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

ПРОТОКОЛ № 20
Днес 27.10.2016г. от 14.00 часа в Заседателната зала на Община Каспичан на
основание чл.23,ал.4,т.1 от ЗМСМА се проведе двадесето, 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-Зам.кмет на
община Каспичан, Дарина Атанасова - Директор Д „ОА“,Виолета Троянова – Секретар на
Община Каспичан , кметове на населени места, служители на общинска администрация и
граждани на община Каспичан.
Заседанието на Общински съвет има кворум за вземане на решения.
Заседанието на Общински съвет беше открито от неговия Председател г-жа
Анелия Ангелова.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет –Уважаеми дами и господа,преди
да утвърдим дневния ред ,ви уведомявам ,че към същия постъпиха още три докладни
записки.Първата е с вх.№450 от 21.10.2016г.,относно одобряване на ПУП,която беше
разгледана от трите постоянни комисии към Общински съвет.Втората е докладна
записка с вх.№ 454/26.10.2016г.относно кандидатстване на община Каспичан по
процедура „Активно включване“ и беше разгледана от две от постоянните комисии към
Общински съвет,Икономическа комисия и комисия по ТСУ.Последната трета докладна
записка с вх.№455/27.10.2016г. от общински съветник Магдалена Боева постъпи днес
преди началото на сесийното заседание.Съгласно чл.37,ал.4 от Правилника за
дейността на Общински съвет Каспичан неотложните въпроси се включват в дневния
ред след решение на общински съвет,прието мнозинство повече от половината от
общия брой съветници.Според колегите от АБВ Либерали въпросът е неотложен
,защото касае възможността за настаняване и заселване на бежанци на територията на
община Каспичан.Колеги,тъй като последният материал не е разглеждан от комисиите
към Общински съвет предлагам да гласуваме относно неговото включване към дневния
ред“.
От общо гласували 13 съветника с 11 гласа „ЗА“ без „ПРОТИВ“ и 2 гласа
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Общински съвет - Каспичан прие докладна записка с
вх.№455/27.10.2016г да бъде включена в дневния ред.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет-„Уважаеми колеги преди да
гласуваме окончателния дневен ред предлагам в точка разни да разгледаме предаденото
ви уведомително писмо от г-н Иванов ,Председател на УС на СК“Рефлекс“Каспичан за
необходимостта от извършване на текущ ремонт в сградата на пенсионерски клуб
гр.Каспичан.Поради настояване на колегите,членове на Икономическа комисия при
разглеждането на докладна записка с вх.№430 от 17.10.2016г. за утвърждаване на
разходите за командировки на Кмета на община Каспичан и Председателя на
Общински съвет докладната записка ще постъпи разделена в две предложения
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поотделно за двете командировани лица.Предлагам двете отделни предложения да
бъдат разгледани под същата точка 3 от дневния ред.Ново постъпилите докладни с вх.
.№450 от 21.10.2016г, вх.№ 454/26.10.2016г, .№455/27.10.2016г да бъдат разгледани
като т.5.8,5.9,5.10 от дневния ред.

П Р О Е К Т ЗА Д Н Е В Е Н Р Е Д:
1. Приемане на Наредба за водене на регистър на общинските детски градини и
центровете за подкрепа за личностно развитие на територията на община
Каспичан.
Докладва: Кмета но Община Каспичан
2. Актуализация на разчетите на капиталовите разходи и бюджет 2016г.

Докладва: Кмета на Община Каспичан

3. Разходи за командировки за периода 01.07.2016г. – 30.09.2016г. на Кмета на
Община Каспичан и на Председателя на Общински съвет Каспичан.

Докладва :Кмета на Община Каспичан

4. Отчет за извършените разпоредителни сделки с общинско имущество през
третото тримесечие на 2016г.
5. Текущи докладни

Докладва :Кмета на Община Каспичан

5.1. Докладна записка № 432/17.10.2016г. от Милена Николова Недева – Кмет
на Община Каспичан,относно приемане на решение за продажба на земеделска
земя.
5.2. Докладна записка № 433/17.10.2016г. от Милена Николова Недева – Кмет
на Община Каспичан,относно приемане на решение за придобиване на имот на
основание чл.34,ал.1 от Закона за общинската собственост.
5.3. Докладна записка № 437/17.10.2016г. от Милена Николова Недева – Кмет
на Община Каспичан,относно актуализация състава на Местната комисия по
обществен ред и сигурност.
5.4. Докладна записка № 438/17.10.2016г. от Милена Николова Недева – Кмет
на Община Каспичан,относно промяна статута на две от общинските
жилища.Списък на общинските жилища,в който се определят броя,видът и
местонахождението им.
5.5. Докладна записка № 439/17.10.2016г. от Милена Николова Недева – Кмет
на Община Каспичан,относно предоставяне на полските пътища,включени в
масивите за ползване по чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2016/2017 година.
5.6. Докладна записка № 429/14.10.2016г. от Анелия Руменова Ангелова –
Председател на Общински съвет Каспичан,относно отпускане на еднократна
финансова помощ на Добринка Костадинова Дамянова.
5.7. Докладна записка № 441/17.10.2016г. от Анелия Руменова Ангелова –
Председател на Общински съвет Каспичан,относно отпускане на еднократна
финансова помощ на Атанаса Димитрова Русева.
5.8. Докладна записка № 450/21.10.2016г. от Милена Николова Недева – Кмет
на Община Каспичан,относно одобряване на ПУП – План за застрояване –
Парцеларен план по чл.110,ал.1,т.5 от ЗУТ за линеен обект на техническата
инфраструктура.
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5.9. Докладна записка с вх.№454/26.10.2016г.от Милена Николова Недева –
Кмет на Община Каспичан, относно предложение за кандидатстване на община
Каспичан по процедура BG05M9OP001 Активно включване по Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси“2014-2020г.
5.10. Докладна записка с вх.№455 от 27.10.2016г.от Магдалена Боянова Боева
– Тодорова – общински съветник, относно приемане на решение за недопускане
настаняване и заселване на бежанци и емигранти на територията на община
Каспичан.
6. Разни
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

ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ВОДЕНЕ НА РЕГИСТЪР НА ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ
ГРАДИНИ И ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА
ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАСПИЧАН
Отношение взеха:
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Точка 1 от дневния ред
Докладна записка № 442 от 17.10.2016 година,относно приемане на Наредба за водене
на регистър на общинските детски градини и центровете за подкрепа за личностно
развитие на територията на община Каспичан.Давам думата на Председателите на
комисиите!
Николай Николов – Председател на Икономическата комисия – „Икономическата
комисия приема с 5 гласа „ЗА“ Наредба за водене на регистър на общинските детски
градини и центровете за подкрепа за личностно развитие на територията на община
Каспичан“
Драганка Йорданова – Председател на комисията по ТСУ – „Комисията по ТСУ с 3
гласа „ЗА“ приема Наредба за водене на регистър на общинските детски градини и
центровете за подкрепа за личностно развитие на територията на община Каспичан“
Боряна Бойчева – Председател на Социалната комисия – „И социалната комисия с 5
гласа „ЗА“ също приема Наредба за водене на регистър на общинските детски градини
и центровете за подкрепа за личностно развитие на територията на община Каспичан“.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет –„Колеги,имате думата за мнения
и коментари по докладната!Ако няма предложения предлагам да гласуваме проекта на
решение с направените корекции в чл.8 ал.2 и чл.9 ал.2, където текста следва да бъде
“длъжностното лице по чл.6,ал.1.“
На основание чл.21,ал.1,т.23 и ал.2, във връзка с чл.17, ал.1,т.3 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 № 292
На основание чл.21,ал.1,т.23 и ал.2, във връзка с чл.17,ал.1,т.3 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация,във връзка с чл.346 от Закона
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за предучилищното и училищното образование и във връзка с чл.26 и чл.28 от Закона
за нормативните актове и чл.75,76,77 и 79 от Административно – процесуалния
кодекс,Общински съвет – Каспичан приема Наредба за водене на регистър на
общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие на
територията на община Каспичан.
ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

АКТУАЛИЗАЦИЯ НА РАЗЧЕТИТЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ И БЮДЖЕТ 2016г.
Отношение взеха:
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Точка 2 от дневния ред
Докладна записка № 436 от 17.10.2016 година,относно актуализация на разчетите за
капиталови разходи и бюджет 2016г. Давам думата на комисиите!.
Николай Николов – Председател на Икономическата комисия – „ Икономическата
комисия приема с 5 гласа“ЗА“ актуализацията на разчетите за капиталови разходи и
бюджет 2016г.“
Драганка Йорданова – Председател на комисията по ТСУ – „Комисията по ТСУ с 3
гласа „ЗА“ приема актуализацията на разчетите за капиталови разходи и бюджет
2016г.“
Боряна Бойчева – Председател на Социалната комисия – „И социалната комисия с 5
гласа „ЗА“ също приема актуализацията на разчетите за капиталови разходи и бюджет
2016г.“
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет –„Колеги,имате думата за мнения
и коментари по докладната!Ако няма предложения предлагам да преминем към
поименно гласуване на проекта на решение“.
Анелия Руменова Ангелова - „ЗА“
Борислав Дочев Йорданов – „ЗА“
Боряна Андреева Бойчева – „ЗА“
Георги Димитров Георгиев – „ЗА“
Драганка Славкова Йорданова – „ЗА“
Зелиха Тургай Марем – „ЗА“
Магдалена Боянова Боева – Тодорова – „ЗА“
Марияна Красенова Антонова – „ЗА“
Мартин Борисов Леков – „ЗА“
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:
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Р Е Ш Е Н И Е № 293
На основание чл.21,ал.1,т.6 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация,чл.124,ал.3 и чл.127,ал.1 и ал.2 от Закона за публичните финанси и в
съответствие с Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза
за местните дейности за следващите три години и съставяне, приемане, изпълнение,
отчитане и контрол на бюджета на Община Каспичан,Общински съвет Каспичан
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:
ПРИХОДИ
–
ДЕЛЕГИРАНИ
ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ
Трансфери
от
други
(Финансиране от ПУДООС )

ОТ Параграф

Усилва

Намалява

предприятия
52-05

4778

Придобиване на стопански инвентар

52-05

4778

Дейност 337 – Извън училищни дейности
Възнаграждения на персонала по трудови
правоотношения
Социални осигуровки за ДОО
Осигурителни вноски за Уч ПФ
Осигурителни вноски за ЗОК
Осигурителни вноски ДЗПО

01-01
05-51
05-52
05-60
05-80

8507
1133
393
536
131

РАЗХОДИ – ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА
ДЕЙНОСТИ
Дейност 322 – Общообразователни училища
(ОУ с.Каспичан )

РАЗХОДИ – МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ
Дейност 525 – Клубове на пенсионера и
инвалида (с.Каспичан )
Основен ремонт
Дейност 619 - БКС
Основен ремонт (осн.ремонт обществени
тоалетни с. Кюлевча )
Придобиване на друго оборудване,машини и

51-00

51-00

9924

1000
5

съоръжения
(Придобиване на тента за базар с.Кюлевча )
РАЗХОДИ – МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ
898 – Други дейности по икономика
Други нематериални дълготрайни активи
(Проектно проучвателни работи – общински
обекти )

