияна Красенова Антонова – „ЗА“
Магдалена Боянова Боева – Тодорова – „ЗА“
Мартин Борисов Леков – „ЗА“
Николай Борисов Николов – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“
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 11 гласа „ЗА“ без „ПРОТИВ“ и 2
гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Общински съвет - Каспичан прие следното:
Р Е Ш Е Н И Е № 229
На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.37,ал.6,т.1 от Закона за
общинската собственост, чл.37,ал.7,т.1 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – Каспичан:
1.1.Дава съгласие да се учреди безвъзмездно право на строеж, без търг или
конкурс за срок от 10 /десет/ години в полза на Народно читалище „Каменен стълб
– 1888“ с.Кюлевча върху общински имот,представляващ масивна сграда със
застроена площ от 436 квадратни метра и дворно място с площ от 2000 квадратни
метра, с предназначение за ЧИТАЛИЩЕ, с административен адрес с.Кюлевча, ул.
„Васил Коларов“ № 26, за което е отреден Урегулиран поземлен имот XVI –
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„Читалище и библиотека“ от квартал 40 по плана за регулация на селото, с цел
изготвяне, кандидатстване и изпълнение на проект по мярка 7 „Основни услуги и
обновяване на селата в селските райони“, подмярка 7.2 „Инвестиции в
създаването,подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби
инфраструктура“ , на ПРСР 2014 – 2020г.
1.2.Възлага на Кмета на община Каспичан да издаде заповед и сключи договор
за учредяване право на строеж.
ПО ТОЧКА 8.10. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОБЯВЯВАНЕ НА ИМОТ – ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА
СОБСТВЕНОСТ,ПРЕДСТАВЛЯВАЩ ВТОРИ ЕТАЖ СЪС САМОСТОЯТЕЛЕН ВХОД
ОТ ЮГ СЪС ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ ОТ 317 КВ.М.,ОТ ДВУЕТАЖНА МАСИВНА
СГРАДА С ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ЧИТАЛИЩЕ,С АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС:
С.ВЪРБЯНЕ, УЛ.“ХАН КРУМ“№1,РАЗПОЛОЖЕНА В УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН
ИМОТ V ОТ КВАРТАЛ 38 ПО ПЛАНА ЗА РЕГУЛАЦИЯ НА СЕЛОТО,ЗА ЧАСТНА
ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
Отношение взеха:
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Точка 8.10. от дневния ред
Докладна записка № 293 от 19.07.2016 година, относно обявяване на имот – публична
общинска собственост,представляващ втори етаж със самостоятелен вход от юг със
застроена площ
от 317 кв.м.,от двуетажна масивна сграда с предназначение
Читалище,с административен адрес: с.Върбяне, ул.“Хан Крум“№1, разположена в
урегулиран поземлен имот V от квартал 38 по плана за регулация на селото,за частна
общинска собственост.Да чуем становището на комисиите“.
Николай Николов – Председател на Икономическата комисия – „Икономическата
комисия приема с 3 гласа „ЗА“ и 1 глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“
Драганка Йорданова – Председател на комисията по ТСУ – „Комисията по ТСУ приема
с 2 гласа „ЗА“ и 1 глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“проекта на решение.
Боряна Бойчева – Председател на Социалната комисия – „Социалната комисия приема
с 5 гласа „ЗА“ проекта на решение.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Имате думата за мнения,
изказвания и коментари по докладната.Ако няма ,моля да преминем към поименно
гласуване“.
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“
Марияна Красенова Антонова – „ЗА“
Магдалена Боянова Боева – Тодорова – „ЗА“
Мартин Борисов Леков – „ЗА“
Николай Борисов Николов – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“
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 11 гласа „ЗА“ без „ПРОТИВ“ и 2
гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Общински съвет - Каспичан прие следното:
Р Е Ш Е Н И Е № 230
1.На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.6,ал.1 от Закона за
общинската собственост,чл.3,ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление
и разпореждане с общинско имущество,Общински съвет – Каспичан обявява имот –
публична общинска собственост, представляващ втори етаж със самостоятелен
вход от юг със застроена площ от 317 квадратни метра от двуетажна масивна
сграда, с предназначение за ЧИТАЛИЩЕ, с административен адрес: село Върбяне,
ул.“Хан Крум“ № 1, разположен в Урегулиран поземлен имот V от квартал 38 по
плана за регулация на селото , в имот – частна общинска собственост.
2.Задължава Кмета на Община Каспичан да възложи съставянето на нов акт
за частна общинска собственост.
3.На основание чл.60,ал.1 от АПК,Общински съвет – Каспичан допуска
предварително изпълнение на решението.
ПО ТОЧКА 8.11. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
УЧРЕДЯВАНЕ ПРАВО НА СТРОЕЖ В ПОЛЗА НА НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ВАСИЛ
ЛЕВСКИ – 1924“СЕЛО ВЪРБЯНЕ ВЪВ ВРЪЗКА С КАНДИДАТСТВАНЕ ПО МЯРКА 7
„ОСНОВНИ УСЛУГИ И ОБНОВЯВАНЕ НА СЕЛАТА В СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ“,ПОДМЯРКА 7.2 „ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО,ПОДОБРЯВАНЕТО
ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ
ИНФРАСТРУКТУРА,НА ПРСР 2014 – 2020г.
Отношение взеха:
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Точка 8.11. от дневния ред
Докладна записка № 300 от 20.07.2016 година, относно учредяване право на строеж в
полза на народно Читалище „Васил Левски – 1924“ село Върбяне във връзка с
кандидатстване по мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските
райони“,подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването,подобряването или разширяването на
всички видове малка по мащаби инфраструктура,на ПРСР 2014 – 2020г. Да чуем
становището на комисиите“.
Николай Николов – Председател на Икономическата комисия – „Икономическата
комисия приема с 3 гласа „ЗА“ и 1 глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“
Драганка Йорданова – Председател на комисията по ТСУ – „Комисията по ТСУ приема
с 2 гласа „ЗА“ и 1 глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“проекта на решение.
Боряна Бойчева – Председател на Социалната комисия – „Социалната комисия приема
с 5 гласа „ЗА“ проекта на решение.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Имате думата за мнения,
изказвания и коментари по докладната.Ако няма ,моля да преминем към поименно
гласуване“.
Анелия Руменова Ангелова - „ЗА“
Борислав Дочев Йорданов – „ЗА“
Боряна Андреева Бойчева – „ЗА“
Георги Димитров Георгиев – „ЗА“
Драганка Славкова Йорданова – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“
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Зелиха Тургай Марем – „ЗА“
Марияна Красенова Антонова – „ЗА“
Магдалена Боянова Боева – Тодорова – „ЗА“
Мартин Борисов Леков – „ЗА“
Николай Борисов Николов – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“
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 11 гласа „ЗА“ без „ПРОТИВ“ и 2
гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Общински съвет - Каспичан прие следното:

Р Е Ш Е Н И Е № 231
На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.37,ал.6,т.1 от Закона за
общинската собственост, чл.37,ал.7,т.1 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – Каспичан:
1.1.Дава съгласие да се учреди безвъзмездно право на строеж, без търг или
конкурс за срок от 10 /десет/ години в полза на Народно читалище „Васил Левски –
1924“ с.Върбяне върху общински имот,представляващ втори етаж със
самостоятелен вход от юг със застроена площ от 317 квадратни метра от
двуетажна масивна сграда, с предназначение за ЧИТАЛИЩЕ, с административен
адрес с.Върбяне, ул. „Хан Крум“ № 1, за което е отреден Урегулиран поземлен имот V
от квартал 38 по плана за регулация на селото, с цел изготвяне, кандидатстване и
изпълнение на проект по мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските
райони“, подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването,подобряването или разширяването
на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ , на ПРСР 2014 – 2020г.
1.2.Възлага на Кмета на община Каспичан да издаде заповед и сключи договор
за учредяване право на строеж.
ПО ТОЧКА 8.12. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОБЯВЯВАНЕ НА ИМОТ – ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА
СОБСТВЕНОСТ,ПРЕДСТАВЛЯВАЩ МАСИВНА СГРАДА НА ЕДИН ЕТАЖ СЪС
ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ ОТ 655 КВ.М. И ДВОРНО МЯСТО С ПЛОЩ 1575 КВ.М. С
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ЧИТАЛИЩЕ,С АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС: С.ЗЛАТНА НИВА,
ПЛ..“ВЪЗРАЖДАНЕ“№1,ЗА КОЕТО Е ОТРЕДЕН УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ
IV ОТ КВАРТАЛ 25 ПО ПЛАНА ЗА РЕГУЛАЦИЯ НА СЕЛОТО,ЗА ЧАСТНА
ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
Отношение взеха:
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Точка 8.12. от дневния ред
Докладна записка № 298 от 20.07.2016 година, относно обявяване на имот – публична
общинска собственост,представляващ масивна сграда на един етаж със застроена площ
от 655 кв.м. и дворно място с площ 1575 кв.м. с предназначение Читалище,с
административен адрес: с.Златна нива, пл..“Възраждане“ №1,за което е отреден
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урегулиран поземлен имот IV от квартал 25 по плана за регулация на селото,за частна
общинска собственост. Да чуем становището на комисиите“.
