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

ПРОТОКОЛ № 26
Днес 22.02.2017г. от 14.00 часа в Заседателната зала на Община Каспичан на
основание чл.23,ал.4,т.1 от ЗМСМА се проведе двадесет и шесто, редовно, открито
заседание на Общински съвет - Каспичан.
На заседанието присъстваха 12 съветника,съгласно приложения списък. Без
Мартин Борисов Леков, който се присъедини към заседанието в 15.00ч. при
разглеждането на т. 9.3. от дневния ред. Освен общинските съветници на заседанието
присъстваха още:
Милена Недева – Кмет на Община Каспичан, Милен Минчев – Зам. Кмет, Дарина
Атанасова - Директор Д „ОА“, Славей Славов-Директор Д“СА“, 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. Председателя на Общински съвет предложи заседанието да
протече при следния

П Р О Е К Т ЗА Д Н Е В Е Н Р Е Д:
1. Информация за готовността на Община Каспичан за преминаване към собствена
дейност по сметосъбиране и сметоизвозване на отпадъците от територията на
общината.
Докладва: Кмета но Община Каспичан
2. Отчет на Програмата за управление на отпадъците на Община Каспичан за 2016г.
Докладва: Кмета но Община Каспичан
3. Отчет за управлението на общинските пасища, мери и ливади през 2016 година.
Докладва :Кмета на Община Каспичан
4. Приемане на решение за предоставяне за ползване на пасища, мери и ливади от
Общинския поземлен фонд през 2017 година.
Докладва :Кмета на Община Каспичан
5. Отчет за дейността на Общинската комисия за безопасност на движението по
пътищата при Община Каспичан през 2016г.
Докладва: Кмета на Община Каспичан
6. Отчет на Кмета на Община Каспичан по чл.44, ал.5 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), съгласно който Кметът на
общината представя годишен отчет за изпълнение на разработената от него програма за
управление.
Докладва: Кмета на Община Каспичан
7. Годишен доклад за 2016год. за наблюдение на изпълнението на Общински план за
развитие на Община Каспичан за периода 2014-2020 година.
Докладва: Кмета на Община Каспичан
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8. План за младежта 2017г. и Програма за младежта 2017г. – 2018г.
Докладва: Кмета на Община Каспичан
9. Текущи докладни
9.1. Предложение №54/13.02.2017г. от Милена Николова Недева – Кмет на Община
Каспичан,относно приемане на решение за отдаване под наем на недвижим имот –
публична общинска собственост.
9.2. Предложение №55/13.02.2017г. от Милена Николова Недева – Кмет на Община
Каспичан, относно приемане на решение за отдаване под наем на недвижим имот –
публична общинска собственост.
9.3. Предложение №57/13.02.2017г. от Милена Николова Недева – Кмет на Община
Каспичан,относно заседание на Общото събрание на Асоциация по В и К на
обособената територия, обслужвана от „В и К – Шумен“ ООД.
9.4. Предложение №65/14.02.2017г. от Милена Николова Недева – Кмет на Община
Каспичан,относно изменение на Решение № 350 по Протокол № 24 от 26.01.2017г. на
Общински съвет – Каспичан.
9.5. Предложение №70/15.02.2017г. от Милена Николова Недева – Кмет на Община
Каспичан,относно кандидатстване на Община Каспичан с проектно предложение по процедура
за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001 – 2.007 „Развитие на социалното
предприемачество“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г.

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
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ГОТОВНОСТТА НА ОБЩИНА КАСПИЧАН ЗА ПРЕМИНАВАНЕ
КЪМ СОБСТВЕНА ДЕЙНОСТ ПО СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ НА
ОТПАДЪЦИТЕ ОТ ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА
Отношение взеха:
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „ Уважеми колеги днес на
сесийното заседание сме поканили да присъстват представители на В и К Асоциация и
В и К оператора гр.Шумен,във връзка с разглеждането на докладна с №57 от
13.02.2017г. Точка 1 от дневния ред Предложение № 63 от 14.02.2016 година,
информация, относно готовността на Община Каспичан за преминаване към собствена
дейност по сметосъбиране и сметоизвозване на отпадъците от територията на
общината. Давам думата на Председателите на комисиите!“
Николай Николов – Председател на Икономическата комисия – „Икономическата
комисия с 4 гласа „ЗА“ и 1 глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ приема информацията, относно
готовността на Община Каспичан за преминаване към собствена дейност по
сметосъбиране и сметоизвозване на отпадъците от територията на общината“.
Драганка Йорданова – Председател на комисията по ТСУ – „Комисията по ТСУ с 3
гласа „ЗА“ приема информацията, относно готовността на Община Каспичан за
преминаване към собствена дейност по сметосъбиране и сметоизвозване на отпадъците
от територията на общината“.