52-03

53-09

1000

9924

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

РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ ЗА ПЕРИОДА 01.07.2016г. – 30.09.2016г. НА
КМЕТА НА ОБЩИНА КАСПИЧАН И ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Отношение взеха:
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Точка 3 от дневния ред
Докладна записка № 430 от 17.10.2016 година,относно разходи за командировки за
периода 01.07.2016г. – 30.09.2016г. на Кмета на Община Каспичан и докладна записка с
вх.№430-1 от 17.10.2016г. за утвърждаване разходите за командировки на Председателя
на Общински съвет за периода 01.07.2016-30.09.2016г.Г-н Николов, имате думата!“
Николай Николов – Председател на Икономическата комисия – „Икономическата
комисия не взе решение по предложената докладна, относно разходите за
командировки на Кмета на Община Каспичан и Председателя на Общински съвет за
периода 01.07.2016г. – 30.09.2016г. ,като с 5 гласа „ЗА“ изисква двата разхода на
двете длъжностни лица да бъдат в отделни предложения“.
Драганка Йорданова – Председател на комисията по ТСУ – „Комисията по ТСУ с 3
гласа „ЗА“, подкрепя становището на икономическата комисия за изготвяне на две
отделни докладни “.
Боряна Бойчева – Председател на Социалната комисия – „Социалната комисия с 5
гласа „ЗА“ одобрява разходите за командировки на Кмета на Община Каспичан и
Председателя на Общински съвет за периода 01.07.2016г. – 30.09.2016г“.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Колеги,имате думата за мнения
и коментари по двете предложения! Ако няма предложения предлагам да преминем
към
поименно гласуване на
проекта на решение
на докладна записка с
вх.№430/17.10.2016г. относно разходи на командировки за периода 01.07.201630.09.2016г. на кмета на община Каспичан“.
Анелия Руменова Ангелова - „ЗА“
Борислав Дочев Йорданов – „ЗА“
Боряна Андреева Бойчева – „ЗА“
Георги Димитров Георгиев – „ЗА“
Драганка Славкова Йорданова – „ЗА“
Зелиха Тургай Марем – „ЗА“
Магдалена Боянова Боева – Тодорова – „ЗА“
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Марияна Красенова Антонова – „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 № 294
На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА, във връзка с чл.8,ал.4 от Наредбата за
командировките в страната и чл.3,ал.1 и ал.2 от Наредбата за служебните
командировки и специализации в чужбина Общински съвет Каспичан одобрява
разходите за командировки на Милена Николова Недева - Кмет на Община Каспичан,
за периода 01.07.2016г. – 30.09.2016г.,както следва:
1. Отчет за 3 – то тримесечие на 2016 г.:
Кмет на Община Каспичан
№
Период
Направление
Цел
Сума
по
(лв.)
ред
1.
05.07.2016 – 07.07.2016г. гр.София
Срещи в МО, НЖКА, МС,
Народното събрание
201,30
2.

15.07.2016 – 17.07.2016г.

гр.Смолян

3.

24.08.2016 – 26.08.2016г

Украйна

4.

20.09.2016 – 21.09.2016г.
Без нощувка

гр.София

Работна среща с
ръководството на община
Чепеларе и покана за
178,00
присъствие на Роженския
събор – 2016г.
Участие в 195 год. от
157,56
основаването на г.Болград
Срещи
в
МТ,МИ,
Пожарна, НИМ, НКЖИ
40.00

Всичко:
576,86
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Колеги,имате думата за мнения
и коментари по докладна с вх.№430-1/17.10.2016г!Ако няма предложения предлагам да
преминем към поименно гласуване на проекта на решение на докладна записка с
вх.№430-1/17.10.2016г. относно разходите за командировки на Председателя на
Общински съвет за периода 01.07.2016-30.09.2016г.“.
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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“
Магдалена Боянова Боева – Тодорова – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“
Марияна Красенова Антонова – „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 11 съветника с 13 гласа „ЗА“ без „ПРОТИВ“ и 2
гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Общински съвет - Каспичан прие следното:
Р Е Ш Е Н И Е № 295
На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА, във връзка с чл.8,ал.4 от Наредбата за
командировките в страната и чл.3,ал.1 и ал.2 от Наредбата за служебните
командировки и специализации в чужбина Общински съвет Каспичан одобрява
разходите за командировки на Анелия Руменова Ангелова – Председател на Общински
съвет - Каспичан, за периода 01.07.2016г. – 30.09.2016г.,както следва:
1.Отчет за 3 – то тримесечие на 2016 г.:

№
по
ред
1.

2.

Председател на Общински съвет
Период
Направление
15.07.2016 – 17.07.2016г.

гр.Смолян

24.08.2016 – 26.08.2016г.

Украйна
Всичко:

Цел

Сума
(лв.)

Работна
среща
с
ръководството на община
Чепеларе и покана за 178,00
присъствие на Роженския
събор – 2016г.
Участие в 195 год. от
основаването на г.Болград 157.56
335,56