Николай Николов – Председател на Икономическата комисия – „Икономическата
комисия приема с 3 гласа „ЗА“ и 1 глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“приема проекта на
решение.
Драганка Йорданова – Председател на комисията по ТСУ – „Комисията по ТСУ приема
с 2 гласа „ЗА“ и 1 глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“проекта на решение.
Боряна Бойчева – Председател на Социалната комисия – „Социалната комисия приема
с 5 гласа „ЗА“ проекта на решение.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Имате думата за мнения,
изказвания и коментари по докладната.Ако няма ,моля да преминем към поименно
гласуване“.
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“
Марияна Красенова Антонова – „ЗА“
Магдалена Боянова Боева – Тодорова – „ЗА“
Мартин Борисов Леков – „ЗА“
Николай Борисов Николов – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“
Пламен Георгиев Павлов – „ЗА“
Радослав Георгиев Бакалов – „ЗА“
ЯнкаХристова Ненова – „ЗА“
На основание чл.21,ал.1,т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация от общо гласували 13 съветника с 11 гласа „ЗА“ без „ПРОТИВ“ и 2
гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Общински съвет - Каспичан прие следното:
Р Е Ш Е Н И Е № 232
1.На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.6,ал.1 от Закона за
общинската собственост,чл.3,ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление
и разпореждане с общинско имущество,Общински съвет – Каспичан обявява имот –
публична общинска собственост, представляващ масивна сграда на един етаж със
застроена площ от 655 кв.метра и дворно място с площ от 1575 квадратни метра, с
предназначение за ЧИТАЛИЩЕ, с административен адрес: село Златна
нива,пл.“Възраждане“ № 1, за което е отреден Урегулиран поземлен имот IV от
квартал 25 по плана за регулация на селото , в имот – частна общинска
собственост.
2.Задължава Кмета на Община Каспичан да възложи съставянето на нов акт
за частна общинска собственост.
3.На основание чл.60,ал.1 от АПК,Общински съвет – Каспичан допуска
предварително изпълнение на решението.
ПО ТОЧКА 8.13. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
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УЧРЕДЯВАНЕ ПРАВО НА СТРОЕЖ В ПОЛЗА НА НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ВАСИЛ
ЛЕВСКИ – 1927“СЕЛО ЗЛАТНА НИВА ВЪВ ВРЪЗКА С КАНДИДАТСТВАНЕ ПО
МЯРКА 7 „ОСНОВНИ УСЛУГИ И ОБНОВЯВАНЕ НА СЕЛАТА В СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ“,ПОДМЯРКА 7.2 „ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО,ПОДОБРЯВАНЕТО
ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ
ИНФРАСТРУКТУРА,НА ПРСР 2014 – 2020г.
Отношение взеха:
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Точка 8.13. от дневния ред
Докладна записка № 297 от 20.07.2016 година, относно учредяване право на строеж в
полза на Народно читалище „Васил Левски – 1927“ село Златна нива във връзка с
кандидатстване по мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските
райони“,подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването,подобряването или разширяването на
всички видове малка по мащаби инфраструктура,на ПРСР 2014 – 2020г. Да чуем
становището на комисиите“.
Николай Николов – Председател на Икономическата комисия – „Икономическата
комисия приема с 3 гласа „ЗА“ и 1 глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“
Драганка Йорданова – Председател на комисията по ТСУ – „Комисията по ТСУ приема
с 2 гласа „ЗА“ и 1 глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“проекта на решение.
Боряна Бойчева – Председател на Социалната комисия – „Социалната комисия приема
с 5 гласа „ЗА“ проекта на решение.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Имате думата за мнения,
изказвания и коментари по докладната.Ако няма ,моля да преминем към поименно
гласуване“.
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“
Марияна Красенова Антонова – „ЗА“
Магдалена Боянова Боева – Тодорова – „ЗА“
Мартин Борисов Леков – „ЗА“
Николай Борисов Николов – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“
Пламен Георгиев Павлов – „ЗА“
Радослав Георгиев Бакалов – „ЗА“
ЯнкаХристова Ненова – „ЗА“
На основание чл.21,ал.1,т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация от общо гласували 13 съветника с 11 гласа „ЗА“ без „ПРОТИВ“ и 2
галас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Общински съвет - Каспичан прие следното:
Р Е Ш Е Н И Е № 233
На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.37,ал.6,т.1 от Закона за
общинската собственост, чл.37,ал.7,т.1 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – Каспичан:
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1.1.Дава съгласие да се учреди безвъзмездно право на строеж, без търг или
конкурс за срок от 10 /десет/ години в полза на Народно читалище „Васил Левски –
1927“ с.Златна нива върху общински имот,представляващ масивна сграда на един
етаж със застроена площ от 655 квадратни метра и дворно място с площ 1575
квадратни метра , с предназначение за ЧИТАЛИЩЕ, с административен адрес
с.Златна нива, пл. „Възраждане“ № 1, за което е отреден Урегулиран поземлен имот
IV от квартал 25 по плана за регулация на селото, с цел изготвяне, кандидатстване и
изпълнение на проект по мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските
райони“, подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването,подобряването или разширяването
на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ , на ПРСР 2014 – 2020г.
1.2.Възлага на Кмета на община Каспичан да издаде заповед и сключи договор
за учредяване право на строеж.
ПО ТОЧКА 8.14. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОБЯВЯВАНЕ НА ИМОТ – ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА
СОБСТВЕНОСТ,ПРЕДСТАВЛЯВАЩ МАСИВНА СГРАДА НА ДВА ЕТАЖА СЪС
ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ ОТ 500 КВ.М. И ДВОРНО МЯСТО С ПЛОЩ 1260 КВ.М. С
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ЧИТАЛИЩЕ,С АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС: ГР.ПЛИСКА,
УЛ.“СИМЕОН ВЕЛИКИ“№4,ЗА КОЕТО Е ОТРЕДЕН УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН
ИМОТ I - 387 ОТ КВАРТАЛ 39 ПО ПЛАНА ЗА РЕГУЛАЦИЯ НА ГРАДА,ЗА ЧАСТНА
ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
Отношение взеха:
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Точка 8.14. от дневния ред
Докладна записка № 291 от 19.07.2016 година,относно обявяване на имот – публична
общинска собственост,представляващ масивна сграда на два етажа със застроена площ
от 500 кв.м. и дворно място с площ 1260 кв.м. с предназначение читалище,с
административен адрес: гр.Плиска, ул.“Симеон Велики“№4, за което е отреден
Урегулиран поземлен имот I - 387 от квартал 39 по плана за регулация на града,за
частна общинска собственост.Да чуем становището на комисиите“.
Николай Николов – Председател на Икономическата комисия – „Икономическата
комисия приема с 3 гласа „ЗА“ и 1 глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“
Драганка Йорданова – Председател на комисията по ТСУ – „Комисията по ТСУ приема
с 2 гласа „ЗА“ и 1 глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“проекта на решение.
Боряна Бойчева – Председател на Социалната комисия – „Социалната комисия приема
с 5 гласа „ЗА“ проекта на решение.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Имате думата за мнения,
изказвания и коментари по докладната.Ако няма ,моля да преминем към поименно
гласуване“.
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“
Марияна Красенова Антонова – „ЗА“
Магдалена Боянова Боева – Тодорова – „ЗА“
Мартин Борисов Леков – „ЗА“
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Николай Борисов Николов – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“
Пламен Георгиев Павлов – „ЗА“
Радослав Георгиев Бакалов – „ЗА“
ЯнкаХристова Ненова – „ЗА“
На основание чл.21,ал.1,т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация от общо гласували 13 съветника с 11 гласа „ЗА“ без „ПРОТИВ“ и 2
гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Общински съвет - Каспичан прие следното:
Р Е Ш Е Н И Е № 234
1.На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.6,ал.1 от Закона за
общинската собственост,чл.3,ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление
и разпореждане с общинско имущество,Общински съвет – Каспичан обявява имот –
публична общинска собственост, представляващ масивна сграда на два етажа със
застроена площ от 500 квадратни метра и дворно място с площ от 1260 квадратни
метра, с предназначение за ЧИТАЛИЩЕ, с административен адрес: град Плиска,
ул.“Симеон Велики“ № 4, за което е отреден Урегулиран поземлен имот I - 387 от
квартал 39 по плана за регулация на града, в имот – частна общинска собственост.