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Боряна Бойчева – Председател на Социалната комисия – „Социалната комисия с 5
гласа „ЗА“също приема информацията, относно готовността на Община Каспичан за
преминаване към собствена дейност по сметосъбиране и сметоизвозване на отпадъците
от територията на общината“.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Имате думата за изказвания,
мнения и коментари по предложението! Ако няма такива предлагам да преминем към
гласуване на проекта на решението!“
На основание чл.21,ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация от общо гласували 12 съветника с 11 гласа „ЗА“ без „ПРОТИВ“ и 1
глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Общински съвет - Каспичан прие следното:
Р Е Ш Е Н И Е № 355
На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, Общински съвет – Каспичан приема информация за
готовността на Община Каспичан за преминаване към собствена дейност по
сметосъбиране и сметоизвозване на отпадъците на територията на общината.
ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТЧЕТ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ОБЩИНА
КАСПИЧАН ЗА 2016г.
Отношение взеха:
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Точка 2 от дневния ред
Предложение № 64 от 14.02.2016 година, относно отчет на Програмата за управление
на отпадъците на Община Каспичан за 2016г. Давам думата на Председателите на
комисиите!“
Николай Николов – Председател на Икономическата комисия – „Икономическата
комисия с 5 гласа „ЗА“ приема отчета на Програмата за управление на отпадъците на
Община Каспичан за 2016г.“
Драганка Йорданова – Председател на комисията по ТСУ – „Комисията по ТСУ с 3
гласа „ЗА“ приема отчета на Програмата за управление на отпадъците на Община
Каспичан за 2016г.“
Боряна Бойчева – Председател на Социалната комисия – „Социалната комисия с 5
гласа „ЗА“ също приема отчета на Програмата за управление на отпадъците на Община
Каспичан за 2016г.“
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Имате думата за изказвания,
мнения и коментари по предложението! Ако няма други предложения предлагам да
преминем към гласуване на проекта на решението!“
На основание чл.21,ал.1, т.24 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация от общо гласували 12 съветника с 12 гласа „ЗА“ без „ПРОТИВ“ и
без „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Общински съвет - Каспичан прие следното:
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Р Е Ш Е Н И Е № 356
На основание чл.21, ал.1, т.24 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и във връзка с чл.52, ал.9 от Закона за управление на
отпадъците, Общински съвет – Каспичан приема Отчет на Програмата за
управление на отпадъците на Община Каспичан за 2016г.

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТЧЕТ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИТЕ ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ ПРЕЗ
2016 ГОДИНА
Отношение взеха:
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Точка 3 от дневния ред
Предложение № 58 от 13.02.2016 година, относно Отчет за управлението на
общинските пасища, мери и ливади през 2016 година. Давам думата на Председателите
на комисиите!“
Николай Николов – Председател на Икономическата комисия – „Икономическата
комисия с 5 гласа „ЗА“ приема отчет за управлението на общинските пасища, мери и
ливади през 2016 с направените промени в проекта на решението т.23 от ЗМСМА да се
замени с т.24 .
Драганка Йорданова – Председател на комисията по ТСУ – „Комисията по ТСУ с 3
гласа „ЗА“ приема отчет за управлението на общинските пасища, мери и ливади през
2016 година с направените промени в проекта на решението“.
Боряна Бойчева – Председател на Социалната комисия – „Социалната комисия с 5
гласа „ЗА“ също приема отчет за управлението на общинските пасища, мери и ливади
през 2016 година с направените корекции вместо т.23, да се посочи т.24 – последващ
контрол. Също така в проекта на решение е допусната техническа грешка и е изписана
два пъти думата управление “.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Имате думата за
изказвания, мнения и коментари по предложението! Ако няма такива предлагам да
преминем към гласуване на проекта на решение като предлагам т.23 от ЗМСМА да се
замени с т.24 последващ контрол и решението придобива следната редакция: На
основание чл.21, ал.1, т.24 от ЗМСМА, Общински съвет – Каспичан приема Отчет
за управление на общинските пасища, мери и ливади през 2016 година.“

На основание чл.21,ал.1, т.24 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 № 357
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На основание чл.21, ал.1, т.24 от ЗМСМА, Общински съвет – Каспичан приема
Отчет за управление на общинските пасища, мери и ливади през 2016 година.
ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПАСИЩА,
МЕРИ И ЛИВАДИ ОТ ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД ПРЕЗ 2017 ГОДИНА
Отношение взеха:
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Точка 4 от дневния ред
Предложение
№ 60 от 13.02.2016 година, относно приемане на решение за
предоставяне за ползване на пасища, мери и ливади от Общинския поземлен фонд през
2017 година. Г-н Николов, имате думата!“
Николай Николов – Председател на Икономическата комисия – „Икономическата
комисия с 5 гласа „ЗА“ приема решение за предоставяне за ползване на пасища, мери
и ливади от Общинския поземлен фонд през 2017 година“.
Драганка Йорданова – Председател на комисията по ТСУ – „Комисията по ТСУ с 3
гласа „ЗА“ приема решение за предоставяне за ползване на пасища, мери и ливади от
Общинския поземлен фонд през 2017 година“.