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ОТЧЕТ ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ РАЗПОРЕДИТЕЛНИ СДЕЛКИ С ОБЩИНСКО
ИМУЩЕСТВО ПРЕЗ ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2016г.
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Отношение взеха:
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Точка 4 от дневния ред
Докладна записка № 431 от 17.10.2016 година,относно отчет за извършените
разпоредителни сделки с общинско имущество през третото тримесечие на 2016г.Давам
думата на комисиите!“.
Николай Николов – Председател на Икономическата комисия – „ Икономическата
комисия с 5 „ЗА“ гласа приема отчета за извършените разпоредителни сделки с
общинско имущество през третото тримесечие на 2016г.“
Драганка Йорданова – Председател на комисията по ТСУ – „Комисията по ТСУ с 3
гласа „ЗА“ приема отчета за извършените разпоредителни сделки с общинско
имущество през третото тримесечие на 2016г.“
Боряна Бойчева – Председател на Социалната комисия – „Социалната комисия с 5
гласа „ЗА“ приема отчета за извършените разпоредителни сделки с общинско
имущество през третото тримесечие на 2016г.“
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Колеги,имате думата за мнения
и коментари по докладната!Ако няма предложения предлагам да преминем към
гласуване на проекта на решение, като правя допълнение в проекта на решение и
добавям т.24 от ЗМСМА “.
На основание 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 № 296
На основание чл.21,ал.1,т.23 и т.24 от ЗМСМА,Общински съвет – Каспичан
приема Отчет за извършените разпоредителни сделки с общинско имущество през
третото тримесечие на 2016 година.
ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ТЕКУЩИ ДОКЛАДНИ
ПО ТОЧКА 5.1. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ
Отношение взеха:
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Точка 5.1. от дневния ред
Докладна записка № 432 от 17.10.2016 година,относно приемане на решение за
продажба на земеделска земя.Да чуем становището на комисиите!“.
Николай Николов – Председател на Икономическата комисия – „ Икономическата
комисия с 5 „ЗА“ приема решение за продажба на земеделска земя, като прави
предложение за по-висока начална тръжна цена от 6000.00лв.
Драганка Йорданова – Председател на комисията по ТСУ – „Комисията по ТСУ с 3
гласа „ЗА“ приема продажбата на земеделска земя и подкрепя предложението на
Икономическата комисия“.
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Боряна Бойчева – Председател на Социалната комисия – „Социалната комисия с 5
гласа „ЗА“ също приема продажбата на земеделска земя“.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Колеги,имате думата за мнения
и коментари по докладната!Ако няма други предложения по докладната предлагам да
преминем към гласуване на постъпилото предложение от Икономическа комисия за
нова начална тръжна цена от 6000.00лв. и след това ще гласуваме поименно целия
проект на решение“.
На основание чл.21,ал.1,т.8 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 промяна на текста в
т.2 от проекта на решение начална тръжна цена в размер на 6000.00лв.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет –„Колеги ,сега моля да пристъпим
към поименно гласуване на 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“
Магдалена Боянова Боева – Тодорова – „ЗА“
Марияна Красенова Антонова – „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.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 № 297
1.На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.35,ал.1 от Закона за
общинската собственост, чл.29,ал.4 и чл.51, ал.1 и 2 от Наредбата за реда за
придобиване ,управление и разпореждане с общинско имущество,Общински съвет –
Каспичан приема решение за продажба, чрез явен публичен търг, на земеделска земя
с начин на трайно ползване „за друг вид застрояване“, с трайно предназначение на
територията „урбанизирана“, с площ от 2374 квадратни метра /2.374 декара/,
представляваща поземлен имот с идентификатор 36590.15.732 и построена в него
сграда на един етаж със застроена площ от 45 /четиридесет и пет/ квадратни
метра с идентификатор 36590.15.732.1 в землището на село Каспичан по
кадастралната карта, одобрена със Заповед № РД – 18-57/01.10.2015 година на ИД на
АГКК, актувана с АКТ за частна общинска собственост № 1846/17.09.2016 година.
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2.На основание чл.30,ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество Общински съвет – Каспичан приема начална
тръжна цена, определена от лицензиран оценител, в размер на 6000.00 лева / шест
хиляди лева/.
3. Общински съвет – Каспичан възлага на Кмета на общината да организира
процедурата, свързана с провеждане на публичен търг,както и осъществяване на
всички действия, необходими за правилното и законосъобразно извършване на
разпоредителната сделка.
ПО ТОЧКА 5.2. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ИМОТ НА ОСНОВАНИЕ
ЧЛ.34,АЛ.1 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ
Отношение взеха:
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Точка 5.2. от дневния ред
Докладна записка № 433 от 17.10.2016 година,относно приемане на решение за
придобиване на имот на основание чл.34, ал.1 от Закона за общинската
собственост.Давам думата на комисиите!“.
Николай Николов – Председател на Икономическата комисия – „ Икономическата
комисия с 5 гласа „ЗА“ приема решение за придобиване на имот на основание
чл.34,ал.1 от Закона за общинската собственост“.
Драганка Йорданова – Председател на комисията по ТСУ – „Комисията по ТСУ с 3
гласа „ЗА“ приема решение за придобиване на имот на основание чл.34,ал.1 от Закона
за общинската собственост“.
Боряна Бойчева – Председател на Социалната комисия – „Социалната комисия с 5
гласа „ЗА“ също приема решение за придобиване на имот на основание чл.34,ал.1 от
Закона за общинската собственост“.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Колеги,имате думата за мнения
и коментари по докладната!Ако няма предложения предлагам да преминем към
поименно гласуване на проекта на решение “.
Анелия Руменова Ангелова - „ЗА“
Борислав Дочев Йорданов – „ЗА“
Боряна Андреева Бойчева – „ЗА“
Георги Димитров Георгиев – „ЗА“
Драганка Славкова Йорданова – „ЗА“
Зелиха Тургай Марем – „ЗА“
Магдалена Боянова Боева – Тодорова – „ЗА“
Марияна Красенова Антонова – „ЗА“
Мартин Борисов Леков – „ЗА“
Николай Борисов Николов –„ ЗА“
Пламен Георгиев Павлов – „ЗА“
Радослав Георгиев Бакалов – „ЗА“
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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 13 гласа „ЗА“ без „ПРОТИВ“ и
без „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Общински съвет - Каспичан прие следното:
Р Е Ш Е Н И Е № 298
1.На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.34, ал.1 от Закона за
общинската собственост и чл.5, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – Каспичан
приема решение да придобие безвъзмездно в собственост недвижим имот – частна
държавна собственост, представляващ четвърти етаж от сграда с
административен адрес: гр.Каспичан, ул.“Мадарски конник“ № 93, със застроена
площ от 270 квадратни метра, състоящ се от 9 / девет/ помещения и санитарен
възел, заедно с ¼ идеална част от поземлен имот № 501.509 / УПИ Х, квартал 24 по
плана на град Каспичан/, актуван с Акт за държавна собственост № 2722/10.05.2013
година.
2.Общински съвет – Каспичан задължава Кмета на Община Каспичан да
изготви искане за безвъзмездно прехвърляне на имота, чрез Областния управител на
област Шумен и му предоставя правомощия да сключи договор за прехвърляне в
собственост на община Каспичан, след приключване на процедурата по чл.54 от
Закона за държавната собственост.