2.Задължава Кмета на Община Каспичан да възложи съставянето на нов акт
за частна общинска собственост.
3.На основание чл.60,ал.1 от АПК,Общински съвет – Каспичан допуска
предварително изпълнение на решението.
ПО ТОЧКА 8.15. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
УЧРЕДЯВАНЕ ПРАВО НА СТРОЕЖ В ПОЛЗА НА НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ
„ПРОСВЕТА – 1911“ГРАД ПЛИСКА ВЪВ ВРЪЗКА С КАНДИДАТСТВАНЕ ПО
МЯРКА 7 „ОСНОВНИ УСЛУГИ И ОБНОВЯВАНЕ НА СЕЛАТА В СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ“,ПОДМЯРКА 7.2 „ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО,ПОДОБРЯВАНЕТО
ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ
ИНФРАСТРУКТУРА,НА ПРСР 2014 – 2020г.
Отношение взеха:
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Точка 8.15. от дневния ред
Докладна записка № 302 от 20.07.2016 година,относно учредяване право на строеж в
полза на Народно читалище „Просвета – 1911“ град Плиска във връзка с
кандидатстване по мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските
райони“,подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването,подобряването или разширяването на
всички видове малка по мащаби инфраструктура,на ПРСР 2014 – 2020г. Да чуем
становището на комисиите“.
Николай Николов – Председател на Икономическата комисия – „Икономическата
комисия приема с 3 гласа „ЗА“ и 1 глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“
Драганка Йорданова – Председател на комисията по ТСУ – „Комисията по ТСУ приема
с 2 гласа „ЗА“ и 1 глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“проекта на решение.
Боряна Бойчева – Председател на Социалната комисия – „Социалната комисия приема
с 5 гласа „ЗА“ проекта на решение.
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Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Имате думата за мнения,
изказвания и коментари по докладната.Ако няма ,моля да преминем към поименно
гласуване“.
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“
Марияна Красенова Антонова – „ЗА“
Магдалена Боянова Боева – Тодорова – „ЗА“
Мартин Борисов Леков – „ЗА“
Николай Борисов Николов – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“
Пламен Георгиев Павлов – „ЗА“
Радослав Георгиев Бакалов – „ЗА“
ЯнкаХристова Ненова – „ЗА“
На основание чл.21,ал.1,т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация от общо гласували 13 съветника с 11 гласа „ЗА“ без „ПРОТИВ“ и 2
гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Общински съвет - Каспичан прие следното:
Р Е Ш Е Н И Е № 235
На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.37,ал.6,т.1 от Закона за
общинската собственост, чл.37,ал.7,т.1 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – Каспичан:
1.1.Дава съгласие да се учреди безвъзмездно право на строеж, без търг или
конкурс за срок от 10 /десет/ години в полза на Народно читалище „Просвета –
1911“ град Плиска върху общински имот,представляващ масивна сграда на два
етажа със застроена площ от 500 квадратни метра и дворно място с площ 1260
квадратни метра , с предназначение за ЧИТАЛИЩЕ, с административен адрес
гр.Плиска, ул. „Симеон Велики“ № 4, за което е отреден Урегулиран поземлен имот I –
387 от квартал 39 по плана за регулация на града, с цел изготвяне, кандидатстване и
изпълнение на проект по мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските
райони“, подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването,подобряването или разширяването
на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ , на ПРСР 2014 – 2020г.
1.2.Възлага на Кмета на община Каспичан да издаде заповед и сключи договор
за учредяване право на строеж.
ПО ТОЧКА 8.16. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОБЯВЯВАНЕ НА ИМОТ – ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА
СОБСТВЕНОСТ,ПРЕДСТАВЛЯВАЩ МАСИВНА СГРАДА НА ДВА ЕТАЖА СЪС
ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ ОТ 280 КВ.М. И ДВОРНО МЯСТО С ПЛОЩ 925 КВ.М. С
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ЧИТАЛИЩЕ,С АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС: ГР.КАСПИЧАН,
КВ.КАЛУГЕРИЦА, УЛ.“ЮРИЙ ГАГАРИН“№21
Отношение взеха:
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Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Точка 8.16. от дневния ред
Докладна записка № 292 от 19.07.2016 година,относно обявяване на имот – публична
общинска собственост,представляващ масивна сграда на два етажа със застроена площ
от 280 кв.м. и дворно място с площ 925 кв.м. с предназначение Читалище,с
административен адрес: гр.Каспичан, кв.Калугерица, ул. “Юрий Гагарин“ №21.Да
чуем становището на комисиите“.
Николай Николов – Председател на Икономическата комисия – „Икономическата
комисия приема с 3 гласа „ЗА“ и 1 глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“
Драганка Йорданова – Председател на комисията по ТСУ – „Комисията по ТСУ приема
с 2 гласа „ЗА“ и 1 глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ проекта на решение.
Боряна Бойчева – Председател на Социалната комисия – „Социалната комисия приема
с 5 гласа „ЗА“ проекта на решение.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Имате думата за мнения,
изказвания и коментари по докладната.Ако няма ,моля да преминем към поименно
гласуване“.
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“
Марияна Красенова Антонова – „ЗА“
Магдалена Боянова Боева – Тодорова – „ЗА“
Мартин Борисов Леков – „ЗА“
Николай Борисов Николов – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“
Пламен Георгиев Павлов – „ЗА“
Радослав Георгиев Бакалов – „ЗА“
ЯнкаХристова Ненова – „ЗА“
На основание чл.21,ал.1,т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация от общо гласували 13 съветника с 11 гласа „ЗА“ без „ПРОТИВ“ и 2
гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Общински съвет - Каспичан прие следното:

Р Е Ш Е Н И Е № 236
1.На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.6,ал.1 от Закона за
общинската собственост,чл.3,ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление
и разпореждане с общинско имущество,Общински съвет – Каспичан обявява имот –
публична общинска собственост, представляващ масивна сграда на два етажа със
застроена площ от 280 квадратни метра и дворно място с площ от 925 квадратни
метра, с предназначение за ЧИТАЛИЩЕ, с административен адрес: град Каспичан,
квартал Калугерица, ул.“Юрий Гагарин“ № 21, в имот – частна общинска
собственост.
2.Задължава Кмета на Община Каспичан да възложи съставянето на нов акт
за частна общинска собственост.
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3.На основание чл.60,ал.1 от АПК,Общински съвет – Каспичан допуска
предварително изпълнение на решението.
ПО ТОЧКА 8.17. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
УЧРЕДЯВАНЕ ПРАВО НА СТРОЕЖ В ПОЛЗА НА НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ
„ОСВОБОЖДЕНИЕ – 1904“ КВАРТАЛ КАЛУГЕРИЦА ВЪВ ВРЪЗКА С
КАНДИДАТСТВАНЕ ПО МЯРКА 7 „ОСНОВНИ УСЛУГИ И ОБНОВЯВАНЕ НА
СЕЛАТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“,ПОДМЯРКА 7.2 „ИНВЕСТИЦИИ В
СЪЗДАВАНЕТО,ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ
МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА,НА ПРСР 2014 – 2020г.
Отношение взеха:
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Точка 8.17. от дневния ред
Докладна записка № 303 от 20.07.2016 година,относно учредяване право на строеж в
полза на Народно читалище „Освобождение – 1904“ квартал Калугерица във връзка с
кандидатстване по мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските
райони“,подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването,подобряването или разширяването на
всички видове малка по мащаби инфраструктура,на ПРСР 2014 – 2020г. Да чуем
становището на комисиите“.
Николай Николов – Председател на Икономическата комисия – „Икономическата
комисия приема с 3 гласа „ЗА“ и 1 глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“
Драганка Йорданова – Председател на комисията по ТСУ – „Комисията по ТСУ приема
с 2 гласа „ЗА“ и 1 глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“проекта на решение.
Боряна Бойчева – Председател на Социалната комисия – „Социалната комисия приема
с 5 гласа „ЗА“ проекта на решение.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Имате думата за мнения,
изказвания и коментари по докладната.Ако няма ,моля да преминем към поименно
гласуване“.