Боряна Бойчева – Председател на Социалната комисия – „Социалната комисия с 5
гласа „ЗА“ също приема решение за предоставяне за ползване на пасища, мери и
ливади от Общинския поземлен фонд през 2017 година“.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Имате думата за изказвания,
мнения и коментари по предложението! Ако няма изказвания предлагам да преминем
към поименно гласуване на проекта на решението!“
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“
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 12 съветника с 12 гласа „ЗА“ без „ПРОТИВ“ и
без „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Общински съвет - Каспичан прие следното:
Р Е Ш Е Н И Е № 358
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На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 37и, ал.3 от ЗСПЗЗ,
Общински съвет - Каспичан предоставя:
І. За общо ползване на жителите на всяко населено място за колективна
паша на едно или повече колективни стада, образувани от пасищни животни на
дребни земеделски стопани безвъзмездно, без заплащане на такса, всички поземлени
имоти с начин на трайно ползване „пасища,мери”, ”пасища с храсти” и „ливади” от
Общинския поземлен фонд на община Каспичан, с изключение на предоставените за
индивидуално ползване по действащите договори за наем.
ІІ.За индивидуално ползване:
 не повече от 10 дка за 1 животинска единица в имоти от първа до седма
категория и/или до 20 дка за 1 животинска единица в имоти от осма до десета
категория.
 на правоимащите лица, които отглеждат говеда с предназначение за
производство на месо и животни от местни (автохтонни) породи, се
разпределят до 20 дка за 1 животинска единица в имоти от първа до седма
категория и до 40 дка за 1 животинска единица в имоти от осма до десета
категория.
 на правоимащите лица, отглеждащи говеда за мляко или месо, овце и/или кози,
одобрени за подпомагане по дейностите от подмерки "Плащания за
преминаване към биологично земеделие" и "Плащания за поддържане на
биологично земеделие", включени в направление биологично животновъдство, се
разпределят имоти до 0,15 животинска единица на хектар, независимо от
категорията на имотите.
ІІІ. На основание чл.24а, ал.6, т.4 от ЗСПЗЗ, Общински съвет-Каспичан
предоставя описаните в Приложение №1 пасища, мери и ливади от ОПФ, за
индивидуално ползване чрез отдаване под наем или аренда, без търг или конкурс, за
срок от 5 стопански години, считано от стопанската 2017/2018 година на
собствениците или ползвателите на животновъдни обекти с пасищни
селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система
на БАБХ, съобразно броя и вида на регистрираните животни, по цени, определени от
лицензиран оценител, както следва:
1.
пасища, мери и ливади от І до VІІ категория 7.00
лв./1 дка
2.
пасища, мери и ливади от VІІІ до Х категория 6.50
лв./1 дка
ІV. Общински съвет – Каспичан задължава Кмета на община Каспичан да
назначи комисия, която да определи необходимата площ за всеки кандидат, по реда на
чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ, да разпредели имотите за всяко землище и да състави
протокол за разпределение, в срок до 1 май на 2017 година и за допълнително
разпределение при недостиг на площи – в съседно землище, в срок до 1 юни на 2017
година.
V. При наличие на свободни площи от пасища, мери и ливади след
първоначалното разпределение, да се организират търгове за отдаване под наем, за
срок от една година, като за участие се допуснат само собственици на пасищни
селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система
на БАБХ, при първоначални тръжни цени, както следва:
1. пасища, мери и ливади от І до VІІ категория 7.00 лв./1 дка
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2. пасища, мери и ливади от VІІІ до Х категория -

6.50 лв./1 дка

VІ. На основание чл.37и, ал.14 от ЗСПЗЗ останалите след разпределението и
след провеждане на търга свободни площи, да се отдадат чрез търг на собственици
на пасищни селскостопански животни и на лица, които поемат задължение да ги
поддържат в добро земеделско и екологично състояние,по ред, определен в ППЗСПЗЗ,
със срок на договорите – една стопанска година.
VІІ.На основание чл.37о,ал.1,т.1 от ЗСПЗЗ Общински съвет-Каспичан определя
размера и местоположението на пасищата, мерите и ливадите за общо и
индивидуално ползване през 2017 година, съгласно Приложение №2.
VІІІ.На основание чл.37о,ал.1,т.2 от ЗСПЗЗ Общински съвет-Каспичан определя
правила за ползване на общинските пасища, мери и ливадите за общо и индивидуално
ползване през 2017 година, съгласно Приложение №3.
ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКАТА КОМИСИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА
ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА ПРИ ОБЩИНА КАСПИЧАН ПРЕЗ 2016г.
Отношение взеха:
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Точка 5 от дневния ред
Предложение № 56 от 13.02.2016 година, относно отчет за дейността на Общинската
комисия за безопасност на движението по пътищата при Община Каспичан през
2016г.Да чуем становището на комисиите!“.
