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

ПРОТОКОЛ № 30
Днес 27.04.2017г. от 14.00 часа в Заседателната зала на Община Каспичан на
основание чл.23,ал.4,т.1 от ЗМСМА се проведе тридесето, редовно, открито заседание
на Общински съвет - Каспичан.
На заседанието
присъстваха 12 съветника,съгласно приложения списък.
Борислав Йорданов се присъедини към заседанието в 14.30 ч. по време на обсъждането
на т.4 от Дневния ред. Освен общинските съветници на заседанието присъстваха още:
Милена Недева – Кмет на Община Каспичан, Милен Минчев – Зам. кмет,Виолета
Троянова – Секретар на Община Каспичан, Дарина Атанасова - Директор Д „ОА“,
Кметове на населени места, Председатели на читалищни настоятелства, 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:

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 управление на пътищата от
общинската пътна мрежа, приета от Общински съвет Каспичан с Решение № 569 по
Протокол № 34 от 24.06.2010г.
Докладва: Председателя на ОбС
2. Предоставяне на допълнителни възнаграждения на Кмета на Община Каспичан и
Кметове по населени места.
Докладва: Кмета на Община Каспичан
3. Отчет за изпълнението на План за културните прояви в Община Каспичан за 2016г.
Докладва: Кмета на Община Каспичан
4. Доклад за осъществените читалищни дейности на територията на община Каспичан и
отчет за изразходваните от бюджета средства през 2016г.
Докладва: Председателя на ОбС
5. Текущи докладни
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5.1. Предложение № 140 /13.04.2017г. от Милена Николова Недева – Кмет на Община
Каспичан,относно приемане на решение за отдаване под наем на недвижим имот –
публична общинска собственост.
5.2. Докладна записка № 142 /18.04.2017г. от Милена Николова Недева – Кмет на
Община Каспичан,относно одобряване на споразумение за сътрудничество между
община Каспичан и „Юнайтед Партнърс“ ЕООД, Фондация „Образователно
сътрудничество“ , и „Нетикъл текнолоджис“, в изпълнение на проект „Агенти на
промяната“, по процедура BG05M9OP001-4.001, „Транснационални и дунавски
партньорства за заетост и растеж“.
5.3. Докладна записка № 143 /18.04.2017г. от Милена Николова Недева – Кмет на
Община Каспичан,относно разкриване на консултативен кабинет към МКБППМН при
община Каспичан.
5.4. Докладна записка № 145 /18.04.2017г. от Милена Николова Недева – Кмет на
Община Каспичан,относно приемане на анализ на потребностите от подкрепа за
личностно развитие на децата и учениците от Община Каспичан.
5.5. Докладна записка № 148/18.04.2017г. от Милена Николова Недева – Кмет на
Община Каспичан,относно разрешение за изработване на ПУП.
5.6. Предложение № 141 /18.04.2017г. от група Общински съветници, относно промяна
в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Каспичан.
6. Разни
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 НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА
ПЪТИЩАТА ОТ ОБЩИНСКАТА ПЪТНА МРЕЖА, ПРИЕТА ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
КАСПИЧАН С РЕШЕНИЕ № 569 ПО ПРОТОКОЛ № 34 ОТ 24.06.2010г.
Отношение взеха:
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Колеги, преминаваме към точка
1 от дневния ред Докладна записка с вх. № 147 от 18.04.2017 година, относно приемане
на изменения и допълнения в Наредба за управление на пътищата от общинската пътна
мрежа, приета от Общински съвет Каспичан с Решение № 569 по Протокол № 34 от
24.06.2010г.Докладната се внася за разглеждане по повод получен административен
протест от Окръжна прокуратура – Шумен поради установено противоречие на приети
текстове от Наредбата с разпоредби на нормативен акт от по –висока степен. И трите
комисии са запознати с внесената докладна, да чуем тяхното становище! Г-н Николов,
имате думата!’’
Николай Николов – Председател на Икономическата комисия – „Икономическата
комисия с 2 гласа „ЗА“ и 2 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ не приема изменения и
допълнения в Наредба за управление на пътищата от общинската пътна мрежа, приета
от Общински съвет Каспичан с Решение № 569 по Протокол № 34 от 24.06.2010г. , г-жа
Йорданова не взе участие в гласуването. ’’
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Драганка Йорданова – Председател на комисията по ТСУ – „Комисията по ТСУ с 2
гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ и един не участва в гласуването не приема изменения и
допълнения в Наредба за управление на пътищата от общинската пътна мрежа, приета
от Общински съвет Каспичан с Решение № 569 по Протокол № 34 от 24.06.2010г. ’’
Боряна Бойчева – Председател на Социалната комисия – „Социалната комисия с 5
гласа „ЗА“ приема изменения и допълнения в Наредба за управление на пътищата от
общинската пътна мрежа, приета от Общински съвет Каспичан с Решение № 569 по
Протокол № 34 от 24.06.2010г. ’’
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „ Колеги,имате думата!Ако няма
предложения,мнения и коментари по докладната 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 7 гласа
„ЗА“ без „ПРОТИВ“ и 5 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Общински съвет - Каспичан
прие следното:
РЕШЕНИЕ № 385
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 управление на пътищата от общинската пътна мрежа както
следва:
чл.1,ал.2 се добавя нова т.4 :
4. улиците в населените места и селищните образувания, с изключение на онези от
тях, които едновременно са участъци от републикански или общински пътища;
чл.21,ал.З се изменя както следва:
/3/ Разрешението за специално ползване по ал. 2 е валидно за срок от две години.
чл.26 ал.2 се изменя както следва:
/2/ Разрешението за специално ползване по ал.1 е валидно за срок от шест месеца.
чл.28,ал.1, т.3 и т.4 се изменя и допълва както следва:
т.3. Рекламното съоръжение в целия си габарит отстои най-малко на 3 м. от ръба на
пътната настилка, а отстоянието от центъра на носещата му колона до ръба на пътната
настилка е не по-малко от 5 м;
т.4 Разстоянието между отделни рекламни съоръжения по посока на движението е не помалко от 300 м за автомагистрали и скоростни пътища и 200 м за останалите пътища;
Допълва преходни и заключителни разпоредби с текста:
Наредбата зa управление на пътища от общинската пътна мрежа е изменена и допълнена с
Решение № 385 по Протокол № 30/27.04.2017г. от Общински съвет Каспичан и влиза в сила
от датата на нейното приемане.
2.Общински съвет – Каспичан допуска предварително изпълнение на решението,съгласно чл.60
ал.1 от АПК.