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“
Марияна Красенова Антонова – „ЗА“
Магдалена Боянова Боева – Тодорова – „ЗА“
Мартин Борисов Леков – „ЗА“
Николай Борисов Николов – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“
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 11 гласа „ЗА“ без „ПРОТИВ“ и 2
гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Общински съвет - Каспичан прие следното:
Р Е Ш Е Н И Е № 237
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На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.37,ал.6,т.1 от Закона за
общинската собственост, чл.37,ал.7,т.1 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – Каспичан:
1.1.Дава съгласие да се учреди безвъзмездно право на строеж, без търг или
конкурс за срок от 10 /десет/ години в полза на Народно читалище „Освобождение –
1904“ квартал Калугерица върху общински имот,представляващ масивна сграда на
два етажа със застроена площ от 280 квадратни метра и дворно място с площ 925
квадратни метра , с предназначение за ЧИТАЛИЩЕ, с административен адрес
гр.Каспичан, квартал Калугерица ул. „Юрий Гагарин“ № 21, с цел изготвяне,
кандидатстване и изпълнение на проект по мярка 7 „Основни услуги и обновяване на
селата в селските райони“, подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването,подобряването
или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ , на ПРСР
2014 – 2020г.
1.2.Възлага на Кмета на община Каспичан да издаде заповед и сключи договор
за учредяване право на строеж.
ПО ТОЧКА 8.18. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
УЧАСТИЕ НА ОБЩИНА КАСПИЧАН С ПРОЕКТ ПО МЯРКА 7 „ОСНОВНИ УСЛУГИ
И ОБНОВЯВАНЕ НА СЕЛАТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“, ПОДМЯРКА 7.2.
„ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО,ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА
ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА“ ,НА ПРСР 2014 –
2020Г.
Отношение взеха:
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Точка 8.18. от дневния ред
Докладна записка № 283 от 19.07.2016 година,относно участие на община Каспичан с
проект по мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата и селските райони“,
подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването,подобряването или разширяването на всички
видове малка по мащаби инфраструктура“ ,на ПРСР 2014 – 2020г.Да чуем първо
мнението на комисиите“.
Николай Николов – Председател на Икономическата комисия – „Икономическата
комисия приема с 4 гласа „ЗА“, като на нашата комисия ние предложихме и ул.“Явор“
с.Каспичан да бъде включена.
Драганка Йорданова – Председател на комисията по ТСУ – „Комисията по ТСУ приема
с 3 гласа „ЗА“ и подкрепяме предложението на икономическата комисия“.
Боряна Бойчева – Председател на Социалната комисия – „Социалната комисия приема
с 5 гласа „ЗА“ .
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Имате думата за мнения,
изказвания и коментари по докладната“.
Магдалена Боева – Тодорова – съветник – „Искам също така, да предложа и ул.“Цар
Симеон“ в село Каспичан“.
Марияна Антонова-общински съветник-За по-пълна редакция на текста в т.2 от проекта
на решение може би е коректно да допълним: Удостоверява, че дейностите,
включени в проектното предложение съответстват на приоритетите, заложени
в Общинския план за развитие на Община Каспичан за периода 2014-2020 година,
Приоритет ІІІ „Подобряване и възстановяване на техническата инфраструктура,
опазване на околната среда и природното богатство”, Специфична цел 3.1.
Доизграждане и модернизиране на техническата инфраструктура и подобряване
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качествата на средата, Мярка 3.1.1 „Ремонт и реконструкция на републикански,
общински пътища и улични мрежи”.
Славей Славов- Директор Д“СА“-Мисля,че не е необходимо,защото колкото повече
навлизаме в конкретика и при евентуална промяна в наименованията ще се наложи
вземане на ново решение..
Магдалена Боева-съветник-От моя опит с работа по проекти мисля,че колкото по
простичко е формулирано,толкова е по добре.
Марияна Антонова-общински съветник-Щом мнението на общинска администрация е
такова,аз отеглям предложението за допълнение.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Ако няма други предложения
предлагам първо да гласуваме предложенията на Икономическата комисия и на г-жа
Боева за допълнение в текста на проекта на решение на ул.“Явор“ с.Каспичан и
ул.“Цар Симеон“ с.Каспичан“.
От общо гласували 13 съветника с 13 гласа „ЗА“ без „ПРОТИВ“ и без
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Общински съвет - Каспичан прие да се допълнят ул.“Явор“
с.Каспичан и ул.“Цар Симеон“ с.Каспичан в проекта на решение в точка 1.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „ А сега да преминем към
гласуване на целият проект на решението“.
На основание чл.21,ал.1,т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация от общо гласували 13 съветника с 13 гласа „ЗА“ без
„ПРОТИВ“ и без „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Общински съвет - Каспичан прие
следното:
Р Е Ш Е Н И Е № 238
На основание чл.21,ал.1,т.23 и ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет – Каспичан:
1.Дава съгласие Община Каспичан да кандидатства по мярка 7 „Основни услуги и
обновяване на селата в селските райони“, подмярка 7.2 „Инвестиции в
създаването,подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби
инфраструктура“, на ПРСР 2014-2020г. с проект „Рехабилитация на улична
мрежа,съоръжения и принадлежностите към тях на територията на община
Каспичан с подобекти: ул.“Мадарски конник“ гр.Каспичан, ул.“Симеон Велики“
гр.Каспичан, ул.“Македония“ гр.Каспичан, ул.“Н.Й.Вапцаров“ гр.Каспичан,
тротоари в кв.Калугерица, гр.Каспичан, ул.“Кальосна“ с.Кюлевча, ул.“Църковна“
/“Илинден“/ с.Кюлевча, ул.“Бузлуджа“ гр.Плиска, ул. „Гео Милев“ гр.Плиска,
ул.“Хан Аспарух“ с.Златна нива, ул.“Цар Симеон“ с.Златна нива, ул.“Хаджи
Димитър“ с.Върбяне, ул.“Христо Ботев“ с.Върбяне ул.“Хан Аспарух“ с.Могила,
ул.“Явор“ и ул.“Цар Симеон“ с.Каспичан“.
2.Дейностите,заложени в проектното предложение напълно отговарят на
приоритетите на Общинския план за развитие на Община Каспичан за периода 2014 –
2020 година.
ПО ТОЧКА 8.19. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
УЧАСТИЕ НА ОБЩИНА КАСПИЧАН С ПРОЕКТ ПО МЯРКА 7 „ОСНОВНИ УСЛУГИ
И ОБНОВЯВАНЕ НА СЕЛАТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“, ПОДМЯРКА 7.2.
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„ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО,ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА
ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА“ ,НА ПРСР 2014 –
2020г.
Отношение взеха:
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Точка 8.19. от дневния ред
Докладна записка № 272 от 18.07.2016 година,относно участие на община Каспичан с
проект по мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“,
подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването,подобряването или разширяването на всички
видове малка по мащаби инфраструктура“ ,на ПРСР 2014 – 2020г. Да чуем становището
на комисиите“.
Николай Николов – Председател на Икономическата комисия – „Икономическата
комисия приема с 4 гласа „ЗА“ и прави предложение за допълнение в т.1 от проекта на
решение за ул.“Явор“ с.Каспичан.
Драганка Йорданова – Председател на комисията по ТСУ – „Комисията по ТСУ приема
с 3 гласа „ЗА“ и подкрепя предложението за ул.“Явор“ с.Каспичан.
Боряна Бойчева – Председател на Социалната комисия – „Социалната комисия приема
с 5 гласа „ЗА“ ,като правя предложение за ул.“Цар Симеон“ в с.Каспичан“ също да бъде
добавена“.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Имате думата за мнения,
изказвания и коментари по докладната“.
Николай Николов – Председател на Икономическата комисия – „На мен не ми е ясно
как са разпределени тези средства“.
инж. Славей Славов – Д „СА“ – „Тези улици съм ги уточнявал с всеки един кмет“.
Милена Недева - Кмет на Община Каспичан – „Ул. „Цар Симеон“ е улица за която е
планиран водопровод“.
Борислав Йорданов – съветник – „Прегледайте нещата добре преди да ги
гласуваме,защото кметовете негодуват“.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Колеги, постъпиха две
предложения за ул.“Явор“ с.Каспичан и ул.“Цар Симеон“ в с.Каспичан. Предлагам да
гласуваме предложението за допълнение в т.1 от проекта на решение“.
От общо гласували 13 съветника с 13 гласа „ЗА“ без „ПРОТИВ“ и без
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Общински съвет - Каспичан прие в т.1 от проекта на
решение да бъдат добавени ул.“Явор“ с.Каспичан и ул.“Цар Симеон“ в
с.Каспичан.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „А сега предлагам да гласуваме
докладната в цялостен вид с допълненията,които направихме“.