ПО ТОЧКА 5.3. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

АКТУАЛИЗАЦИЯ СЪСТАВА НА МЕСТНАТА КОМИСИЯ ПО ОБЩЕСТВЕН РЕД И
СИГУРНОСТ
Отношение взеха:
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Точка 5.3. от дневния ред
Докладна записка № 437 от 17.10.2016 година,относно актуализиране състава на
Местната комисия по обществен ред и сигурност. Да чуем становището на комисиите!“
Николай Николов – Председател на Икономическата комисия – „ Икономическата
комисия с 5 гласа „ЗА“ приема актуализацията в състава на Местната комисия по
обществен ред и сигурност“.
Драганка Йорданова – Председател на комисията по ТСУ – „Комисията по ТСУ с 3
гласа „ЗА“ приема актуализацията в състава на Местната комисия по обществен ред и
сигурност“.
Боряна Бойчева – Председател на Социалната комисия – „Социалната комисия с 5
гласа „ЗА“ също приема актуализацията в състава на Местната комисия по обществен
ред и сигурност“.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Колеги,имате думата за мнения
и коментари по докладната!Ако няма предложения предлагам да преминем към
гласуване на проекта на решение “.
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На основание чл.21,ал.1,т.1 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 № 299
На основание чл.21,ал.1,т.1 от ЗМСМА Комисията по обществен ред и
сигурност придобива следния актуализиран поименен състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Виолета Илкова Троянова – Секретар на Община Каспичан
СЕКРЕТАР: Мартин Борисов Леков – Общински съветник
ЧЛЕНОВЕ: 1.Ст.инспектор Васил Тодоров Василев – Началник Участък Каспичан
2.Инспектор Галин Господинов – Полицейски инспектор в Участък Каспичан
3.Татяна Христова Григорова – Главен социален работник в ОСЗ Каспичан към
Дирекция „Социално подпомагане“ гр.Нови пазар
4.Милена Велкова Йовева – Секретар МКБППМН
5.Екатерина Иванова Крумова – младши експерт „Околна среда“
6.Красимир Илиев Петров – работещ в направление „Пожарна безопасност и защита
на населението“
7.Николай Найденов – Кмет на с.Върбяне,община Каспичан

ПО ТОЧКА 5.4. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ПРОМЯНА СТАТУТА НА ДВЕ ОТ ОБЩИНСКИТЕ ЖИЛИЩА.СПИСЪК НА
ОБЩИНСКИТЕ ЖИЛИЩА,В КОЙТО СЕ ОПРЕДЕЛЯТ БРОЯ,ВИДЪТ И
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕТО ИМ
Отношение взеха:
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Точка 5.4. от дневния ред
Докладна записка № 438 от 17.10.2016 година,относно промяна статута на две от
общинските жилища.Списък на общинските жилища,в който се определят броя,видът и
местонахождението им. Г-н Николов, имате думата!“
Николай Николов – Председател на Икономическата комисия – „ Икономическата
комисия с 5 гласа „ЗА“ приема промяната в статута на две от общинските
жилища.Списък на общинските жилища,в който се определят броя,видът и
местонахождението им“.
Драганка Йорданова – Председател на комисията по ТСУ – „Комисията по ТСУ с 3
гласа „ЗА“ приема промяната в статута на две от общинските жилища.Списък на
общинските жилища,в който се определят броя,видът и местонахождението им“.
Боряна Бойчева – Председател на Социалната комисия – „Социалната комисия с 5
гласа „ЗА“ приема промяната в статута на две от общинските жилища.Списък на
общинските жилища,в който се определят броя,видът и местонахождението им“.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Колеги,имате думата за мнения
и коментари по докладната!Ако няма предложения предлагам да преминем към
поименно гласуване на проекта на решение “.
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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“
Магдалена Боянова Боева – Тодорова – „ЗА“
Марияна Красенова Антонова – „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.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 № 300
На основание чл. 21,ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.42,ал.1 и ал.2 от
Закона за общинската собственост,Общински съвет – Каспичан приема Списък на
общинските жилища, в който се определят броят, видът и местонахождението им,
както следва:
1.Жилища за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди –
9бр.
1.1. Ул. „Шести септември“, бл.1,ет.1,ап.1
1.2. Ул. „Шести септември“ ,бл.1,ет.3,ап.8
1.3. Ул. „Шести септември“ ,бл.2,ет.1,ап.1
1.4. Ул. „Шести септември“ ,бл.2,ет.1,ап.2
1.5. Ул. „Мадарски конник“ ,бл.117,ет.6,вх.В,ап.37
1.6. Ул. „Тракия“ № 2,ет.3,ап.8
1.7. Ул. „Александър Стамболийски“ № 25а
1.8. Ул. „Хан Крум“ № 2
1.9. Ул. „Стара планина“ № 2
1.10. Ул. „Димитър Благоев“ № 65,ет.1,ап.15
1.11. Ул. „Мадарски конник“,бл.117,ет.1,вх.В,ап.24
2.Жилища за продажба и замяна – 0 бр.
3.Ведомствени жилища за настаняване под наем – 1 бр.
3.1. Ул. „Шести септември“, бл.2,ет.5,ап.15
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4.Резервни жилища за настаняване по наем - 3 бр.
4.1. Ул. „Шести септември“,бл.2,ет.2,ап.4
4.2. Ул. „Шести септември“,бл.1,ет.4,ап.14
4.3. Ул. „Мадарски конник“,бл.117,ет.6,вх.В, ап.38
5. Оборотни жилища – 0 бр.

