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

ПРОТОКОЛ № 29
Днес 06.04.2017г. от 17.30 часа в Заседателната зала на Община Каспичан на
основание чл.23,ал.4,т.1 от ЗМСМА се проведе двадесет и девето, извънредно, открито
заседание на Общински съвет - Каспичан.
На заседанието присъстваха 12 съветника,съгласно приложения списък.От
заседанието отсъства общинския съветник Янка Ненова поради възникнали
здравословни причини. Освен общинските съветници на заседанието присъстваха още:
Милен Минчев-Зам.кмет на община Каспичан,Дарина Атанасова - Директор Д
„ОА“,Радостина Механджийска – юрист 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.Приемане на изменения и допълнения в Наредба за поддържане и опазване на
обществения ред в община Каспичан, приета от Общински съвет Каспичан с Решение
№ 219 по Протокол № 12 от 02.08.2012г.
Докладва: Председателя на ОбС Каспичан
Предложения от Председателя дневен ред бе приет от присъстващите 12
общински съветника с 12 гласа „ЗА“,без „ПРОТИВ“ и без „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“.
ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ПРИЕМАНЕ НА ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ В НАРЕДБАТА ЗА
ПОДДЪРЖАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД В ОБЩИНА КАСПИЧАН,
ПРИЕТА ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАСПИЧАН С РЕШЕНИЕ № 219 ПО ПРОТОКОЛ
№ 12 ОТ 02.08.2012г.
Отношение взеха:
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „ Точка 1 от дневния ред
Докладна записка № 119 от 05.04.2017 година, относно приемане на изменения и
допълнения в Наредбата за поддържане и опазване на обществения ред в община
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Каспичан, приета от Общински съвет Каспичан с Решение № 219 по Протокол № 12 от
02.08.2012г.Колеги, имате думата за въпроси, мнения и коментари по докладната!“.
Николай Николов – Председател на Икономическата комисия – „Защо не я разгледахме
на 30.03.2017 година на редовната сесия?“.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Докладната беше включена в
дневния ред, но в последствие беше оттеглена, защото има да се правят още промени
по нея“.
Драганка Йорданова – Председател на комисията по ТСУ – „Според мен трябваше да
разгледаме на редовната сесия само атакувания член. Искам да задам само един въпрос
има ли наложени санкции от общината по този член?“.
Милен Минчев – зам.кмет на община Каспичан – „Това можем, да го проверим?“.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Колеги, ако няма други
изказвания по докладната записка предлагам, да преминем към гласуване на проекта на
решение!“.
На основание чл.21,ал.2 и във връзка с чл.45, ал.3 и 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 № 384
1. На основание чл.21, ал.2 и във връзка с чл.45, ал.3 и ал.9 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Каспичан приема
изменения и допълнения в Наредбата за поддържане и опазване на обществения ред на
община Каспичан, приета с Решение № 219 по Протокол № 12 от 02.08.2012 г. на
Общински съвет – Каспичан, като ИЗМЕНЯ чл.28, ал.5, както следва:
чл.28, ал.5 – За нарушения на разпоредбата на чл.28, ал.1, т.1.13 нарушителите се
наказват с глоба от 50 до 200 лв., а за нарушения по останалите алинеи с глоба от 50
до 500 лв.
2.Общински съвет – Каспичан допуска предварително изпълнение на решението,
съгласно чл.60, ал.1 от АПК.
Заседанието на Общински Съвет Каспичан бе закрито от неговия
Председател в 17.45 часа поради изчерпване на дневния ред.
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ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!
СНЕЛ ПРЕПИСА:
/Д.ДОБРЕВА/
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