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9930, гр.Каспичан, ул.”Мадарски конник” № 91, тел/факс 05327/ 47 -15
e-mail: kaspichan_obs@abv.bg

ПРОТОКОЛ № 17
Днес 31.08.2016г. от 14.00 часа в Заседателната зала на Община Каспичан на
основание чл.23,ал.4,т.1 от ЗМСМА се проведе седемнадесетото, редовно, открито
заседание на Общински съвет - Каспичан.
На заседанието присъстваха 12 съветника,съгласно приложения списък.При
откриване на заседанието отсъства Мартин Борисов Леков.
Освен общинските съветници на заседанието присъстваха още:
Милена Недева – Кмет на Община Каспичан,Виолета Троянова-Секретар 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.

П Р О Е К Т ЗА Д Н Е В Е Н Р Е Д:
1. Приемане на отчета за касово изпълнение на бюджета и средства на европейския
съюз на Община Каспичан към 30.06.2016г.
2. Актуализация на бюджет 2016г.

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

3. Информация за състоянието на общинската училищна мрежа – училища, детски
градини (сграден фонд и материална база), функциониране и развитие на културните
институции в общината,проблеми на общинското здравеопазване.

Докладва :Кмета на Община Каспичан

4. Текущи докладни
4.1. Докладна записка № 334/17.08.2016г. от Милена Николова Недева – Кмет на
Община Каспичан,относно кандидатстване на община Каспичан с проект по подмярка
7.2 „Инвестиции в създаването,подобряването или разширяването на всички видове
малки по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата
в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 20142020г.
4.2. Докладна записка №344 /22.08.2016г. от Милена Николова Недева – Кмет на
Община Каспичан,относно участие на Община Каспичан с проект по мярка 7 „Основни
услуги и обновяване на селата в селските райони“,подмярка 7.2 „Инвестиции в
1

създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби
инфраструктура“,на ПРСР 2014-2020г.
4.3. Докладна записка №345 /22.08.2016г. от Милена Николова Недева – Кмет на
Община Каспичан,относно участие на Община Каспичан с проект по мярка 7 „Основни
услуги и обновяване на селата в селските райони“, подмярка 7.2 „Инвестиции в
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби
инфраструктура“,на ПРСР 2014-2020г
4.4. Докладна записка №343/22.08.2016г. от Милена Николова Недева – Кмет на
Община Каспичан,относно разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план по
чл.110,ал.1,т.5 от ЗУТ за линеен обект на техническата инфраструктура.
4.5. Докладна записка №335/18.08.2016г. от Милена Николова Недева – Кмет на
Община Каспичан, относно приемане на решение за отдаване под наем на имот –
публична общинска собственост на основание чл.11 от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.
4.6. Докладна записка №348/22.08.2016г. от Милена Николова Недева – Кмет на
Община Каспичан,относно съгласие за разрешаване поставянето на рекламно –
информационни елементи.
4.7. Докладна записка №341/19.08.2016г. от Анелия Руменова Ангелова- Председател
на Общински съвет Каспичан,относно отпускане на еднократна финансова помощ на
Ивена Христова Борисова.
4.8. Докладна записка №342/19.08.2016г. от Анелия Руменова Ангелова- Председател
на Общински съвет Каспичан, относно отпускане на еднократна финансова помощ на
Димитър Тодоров Димитров.
4.9.Докладна записка №339/18.08.2016г. от Анелия Руменова Ангелова - Председател
на Общински съвет Каспичан, относно връщане за ново обсъждане на Решения №
227,229,231,233,235,237 от Протокол № 16 от 28.07.2016г. на Общински съвет
Каспичан.
4.10. Докладна записка №338/18.08.2016г. от Анелия Руменова Ангелова Председател на Общински съвет Каспичан, относно връщане за ново обсъждане на
Решения № 226,228,230,232,234,236 от Протокол № 16 от 28.07.2016г. на Общински
съвет Каспичан.

Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Преди да утвърдим дневния ред
предлагам,съобразявайки се и с предложението на икономическа комисия,възникнало
на вчерашното заседание първо да бъде разгледана Докладна записка № 338 от
18.08.2016г. като точка 4.9 от дневния ред и след нея Докладна записка № 339 от
18.08.2016г като т.4.10. Който е съгласен с така предложения дневен ред моля да
гласува!“
Предложения от Председателя дневен ред бе приет от присъстващите 12
общински съветника с 12 гласа „ЗА“,без „ПРОТИВ“ и без „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“.
ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ПРИЕМАНЕ НА ОТЧЕТА ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СРЕДСТВА НА
ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ НА ОБЩИНА КАСПИЧАН
Отношение взеха:
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Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Точка 1 от дневния ред
Докладна записка № 346 от 22.08.2016 година,относно приемане на отчета за касово
изпълнение на бюджета и средства на европейския съюз на Община Каспичан към
30.06.2016г. И трите комисии се запознаха с докладната, да чуем първо тяхното
становище.“
Николай Николов – Председател на Икономическата комисия – „Икономическата
комисия приема отчета 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 с 5 гласа
„ ЗА“ приема отчета за касовото изпълнение на бюджета и средства на Европейския
съюз на община Каспичан“
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Колеги, имате думата!Ако няма
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“
Николай Борисов Николов – „ЗА“
Пламен Георгиев Павлов – „ЗА“
Радослав Георгиев Бакалов – „ЗА“
Янка Христова Ненова – „ЗА“
На основание чл.21,ал.1,т.6 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация от общо гласували 12 съветника с 12 гласа „ЗА“ без „ПРОТИВ“ и
без „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Общински съвет - Каспичан прие следното:
Р Е Ш Е Н И Е № 257
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и в изпълнение на План за дейността на
Общински съвет –Каспичан за календарната 2016 г., Общински съвет – Каспичан :
1.
Приема отчета за касовото изпълнение на бюджета на Община Каспичан
към 30.06.2016 година, както следва:
1.1. По приходите в размер на 2 431 598 лв. съгласно (Приложение № 1), в
т.ч.:
1.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на
1 596 204лв., в т.ч.:
1.1.1.1.
Собствени приходи в размер на 950 лв.
1.1.1.2.
Обща субсидия за делегирани от държавата дейности в
размер на 1 655 644 лв.
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Субвенции –
26 211 лв.
Трансфери 11 966 лв.
Преходен остатък от 2015 година в размер на 118 664 лв.
Наличност на 30.06.2016 г. (-) 217 231 лв.
съгласно (Приложение № 1)