Николай Николов – Председател на Икономическата комисия – „Икономическата
комисия с 5 гласа „ЗА“ приема отчет за дейността на Общинската комисия за
безопасност на движението по пътищата при Община Каспичан през 2016г.“
Драганка Йорданова – Председател на комисията по ТСУ – „Комисията по ТСУ с 3
гласа „ЗА“ приема отчет за дейността на Общинската комисия за безопасност на
движението по пътищата при Община Каспичан през 2016г.“
Боряна Бойчева – Председател на Социалната комисия – „Социалната комисия с 5
гласа „ЗА“ също приема отчет за дейността на Общинската комисия за безопасност на
движението по пътищата при Община Каспичан през 2016г.“
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Имате думата за изказвания,
мнения и коментари по предложението! Ако няма предложения и коментари предлагам
да преминем към гласуване на проекта на решението!“
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 № 359
На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, Общински съвет – Каспичан приема отчет за дейността
на Общинската комисия за безопасност на движението по пътищата при Община
Каспичан през 2016г.
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ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТЧЕТ НА КМЕТА НА ОБЩИНА КАСПИЧАН ПО ЧЛ.44, АЛ.5 ОТ ЗАКОНА ЗА
МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ (ЗМСМА),
СЪГЛАСНО КОЙТО КМЕТЪТ НА ОБЩИНАТА ПРЕДСТАВЯ ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАЗРАБОТЕНАТА ОТ НЕГО ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ
Отношение взеха:
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Точка 6 от дневния ред
Предложение № 66 от 14.02.2016 година, относно Отчет на Кмета на Община
Каспичан по чл.44, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация (ЗМСМА), съгласно който Кметът на общината представя годишен
отчет за изпълнение на разработената от него програма за управление. Давам думата на
Председателите на комисиите!“
Николай Николов – Председател на Икономическата комисия – „Икономическата
комисия с 3 гласа „ЗА“ и 2 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ приема отчета на Кмета на
Община Каспичан по чл.44, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация (ЗМСМА), съгласно който Кметът на общината представя годишен
отчет за изпълнение на разработената от него програма за управление“.
Драганка Йорданова – Председател на комисията по ТСУ – „Комисията по ТСУ с 3
гласа „ЗА“ приема отчета на Кмета на Община Каспичан по чл.44, ал.5 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), съгласно който Кметът
на общината представя годишен отчет за изпълнение на разработената от него програма
за управление“.
Боряна Бойчева – Председател на Социалната комисия – „Социалната комисия с 5
гласа „ЗА“ също приема отчета на Кмета на Община Каспичан по чл.44, ал.5 от Закона
за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), съгласно който
Кметът на общината представя годишен отчет за изпълнение на разработената от него
програма за управление“.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Имате думата за изказвания,
мнения и коментари по предложението! Ако няма такива предлагам да преминем към
гласуване на проекта на решението!“
На основание чл.21,ал.1, т.24 и във връзка с чл.44, ал.5 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация от общо гласували 12 съветника с 10 гласа
„ЗА“ без „ПРОТИВ“ и 2 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Общински съвет - Каспичан
прие следното:
Р Е Ш Е Н И Е № 360
На основание чл.21, ал.1, т.24 и във връзка с чл.44, ал.5 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация , Общински съвет – Каспичан приема
Годишен отчет за 2016г., относно изпълнението на Програмата за управление на
Кмета на Община Каспичан за мандат 2015-2019г.
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ПО СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА 2016г. ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА
ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КАСПИЧАН ЗА ПЕРИОДА 20142020 г.
Отношение взеха:
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Точка 7 от дневния ред
Предложение № 59 от 13.02.2016 година, относно Годишен доклад за 2016год. за
наблюдение на изпълнението на Общински план за развитие на Община Каспичан за
периода 2014-2020 година. Давам думата на Председателите на комисиите!“
Николай Николов – Председател на Икономическата комисия – „Икономическата
комисия с 5 гласа „ЗА“ приема Годишен доклад за 2016год. за наблюдение на
изпълнението на Общински план за развитие на Община Каспичан за периода 20142020 година“.
Драганка Йорданова – Председател на комисията по ТСУ – „Комисията по ТСУ с 3
гласа „ЗА“ приема Годишен доклад за 2016год. за наблюдение на изпълнението на
Общински план за развитие на Община Каспичан за периода 2014-2020 година“.
Боряна Бойчева – Председател на Социалната комисия – „Социалната комисия с 5
гласа „ЗА“ приема Годишен доклад за 2016год. за наблюдение на изпълнението на
Общински план за развитие на Община Каспичан за периода 2014-2020 година“.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Имате думата за изказвания,
мнения и коментари по предложението! Ако няма изказвания предлагам да преминем
към гласуване на проекта на решението!“
На основание чл.21,ал.1, т.24 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 № 361
На основание чл.21, ал.1, т.24 от ЗМСМА, чл.24, т.4 от ЗРР и чл.91, ал.1, ал.2,
ал.3 и ал.4 от ППЗРР, Общински съвет – Каспичан одобрява Годишен доклад за 2016г.
за наблюдение на изпълнението на Общински план за развитие на Община Каспичан за
периода 2014-2020г.
ПО ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА 2017г. И ПРОГРАМА ЗА МЛАДЕЖТА 2017Г. – 2018г.