На основание чл.21,ал.1,т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация от общо гласували 13 съветника с 13 гласа „ЗА“ без
„ПРОТИВ“ и без „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Общински съвет - Каспичан прие
следното:
Р Е Ш Е Н И Е № 239
На основание чл.21,ал.1,т.23 и ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет – Каспичан:
1.Дава съгласие Община Каспичан да кандидатства по мярка 7 „Основни услуги и
обновяване на селата в селските райони“, подмярка 7.2 „Инвестиции в
създаването,подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби
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инфраструктура“, на ПРСР 2014-2020г. с проект „Реконструкция и рехабилитация
на водопроводната мрежа за питейно – битово водоснабдяване в населените
места от община Каспичан:
1.1.
„Изграждане,
реконструкция
и
рехабилитация
на
водоснабдителните системи и съоръжения на територията на
община Каспичан по ул.“Александър Стамболийски“ с.Косово,
община Каспичан“
1.2.
„Изграждане,
реконструкция
и
рехабилитация
на
водоснабдителните системи и съоръжения на територията на
община Каспичан по ул.“Христо Ботев“, ул.“Хаджи Димитър“,
ул.“Васил Левски“ – 150м. и ул. „Никола Вапцаров“ – 200 м.
с.Върбяне,община Каспичан“.
1.3.
„Изграждане,
реконструкция
и
рехабилитация
на
водоснабдителните системи и съоръжения на територията на
община Каспичан по ул.“Никола Вапцаров“, ул.“Христо Ботев“, ул.
„Хан Аспарух“, ул.“Пирин“ с. Могила,община Каспичан“.
1.4.
„Изграждане,
реконструкция
и
рехабилитация
на
водоснабдителните системи и съоръжения на територията на
община Каспичан по ул.“Ропотамо“, ул.“ Цар Симеон“и ул.“Хан
Аспарух“ с.Златна нива,община Каспичан“
1.5.
Реконструкция на водопроводна мрежа в село Кюлевча,община
Каспичан с дължина 13.937 км.
1.6.
Реконструкция на водопроводна мрежа по ул.“Малчика“
/ул.Бузлуджа“/; ул.“Васил Левски“; ул.“Гео Милев“; ул.“Симеон II“
/ул.“Симеон Велики“/ гр.Плиска,община Каспичан“.
1.7.
„Изграждане,
реконструкция
и
рехабилитация
на
водоснабдителните системи и съоръжения на територията на
община Каспичан по ул.“Явор“и ул.“Цар Симеон“ с.Каспичан,община
Каспичан“.
2.Дейностите, заложени в проектното предложение напълно
отговарят на
приоритетите на Общинския план за развитие на Община Каспичан за периода 2014 –
2020 година.
Николай Найденов – Кмет на с.Върбяне – „Ние не сме доволни от разпределението.От
това,което аз съм поискал съм получил много по – малко и смятам,че това не е
справедливо“.

ПО ТОЧКА 8.20. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
УЧАСТИЕ НА ОБЩИНА КАСПИЧАН С ПРОЕКТ ПО МЯРКА 7 „ОСНОВНИ УСЛУГИ
И ОБНОВЯВАНЕ НА СЕЛАТА И СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“, ПОДМЯРКА 7.2.
„ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО,ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА
ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА“ ,НА ПРСР 2014 –
2020Г.
Отношение взеха:
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Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Точка 8.20. от дневния ред
Докладна записка № 284 от 19.07.2016 година,относно участие на община Каспичан с
проект по мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“,
подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването,подобряването или разширяването на всички
видове малка по мащаби инфраструктура“ ,на ПРСР 2014 – 2020г.Да чуем становището
на комисиите“.
Николай Николов – Председател на Икономическата комисия – „Икономическата
комисия приема с 4 гласа „ЗА“.
Драганка Йорданова – Председател на комисията по ТСУ – „Комисията по ТСУ приема
с 3 гласа „ЗА“.
Боряна Бойчева – Председател на Социалната комисия – „Социалната комисия приема
с 5 гласа „ЗА“
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Имате думата за мнения,
изказвания и коментари по докладната“.
На основание чл.21,ал.1,т.23 и ал.2 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:
Р Е Ш Е Н И Е № 240
На основание чл.21,ал.1,т.23 и ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет – Каспичан:
1. Дава съгласие Община Каспичан да кандидатства по мярка 7 „Основни
услуги и обновяване на селата в селските райони“, подмярка 7.2 „Инвестиции в
създаването,подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби
инфраструктура“, на ПРСР 2014-2020г. с проект „Реконструкция, ремонт и
оборудване на общинска образователна инфраструктура на територията на
община Каспичан – ОУ „П.Славейков“ село Марково“.
2.Дейностите,заложени в проектното предложение напълно отговарят на
приоритетите на Общинския план за развитие на Община Каспичан за периода 2014 –
2020г.
ПО ТОЧКА 8.21. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
УЧАСТИЕ НА НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ПРОБУДА – 1928“ ГР.КАСПИЧАН С
ПРОЕКТ ПО МЯРКА 7 „ОСНОВНИ УСЛУГИ И ОБНОВЯВАНЕ НА СЕЛАТА В
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“, ПОДМЯРКА 7.2 „ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО
ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО
МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА“ ,НА ПРСР 2014 – 2020Г.
Отношение взеха:
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Точка 8.21. от дневния ред
Докладна записка № 285 от 19.07.2016 година,относно участие на Народно читалище
„Пробуда – 1928“ гр.Каспичан с проект по мярка 7 „Основни услуги и обновяване на
селата в селските райони“, подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването подобряването или
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ ,на ПРСР 2014 –
2020г.В проектите на решенията предлагам след окончателния текст де се изпише
наименованието на проекта . Давам думата на комисиите“.
Николай Николов – Председател на Икономическата комисия – „Икономическата
комисия приема с 4 гласа „ЗА“ проекта на решение.
Драганка Йорданова – Председател на комисията по ТСУ – „Комисията по ТСУ приема
с 3 гласа „ЗА“ проекта на решение“.
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Боряна Бойчева – Председател на Социалната комисия – „Социалната комисия приема
с 5 гласа „ЗА“ и единодушно подкрепя докладната“.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Ако няма предложения по
докладната предлагам да преминем към гласуване на проектите на решения“.
На основание чл.21,ал.1,т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация от общо гласували 13 съветника с 13 гласа „ЗА“ без „ПРОТИВ“ и
без „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Общински съвет - Каспичан прие следното:
Р Е Ш Е Н И Е № 241
На основание чл.21,ал.1,т.23 и ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет – Каспичан
подкрепя кандидатстването на Народно читалище „Пробуда – 1928“
гр.Каспичан,община Каспичан, област Шумен пред Държавен фонд „Земеделие“ по
мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“, подмярка 7.2
„Инвестиции в създаването,подобряването или разширяването на всички видове
малка по мащаби инфраструктура“ на ПРСР 2014 – 2020г.с проект „Въвеждане на
мерки за енергийна ефективност в Народно читалище „Пробуда –
1928“гр.Каспичан,област Шумен“.
На основание чл.21,ал.1,т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация от общо гласували 13 съветника с 13 гласа „ЗА“ без „ПРОТИВ“ и
без „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Общински съвет - Каспичан прие следното:
Р Е Ш Е Н И Е № 242
На основание чл.21,ал.1,т.23 и ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет – Каспичан
удостоверява,че дейностите,включени в проект „Въвеждане на мерки за енергийна
ефективност в Народно читалище „Пробуда – 1928“ в град Каспичан, област
Шумен“ на Народно читалище „Пробуда – 1928“ град Каспичан съответстват на
приоритетите,заложени в Общинския план за развитие на Община Каспичан за
периода 2014 – 2020г.
ПО ТОЧКА 8.22. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
УЧАСТИЕ НА НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ПРОСВЕТА – 1911“ ГР.ПЛИСКА С ПРОЕКТ
ПО МЯРКА 7 „ОСНОВНИ УСЛУГИ И ОБНОВЯВАНЕ НА СЕЛАТА В СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ“, ПОДМЯРКА 7.2 „ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО ПОДОБРЯВАНЕТО
ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ
ИНФРАСТРУКТУРА“ ,НА ПРСР 2014 – 2020Г.
Отношение взеха:
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Точка 8.22. от дневния ред
Докладна записка № 286 от 19.07.2016 година,относно участие на Народно читалище
„Просвета – 1911“ гр.Плиска с проект по мярка 7 „Основни услуги и обновяване на
селата в селските райони“, подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването подобряването или
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ ,на ПРСР 2014 –
2020г.“. Да чуем становището на комисиите“.