1.1.1.3.
1.1.1.4.
1.1.1.5.
1.1.1.6.

1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 835 394 лв.
съгласно (Приложение № 1) в т.ч.:
1.1.2.1.
Данъчни приходи в размер на 270 136 лв.
1.1.2.2.
Неданъчни приходи в размер на 514 122 лв.
1.1.2.3.
Трансфери за местни дейности в размер на 278 395 лв., в т.ч.:
1.1.2.3.1. Обща изравнителна субсидия в размер на 237 550 лв.
1.1.2.3.2. Целева субсидия за капиталови разходи в местни
дейности в размер на 41 856 лева.
1.1.2.3.3. Възстановен трансфер в размер на (-) 1 011 лв.
1.1.2.3.4. Трансфери (-) 1 886
1.1.2.3.4.1.
Получени трансфери 11 636
1.1.2.3.4.2.
Предоставени трансфери (-) 17 470
(предоставените по Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за
изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията
изисквани при депониране на отпадъците )
1.1.2.4.
Предоставени и възстановени вътрешни заеми (-) 42 167 лв.
1.1.2.5.
Погашения по дългосрочни заеми (-) 39 402 лв.
1.1.2.6.
Чужди средства 9 060 лв.
1.1.2.7.
Преходен остатък от 2015 година в размер на 412 179 лв
1.1.2.8.
Наличност на 30.06.2016 г. (-) 565 043 лв.
2.
По разходите в размер на 2 431 598 лв., разпределени по функции, дейности и
параграфи, съгласно ( Приложения № 2- 1 и 2-2)
2.1. За делегирани от държавата дейности в размер на 1 596 204 лв.,
(Приложение № 2-1 )
2.2. За дофинансиране на делегираните от държавата дейности в размер на
58 021 лв. (Приложения № 2-2)
2.3.За местни дейности в размер на 777 373 лв. лв., съгл. (Приложение № 22)
3.
Приема отчета за прихода и разхода на средствата от европейския съюз
(СЕС) :
3.1. По прихода 257 664 лв. съгл. (Приложение № 3):
3.1.1. Приходи от лихви
72 лв.
3.1.2. Трансфери от СЕС
115 442 лв.
3.1.3. Временни безлихвени заеми
42 167 лв.
3.1.4. Наличност на 01.01.2016 г.
110 743 лв.
3.1.5. Наличност към. 30.06.2016 г.
(-)10 760 лв.
3.2. По разхода – 257 664 лв. (Приложение № 3)
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4.
Приема отчет за капиталови разходи към 30.06.2016 г. на Община
Каспичан (поименен списък по обекти, видове разходи и източници на финансиране)
в размер на 120 071 лв., съгласно (Приложение № 4), като:
4.1. Разходи с източник на целевата субсидия за капиталови разходи, в
размер на 41856 лв., (Приложение № 4),
4.2. Разходи с източник преходен остатък от целевата субсидия за
капиталови разходи, в размер на 7 613 лв., (Приложение № 4),
4.3. Разходи, финансирани със собствени средства – 4 302 лв, съгласно
(Приложение № 4)
4.4. Капиталовите разходи, финансирани със средства от други
бюджетни структури, средства на СЕС, средства от бюджетите
на второстепенни разпоредители прилагащи системата делегеран
бюджет и средства от целеви преходни остатъци в размер на 66 300
лв.
ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

АКТУАЛИЗАЦИЯ НА БЮДЖЕТ 2016г.
Отношение взеха:
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Точка 2 от Дневния ред
Докладна записка № 347 от 22.08.2016 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 Актуализация на бюджет 2016 година с 4 гласа „ЗА“
Драганка Йорданова – Председател на комисията по ТСУ – „Комисията по ТСУ приема
Актуализация на бюджета с 3 гласа „ЗА“
Боряна Бойчева – Председател на Социалната комисия – „Социалната комисия приема
актуализацията на бюджет 2016 година с 5 гласа „ЗА““.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Колеги ,имате думата! Ако
няма 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“
Николай Борисов Николов – „ЗА“
Пламен Георгиев Павлов – „ЗА“
Радослав Георгиев Бакалов – „ЗА“
Янка Христова Ненова – „ЗА“
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На основание чл.21,ал.1,т.6 от Закона за местното самоуправление и местната