Отношение взеха:
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Точка 8 от дневния ред
Предложение № 61 от 13.02.2016 година, относно План за младежта 2017г. и Програма
за младежта 2017г. – 2018г. Давам думата на Председателите на комисиите!“
Николай Николов – Председател на Икономическата комисия – „Икономическата
комисия с 4 гласа „ЗА“ и 1 глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ приема План за младежта 2017г.
и Програма за младежта 2017г. – 2018г.“
Драганка Йорданова – Председател на комисията по ТСУ – „Комисията по ТСУ с 3
гласа „ЗА“ приема План за младежта 2017г. и Програма за младежта 2017г. – 2018г.“
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Боряна Бойчева – Председател на Социалната комисия – „Социалната комисия с 5
гласа „ЗА“ също приема План за младежта 2017г. и Програма за младежта 2017г. –
2018г.“
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Имате думата за изказвания,
мнения и коментари по предложението! Ако няма такива предлагам да преминем към
гласуване на проекта на решението!“
На основание чл.21,ал.1, т.12 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 № 362
На основание чл.21,ал.1, т.12 от ЗМСМА и във връзка с чл.15, ал.3, ал.5 и чл.16,
ал.1 от Закона за младежта, Общински съвет – Каспичан приема План за младежта
2017г. и Програма за младежта 2017г. – 2018г.

ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ТЕКУЩИ ДОКЛАДНИ
ПО ТОЧКА 9.1. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА НЕДВИЖИМ
ИМОТ – ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
Отношение взеха:
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Точка 9.1. от дневния ред
Предложение № 54 от 13.02.2016 година, относно приемане на решение за отдаване
под наем на недвижим имот – публична общинска собственост.Да чуем становището на
комисиите!“.
Николай Николов – Председател на Икономическата комисия – „Икономическата
комисия с 5 гласа „ЗА“ приема решение за отдаване под наем на недвижим имот –
публична общинска собственост с направеното допълнение в проекта на решение.
Драганка Йорданова – Председател на комисията по ТСУ – „Комисията по ТСУ с 3
гласа „ЗА“ приема решение за отдаване под наем на недвижим имот – публична
общинска собственост с направените промени в проекта на решение“.
Боряна Бойчева – Председател на Социалната комисия – „Социалната комисия с 5
гласа „ЗА“ също приема решение за отдаване под наем на недвижим имот – публична
общинска собственост с направеното предложение , да се в добави и чл.14, ал.4 от
Закона за общинската собственост“.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Имате думата за други
предложения! Ако няма такива предлагам да преминем към поименно гласуване на
проекта на решението в основанията на който следва да се добави и чл.14, ал.4 от
Закона за общинската собственост,който се отнася за отдаване на помещения на
представители на политически партии. Решението придобива следния вид: 1. На
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основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.31, ал.1 от Закона за политическите
партии, във връзка с чл.14, ал.4 и ал.7 от Закона за общинската собственост…. и
да продължи проекта на решението.
!“
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“
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 12 съветника с 12 гласа „ЗА“ без „ПРОТИВ“ и
без „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Общински съвет - Каспичан прие следното:
Р Е Ш Е Н И Е № 363
1. На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 31, ал. 1 от Закона за
политическите партии, във връзка с чл. 14, ал.4 и ал. 7 от Закона за общинската
собственост Общински съвет – Каспичан приема решение да се предостави под наем
на Общински съвет на Българската социалистическа партия /БСП/ на част от
сграда публична общинска собственост, с административен адрес: град Каспичан, ул.
«Димитър Благоев» № 40, актувана с Акт за публична общинска собственост № 40/
17.10.1997 година, представляваща:
 ПОМЕЩЕНИЕ ЗА КЛУБНА ДЕЙНОСТ /офис/ с площ от 28 кв.м.
разположено на втори етаж на сградата, с предназначение за
„помещение за политическа партия”.
2. Отдаването под наем да се извърши със заповед на Кмета на общината, при
месечна наемна цена за І зона в размер на 0.50 лева за 1 кв.м. за „помещение за
политическа партия” или общо месечен наем от 14.00 лева, без включен ДДС.
3. Общински съвет – Каспичан задължава Кмета на общината да сключи
договор за наем за срок от 5 (пет) години, считан от 03.05.2017 година.
ПО ТОЧКА 9.2. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
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ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА НЕДВИЖИМ
ИМОТ – ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
Отношение взеха:
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Точка 9.2. от дневния ред
Предложение № 55 от 13.02.2016 година, относно приемане на решение за отдаване
под наем на недвижим имот – публична общинска собственост.Да чуем становището на
комисиите!“.
Николай Николов – Председател на Икономическата комисия – „Икономическата
комисия с 5 гласа „ЗА“ приема решение за отдаване под наем на недвижим имот –
публична общинска собственост“.
Драганка Йорданова – Председател на комисията по ТСУ – „Комисията по ТСУ с 3
гласа „ЗА“ приема решение за отдаване под наем на недвижим имот – публична
общинска собственост“.