ПО ТОЧКА 5.5. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПОЛСКИТЕ ПЪТИЩА,ВКЛЮЧЕНИ В МАСИВИТЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ
ПО ЧЛ.37В ОТ ЗСПЗЗ ЗА СТОПАНСКАТА 2016/2017 ГОДИНА
Отношение взеха:
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Точка 5.5. от дневния ред
Докладна записка № 439 от 17.10.2016 година,относно предоставяне на полските
пътища,включени в масивите за ползване по чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2016/2017
година.Давам думата на комисиите!“.
Николай Николов – Председател на Икономическата комисия – „ Икономическата
комисия с 5 гласа „ЗА“ приема предоставянето на полските пътища,включени в
масивите за ползване по чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2016/2017 година“.
Драганка Йорданова – Председател на комисията по ТСУ – „Комисията по ТСУ с 3
гласа „ЗА“ приема предоставянето на полските пътища,включени в масивите за
ползване по чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2016/2017 година“.
Боряна Бойчева – Председател на Социалната комисия – „Социалната комисия с 4
гласа „ЗА“ и 1 глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ приема предоставянето на полските
пътища,включени в масивите за ползване по чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2016/2017
година“.
Николай Николов – Председател на Икономическата комисия – „Общински съвет не
определя цените за отдаване под наем на полските пътища, а ги приема. Цените се
определят със заповед“.
Милена Тактакова – гл.експерт „Общинска собственост“ – „Няма никакъв проблем, да
се промени редакцията на решението“.
Милена Недева-Кмет на община Каспичан-Като вносител предлагам промяна в проекта
на решение в т.2 „Общински съвет- Каспичан приема определените цени за
отдаване под наем на полските пътища“
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Колеги,имате думата за мнения
и коментари по докладната!Ако няма други предложения предлагам в резултат на
проведените дебати и направеното предложение от вносителя да преминем към
поименно гласуване на проекта на решение с промяната в текста на т.2 Общински
съвет Каспичан приема определените цени за отдаване под наем на полските
пътища и правилно текстово изписване на цените за землищата в с.Върбяне и
с.Златна нива “.
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Анелия Руменова Ангелова - „ЗА“
Борислав Дочев Йорданов – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“
Боряна Андреева Бойчева – „ЗА“
Георги Димитров Георгиев – „ЗА“
Драганка Славкова Йорданова – „ЗА“
Зелиха Тургай Марем – „ЗА“
Магдалена Боянова Боева – Тодорова – „ЗА“
Марияна Красенова Антонова – „ЗА“
Мартин Борисов Леков – „ЗА“
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 № 301
1.На основание чл.21,ал.1, т.8 от ЗМСМА,във връзка с чл.37в,ал.16 от ЗСПЗЗ,
Общински съвет – Каспичан приема решение за отдаване под наем на полските
пътища- общинска собственост, включени в масивите за ползване на земеделски
земи, съгласно споразумения по чл.37в за стопанската 2016/2017 година.
2.Общински съвет – Каспичан приема определените цени за отдаване под наем на
полските пътища, в размер на средното рентно плащане, определено с Протокол №
21/30.09.2015 година на комисия, назначена със Заповед № РД – 27-125/29.09.2015
година на Директора на Областна дирекция „Земеделие“ гр. Шумен,както следва:









За землище с.Косово - 40.00 ( четиридесет) лева на декар,
За землище с.Марково – 35.00 ( тридесет и пет) лева на декар,
За землището с.Кюлевча – 42.00 ( четиридесет и два) лева на декар,
За землището с.Каспичан – 37.00 ( тридесет и седем) лева на декар,
За землището с.Могила - 37.00 ( тридесет и седем) лева на декар,
За землището гр. Плиска – 42.00 ( четиридесет и два ) лева на декар,
За землището на с.Върбяне – 40.00 (четиридесет ) лева на декар,
За землището на с.Златна нива - 40.00 (четиридесет ) лева на декар

3.Общински съвет – Каспичан задължава Кмета на общината да сключи договори
за наем за срок от една година с ползвателите на земеделските земи, подали заявления
за ползване по реда на чл.75б,ал.1 от ППЗСПЗЗ, за стопанската 2016/2017 година.
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ПО ТОЧКА 5.6. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ОТПУСКАНЕ НА ЕДНОКРАТНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ НА ДОБРИНКА
КОСТАДИНОВА ДАМЯНОВА
Отношение взеха:
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Точка 5.6. от дневния ред
Докладна записка № 429 от 17.10.2016 година,относно отпускане на еднократна
финансова помощ на Добринка Костадинова Дамянова.Г-н Николов имате думата!“.
Николай Николов – Председател на Икономическата комисия – „ Икономическата
комисия с 5 гласа „ЗА“ одобрява отпускането на еднократна финансова помощ на
Добринка Костадинова Дамянова“.
Драганка Йорданова – Председател на комисията по ТСУ – „Комисията по ТСУ с 3
гласа „ЗА“също одобрява отпускането на еднократна финансова помощ на Добринка
Костадинова Дамянова“.
Боряна Бойчева – Председател на Социалната комисия – „Социалната комисия с 5
гласа „ЗА“ одобрява отпускането на еднократна финансова помощ на Добринка
Костадинова Дамянова“.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Колеги,имате думата за мнения
и коментари по докладната!Ако няма предложения предлагам да преминем към
поименно гласуване на проекта на решение “.
Анелия Руменова Ангелова - „ЗА“
Борислав Дочев Йорданов – „ЗА“
Боряна Андреева Бойчева – „ЗА“
Георги Димитров Георгиев – „ЗА“
Драганка Славкова Йорданова – „ЗА“
Зелиха Тургай Марем – „ЗА“
Магдалена Боянова Боева – Тодорова – „ЗА“
Марияна Красенова Антонова – „ЗА“
Мартин Борисов Леков – „ЗА“
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 № 302
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На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА,Общински съвет – Каспичан отпуска
еднократна финансова помощ в размер на 300.00 лв. на Добринка Костадинова
Дамянова от гр.Каспичан, срещу разходооправдателни документи.