администрация от общо гласували 12 съветника с 12 гласа „ЗА“ без „ПРОТИВ“ и
без „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Общински съвет - Каспичан прие следното:
Р Е Ш Е Н И Е № 258
На основание чл. 21 ал.1 т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 124, ал.3 и чл. 127, ал.1 и ал.2 от Закона за публичните финанси и в
съответствие с Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна
прогноза за местните дейности и съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на
бюджета на Община Каспичан, Общински съвет Каспичан :

1. Приема Актуализиран разчет за финансиране на капиталовите разходи и поименно
разпределение на разходите за придобиване на ДМА и основен ремонт на община Каспичан за
2016 г. (Приложение № 1)
2. Извършва промени по бюджет 2016 както следва :
ПРИХОДИ – МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ
Параграф

Усилва

Намалява

Приходи от продажба на общинска собственост ДМА

40-29

10 000

0

Приходи от дарения в страната км. Плиска
Трансфери от държавни предприятия (ПУДООС)
км.Марково

45-01

1 200

0

64-01

7 896
19 096

0
0

Всичко собствени приходи
РАЗХОДИ – МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

Параграф

Усилва

Намалява

Дейност 122- Общинска администрация
Основен ремонт ( сграда на кметство Плиска)

51-00

Текущ ремонт (км. Плиска )

10-30

1000
200

51-00

10 000

Дейност 311 – ЦДГ (ОДЗ)
Основен ремонт ( ДГ „Снежанка” –водопроводна
инсталация)
Дейност 525 – Клубове на пенсионера, инвалида и др.
Текущ ремонт (км. Плиска )
Основен ремонт ( Подмяна на дограма пенсионерски
клуб гр. Плиска )

1500

10-30
51-00

1700

Дейност 550 – Центрове за социална рехабилитация и
интеграция
Разход за материали

10-15

549

Разход за вода, горива и ел.енергия

10-16

78

Придобиване на компютри

52-01

549

6

Придобиване на друго оборудване , машини и
съоръжения - климатик

52-03

78

Дейност 606 – Изграждане, ремонти и поддържане на
уличните мрежи
Текущ ремонт (км. Могила)

10-30

5 000

Дейност 619 – БКС
Изграждане на инфраструктурни обекти
(Изграждане на спортна площадка за деца и

младежи жители на с. Марково, община Каспичан)

52-06

7 896

629-Опазване на околната среда
Разходи за външни услуги км. Плиска

10-20

200

10-30

5 000

745 – Обредни домове и зали
Текущ ремонт ( ограда гробищен парк с. Кюлевча )
832– Служби и дейности по подържане и ремонт на
общински пътища
Текущ ремонт ( еко пътека км. Могила )

10-30

5 000

Текущ ремонт ( еко пътека км. Кюлевча )

10-30

5 000

3. Допуска предварително изпълнение на решението по чл. 60 ал.1 от АПК.
ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА УЧИЛИЩНА МРЕЖА –
УЧИЛИЩА,ДЕТСКИ ГРАДИНИ (СГРАДЕН ФОНД И МАТЕРИАЛНА БАЗА),
ФУНКЦИОНИРАНЕ И РАЗВИТИЕ НА КУЛТУРНИТЕ ИНСТИТУЦИИ В
ОБЩИНАТА,ПРОБЛЕМИ НА ОБЩИНСКОТО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
Отношение взеха:
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Точка 3 от Дневния ред
Докладна записка № 349 от 22.08.2016 година,относно Информация за състоянието на
общинската училищна мрежа – училища,детски градини (сграден фонд и материална
база), функциониране и развитие на културните институции в общината,проблеми на
общинското здравеопазване.Предлагам да чуем становището на комисиите.Моля г-н
Николов да чуем становището на икономическа комисия“.
Николай Николов – Председател на Икономическата комисия – „Икономическата
комисия приема информацията с 5 гласа „ЗА“
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Драганка Йорданова – Председател на комисията по ТСУ – „Комисията по ТСУ приема
информацията с 3 гласа „ЗА“
Боряна Бойчева – Председател на Социалната комисия – „Социалната комисия приема
информацията с 5 гласа „ЗА“.Искам да кажа,че информацията е пределно ясна и
точна,адмирации за нейното изпълнение.Искам да благодаря на г-жа Радева за
изпълнението и на г-жа Атанасова за внесената яснота по информацията“.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Колеги имате думата.Ако няма
мнения и коментари по докладната предлагам да преминем към гласуване на така
предложения ни проект на решение“.
На основание чл.21,ал.1,т.23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация от общо гласували 12 съветника с 12 гласа „ЗА“ без „ПРОТИВ“ и
без „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Общински съвет - Каспичан прие следното:
Р Е Ш Е Н И Е № 259
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА Общински съвет – Каспичан приема

Информация за състоянието на общинската училищна мрежа – училища,детски
градини (сграден фонд и материална база),функциониране и развитие на културните
институции в общината,проблеми на общинското здравеопазване.
ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ТЕКУЩИ ДОКЛАДНИ
ПО ТОЧКА 4.1. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