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
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ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НА КМЕТА НА
ОБЩИНА КАСПИЧАН И КМЕТОВЕ ПО НАСЕЛЕНИ МЕСТА
Отношение взеха:
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Колеги, преминаваме към точка
2 от дневния ред ,Предложение с вх. № 149 от 18.04.2017 година, относно предоставяне
на допълнителни възнаграждения на Кмета на Община Каспичан и Кметове по
населени места. Давам думата на Председателите на комисиите!“
Николай Николов – Председател на Икономическата комисия – „Икономическата
комисия с 1 глас „ЗА“ 2 гласа „ПРОТИВ“ и 2 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ не одобрява
предоставянето на допълнителни възнаграждения на Кмета на Община Каспичан и
Кметове по населени места“.
Драганка Йорданова – Председател на комисията по ТСУ – „Комисията по ТСУ с 2
гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ и 1 глас „ПРОТИВ“ не приема предоставянето на
допълнителни възнаграждения на Кмета на Община Каспичан и Кметове по населени
места“.
Боряна Бойчева – Председател на Социалната комисия – „Социалната комисия с 3
гласа „ЗА“ и 2 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ приема предоставянето на допълнителни
възнаграждения на Кмета на Община Каспичан и Кметове по населени места“.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Колеги, имате думата за
изказвания по докладната! Ако няма такива предлагам да преминем към гласуване на
проекта на решение с корекция в общата сума,която следва да бъде 1800.00 лв“.