Боряна Бойчева – Председател на Социалната комисия – „Социалната комисия с 5
гласа „ЗА“ също приема решение за отдаване под наем на недвижим имот – публична
общинска собственост“.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Имате думата за изказвания,
мнения и коментари по предложението! Ако няма такива предлагам да преминем към
поименно гласуване на проекта на решението!“
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“
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 12 съветника с 12 гласа „ЗА“ без „ПРОТИВ“ и
без „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Общински съвет - Каспичан прие следното:
Р Е Ш Е Н И Е № 364
1. На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 14, ал. 7 от Закона
за общинската собственост и чл. 11, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет Каспичан приема
решение за отдаване под наем на част от сграда – публична общинска собственост, с
административен адрес: град Каспичан, ул. «Мадарски конник» № 40, актувана с Акт
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за публична общинска собственост № 145 / 02.06.1999 година, представляваща
следните помещения:
 помещения за офис с площ от 105 кв.м., разположено на първия етаж
на сградата, с предназначение за „офис на банка”;
 складово помещение с площ от 25 кв.м., разположено в избените
помещения на сградата, с предназначение за „закрит склад”.
2. Отдаването под наем да се извърши чрез публичен търг с явно наддаване,
проведен по реда на Наредбата за организиране и провеждане на търгове и конкурси
за разпореждане и отдаване под наем на общинско имущество, при първоначална
тръжна месечна наемна цена за І зона в размер на 4.60 лева за 1 кв.м. за „офис на
банка” и 1.60 лева за 1 кв.м. за „закрит склад” или общо месечен наем от 523.00 лева,
без включен ДДС.
3. Общински съвет – Каспичан определя срока на сключения договор на 5 (пет)
години, считан от датата на подписването му.
Борислав Йорданов – съветник – „Искам да направя предложение да преминем към
т.9.4, а т.9.3 да остане последна в дневния ред , за да можем да изчакаме гостите от В и
К – Шумен и от Асоциацията по В и К.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Предлагам да гласуваме
предложението на г-н Йорданов за промяна в дневния ред“.
От общо гласували 12 съветника с 12 гласа „ЗА“ без „ПРОТИВ“ и без
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Общински съвет - Каспичан прие промяна в дневния ред,
като т.9.3 остава последна точка за разглеждане.
ПО ТОЧКА 9.4. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ № 350 ПО ПРОТОКОЛ № 24 ОТ 26.01.2017г. НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КАСПИЧАН
Отношение взеха:
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Точка 9.4. от дневния ред
Предложение № 65 от 14.02.2016 година, относно изменение на Решение № 350 по
Протокол № 24 от 26.01.2017г. на Общински съвет – Каспичан. Да чуем становището
на комисиите!“.
Николай Николов – Председател на Икономическата комисия – „Икономическата
комисия с 5 гласа „ЗА“ приема изменение на Решение № 350 по Протокол № 24 от
26.01.2017г. на Общински съвет – Каспичан“.
Драганка Йорданова – Председател на комисията по ТСУ – „Комисията по ТСУ с 3
гласа „ЗА“ приема изменение на Решение № 350 по Протокол № 24 от 26.01.2017г. на
Общински съвет – Каспичан“.
Боряна Бойчева – Председател на Социалната комисия – „Социалната комисия с 5
гласа „ЗА“ също приема изменение на Решение № 350 по Протокол № 24 от
26.01.2017г. на Общински съвет – Каспичан“.
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Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Имате думата за изказвания,
мнения и коментари по предложението! Ако няма такива предлагам да преминем към
гласуване на проекта на решението!“
На основание чл.21,ал.2 и чл.45, ал.9 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 № 365
На основание чл.21, ал.2 и чл.45, ал.9 от ЗМСМА и във връзка с чл.31, ал.1, т.1 и
т.2 от Закона за управление на отпадъците, Общински съвет – Каспичан ИЗМЕНЯ
РЕШЕНИЕ № 350 ПО ПРОТОКОЛ № 24 ОТ 26.01.2017 г. в частта по точка 2, като
приема следната редакция:
Общински съвет – Каспичан приема новите условия на партньорското
споразумение, уреждащо правата и задълженията на общините от РСУО – Шумен
при кандидатстване и изпълнение на проектно предложение по процедура за набиране
на проектни предложения BG16M10P002-2.002 „Комбинирана процедура за
проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за
предварително третиране на битовите отпадъци“ по Приоритетна Ос 2 на ОПОС
2014-2020г. и упълномощава Кмета на Община Каспичан да го подпише.
ПО ТОЧКА 9.5. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
КАНДИДАТСТВАНЕ НА ОБЩИНА КАСПИЧАН С ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО
ПРОЦЕДУРА ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ BG05M9OP001 – 2.007
„РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО“ ПО ОПЕРАТИВНА
ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 2014-2020г.
Отношение взеха:
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Точка 9.5. от дневния ред
Предложение № 70 от 15.02.2016 година, относно кандидатстване на Община
Каспичан с проектно предложение по процедура за безвъзмездна финансова помощ
BG05M9OP001 – 2.007 „Развитие на социалното предприемачество“ по Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г.Да чуем становището на
комисиите!“.