КАНДИДАТСТВАНЕ НА ОБЩИНА КАСПИЧАН С ПРОЕКТ ПО ПОДМЯРКА 7.2
„ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО,ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА
ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКИ ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА“ ОТ МЯРКА 7
„ОСНОВНИ УСЛУГИ И ОБНОВЯВАНЕ НА СЕЛАТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“ ОТ
ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020г.
Отношение взеха:
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Преминаваме към текущите
докладни точка 4.1 от Дневния ред Докладна записка № 334 от 17.08.2016
година,относно кандидатстване на община Каспичан с проект по подмярка 7.2
„Инвестиции в създаването,подобряването или разширяването на всички видове малки
по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в
селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 20142020г.Да чуем мнението на комисиите“.
Николай Николов – Председател на Икономическата комисия – „Икономическата
комисия приема докладната с 4 гласа „ЗА“ и 1 глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“.
Драганка Йорданова – Председател на комисията по ТСУ – „Комисията по ТСУ приема
с 3 гласа „ЗА“.
Боряна Бойчева – Председател на Социалната комисия – „Социалната комисия с 5
гласа „ЗА“ приема проекта на решение.
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Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Имате думата за изказвания.
Ако няма 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“
Николай Борисов Николов – „ЗА“
Пламен Георгиев Павлов – „ЗА“
Радослав Георгиев Бакалов – „ЗА“
Янка Христова Ненова – „ЗА“
На основание чл.21,ал.1,т.8 и т.23 и ал.2 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 № 260
На основание чл.21,ал.1,т.8 и т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и

местната администрация Общински съвет – Каспичан задължава община Каспичан,в
качеството си на кандидат за получаване на безвъзмездна финансова помощ по
подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването,подобряването или разширяването на
всички видове малки по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и
обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските
райони за периода 2014 – 2020г.,да спазва законодателството в областта на
държавните помощи при сключване на договор за предоставяне на финансова помощ
за проект „Реконструкция и рехабилитация на водопроводна мрежа за питейно –
битово водоснабдяване в населените места от община Каспичан.
ПО ТОЧКА 4.2. 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 4.2 от Дневния ред
Докладна записка № 344 от 22.08.2016 година,относно участие на община Каспичан с
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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.Г-н Николов моля!“.
Николай Николов – Председател на Икономическата комисия – „Икономическата
комисия приема докладната с 5 гласа „ЗА“.
Драганка Йорданова – Председател на комисията по ТСУ – „Комисията по ТСУ приема
докладната с 3 гласа „ЗА“.
Боряна Бойчева – Председател на Социалната комисия – „Социалната комисия приема
докладната с 5 гласа „ЗА“.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Колеги имате думата! Ако няма
мнения и коментари по докладната предлагам да преминем към гласуване“.
На основание чл.21,ал.1,т.23 и ал.2 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 № 261
На основание чл.21,ал.1,т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и

местната администрация,Общински съвет – Каспичан:
1.
Дава съгласие Община Каспичан да кандидатства по мярка 7 „Основни услуги и
обновяването 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 и рехабилитация
на водопроводната мрежа за питейно – битово водоснабдяване в населените места
от
община
Каспичан:
изграждане,реконструкция
и
рехабилитация
на
водоснабдителни системи и съоръжения по ул. „9-ти май“, ул.“Ихтиман“,
ул.“Генерал Скобелев“, ул.“Царевец“, ул.“Охрид“, ул.Чапаев“ и ул.“Яне Сандански“ в
село 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.
ПО ТОЧКА 4.3. 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 4.3 от Дневния ред
Докладна записка № 345 от 22.08.2016 година,относно участие на община Каспичан с
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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.Към заседанието в
14.30 часа се присъедини общински съветник г-н Мартин Леков и вече ставаме 13
общински съветника.Давам думата на г-н Николов да изрази становището на
икономическа комисия“.
Николай Николов – Председател на Икономическата комисия – „Икономическата
комисия с 5 гласа „ЗА“ приема 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 с 5
гласа „ЗА“ приема проекта на решение.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Имате думата за мнения и
коментари по докладната.
Милена Недева - Кмет на Община Каспичан – „Само искам да допълня, че тези улици
са допълнение към тези които бяхте приели на предходна сесия“.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Ако няма други изказвания по
докладната предлагам да преминем към гласуване“.
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 № 262
На основание чл.21,ал.1,т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и

местната администрация,Общински съвет – Каспичан:
1.Дава съгласие Община Каспичан да кандидатства по мярка 7 „Основни услуги
и обновяването 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.“Александър Стамболийски“ – с Косово
- ул.“Бузлуджа“ – с.Марково
- ул.“Иван Вазов“ и ул.“Тодор Петков“ – с.Кюлевча,
- ул.“Малчика“ /ул.Бузлуджа“/, ул.“Васил Левски“ и ул.“Симеон II“ – гр.Плиска
- Рехабилитация на мостово съоръжение по ул.“Осми март“ – гр.Плиска
- ул.“Васил Левски“ и ул.“Никола Вапцаров“ – с.Върбяне
- ул.“Никола Вапцаров“,ул.“Христо Ботев“, укрепване на участък от улицата и
ул.“Пирин“, укрепване на участък от улицата – с.Могила
- ул.“Ропотамо“ – с.Златна нива
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- Улици в гр. Каспичан: ул.“Васил Левски“, ул.“Добруджа“, ул.“Тракия“,
ул.“Димитър Благоев“ /участък от ул.“Христо Ботев“ до ул.“Мадарски конник“/,
ул.“Ю.Гагарин“, кв.Калугерица, гр.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 4.4. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕТО ПРОЕКТ НА ПУП – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ПО
ЧЛ.110,АЛ.1,Т.5 ОТ ЗУТ ЗА ЛИНЕЕН ОБЕКТ НА ТЕХНИЧЕСКАТА
ИНФРАСТРУКТУРА
Отношение взеха:
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Точка 4.4 от Дневния ред
Докладна записка № 343 от 22.08.2016 година,относно разрешение за изработване
проект на ПУП – Парцеларен план по чл.110,ал.1,т.5 от ЗУТ за линеен обект на
техническата инфраструктура. Да чуем становището на комисиите“.
Николай Николов – Председател на Икономическата комисия – „Икономическата
комисия с 5 гласа „ЗА“ разрешава изработването на ПУП“.
Драганка Йорданова – Председател на комисията по ТСУ – „Комисията по ТСУ с 3
гласа „ЗА“ разрешава изработването на ПУП“.
Боряна Бойчева – Председател на Социалната комисия – „Социалната комисия с 5
гласа „ЗА“ разрешава изработването на ПУП“.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Ако няма мнения и коментари
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 № 263
На основание чл.21,ал.1,т.11 от Закона за местното самоуправление и местната