ПО ТОЧКА 5.7. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ОТПУСКАНЕ НА ЕДНОКРАТНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ НА АТАНАСА ДИМИТРОВА
РУСЕВА
Отношение взеха:
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Точка 5.7. от дневния ред
Докладна записка № 441 от 17.10.2016 година,относно отпускане на еднократна
финансова помощ на Атанаса Димитрова Русева. Да чуем становището на комисиите!“.
Николай Николов – Председател на Икономическата комисия – „ Икономическата
комисия с 5 гласа „ЗА“ одобрява отпускането на еднократна финансова помощ на
Атанаса Димитрова Русева“.
Драганка Йорданова – Председател на комисията по ТСУ – „Комисията по ТСУ с 3
гласа „ЗА“също одобрява отпускането на еднократна финансова помощ на Атанаса
Димитрова Русева“.
Боряна Бойчева – Председател на Социалната комисия – „Социалната комисия с 5
гласа „ЗА“ одобрява отпускането на еднократна финансова помощ на Атанаса
Димитрова Русева“.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Колеги,имате думата за мнения
и коментари по докладната!Ако няма предложения предлагам да преминем към
поименно гласуване на проекта на решение “.
Анелия Руменова Ангелова - „ЗА“
Борислав Дочев Йорданов – „ЗА“
Боряна Андреева Бойчева – „ЗА“
Георги Димитров Георгиев – „ЗА“
Драганка Славкова Йорданова – „ЗА“
Зелиха Тургай Марем – „ЗА“
Магдалена Боянова Боева – Тодорова – „ЗА“
Марияна Красенова Антонова – „ЗА“
Мартин Борисов Леков – „ЗА“
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:
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Р Е Ш Е Н И Е № 303
На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА,Общински съвет – Каспичан отпуска
еднократна финансова помощ в размер на 300.00 лв. на Атанаса Димитрова Русева от
с.Могила, срещу разходооправдателни документи.