На основание чл.21,ал.1,т.5 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация от общо гласували 12 съветника с 6 гласа „ЗА“ , 2 гласа „ПРОТИВ“
и 4 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Общински съвет - Каспичан прие следното:
Р Е Ш Е Н И Е № 386
На основание чл.21,ал.1,т.5 от ЗМСМА, в съответствие с разпоредбите на чл.79,ал.3 и
ал.8 от ЗДБ на Република България за 2017г. и чл.4, ал.5 от ПМС 67 от 14.04.2010г. за
заплатите в бюджетните организации и дейности, Общински съвет Каспичан не приема
отпускането на „Допълнителни възнаграждения за постигнати резултати“ за първо
тримесечие на 2017г. на Кмета на община Каспичан и кметовете на кметства.

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПЛАН ЗА КУЛТУРНИТЕ ПРОЯВИ В ОБЩИНА
КАСПИЧАН ЗА 2016г.
Отношение взеха:
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Колеги, преминаваме към точка
3 от дневния ред, Предложение с вх. № 144 от 18.04.2017 година, относно Отчет за
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изпълнението на План за културните прояви в Община Каспичан за 2016г. 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 за изпълнението
на План за културните прояви в Община Каспичан за 2016г.“
Драганка Йорданова – Председател на комисията по ТСУ – „Комисията по ТСУ с 3
гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ не приема Отчета за изпълнението на План за културните
прояви в Община Каспичан за 2016г.“
Боряна Бойчева – Председател на Социалната комисия – „Социалната комисия с 5
гласа „ЗА“ приема Отчета за изпълнението на План за културните прояви в Община
Каспичан за 2016г.“
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Колеги, имате думата за
изказвания по докладната! Ако няма такива, предлагам да преминем към гласуване на
проекта на решение“.
На основание чл.21,ал.1,т.24 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация от общо гласували 12 съветника с 7 гласа „ЗА“ без „ПРОТИВ“ и 5
гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Общински съвет - Каспичан прие следното:

Р Е Ш Е Н И Е №387
На основание чл.21,ал.1, т.24 от ЗМСМА, Общински съвет – Каспичан приема Отчета
за изпълнението на План за културните прояви в Община Каспичан за 2016г.