администрация,във връзка с чл.124а,ал.1 от ЗУТ, Общински съвет – Каспичан
разрешава изработване на проект за подробен устройствен план - Парцеларен план
по чл.110,ал.1,т.5 от ЗУТ за линеен обект на техническата инфраструктура
(транспортни дейности) извън границите на урбанизираните територии –
„Транспортно – комуникационна връзка в обхват имот № 56770.003.021 и имот №
56770.039.076. по КВС на гр.Плиска, с възложител : „Херти“ АД.
ПО ТОЧКА 4.5. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
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ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ИМОТ – ПУБЛИЧНА
ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.11 ОТ НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА
ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО
Отношение взеха:
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Точка 4.5 от Дневния ред
Докладна записка № 335 от 18.08.2016 година,относно приемане на решение за
отдаване под наем на имот – публична общинска собственост на основание чл.11 от
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество.Давам думата на комисиите“.
Николай Николов – Председател на Икономическата комисия – „Икономическата
комисия приема с 5 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 С 5
гласа „ЗА“ приема решение за отдаване под наем на имот – публична общинска
собственост“.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „ Колеги,имате думата!Ако няма
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 – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“
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 № 264
1.На основание чл.21,ал.1,т.8 от Закона за местното самоуправление и местната

администрация,във връзка с чл.14,ал.7 от Закона за общинската собственост и
чл.11,ал.1,2 от Наредбата за реда за придобиване ,управление и разпореждане с
общинско имущество,Общински съвет – Каспичан приема решение за отдаване под
наем,чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване на част от недвижим имот
– публична общинска собственост, представляващ помещение от 12 кв.м. на втори
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етаж в общинска сграда на ул.“Димитър Благоев“№ 40 град Каспичан, с
предназначение за „офис и канцелария“.
2.Общински съвет - Каспичан определя начална тръжна наемна цена в размер
на 3.00 лв. за един квадратен метър или 36.00 за цялата площ без ДДС, съобразена с
действащата Тарифа за определяне на базисните цени при отдаване под наем на
общински недвижими имоти,одобрена с Решение № 498 от Протокол №
29/28.01.2010г.
3.Общински съвет - Каспичан определя срок за сключване на договора – 5 /пет/
години.
4.Общински съвет - Каспичан задължава Кмета на общината да организира
процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване, след което да сключи
договор за наем.
ПО ТОЧКА 4.6. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

СЪГЛАСИЕ ЗА РАЗРЕШАВАНЕ ПОСТАВЯНЕТО НА РЕКЛАМНО – ИНФОРМАЦИОННИ
ЕЛЕМЕНТИ
Отношение взеха:
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Точка 4.6 от Дневния ред
Докладна записка № 348 от 22.08.2016 година,относно съгласие за разрешаване
поставянето на рекламно – информационни елементи.Да чуем становището на
комисиите“.
Николай Николов – Председател на Икономическата комисия – „Икономическата
комисия приема с 5 гласа „ЗА“ и предлага като точка 3 от проекта на решение да бъде
добавено „Общински съвет – Каспичан задължава Кмета, да възложи изработването на
Наредба по чл.56,ал.2 от ЗУТ,като я внесе за одобрение в Общински съвет Каспичан до
30.11.2016г .Идеята е да влезе в сила от 01.01.2017г.“
Драганка Йорданова – Председател на комисията по ТСУ – „Комисията по ТСУ с 3
гласа „ЗА“ приема проекта на решение ,като подкрепя предложението на
Икономическата комисия“.
Боряна Бойчева – Председател на Социалната комисия – „Социалната комисия дава
съгласие за поставянето на рекламно – информационни елементи с 5 гласа „ЗА“
Милена Недева- Кмет на община Каспичан-Искам да ви уверя ,че в момента се работи
по изготвянето на такава Наредба.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Ако няма други мнения и
коментари по докладната предлагам да преминем към гласуване на предложението на
Икономическата комисия за допълнение в проекта на решение,а именно добавяне на
т.3- Общински съвет – Каспичан задължава Кмета на община Каспичан, да
възложи изработването на Наредба по чл.56,ал.2 от ЗУТ,като я внесе за одобрение
в Общински съвет Каспичан до 30.11.2016г .“
От общо гласували 13 съветника с 13 гласа „ЗА“ без „ПРОТИВ“ и без
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Общински съвет - Каспичан прие следното допълнение в
проекта на решение: точка 3: Общински съвет – Каспичан задължава Кмета на
Община Каспичан, да възложи изработването на Наредба по чл.56,ал.2 от ЗУТ,
като я внесе за одобрение в Общински съвет Каспичан до 30.11.2016г .“
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Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет-„Колеги,моля да гласуваме
окончателния проект на решение ,състоящ се от 3 точки“.
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 № 265
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.57,ал.3 от ЗУТ,Общински
съвет – Каспичан изразява съгласие за разрешаване поставянето на следните рекламно