Николай Николов – Председател на Икономическата комисия – „На Икономическата
комисия възникна предложение проекта да бъде изготвен от служителите на общинска
администрация.,което беше подложено на гласуване и с 2 гласа „ЗА“ и 3 гласа
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ комисията не прие направеното предложение проекта да бъде
изготвен от служителите на общинска администрация“.
Драганка Йорданова – Председател на комисията по ТСУ – „Комисията по ТСУ с 1 глас
„ЗА“ и 2 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ отхвърля предложението на икономическата
комисия проекта да бъде изготвен от общинска администрация“.
Боряна Бойчева – Председател на Социалната комисия – „Социалната комисия с 5
гласа „ЗА“ приема кандидатстването на Община Каспичан с проектно предложение по
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процедура за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001 – 2.007 „Развитие на
социалното предприемачество“ по Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси“ 2014-2020г.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет –Колеги имате думата!
Николай Николов – Председател на Икономическата комисия – „ Правя и поддържам
предложение,което възникна на заседанието на икономическа комисия проекта да бъде
изготвен от община Каспичан“.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Ако няма други предложения
предлагам да преминем към гласуване на предложението на г-н Николов!“
Милена Недева – Кмет на Община Каспичан- „ Ако може само, да се формулират като
отделни решения“.
На основание 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 № 366
На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, Общински съвет – Каспичан прие Община Каспичан, да
изготви проектно предложение за кандидатстване по процедура BG05М9ОР0012.007 „Развитие на социалното предприемачество“ по Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Ако няма други
предложения предлагам да преминем към гласуване на проекта на решението,като
предлагам то да придобие следния вид : На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет –
Каспичан:
1. Дава съгласие Община Каспичан да кандидатства с проектно
предложение по процедура BG05М9ОР001-2.007 „Развитие на социалното
предприемачество“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“
2014-2020г.
2. Дава съгласие да бъде извършен текущ ремонт на помещения в сграда –
частна общинска собственост, актувана с АКТ № 1633 от 08.10.2014 година,
намираща се в УПИ V, КВАРТАЛ 116 по плана на град Каспичан по процедура
BG05М9ОР001-2.007 „Развитие на социалното предприемачество“ по Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г.
3. Възлага на Кмета на Община Каспичан да осъществи всички дейности,
необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на решението.
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 № 367
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На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, Общински съвет – Каспичан:
1. Дава съгласие Община Каспичан да кандидатства с проектно предложение
по процедура BG05М9ОР001-2.007 „Развитие на социалното предприемачество“ по
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г.
2. Дава съгласие да бъде извършен текущ ремонт на помещения в сграда –
частна общинска собственост, актувана с АКТ № 1633 от 08.10.2014 година,
намираща се в УПИ V, квартал 116 по плана на град Каспичан по процедура
BG05М9ОР001-2.007 „Развитие на социалното предприемачество“ по Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г.
3. Възлага на Кмета на Община Каспичан да осъществи всички дейности,
необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на решението.
ПО ТОЧКА 9.3. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АСОЦИАЦИЯ ПО В и К НА
ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ „В и К – ШУМЕН“ ООД
Отношение взеха:
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Точка 9.3. от дневния ред
Предложение № 57 от 13.02.2016 година, относно заседание на Общото събрание на
Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „В и К – Шумен“ ООД.
Тук вече са представителите на Асоциацията по В и К и от В и К – Шумен.
Общинските съветници са вече 13 с г-н Мартин Леков. Да чуем първо становището на
комисиите!“.
Николай Николов – Председател на Икономическата комисия – „Икономическата
комисия с 4 гласа „ЗА“ и 1 глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ приема направеното
предложение, относно заседание на Общото събрание на Асоциация по В и К на
обособената територия, обслужвана от „В и К – Шумен“ ООД“.
Драганка Йорданова – Председател на комисията по ТСУ – „Комисията по ТСУ с 3
гласа „ЗА“ приема направеното предложение, относно заседание на Общото събрание
на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „В и К – Шумен“
ООД“.
Боряна Бойчева – Председател на Социалната комисия – „Социалната комисия с 4
гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ и 1 глас „ПРОТИВ“ не приема направеното предложение по
точките от дневния ред от предстоящото заседание на Общото събрание на Асоциация
по В и К на обособената територия, обслужвана от „В и К – Шумен“ ООД“.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Искам първо да дам думата на
нашите гости, които са представители на Асоциацията по В и К и В и К оператора.
Евгения Манова – „ Предлагам, ако имате въпроси да ги зададете и аз да ви отговоря.
Милена Недева – Кмет на Община Каспичан - „Имаме писмо от Областния управител
на област Шумен, да се обосновем защо сме против съгласуване на бизнес плана,като
мотивираме нашите предложения в становище“.
Евгения Манова – „Вие сте една от общините, които не съгласуваха бизнес плана за
развитие на дейността на В и К Асоциация – Шумен.
Борислав Йорданов – съветник – „ Имаме отрицателно становище, защото ние нищо не
видяхме за община Каспичан. Нищо конкретно какво ще се свърши, само увеличение
на цената на водата“.