Николай Николов – Председател на Икономическата комисия – „Икономическата
комисия приема с 4 гласа „ЗА“ проекта на решение.
Драганка Йорданова – Председател на комисията по ТСУ – „Комисията по ТСУ приема
с 3 гласа „ЗА“ проекта на решение“.
39

Боряна Бойчева – Председател на Социалната комисия – „Социалната комисия приема
с 5 гласа „ЗА“ и единодушно подкрепя докладната“.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Ако няма предложения по
докладната предлагам да преминем към гласуване на проектите на решения“.
На основание чл.21,ал.1,т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация от общо гласували 13 съветника с 13 гласа „ЗА“ без „ПРОТИВ“ и
без „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Общински съвет - Каспичан прие следното:

Р Е Ш Е Н И Е № 243
На основание чл.21,ал.1,т.23 и ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет – Каспичан
подкрепя кандидатстването на Народно читалище „Просвета – 1911“
гр.Плиска,община Каспичан, област Шумен пред Държавен фонд „Земеделие“ по
мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“, подмярка 7.2
„Инвестиции в създаването,подобряването или разширяването на всички видове
малка по мащаби инфраструктура“ на ПРСР 2014 – 2020г. с проект „Въвеждане на
мерки за енергийна ефективност в Народно читалище „Просвета – 1911“
гр.Плиска,област Шумен“.
На основание чл.21,ал.1,т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация от общо гласували 13 съветника с 13 гласа „ЗА“ без „ПРОТИВ“ и
без „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Общински съвет - Каспичан прие следното:
Р Е Ш Е Н И Е № 244
На основание чл.21,ал.1,т.23 и ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет – Каспичан
удостоверява,че дейностите,включени в проект „Въвеждане на мерки за енергийна
ефективност в Народно читалище „Просвета – 1911“ в град Плиска, област
Шумен“ на Народно читалище „Просвета – 1911“ град Плиска съответстват на
приоритетите,заложени в Общинския план за развитие на Община Каспичан за
периода 2014 – 2020г.
ПО ТОЧКА 8.23. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
УЧАСТИЕ НА НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „КАМЕНЕН СТЪЛБ– 1888“ С.КЮЛЕВЧА С
ПРОЕКТ ПО МЯРКА 7 „ОСНОВНИ УСЛУГИ И ОБНОВЯВАНЕ НА СЕЛАТА В
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“, ПОДМЯРКА 7.2 „ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО
ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО
МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА“ ,НА ПРСР 2014 – 2020Г.
Отношение взеха:
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Точка 8.23. от дневния ред
Докладна записка № 287 от 19.07.2016 година,относно участие на Народно читалище
„Каменен стълб– 1888“ с.Кюлевча с проект по мярка 7 „Основни услуги и обновяване
на селата в селските райони“, подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването подобряването
или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ ,на ПРСР 2014
– 2020г.Предлагам да чуем комисиите“.
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Николай Николов – Председател на Икономическата комисия – „Икономическата
комисия приема с 4 гласа „ЗА“ проекта на решение.
Драганка Йорданова – Председател на комисията по ТСУ – „Комисията по ТСУ приема
с 3 гласа „ЗА“ проекта на решение“.
Боряна Бойчева – Председател на Социалната комисия – „Социалната комисия приема
с 5 гласа „ЗА“ и единодушно подкрепя докладната“.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Ако няма предложения по
докладната предлагам да преминем към гласуване на проектите на решения“.
На основание чл.21,ал.1,т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация от общо гласували 13 съветника с 13 гласа „ЗА“ без „ПРОТИВ“ и
без „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Общински съвет - Каспичан прие следното:
Р Е Ш Е Н И Е № 245
На основание чл.21,ал.1,т.23 и ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет – Каспичан подкрепя
кандидатстването на Народно читалище „Каменен стълб – 1888“ с.Кюлевча,община
Каспичан, област Шумен пред Държавен фонд „Земеделие“ по мярка 7 „Основни
услуги и обновяване на селата в селските райони“, подмярка 7.2 „Инвестиции в
създаването,подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби
инфраструктура“ на ПРСР 2014 – 2020г. . с проект „Въвеждане на мерки за
енергийна ефективност в Народно читалище „Каменен стълб – 1888“
с.Кюлевча,община Каспичан, област Шумен“.
На основание чл.21,ал.1,т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация от общо гласували 13 съветника с 13 гласа „ЗА“ без „ПРОТИВ“ и
без „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Общински съвет - Каспичан прие следното:
Р Е Ш Е Н И Е № 246
На основание чл.21,ал.1,т.23 и ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет – Каспичан
удостоверява,че дейностите,включени в проект „Въвеждане на мерки за енергийна
ефективност в Народно читалище „Каменен стълб – 1888“ в с. Кюлевча, област
Шумен“ на Народно читалище „Каменен стълб – 1888“ село Кюлевча съответстват
на приоритетите,заложени в Общинския план за развитие на Община Каспичан за
периода 2014 – 2020г.
ПО ТОЧКА 8.24. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
УЧАСТИЕ НА НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ОСВОБОЖДЕНИЕ – 1904“
КВ.КАЛУГЕРИЦА С ПРОЕКТ ПО МЯРКА 7 „ОСНОВНИ УСЛУГИ И ОБНОВЯВАНЕ
НА СЕЛАТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“, ПОДМЯРКА 7.2 „ИНВЕСТИЦИИ В
СЪЗДАВАНЕТО ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ
ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА“ ,НА ПРСР 2014 – 2020г.
Отношение взеха:
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Точка 8.24. от дневния ред
Докладна записка № 288 от 19.07.2016 година,относно участие на Народно читалище
„Освобождение – 1904“ кв.Калугерица с проект по мярка 7 „Основни услуги и
обновяване на селата в селските райони“, подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването
подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби
инфраструктура“, на ПРСР 2014 – 2020г.Предлагам да чуем комисиите“.
Николай Николов – Председател на Икономическата комисия – „Икономическата
комисия приема с 4 гласа „ЗА“ проекта на решение.
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Драганка Йорданова – Председател на комисията по ТСУ – „Комисията по ТСУ приема
с 3 гласа „ЗА“ проекта на решение“.
Боряна Бойчева – Председател на Социалната комисия – „Социалната комисия приема
с 5 гласа „ЗА“ и единодушно подкрепя докладната“.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Ако няма предложения по
докладната предлагам да преминем към гласуване на проектите на решения“.
На основание чл.21,ал.1,т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация от общо гласували 13 съветника с 13 гласа „ЗА“ без
„ПРОТИВ“ и без „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Общински съвет - Каспичан прие
следното:
Р Е Ш Е Н И Е № 247
На основание чл.21,ал.1,т.23 и ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет – Каспичан
подкрепя кандидатстването на Народно читалище „Освобождение
– 1904“
гр.Каспичан, квартал Калугерица, община Каспичан, област Шумен пред Държавен
фонд „Земеделие“ по мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските
райони“, подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването,подобряването или разширяването
на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ на ПРСР 2014 – 2020г. с проект
„Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в Народно читалище
„Освобождение – 1904“ гр.Каспичан, кв.Калугерица ,община Каспичан, област
Шумен“.
На основание чл.21,ал.1,т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация от общо гласували 13 съветника с 13 гласа „ЗА“ без
„ПРОТИВ“ и без „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Общински съвет - Каспичан прие
следното:
Р Е Ш Е Н И Е № 248
На основание чл.21,ал.1,т.23 и ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет – Каспичан
удостоверява,че дейностите,включени в проект „Въвеждане на мерки за енергийна
ефективност в Народно читалище „Освобождение – 1904“ в гр.Каспичан,
кв.Калугерица, област Шумен“ на Народно читалище „Освобождение – 1904“
гр.Каспичан, кв.Калугерица съответстват на приоритетите,заложени в Общинския
план за развитие на Община Каспичан за периода 2014 – 2020г.
ПО ТОЧКА 8.25. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
УЧАСТИЕ НА НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ – 1927“ С.ЗЛАТНА НИВА
С ПРОЕКТ ПО МЯРКА 7 „ОСНОВНИ УСЛУГИ И ОБНОВЯВАНЕ НА СЕЛАТА В
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“, ПОДМЯРКА 7.2 „ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО
ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО
МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА“ ,НА ПРСР 2014 – 2020г.