– информационни елементи:
1. На РИМ Шумен:







В УПИ „Озеленяване“ кв.3;
В УПИ I кв.39/ при новия площад с паметник „Св.Цар Борис I“;
В УПИ I кв.39/ до битовия комбинат/;
При ОК 117 – на тротоара пред УПИ I – 202,кв.71;
При ОК 114 – на тротоара пред УПИ XI – 234,кв.36;
В УПИ VII „Озеленяване“ кв.86.
2. На Комплекс „Хановете“ в УПИ I кв.39 върху зелените площи,разположени
пред комплекса.
3. Общински съвет – Каспичан задължава Кмета на Община Каспичан, да възложи
изработването на Наредба по чл.56,ал.2 от ЗУТ, като я внесе за одобрение в
Общински съвет Каспичан до 30.11.2016г .“
.
ПО ТОЧКА 4.7. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ОТПУСКАНЕ НА ЕДНОКРАТНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ НА ИВЕНА ХРИСТОВА
БОРИСОВА
Отношение взеха:
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Точка 4.7 от Дневния ред
Докладна записка № 341 от 19.08.2016 година, относно отпускане на еднократна
финансова помощ на Ивена Христова Борисова. 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 5 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 с 5
гласа „ЗА“ одобрява отпускане на еднократна финансова помощ на Ивена Христова
Борисова“.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Ако няма мнения и коментари
по докладната предлагам да преминем към поименно гласуване“.
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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 – „ЗА“
Радослав Георгиев Бакалов – „ЗА“
Янка Христова Ненова – „ЗА“
На основание чл.21,ал.1,т.6 от Закона за местното самоуправление и местната

администрация от общо гласували 13 съветника с 13 гласа „ЗА“ без „ПРОТИВ“ и
без „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Общински съвет - Каспичан прие следното:
Р Е Ш Е Н И Е № 266
На основание чл.21,ал.1,т.6 от Закона за местното самоуправление и местната

администрация,Общински съвет - Каспичан отпуска еднократна парична помощ в
размер на 300.00 лв. на Ивена Христова Борисова от гр.Каспичан без представяне на
разходооправдателни документи.
ПО ТОЧКА 4.8. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ОТПУСКАНЕ НА ЕДНОКРАТНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ НА ДИМИТЪР ТОДОРОВ
ДИМИТРОВ
Отношение взеха:
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Точка 4.8 от Дневния ред
Докладна записка № 342 от 19.08.2016 година, относно отпускане на еднократна
финансова помощ на Димитър Тодоров Димитров. Предлагам първо да чуем мнението
на комисиите“.
Николай Николов – Председател на Икономическата комисия – „Икономическата
комисия приема с 5 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 с 4
гласа „ЗА“ одобрява отпускането на еднократна финансова помощ на Димитър Тодоров
Димитров“.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Колеги,имате думата! Ако няма
мнения и коментари по докладната предлагам да преминем към поименно гласуване“.
Анелия Руменова Ангелова - „ЗА“
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Борислав Дочев Йорданов – „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“
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Г- жа Боряна Бойчева не
участва в гласуването съгласно спазване на изискванията на чл.37 от ЗМСМА“.
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 № 267
На основание чл.21,ал.1,т.6 от Закона за местното самоуправление и местната

администрация,Общински съвет - Каспичан отпуска еднократна парична помощ в
размер на 300.00 лв. на Димитър Тодоров Димитров от с.Каспичан срещу представяне
на разходооправдателни документи.
ПО ТОЧКА 4.10. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ВРЪЩАНЕ ЗА НОВО ОБСЪЖДАНЕ НА РЕШЕНИЯ № 226,228,230,232,234,236 ОТ
ПРОТОКОЛ № 16 ОТ 28.07.2016Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАСПИЧАН
Отношение взеха:
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Точка 4.10 от Дневния ред
Докладна записка № 338 от 18.08.2016 година, относно връщане за ново обсъждане на
Решения № 226,228,230,232,234,236 от Протокол № 16 от 28.07.2016г. на Общински
съвет Каспичан.Давам думата на комисиите“.
Николай Николов – Председател на Икономическата комисия – „Икономическата
комисия с 4 гласа „ЗА“ и 1 глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ отменя Решения №
226,228,230,232,234 ,236 от Протокол № 16 от 28 юли 2016 година“На нашата комисия
възникна предложение за отделно гласуване за отмяна на всяко едно от решенията“.
Драганка Йорданова – Председател на комисията по ТСУ – „Комисията по ТСУ с 3
гласа „ЗА“ отменя Решения № 226,228,230,232,234,236 от Протокол № 16 от 28 юли
2016 година“.
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Боряна Бойчева – Председател на Социалната комисия – „Социалната комисия с 5
гласа „ЗА“ отменя Решения № 226,228,230,232,234,236 от Протокол № 16 от 28 юли
2016 година“.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Колеги,имате думата за мнения
и предложения! Ако няма други мнения и коментари и предложения,предлагам да
гласуваме предложението на икономическа комисия за отделно гласуване за отмяна на
всяко решение“.
От общо гласували 13 съветника с 13 гласа „ЗА“ без „ПРОТИВ“ и без
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Общински съвет - Каспичан прие всяко решение за отмяна,
да бъде гласувано отделно.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Предлагам да преминем към
поименно гласуване за отмяна на Решение № 226“.
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.45,ал.9, във връзка с чл.21,ал.1,т.8 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация Общински съвет – Каспичан 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 № 268
На основание чл.45,ал.9 от ЗМСМА, Общински съвет – Каспичан отменя