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ДОКЛАД ЗА ОСЪЩЕСТВЕНИТЕ ЧИТАЛИЩНИ ДЕЙНОСТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА КАСПИЧАН И ОТЧЕТ ЗА ИЗРАЗХОДВАНИТЕ ОТ БЮДЖЕТА СРЕДСТВА
ПРЕЗ 2016г.
Отношение взеха:
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Колеги, преминаваме към точка
4 от дневния ред , Докладна записка с вх. № 139 от 13.04.2017 година, относно Доклад
за осъществените читалищни дейности на територията на община Каспичан и отчет за
изразходваните от бюджета средства през 2016г.Информацията се внася в изпълнение
на Закона за народните читалища. Г-н Николов,моля да чуем становището на
икономическа комисия !“
Николай Николов – Председател на Икономическата комисия – „Икономическата
комисия с 1 глас „ЗА“ и 4 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ не приема Доклада за
осъществените читалищни дейности на територията на община Каспичан и отчет за
изразходваните от бюджета средства през 2016г.“
Драганка Йорданова – Председател на комисията по ТСУ – „Комисията по ТСУ с 3
гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ не приема Доклад за осъществените читалищни дейности на
територията на община Каспичан и отчет за изразходваните от бюджета средства през
2016г.“
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Боряна Бойчева – Председател на Социалната комисия – „Социалната комисия с 1
гласа „ЗА“ и 4 глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ не приема Доклад за осъществените читалищни
дейности на територията на община Каспичан и отчет за изразходваните от бюджета
средства през 2016г. Основание за това беше тази справка, която поискахме на
заседанието на нашата комисия за дължимите такси смет на Народните читалища, за
предходните години и тук става ясно, че три от читалищата не дължат данък смет. На
нашата комисия възникна идеята да бъдат поканени Председателите на Читалищните
настоятелства, защото на някой читалища сумата е доста голяма и трябва да започнат
тези суми да се изплащат. “
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Колеги, имате думата за
изказвания по докладната!“
Мартин Леков – съветник – „Читалището в град Каспичан от 2012 година са спрели да
плащат данък смет и дължат 8 500лв.“.
Янка Ненова – съветник - „ Това беше идеята за оземляването на читалищата с тези
пари да си плащат такса смет. Затова правя предложение, да гласуваме всяко читалище
по отделно“.
Виолета Троянова – Секретар на община Каспичан – „Като Председател на
Читалищното настоятелство в село Каспичан искам да кажа, че на 20.03.2017 година
имаме проведено заседание на управителния съвет, от което има съставен и протокол
и на което взехме решение от рентата за 2017 година, да започнем изплащане на
задълженията“.
Милена Недева - Кмет на Община Каспичан – „След подадено искане от страна на
Председателите, аз като Кмет мога да съдействам за разсрочено плащане на
задълженията за една година, а ако срокът за разсрочено плащане е по голям от една
година става с решение на Общински съвет “.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Колеги, ако няма други
изказвания предлагам да гласуваме предложението на г-жа Ненова отделно гласуване
на докладите и отчетите ,представени от всяко читалище“.
От общо гласували 13 съветника с 8 гласа „ЗА“ без „ПРОТИВ“ и 5 гласа
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Общински съвет - Каспичан прие да се проведе гласуване за
всяко Народно читалище по отделно.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Преминаваме към разглеждане
на доклада и отчета на Народно читалище „Пробуда – 1928“ град Каспичан. Имате
думата за изказвания, мнения и коментари !“.
Янка Ненова – съветник - „Отчета на Народно читалище „Пробуда – 1928“ град
Каспичан е перфектен, всички документи са според закона!“.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Други мнения? Ако няма такива
предлагам, да преминем към гласуване“.
На основание чл.21,ал.1,т.23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация от общо гласували 13 съветника с 11 гласа „ЗА“ без „ПРОТИВ“ и 2
гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Общински съвет - Каспичан прие следното:
Р Е Ш Е Н И Е № 388

6

На основание чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.26, ал.2 от Закона за
Народните читалища, Общински съвет – Каспичан приема Доклада за осъществените
читалищни дейности от НЧ „Пробуда – 1928“ гр.Каспичан на територията на община
Каспичан и отчета за изразходваните от бюджета средства през 2016 година.

Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Преминаваме към Народно
читалище „Просвета – 1911“ град Плиска. Имате думата за изказвания, мнения и
коментари !“.
Янка Ненова – съветник - „Решението за регистрация е от 2014 година, членовете не
са актуални, т.е. има и починал член и съответно има нови членове, които не са вписани
в ново съдебно решение. Този отчет не е приет на общо събрание, защото не е
проведено такова. Факт е, че закона не е спазен.Разполагам с протокол от извършена
проверка,в резултата на която има констатирани нарушения и дадени предписания“.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Общото отчетно-изборно
събрание е насрочено за 17.05.2017 година и за това няма протокол“.
Янка Ненова – съветник - „Аз като член не знаех, че има насрочено заседание на
Общото събрание“.
Тонка Начева – Кмет на град Плиска – „Аз изцяло поддържам г-жа Ненова“.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Други мнения? Ако няма такива
предлагам, да преминем към гласуване“.
На основание чл.21,ал.1,т.23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация от общо гласували 13 съветника, без „ЗА“ ,2 гласа „ПРОТИВ“ и 11
гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Общински съвет - Каспичан прие следното:
Р Е Ш Е Н И Е № 389
На основание чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.26, ал.2 от Закона за
Народните читалища, Общински съвет – Каспичан не приема Доклада за осъществените
читалищни дейности от НЧ „Просвета – 1911“ гр.Плиска на територията на община
Каспичан и отчета за изразходваните от бюджета средства през 2016 година.

Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Преминаваме към разглеждане
на доклада и отчета на Народно читалище „Каменен стълб – 1888“ с. Кюлевча.
Предоставена ни е пълна информация за богатата културна дейност,осъществявана от
читалището. Имате думата за изказвания, мнения и коментари ! Ако няма такива
предлагам да преминем към гласуване“.
На основание чл.21,ал.1,т.23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация от общо гласували 13 съветника 11 гласа „ЗА“ без „ПРОТИВ“ и 2
гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Общински съвет - Каспичан прие следното:
Р Е Ш Е Н И Е № 390
На основание чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.26, ал.2 от Закона за
Народните читалища, Общински съвет – Каспичан приема Доклада за осъществените
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читалищни дейности от НЧ „Каменен стълб – 1888“ с.Кюлевча на територията на община
Каспичан и отчета за изразходваните от бюджета средства през 2016 година.

Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Преминаваме към разглеждане
на доклада и отчета на Народно читалище НЧ „Просвета – 1874“ с.Могила. Имате
думата за изказвания, мнения и коментари ! Ако няма такива предлагам да преминем
към гласуване“.
На основание чл.21,ал.1,т.23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация от общо гласували 13 съветника 11 гласа „ЗА“ без „ПРОТИВ“ и 2
гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Общински съвет - Каспичан прие следното:
Р Е Ш Е Н И Е № 391
На основание чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.26, ал.2 от Закона за
Народните читалища, Общински съвет – Каспичан приема Доклада за осъществените
читалищни дейности от НЧ „Просвета – 1874“ с.Могила на територията на община
Каспичан и отчета за изразходваните от бюджета средства през 2016 година.

Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Преминаваме към Народно
читалище „Освобождение – 1904“ кв.Калугерица. Имате думата за изказвания, мнения
и коментари ! Ако няма такива предлагам да преминем към гласуване“.
На основание чл.21,ал.1,т.23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация от общо гласували 13 съветника 10 гласа „ЗА“ без „ПРОТИВ“ и 3
гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Общински съвет - Каспичан прие следното:
Р Е Ш Е Н И Е № 392
На основание чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.26, ал.2 от Закона за
Народните читалища, Общински съвет – Каспичан приема Доклада за осъществените
читалищни дейности от НЧ „Освобождение – 1904“ кв.Калугерица на територията на
община Каспичан и отчета за изразходваните от бюджета средства през 2016 година.

Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Преминаваме към разглеждане
на доклада и отчета на Народно читалище НЧ „Христо Ботев -1896“ с.Каспичан,които
обещаха да си платят задълженията. Имате думата за изказвания, мнения и коментари !
Ако няма такива предлагам да преминем към гласуване“.
На основание чл.21,ал.1,т.23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация от общо гласували 13 съветника 7 гласа „ЗА“ , 2 гласа „ПРОТИВ“ и
4 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Общински съвет - Каспичан прие следното:

Р Е Ш Е Н И Е № 393
На основание чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.26, ал.2 от Закона за
Народните читалища, Общински съвет – Каспичан приема Доклада за осъществените
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читалищни дейности от НЧ „Христо Ботев -1896“ с.Каспичан на територията на община
Каспичан и отчета за изразходваните от бюджета средства през 2016 година.

Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Преминаваме към Народно
читалище „Васил Левски – 1924“ с. Върбяне.Читалището на 29.04.2017г. ще чества 93години от своето основаване. Имате думата за изказвания, мнения и коментари ! Ако
няма такива предлагам да преминем към гласуване“.
На основание чл.21,ал.1,т.23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация от общо гласували 13 съветника 12 гласа „ЗА“ , без „ПРОТИВ“ и 1
глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Общински съвет - Каспичан прие следното:

Р Е Ш Е Н И Е № 394
На основание чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.26, ал.2 от Закона за
Народните читалища, Общински съвет – Каспичан приема Доклада за осъществените
читалищни дейности от НЧ „Васил Левски – 1924“ с. Върбяне на територията на община
Каспичан и отчета за изразходваните от бюджета средства през 2016 година.

Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Преминаваме към Народно
читалище НЧ „Васил Левски - 1927“ с.Златна нива. Имате думата за изказвания, мнения
и коментари!“
Румен Чавдаров – Кмет на село Златна нива – „ Не всички празници, които са написани
са изпълнени, също така не е вярно, че децата ходят там да четат книги. Има една
малка стая, за която предложих децата да чакат там автобуса, когато времето е студено,
но те не се съгласиха“.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет –Ако няма други изказвания да
преминем към гласуване!
На основание чл.21,ал.1,т.23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация от общо гласували 13 съветника без „ЗА“ , 3 гласа „ПРОТИВ“ и 10
гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Общински съвет - Каспичан прие следното:

Р Е Ш Е Н И Е № 395
На основание чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.26, ал.2 от Закона за
Народните читалища, Общински съвет – Каспичан не приема Доклада за осъществените
читалищни дейности от НЧ „ Васил Левски - 1927“ с.Златна нива на територията на
община Каспичан и отчета за изразходваните от бюджета средства през 2016 година.

Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Преминаваме към Народно
читалище НЧ „Христо Ботев – 1892“ с.Марково.Предоставен ни е доклад за
осъществените дейности за периода януари –юни 2016г.,проведено отчетно-изборно
събрание на 29.07.2016г. и съдебна регистрация на 12.09.2016г. Имате думата за
изказвания, мнения и коментари. Ако няма такива предлагам да преминем към
гласуване“.
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На основание чл.21,ал.1,т.23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация от общо гласували 13 съветника 9 гласа „ЗА“ , без „ПРОТИВ“ и 4
гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Общински съвет - Каспичан прие следното:
Р Е Ш Е Н И Е № 396
На основание чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.26, ал.2 от Закона за
Народните читалища, Общински съвет – Каспичан приема Доклада за осъществените
читалищни дейности на НЧ „Христо Ботев – 1892“ с.Марково на територията на община
Каспичан и отчетите за изразходваните от бюджета средства през 2016 година.

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ТЕКУЩИ ДОКЛАДНИ
ПО ТОЧКА 5.1. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА НЕДВИЖИМ ИМОТ –
ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
Отношение взеха:
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Колеги, преминаваме към точка
5.1 от дневния ред Предложение с вх. № 140 от 13.04.2017 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 2 гласа „ЗА“ и 1 глас „ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ приема решение за отдаване под
наем на недвижим имот – публична общинска собственост, като в гласуването не
участваха г-жа Йорданова и г-жа Боева - Тодорова“.
Драганка Йорданова – Председател на комисията по ТСУ – „Комисията по ТСУ с 2
гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ и 1 не участва в гласуването не приема решение за отдаване
под наем на недвижим имот – публична общинска собственост“.
Боряна Бойчева – Председател на Социалната комисия – „Социалната комисия с 5
гласа „ЗА“ приема решение за отдаване под наем на недвижим имот – публична
общинска собственост“.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Колеги, имате думата за
изказвания по докладната, ако няма такива, 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 – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“
Драганка Славкова Йорданова – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“
Зелиха Тургай Марем – „ЗА“
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Марияна Красенова Антонова – „ЗА“
Магдалена Боянова Боева – Тодорова – „ЗА“
Мартин Борисов Леков – „ЗА“
Николай Борисов Николов – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“
Пламен Георгиев Павлов – „ЗА“
Радослав Георгиев Бакалов – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“
ЯнкаХристова Ненова – „ЗА“

На основание чл.21,ал.1,т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация от общо гласували 13 съветника с 9 гласа „ЗА“ без „ПРОТИВ“ и 4
гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Общински съвет - Каспичан прие следното:
Р Е Ш Е Н И Е № 397