Отношение взеха:
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Точка 8.25. от дневния ред
Докладна записка № 289 от 19.07.2016 година,относно участие на Народно читалище
„Васил Левски – 1927“ с.Златна нива с проект по мярка 7 „Основни услуги и
обновяване на селата в селските райони“, подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването
подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби
инфраструктура“, на ПРСР 2014 – 2020г.Предлагам да чуем комисиите“.
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Николай Николов – Председател на Икономическата комисия – „Икономическата
комисия приема с 4 гласа „ЗА“ проекта на решение.
Драганка Йорданова – Председател на комисията по ТСУ – „Комисията по ТСУ приема
с 3 гласа „ЗА“ проекта на решение“.
Боряна Бойчева – Председател на Социалната комисия – „Социалната комисия приема
с 5 гласа „ЗА“ и единодушно подкрепя докладната“.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Ако няма предложения по
докладната предлагам да преминем към гласуване на проектите на решения“.
На основание чл.21,ал.1,т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация от общо гласували 13 съветника с 13 гласа „ЗА“ без „ПРОТИВ“ и
без „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Общински съвет - Каспичан прие следното:
Р Е Ш Е Н И Е № 249
На основание чл.21,ал.1,т.23 и ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет – Каспичан
подкрепя кандидатстването на Народно читалище „Васил Левски – 1927“ с.Златна
нива, община Каспичан, област Шумен пред Държавен фонд „Земеделие“ по мярка 7
„Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“, подмярка 7.2
„Инвестиции в създаването,подобряването или разширяването на всички видове
малка по мащаби инфраструктура“ на ПРСР 2014 – 2020г. с проект „Въвеждане на
мерки за енергийна ефективност в Народно читалище „Васил Левски – 1927“
с.Златна нива, община Каспичан, област Шумен“.
На основание чл.21,ал.1,т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация от общо гласували 13 съветника с 13 гласа „ЗА“ без
„ПРОТИВ“ и без „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Общински съвет - Каспичан прие
следното:
Р Е Ш Е Н И Е № 250
На основание чл.21,ал.1,т.23 и ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет – Каспичан
удостоверява,че дейностите,включени в проект „Въвеждане на мерки за енергийна
ефективност в Народно читалище „Васил Левски – 1927“ в с.Златна нива, област
Шумен“ на Народно читалище „Васил Левски – 1927“ с.Златна нива съответстват
на приоритетите,заложени в Общинския план за развитие на Община Каспичан за
периода 2014 – 2020г.
ПО ТОЧКА 8.26. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
УЧАСТИЕ НА НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ – 1924“ С.ВЪРБЯНЕ С
ПРОЕКТ ПО МЯРКА 7 „ОСНОВНИ УСЛУГИ И ОБНОВЯВАНЕ НА СЕЛАТА В
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“, ПОДМЯРКА 7.2 „ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО
ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО
МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА“ ,НА ПРСР 2014 – 2020г.
Отношение взеха:
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Точка 8.26. от дневния ред
Докладна записка № 290 от 19.07.2016 година,относно участие на Народно читалище
„Васил Левски – 1924“ с.Върбяне с проект по мярка 7 „Основни услуги и обновяване на
селата в селските райони“, подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването подобряването или
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ ,на ПРСР 2014 –
2020г.Предлагам да чуем комисиите“.
Николай Николов – Председател на Икономическата комисия – „Икономическата
комисия приема с 4 гласа „ЗА“ проекта на решение.
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Драганка Йорданова – Председател на комисията по ТСУ – „Комисията по ТСУ приема
с 3 гласа „ЗА“ проекта на решение“.
Боряна Бойчева – Председател на Социалната комисия – „Социалната комисия приема
с 5 гласа „ЗА“ и единодушно подкрепя докладната“.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Ако няма предложения по
докладната предлагам да преминем към гласуване на проектите на решения“.
На основание чл.21,ал.1,т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация от общо гласували 13 съветника с 13 гласа „ЗА“ без „ПРОТИВ“ и
без „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Общински съвет - Каспичан прие следното:
Р Е Ш Е Н И Е № 251
На основание чл.21,ал.1,т.23 и ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет – Каспичан
подкрепя кандидатстването на Народно читалище „Васил Левски – 1924“ с.Върбяне,
община Каспичан, област Шумен пред Държавен фонд „Земеделие“ по мярка 7
„Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“, подмярка 7.2
„Инвестиции в създаването,подобряването или разширяването на всички видове
малка по мащаби инфраструктура“ на ПРСР 2014 – 2020г. с проект „Въвеждане на
мерки за енергийна ефективност в Народно читалище „Васил Левски – 1924“
с.Върбяне, община Каспичан, област Шумен“.
На основание чл.21,ал.1,т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация от общо гласували 13 съветника с 13 гласа „ЗА“ без „ПРОТИВ“ и
без „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Общински съвет - Каспичан прие следното:
Р Е Ш Е Н И Е № 252
На основание чл.21,ал.1,т.23 и ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет – Каспичан
удостоверява,че дейностите,включени в проект „Въвеждане на мерки за енергийна
ефективност в Народно читалище „Васил Левски – 1924“ в с.Върбяне, област
Шумен“ на Народно читалище „Васил Левски – 1924“ с.Върбяне съответстват на
приоритетите,заложени в Общинския план за развитие на Община Каспичан за
периода 2014 – 2020г.
ПО ТОЧКА 8.27. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛ ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАСПИЧАН В
ОБЛАСТЕН СЪВЕТ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ БЕДСТВИЯ.
Отношение взеха:
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Точка 8.27. от дневния ред
Докладна записка № 307 от 20.07.2016 година,относно определяне на представител от
общински съвет Каспичан в Областен съвет за намаляване на риска от бедствия.Да
чуем предложенията на комисиите“.
Николай Николов – Председател на Икономическата комисия – „Икономическата
комисия приема с 4 гласа „ЗА“проекта на решение, като нашето предложение е за г- н
Пламен Павлов“.
Драганка Йорданова – Председател на комисията по ТСУ – „Комисията по ТСУ приема
с 3 гласа „ЗА“ със същото предложение“.
Боряна Бойчева – Председател на Социалната комисия – „Социалната комисия приема
с 5 гласа „ЗА“.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Ако няма други предложения
предлагам да гласуваме поименно внесеното предложение за представител в Областния
съвет за намаляване на риска от бедствия да бъде общински съветник Пламен Павлов“.
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Анелия Руменова Ангелова - „ЗА“
Борислав Дочев Йорданов – „ЗА“
Боряна Андреева Бойчева – „ЗА“
Георги Димитров Георгиев – „ЗА“
Драганка Славкова Йорданова – „ЗА“
Зелиха Тургай Марем – „ЗА“
Марияна Красенова Антонова – „ЗА“
Магдалена Боянова Боева – Тодорова – „ЗА“
Мартин Борисов Леков – „ЗА“
Николай Борисов Николов – „ЗА“
Пламен Георгиев Павлов – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“
Радослав Георгиев Бакалов – „ЗА“
Янка Христова Ненова – „ЗА“
На основание чл.21,ал.1,т.15 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:
Р Е Ш Е Н И Е № 253
На основание чл.21,ал.1,т.15 от ЗМСМА във връзка с чл.64а,ал.2 от Закона за
бедствия ,Общински съвет – Каспичан определя общинския съветник Пламен Георгиев
Павлов за представител в Областния съвет за намаляване на риска от бедствия.
ПО ТОЧКА 8.28. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА СРЕДИЩНИТЕ УЧИЛИЩА НА
ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАСПИЧАН ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА.
Отношение взеха:
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Точка 8.28. от дневния ред
Докладна записка № 312 от 27.07.2016 година,относно предложение за утвърждаване
на средищните училища на територията на община Каспичан за учебната 2016/2017
година.Две от комисиите се запознаха с докладната, да чуем тяхното становище“.
Николай Николов – Председател на Икономическата комисия – „Икономическата
комисия приема с 4 гласа „ЗА“проекта на решение.
Драганка Йорданова – Председател на комисията по ТСУ – „Комисията по ТСУ приема
с 3 гласа „ЗА“проекта на решение .
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет-Колеги,имате думата!
Боряна Бойчева – Председател на Социалната комисия – „ Одобряването на трите
училища за средищни противоречи на Закона за училищното образование, защото
учениците, които се извозват не трябва да бъдат финансирани“.
Искра Радева – гл.спец „ОКС“ –„ Информацията, която е в тази докладна е за ученици
над осми клас и ненавършили 16 години“.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Ако няма други коментари по
докладната предлагам да преминем към гласуване“.