Решение № 226 по Протокол № 16 от 28.07.2016г.,което гласи следното:
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.
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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.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Предлагам да преминем към
поименно гласуване за отмяна на Решение № 228“.
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.45,ал.9, във връзка с чл.21,ал.1,т.8 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация от общо гласували 13 съветника с 13 гласа
„ЗА“ без „ПРОТИВ“ и без „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Общински съвет - Каспичан прие
следното:
Р Е Ш Е Н И Е № 269
На основание чл.45,ал.9 от ЗМСМА, Общински съвет – Каспичан отменя

Решение № 228 по Протокол № 16 от 28.07.2016г.,което гласи следното:
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.
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Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Предлагам да преминем към
поименно гласуване за отмяна на Решение № 230“.
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.45,ал.9, във връзка с чл.21,ал.1,т.8 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация от общо гласували 13 съветника с 13 гласа
„ЗА“ без „ПРОТИВ“ и без „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Общински съвет - Каспичан прие
следното:
Р Е Ш Е Н И Е № 270
На основание чл.45,ал.9 от ЗМСМА, Общински съвет – Каспичан отменя

Решение № 230 по Протокол № 16 от 28.07.2016г.,което гласи следното:
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.

Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Предлагам да преминем към
поименно гласуване за отмяна на Решение № 232“.
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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 – „ЗА“
Радослав Георгиев Бакалов – „ЗА“
Янка Христова Ненова – „ЗА“
На основание чл.45,ал.9, във връзка с чл.21,ал.1,т.8 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация от общо гласували 13 съветника с 13 гласа
„ЗА“ без „ПРОТИВ“ и без „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Общински съвет - Каспичан прие
следното:
Р Е Ш Е Н И Е № 271
На основание чл.45,ал.9 от ЗМСМА, Общински съвет – Каспичан отменя

Решение № 232 по Протокол № 16 от 28.07.2016г.,което гласи следното:
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.

Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Предлагам да преминем към
поименно гласуване за отмяна на Решение № 234“.
Анелия Руменова Ангелова - „ЗА“
Борислав Дочев Йорданов – „ЗА“
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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.45,ал.9, във връзка с чл.21,ал.1,т.8 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация от общо гласували 13 съветника с 13 гласа
„ЗА“ без „ПРОТИВ“ и без „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Общински съвет - Каспичан прие
следното:
Р Е Ш Е Н И Е № 272
На основание чл.45,ал.9 от ЗМСМА, Общински съвет – Каспичан отменя

Решение № 234 по Протокол № 16 от 28.07.2016г.,което гласи следното:
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.

Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Предлагам да преминем към
поименно гласуване за отмяна на Решение № 236“.
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“
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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.45,ал.9, във връзка с чл.21,ал.1,т.8 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация от общо гласували 13 съветника с 13 гласа
„ЗА“ без „ПРОТИВ“ и без „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Общински съвет - Каспичан прие
следното:
Р Е Ш Е Н И Е № 273
На основание чл.45,ал.9 от ЗМСМА, Общински съвет – Каспичан отменя
Решение № 236 по Протокол № 16 от 28.07.2016г.,което гласи следното:
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.
3. На основание чл.60,ал.1 от АПК, Общински съвет – Каспичан допуска
предварително изпълнение на решението.

ПО ТОЧКА 4.9. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ВРЪЩАНЕ ЗА НОВО ОБСЪЖДАНЕ НА РЕШЕНИЯ № 227,229,231,233,235,237 ОТ
ПРОТОКОЛ № 16 ОТ 28.07.2016Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАСПИЧАН
Отношение взеха:
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Точка 4.9 от Дневния ред
Докладна записка № 339 от 18.08.2016 година, относно връщане за ново обсъждане на
Решения № 227,229,231,233,235,237 от Протокол № 16 от 28.07.2016г. на Общински
съвет Каспичан.Давам думата на комисиите“.
Николай Николов – Председател на Икономическата комисия – „Икономическата
комисия с 4 гласа „ЗА“ и 1 глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ отменя решения №
227,229,231,233,235 и 237 от Протокол № 16 от 28 юли 2016г.“
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Драганка Йорданова – Председател на комисията по ТСУ – „Комисията по ТСУ с 3
гласа „ЗА“ отменя решения № 227,229,231,233,235 и 237 от Протокол № 16 от 28 юли
2016г.Предлагаме,също отделно гласуване за отмяна на всяко едно решение“
Боряна Бойчева – Председател на Социалната комисия – „Социалната комисия с 5
гласа „ЗА“ отменя решения № 227,229,231,233,235 и 237 от Протокол № 16 от 28 юли
2016г.“
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Колеги,имате думата!Ако няма
мнения и коментари и предложения предлагам да гласуваме предложението на
комисията по ТСУ за отделно гласуване за отмяна на всяко решение“.
От общо гласували 13 съветника с 13 гласа „ЗА“ без „ПРОТИВ“ и без
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Общински съвет - Каспичан прие всяко решение за отмяна,
да бъде гласувано отделно.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Предлагам да преминем към
поименно гласуване за отмяна на Решение № 227“.
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.45,ал.9, във връзка с чл.21,ал.1,т.8 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация от общо гласували 13 съветника с 13 гласа
„ЗА“ без „ПРОТИВ“ и без „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Общински съвет - Каспичан прие
следното:
Р Е Ш Е Н И Е № 274
На основание чл.45,ал.9 от ЗМСМА, Общински съвет – Каспичан отменя