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Евгения Манова – „Вие сте имали възможност да изкажете мнението си през месец
август“.
Драганка Йорданова – Председател на комисията по ТСУ – „ По ЗМСМА ние можем да
гласуваме за, против и въздържал се, защо ще ни искат обяснение за това как сме
гласували,не сме длъжни да даваме обяснение за вота си.“
Евгения Манова – „Никой не ви иска обяснение, искат от вас само становище, за да се
запознаят с проблемите на общината“.
Магдалена Боева – съветник – „ Ние сме ваши членове и съответно вие трябва да знаете
какви са ни проблемите. Ние не можем да ви дадем предложение за решаване на
проблема,тъй като не сме специалисти по темата.Аз как да обясня на хората във
високата зона на гр.Каспичан защо нямаме вода? .
Диян Марков – „Когато открием авария в частен имот, ние сме възпрепятствани и е
много важно да разберем, че с общи усилия трябва да се справяме с проблемите“.
Магдалена Боева – съветник – „Авариите в по- голямата част са на улиците“.
Николай Николов – Председател на Икономическата комисия – „На всички нас ни е
ясно, че сме част от дружеството, но и трябва да се знае, че общината има
проблеми.Община Каспичан е една от малкото общини, която е изградила сама
водоснабдителната мрежа.Трябва да търсим по дългосрочни решения“.
Евгения Манова – „Искам да направя едно уточнение, когато членовете на
Асоциацията , а това са общините не съгласуват плана ние сме длъжни по Закона за
водите да го върнем на В и К оператора , и затова ние трябва да знаем за какво става
въпрос“.
Магдалена Боева – съветник – „Вие знаете ли какви са нашите проблеми?След като ние
излъчваме представител за всяко заседание вие трябва да сте запознати с нашите
проблеми.
Евгения Манова – „Ние знаем какви са вашите проблеми, но вие трябва да ги опишете в
едно становище“.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Колеги писмото ще ви бъде
изпратено и в определен срок може да депозирате вашите предложения,които ще бъдат
обединени в становище .Има ли предложения по конкретния проект на решение? Ако
няма други изказвания предлагам, да преминем към поименно гласуване на проекта на
решението,касаещ даване на мандат на представителя на община Каспичан,който по
закон е кмета на общината!“
Анелия Руменова Ангелова - „ЗА“
Борислав Дочев Йорданов – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“
Боряна Андреева Бойчева – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“
Георги Димитров Георгиев – „ЗА“
Драганка Славкова Йорданова – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“
Зелиха Тургай Марем – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“
Магдалена Боянова Боева – Тодорова – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“
Марияна Красенова Антонова – „ЗА“
Мартин Борисов Леков – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“
Николай Борисов Николов –„ ЗА“
Пламен Георгиев Павлов – „ЗА“
Радослав Георгиев Бакалов – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“
Янка Христова Ненова – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“
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На основание чл.21,ал.1, т.15 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация от общо гласували 13 съветника с 5 гласа „ЗА“ без „ПРОТИВ“ и 8
гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Общински съвет - Каспичан прие следното:
Р Е Ш Е Н И Е № 368
1. На основание чл.21, ал.1, т.15 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.198е, ал.3 и ал.5 от Закона за водите и във връзка с чл.5,
ал.5 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване
и канализация, Общински съвет – Каспичан определя на заседанието насрочено на
27.02.2017г. на Асоциацията по В и К на обособена територия – Област Шумен при
невъзможност за участие на Кмета на Община Каспичан, да бъде заместван от
Милен Ангелов Минчев – Заместник кмет на Община Каспичан.
2. Възлага на представителя на Община Каспичан на заседанието на
Асоциацията по В и К на обособена територия – Област Шумен, насрочено на
27.02.2017г., да гласува по въпросите от дневния ред, както следва:
 По т.1 – „Въздържал се“ , относно приемане на бюджета на Асоциацията по
В и К на обособената територия, обслужвана от „В и К – Шумен“ ООД за 2017г.
 По т.2 -„Въздържал се“ , относно приемане на отчет за изпълнение на
бюджета на Асоциацията по В и К- Шумен за 2016г.
 По т.3 - „Въздържал се“, относно приемане на отчет за дейността на
Асоциацията по В и К- Шумен за 2016г.
 По т.4 – „Въздържал се“, относно съгласуване на План за опазване на
околната среда, включително план за мониторинг и Програмата за управление на
отпадъците (включително утайките) на „В и К – Шумен“ ООД, ГР.Шумен.
 По т.5 – „Въздържал се“ , относно разпределение между собствениците на В
и К системите и съоръженията на средствата на В и К оператора по договора за
предоставяне на В и К услуги съобразно процентното съотношение на гласовете им.
3.На основание чл.60, ал.1 от АПК Общински съвет – Каспичан допуска
предварително изпълнение на решението.
Заседанието на Общински Съвет Каспичан бе закрито от неговия
Председател в 16.00 часа поради изчерпване на дневния ред.

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