ПО ТОЧКА 5.8. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ОДОБРЯВАНЕ НА ПУП – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ – 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 5.8. от дневния ред
Докладна записка № 450 от 21.10.2016 година,относно одобряване на ПУП – План за
застрояване – Парцеларен план по чл.110,ал.1,т.5 от ЗУТ за линеен обект на
техническата инфраструктура. И трите комисии се запознаха с докладната да чуем
тяхното становище“.
Николай Николов – Председател на Икономическата комисия – „ Икономическата
комисия с 5 гласа „ЗА“ приема одобряване на ПУП – План за застрояване –
Парцеларен план по чл.110,ал.1,т.5 от ЗУТ за линеен обект на техническата
инфраструктура“.
Драганка Йорданова – Председател на комисията по ТСУ – „Комисията по ТСУ с 3
гласа „ЗА“ приема одобряване на ПУП – План за застрояване – Парцеларен план по
чл.110,ал.1,т.5 от ЗУТ за линеен обект на техническата инфраструктура“.
Боряна Бойчева – Председател на Социалната комисия – „Социалната комисия с 5
гласа „ЗА“ приема одобряване на ПУП – План за застрояване – Парцеларен план по
чл.110,ал.1,т.5 от ЗУТ за линеен обект на техническата инфраструктура“.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Колеги,имате думата за мнения
и коментари по докладната!Ако няма предложения предлагам да преминем към
гласуване на проекта на решение “.
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 № 304
1.На основание чл.21,ал.1,т.11 от ЗМСМА,във връзка с чл.129,ал.1 от ЗУТ,
Общински съвет – Каспичан одобрява проект за подробен устройствен план – План за
застрояване – 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 град Плиска“, с възложител :
„Херти“ АД.
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2.На основание чл.60,ал.1 от АПК Общински съвет – Каспичан допуска
предварително изпълнение на решението.
ПО ТОЧКА 5.9. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ НА ОБЩИНА КАСПИЧАН ПО ПРОЦЕДУРА
BG05M9OP001 АКТИВНО ВКЛЮЧВАНЕ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ
НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“2014-2020г.
Отношение взеха:
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Точка 5.9. от дневния ред
Докладна записка № 454 от 26.10.2016 година,относно Предложение за кандидатстване
на община Каспичан по процедура BG05M9OP001 Активно включване по Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси“2014-2020г. Икономическа комисия и
комисия по ТСУ се запознаха с докладната да чуем тяхното становище“.
Николай Николов – Председател на Икономическата комисия – „ Икономическата
комисия с 4 гласа „ЗА“ и 1 глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ одобрява предложението за
кандидатстване на община Каспичан по процедура „Активно включване“ .
Драганка Йорданова – Председател на комисията по ТСУ – „Комисията по ТСУ с 3
гласа „ЗА“ одобрява проекта на решение.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Колеги,имате думата за мнения
и коментари по докладната!Ако няма предложения предлагам да преминем към
гласуване на проекта на решение с корекция в споразумението, а именно отпадане на
датата 19.10.2016г. тъй като към момента няма сключено споразумение и правя
допълнение в проекта на решение, да се добави точка 4. На основание чл.60,ал.1 от
АПК Общински съвет Каспичан допуска предварително изпълнение на решението.Това
се налага поради изискуем срок за внасяне на проектното предложение 31.10.2016г“.
На основание чл.21,ал.1,т.23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация от общо гласували 13 съветника с 8 гласа „ЗА“ 1 глас „ПРОТИВ“ и
4 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Общински съвет - Каспичан прие следното:
Р Е Ш Е Н И Е № 305
На основание чл.21,ал.1,т.23 във връзка с чл.17,ал.1,т.7 и чл.59,чл.60 и чл.61 от
ЗМСМА Общински съвет Каспичан:
1.Взема решение община Каспичан да кандидатства по проект „Равни
възможности за активно включване-община Каспичан по процедура BG05M9OP001
Активно включване“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“20142020
2.Одобрява Споразумение на общинско сътрудничество между кандидата община
Каспичан и партньор Сдружение“Институт за професионална квалификацияИПК“със седалище:община Варна,гр.Варна ул.“Фантазия“№23.
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3.Упълномощава кмета на община Каспичан да подпише одобреното споразумение
за партньорство със Сдружение“Институт за професионална квалификацияИПК“със седалище:община Варна,гр.Варна, ул.“Фантазия“№23.
4. На основание чл.60,ал.1 от АПК Общински съвет – Каспичан,допуска
предварително изпълнение на решението
Поради личен ангажимент г-н Мартин Леков напуска заседанието на Общински
съвет в 16.00ч.
ПО ТОЧКА 5.10. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА НЕДОПУСКАНЕ НАСТАНЯВАНЕ И ЗАСЕЛВАНЕ НА
БЕЖАНЦИ И ЕМИГРАНТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАСПИЧАН
Отношение взеха:
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Точка 5.10. от дневния
ред,докладната записка не е разглеждана от постоянните комисии към Общински съвет.
Колеги,имате думата!“.
Магдалена Боева - общински съветник- „Искам да обясня на колегите, ние от АБВ
Либерали не искаме настаняване на емигранти и бежанци на територията на община
Каспичан по Наредба,която е приета с постановление №208/12.08.2016г. Кмета може
еднолично да вземе решение за настаняване.Знам ,че постановлението е прието на
12.08.2016г. но никой досега не е повдигнал въпроса.Реших да изготвя докладна и да я
внеса,тъй като г-жа Недева не внесе докладна по темата и не излезе с със становище“.
Милен Минчев- заместник кмет-„Аз не съм по малко патриот от вас,даже повече ,но
искам да обърна внимание на начина по който сте го написали.Ако тръгнат нашите
братя от Украйна и от Молдова и на тях ли ще откажем.Не забравяйте, че има хора от
различни националности, но с еднакъв етнос. В приложената позиция ясно са изразени
расистки мотиви. Какво означава „смесване на генофонда“, това е чиста проява на
расизъм“.
Магдалена Боева- общински съветник- „Това е нашата позиция,в докладната никъде
няма генофонд“.
Милен Минчев-заместник кмет –„Ако дойдат бежанци от Украйна или Молдова ще ги
изгоните ли? Има разлика в понятията бежанец и емигрант“. Прочете си декларацията
или становището която е основание за написване на докладната там ясно са изписани
понятията които цитирам .
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Да чуем становището на г-жа
Бойчева имате думата!“.
Боряна Бойчева – Председател на Социалната комисия – „ Аз предлагам да оттеглим
вземането на решение, като определим срок за разглеждане до 15 ноември 2016
година,тъй като самият текст в проекта на решение трябва да се прецизира юридически
относно понятия и правомощия.“
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „ Предлагам да гласуваме
предложението на Боряна Бойчева за отлагане вземането на решение до 15 ноември
2016 година“.
На основание чл.17,ал.1 и чл.21,ал.1,т.23 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация от общо гласували 12 съветника с 6 гласа „ЗА“ без
„ПРОТИВ“ и 6 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Общински съвет - Каспичан не приема
направеното предложение за отлагане вземането на решение, относно недаване
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съгласие за настаняване и заселване на бежанци и емигранти на територията на
община Каспичан със срок до 15 ноември 2016 година.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „ Сега предлагам да гласуваме
проекта на решението по докладната внесена от г-жа Магдалена Боева – Тодорова“.
На основание чл.17,ал.1 и чл.21,ал.1,т.23 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация от общо гласували 12 съветника с 8 гласа „ЗА“ без
„ПРОТИВ“ и 4 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Общински съвет - Каспичан прие
следното:

Р Е Ш Е Н И Е № 306
На основание чл.17,ал.1 и чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, Общински съвет –
Каспичан не дава съгласие за настаняване и заселване на бежанци и емигранти на
територията на община Каспичан.
ПО ТОЧКА ШЕСТ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

РАЗНИ
Отношение взеха:
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Преди заседанието постъпи
Уведомително писмо от СК „Рефлекс“ гр.Каспичан, с което г-н Иванов иска ремонт на
помещенията, където е настанен спортния клуб“.
Магдалена Боева – Тодорова – общински съветник – „След като това писмо е от 08
април 2016 година, защо ние разбираме чак сега?“.
Милена Недева – Кмет на община Каспичан – „ Тук става въпрос за текущ ремонт и
това щеше да се случи, ако не беше се наложило подмяна на ВиК инсталацията в
общината и в поликлиниката. Ремонтните дейности в СК „Рефлекс“ ще бъдат
осъществени“.
Николай Николов – Председател на Икономическата комисия – „ Сградата е общинска
и е с такъв статут така, че това отговаря на истината. Аз също моля общинска
администрация, да направи такъв ремонт от една страна, за да се съхрани сградата и
ползването и и от друга за по-голяма безопасност“.
Милена Недева – Кмет на община Каспичан – „Ремонтът ще бъде извършен“.
Заседанието на Общински Съвет Каспичан бе закрито от неговия
Председател в 16.40 часа поради изчерпване на дневния ред.
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