На основание чл.21,ал.2 и чл.17,ал.1,т.3 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация от общо гласували 13 съветника с 12 гласа „ЗА“ без
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„ПРОТИВ“ и 1 глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Общински съвет - Каспичан прие
следното:
Р Е Ш Е Н И Е № 254
1.На основание чл.21, ал.2, и чл.17,ал.1,т.3 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация и чл.7, ал.1 и ал.2 от ПМС №84 от 06.04.2009г. за
приемане на списъка на средищните училища в Република България, определяне на
критерии за включване на Средищните училища и приемане на финансови правила за
разходване на средствата за допълнително финансиране за осигуряване на обучението
на пътуващите ученици от средищните училища и във връзка с §6в, ал.1, ал.2 и чл.26,
ал.3, 4 и 5 от Закона за народната просвета, Общински съвет Каспичан предлага на
Министъра на образованието и науката да се запази статута на средищно
училище на СОУ „Панайот Волов” гр. Каспичан за учебната 2016/2017 година в
приетия списък на средищните училища в Република България с ПМС №84/06.04.2009г

2.На основание чл.21, ал.2, и чл.17,ал.1,т.3 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация и чл.7, ал.1 и ал.2 от ПМС №84 от 06.04.2009г. за
приемане на списъка на средищните училища в Република България, определяне на
критерии за включване на Средищните училища и приемане на финансови правила за
разходване на средствата за допълнително финансиране за осигуряване на обучението
на пътуващите ученици от средищните училища и във връзка с §6в, ал.1, ал.2 и чл.26,
ал.3, 4 и 5 от Закона за народната просвета, Общински съвет Каспичан предлага на
Министъра на образованието и науката да се запази статута на средищно
училище на ОУ„Св. П. Хилендарски” – гр. Плиска за учебната 2016/2017 година в
приетия списък на средищните училища в Република България с ПМС №84/06.04.2009г
3.На основание чл.21, ал.2, и чл.17,ал.1,т.3 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация и чл.7, ал.1 и ал.2 от ПМС №84 от 06.04.2009г. за
приемане на списъка на средищните училища в Република България, определяне на
критерии за включване на Средищните училища и приемане на финансови правила за
разходване на средствата за допълнително финансиране за осигуряване на обучението
на пътуващите ученици от средищните училища и във връзка с §6в, ал.1, ал.2 и чл.26,
ал.3, 4 и 5 от Закона за народната просвета, Общински съвет Каспичан предлага на
Министъра на образованието и науката да се запази статута на средищно
училище на ОУ „П. Славейков” с. Марково за учебната 2016/2017 година в приетия
списък на средищните училища в Република България с ПМС №84/06.04.2009г
ПО ТОЧКА 8.29. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
КАНДИДАТСТВАНЕ С ПРОЕКТ ПО МЯРКА М01-01 „ОСИГУРЯВАНЕ НА
ДОСТЪПНА СРЕДА НА ОБЩЕСТВЕНИ СГРАДИ“ ПО ПРОЕКТ „КРАСИВА
БЪЛГАРИЯ“ ПРЕЗ 2016Г.
Отношение взеха:
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Точка 8.29. от дневния ред
Докладна записка № 314 от 27.07.2016 година,относно кандидатстване с проект по
мярка М01-01 „Осигуряване на достъпна среда на обществени сгради“ по проект
„Красива България“ през 2016г.Да чуем становищата на икономическа комисия и
комисия по ТСУ.“
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Николай Николов – Председател на Икономическата комисия – „Икономическата
комисия приема с 4 гласа „ЗА“проекта на решение.
Драганка Йорданова – Председател на комисията по ТСУ – „Комисията по ТСУ приема
с 3 гласа „ЗА“проекта на решение .
Милена Недева – Кмет на Община Каспичан – „ Тук става въпрос за Проект „Красива
България“, беше отворена допълнителна мярка за достъпна среда.И затова предлагаме
на вашето внимание тази докладна, да участваме в кандидатстването по тази програма“.
На основание чл.21,ал.1,т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация от общо гласували 13 съветника с 13 гласа „ЗА“ без
„ПРОТИВ“ и без „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Общински съвет - Каспичан прие
следното:
Р Е Ш Е Н И Е № 255
На основание чл.21,ал.1,т.23 и ал.2 от ЗМСМА,Общински съвет Каспичан:
1.Дава съгласие Община Каспичан да кандидатства за безвъзмездна финансова
помощ по мярка М01- 01 „Осигуряване на достъпна среда на обществени сгради“ по
Проект „Красива България“ през 2016 година с проект „Осигуряване на достъпна
среда на обществена сграда в гр.Каспичан,ул. „Мадарски конник“ № 40“ на
стойност 36 000 лв.с ДДС.
2. Дава съгласие Кметът на Общината Милена Недева да предприеме и
извърши всички необходими правни и фактически действия относно подготовката и
подаването на проектно предложение,както и провеждането на всички процедури по
реда на ЗОП,необходими за кандидатстването и последващата реализация на
проекта.
3. Дава съгласието си, при одобрение на проектното предложение по Проект
„Красива България“ 2016г., за съфинансиране от страна на Община Каспичан.Община
Каспичан ще преведе съфинансиращата вноска в размер на 10% от стойността от
проекто – предложението по мярка М01- 01,по банкова сметка на МТСП не по –
късно от 30 дни след подписването на съответното споразумение с МТСП. За
осигуряване на необходимото съфинансиране средствата да бъдат включени в
Бюджет 2016г. на Община Каспичан.
4.
След
изпълнение
на
планираните
строително
–
ремонтни
дейности,предназначението на обекта да не се променя за срок от минимум 5 години.
5. Допуска на основание чл.60,ал.1 от АПК предварително изпълнение на
настоящото решение.
ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АСОЦИАЦИЯ ПО ВиК НА
ОБОСОБЕНА ТЕРИТОРИЯ,ОБСЛУЖВАНА ОТ „ВиК – ШУМЕН“ ООД,НАСРОЧЕНО
ЗА 10.08.2016г.
Отношение взеха:
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Точка 5 от дневния ред
Докладна записка № 276 от 18.07.2016 година, относно извънредно заседание на
общото събрание на асоциация по ВиК на обособена територия,обслужвана от „ВиК –
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Шумен“ ООД,насрочено за 10.08.2016г.Давам думата но комисиите,да чуем тяхното
становище“.
Милена Недева – Кмет на Община Каспичан - „Сега разговарях с г-н Дамянов и стана
ясно,че няма да успее да дойде на заседанието“.
Николай Николов – Председател на Икономическата комисия – „Икономическата
комисия приема с 4 гласа „ЗА“ по т.1 по т.2 не дава съгласие,защото в този Бизнес
план не става ясно какво се случва“.
Драганка Йорданова – Председател на комисията по ТСУ – „Комисията по ТСУ приема
с 3 гласа „ЗА“ по т.1 и по т.2 не дава съгласие“.
Боряна Бойчева – Председател на Социалната комисия – „Социалната комисия приема
докладната с 4 гласа „ЗА“ и 1 глас „ПРОТИВ“
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „По точка 2 от решението
постъпи предложение от икономическа комисия и комисия по ТСУ представителя на
община Каспичан да гласува „не дава съгласие“.
На основание чл.21,ал.1,т.15 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 представителя на
община Каспичан да гласува „не дава съгласие“.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет –Моля,да гласуваме поименно
целия проект на решение.
Анелия Руменова Ангелова - „ЗА“
Борислав Дочев Йорданов – „ЗА“
Боряна Андреева Бойчева – „ЗА“
Георги Димитров Георгиев – „ЗА“
Драганка Славкова Йорданова – „ЗА“
Зелиха Тургай Марем – „ЗА“
Марияна Красенова Антонова – „ЗА“
Магдалена Боянова Боева – Тодорова – „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.15 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:
Р Е Ш Е Н И Е № 256
1.На основание чл.21,ал.1,т.15 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация,чл.198е,ал.3 и ал.5 от Закона за водите и във връзка с
чл.5,ал.5 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по
водоснабдяване и канализация,Общински съвет – Каспичан определя на заседанието
насрочено на 10.08.2016 година на Асоциацията по ВиК на обособена територия –
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Област Шумен при невъзможност за участие на Кмета на Община Каспичан,да бъде
заместван от Милен Ангелов Минчев – Заместник кмет на Община Каспичан.
2. Възлага на представителя на Община Каспичан на заседанието на
Асоциацията по В и К на обособена територия - Област Шумен,насрочено на
10.08.2016 г.,да гласува по въпросите от дневния ред,както следва:
 По т.1 –Не дава съгласие за съгласуване на „Бизнес план за развитие на
дейността на „ВиК-Шумен“ ООД, гр.Шумен, за регулаторен период 20172021г.“
3.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 17.20 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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