Решение № 227 по Протокол № 16 от 28.07.2016г.,което гласи следното:
1.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
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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.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Предлагам да преминем към
поименно гласуване за отмяна на Решение № 229“.
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.45,ал.9, във връзка с чл.21,ал.1,т.8 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация от общо гласували 13 съветника с 13
гласа „ЗА“ без „ПРОТИВ“ и без „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Общински съвет - Каспичан
прие следното:
Р Е Ш Е Н И Е № 275
На основание чл.45,ал.9 от ЗМСМА, Общински съвет – Каспичан отменя

Решение № 229 по Протокол № 16 от 28.07.2016г.,което гласи следното:
1.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.

Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Предлагам да преминем към
поименно гласуване за отмяна на Решение № 231“.
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.45,ал.9, във връзка с чл.21,ал.1,т.8 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация от общо гласували 13 съветника с 13
гласа „ЗА“ без „ПРОТИВ“ и без „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Общински съвет - Каспичан
прие следното:
Р Е Ш Е Н И Е № 276
На основание чл.45,ал.9 от ЗМСМА, Общински съвет – Каспичан отменя

Решение № 231 по Протокол № 16 от 28.07.2016г.,което гласи следното:
1.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
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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.

Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Предлагам да преминем към
поименно гласуване за отмяна на Решение № 233“.
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.45,ал.9, във връзка с чл.21,ал.1,т.8 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация от общо гласували 13 съветника с 13 гласа
„ЗА“ без „ПРОТИВ“ и без „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Общински съвет - Каспичан прие
следното:
Р Е Ш Е Н И Е № 277
На основание чл.45,ал.9 от ЗМСМА, Общински съвет – Каспичан отменя

Решение № 233 по Протокол № 16 от 28.07.2016г.,което гласи следното:
1.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 –
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
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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.

Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Предлагам да преминем към
поименно гласуване за отмяна на Решение № 235“.
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.45,ал.9, във връзка с чл.21,ал.1,т.8 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация от общо гласували 13 съветника с 13 гласа
„ЗА“ без „ПРОТИВ“ и без „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Общински съвет - Каспичан прие
следното:
Р Е Ш Е Н И Е № 278
На основание чл.45,ал.9 от ЗМСМА, Общински съвет – Каспичан отменя

Решение № 235 по Протокол № 16 от 28.07.2016г.,което гласи следното:
1.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
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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.

Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Предлагам да преминем към
поименно гласуване за отмяна на Решение № 237“.
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.45,ал.9, във връзка с чл.21,ал.1,т.8 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация от общо гласували 13 съветника с 13
гласа „ЗА“ без „ПРОТИВ“ и без „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Общински съвет - Каспичан
прие следното:
Р Е Ш Е Н И Е № 279
На основание чл.45,ал.9 от ЗМСМА, Общински съвет – Каспичан отменя

Решение № 237 по Протокол № 16 от 28.07.2016г.,което гласи следното:
1.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
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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.
Анелия Ангелова- Председател на общински съвет Каспичан-„Преди да закрия
заседанието давам думата за изказвания !“
Николай Николов- общински съветник-„Моят въпрос се отнася за санирането на
блоковете. Кога ще започне санирането на блок на ул.“Мадарски конник „№119 и
изтекъл ли е срока на обжалване?“
Милена Недева-Кмет на община Каспичан-„Има подписан договор с ББР и изчакваме
решение на КЗК.С 85 % от блоковете в град Каспичан са сключени договори между
Сдруженията и Кмета на общината и са подадени за вписване в регистъра“.
Борислав Йорданов-общински съветник-„Моят въпрос е свързан със затруднено
движение по ул.“Хан Аспарух“поради спиране на камионите ,обслужващи „Рока
България“. Предложението ми е да се постави едно огледало до заведението на Пламен
Герчев.Също пешеходните пътеки трябва да се очертаят“.
Милена Недева-Кмет на община Каспичан-„Очертаването на пешеходните пътеки
започва следващата седмица.Относно поставянето на огледало ми предстои разговор с
Рока България, на който ще обсъдим и вариантите за поставяне на спирка от страната
на Рока срещу магазин „Си Мел“.
Драганка Йорданова-общински съветник-„Имам информация ,че по ул.“Димитър
Благоев“са започнали гонки с коли.Има ли възможност да се поставят неравности по
пътя?“
Милена Недева-Кмет на община Каспичан-„Мисля,че е редно ,в такива случаи
свидетелите да сигнализират органите на реда“.
Заседанието на Общински Съвет Каспичан бе закрито от неговия
Председател в 15.20 часа поради изчерпване на дневния ред.

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