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» № 91,
актувана с Акт за публична общинска собственост № 24/ 23.07.1997 година,
представляваща помещение с площ от 20.00 /двадесет квадратни метра/,
разположено на втория етаж в общинска сграда, построена в Урегулиран поземлен
имот І-„Административни нужди“ в квартал 22 по регулационния план на град
Каспичан.
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
месечна наемна цена за І зона в размер на 4.60 лева за 1 кв.м., с предназначение за
„офис на банка” или 92.00 лева /деветдесет и два лева/ за цялата площ, без
включено ДДС.
3. Общински съвет – Каспичан упълномощава Кмета на Общината да сключи
договор за наем за срок от 5 (пет) години, считан от датата на подписването му.
4. Общински съвет – Каспичан допуска предварително изпълнение на
решението на основание чл.60, ал.1 от АПК.
ПО ТОЧКА 5.2. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОДОБРЯВАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ОБЩИНА
КАСПИЧАН И „ЮНАЙТЕД ПАРТНЪРС“ ЕООД, ФОНДАЦИЯ „ОБРАЗОВАТЕЛНО
СЪТРУДНИЧЕСТВО“ , И „НЕТИКЪЛ ТЕКНОЛОДЖИС“, В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
ПРОЕКТ „АГЕНТИ НА ПРОМЯНАТА“, ПО ПРОЦЕДУРА BG05M9OP001-4.001,
„ТРАНСНАЦИОНАЛНИ И ДУНАВСКИ ПАРТНЬОРСТВА ЗА ЗАЕТОСТ И РАСТЕЖ“
Отношение взеха:
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Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Колеги, преминаваме към точка
5.2 от дневния ред Докладна записка с вх. № 142 от 18.04.2017 година, относно
одобряване на споразумение за сътрудничество между община Каспичан и „Юнайтед
Партнърс“ ЕООД, Фондация „Образователно сътрудничество“ , и „Нетикъл
текнолоджис“, в изпълнение на проект „Агенти на промяната“, по процедура
BG05M9OP001-4.001, „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и
растеж“.И трите комисии се запознаха с докладната, предлагам да чуем тяхното
становище! Г-н Николов, имате думата!“.
Николай Николов – Председател на Икономическата комисия – „Икономическата
комисия с 2 гласа „ЗА“ и 2 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ не одобрява споразумение за
сътрудничество между община Каспичан и „Юнайтед Партнърс“ ЕООД, Фондация
„Образователно сътрудничество“ , и „Нетикъл текнолоджис“, в изпълнение на проект
„Агенти на промяната“, по процедура BG05M9OP001-4.001, „Транснационални и
дунавски партньорства за заетост и растеж в гласуването не участва г-жа Боева Тодорова“.
Драганка Йорданова – Председател на комисията по ТСУ – „Комисията по ТСУ с 3
гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ не одобрява споразумение за сътрудничество между община
Каспичан и „Юнайтед Партнърс“ ЕООД, Фондация „Образователно сътрудничество“ ,
и „Нетикъл текнолоджис“, в изпълнение на проект „Агенти на промяната“, по
процедура BG05M9OP001-4.001, „Транснационални и дунавски партньорства за заетост
и растеж“.
Боряна Бойчева – Председател на Социалната комисия – „Социалната комисия с 4
гласа „ЗА“ и 1 глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ одобрява споразумение за сътрудничество
между община Каспичан и „Юнайтед Партнърс“ ЕООД, Фондация „Образователно
сътрудничество“ , и „Нетикъл текнолоджис“, в изпълнение на проект „Агенти на
промяната“, по процедура BG05M9OP001-4.001, „Транснационални и дунавски
партньорства за заетост и растеж“.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Колеги, имате думата за
изказвания по докладната, ако няма такива, предлагам да преминем към гласуване на
проекта на решение“.
На основание чл.21,ал.2 и чл.61 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация от общо гласували 13 съветника с 8 гласа „ЗА“ 2 гласа
„ПРОТИВ“ и 3 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Общински съвет - Каспичан прие
следното:
Р Е Ш Е Н И Е № 398
На основание чл.21, ал.2 и чл.61 от ЗМСМА, Общински съвет – Каспичан
одобрява Споразумение за сътрудничество между Община Каспичан, като партньор,
и
„Юнайтед
Партнърс“
ЕООД,кандидат,
Фондация
„Образователно
сътрудничество“ , и „Нетикъл текнолоджис“, партньори , в изпълнение на проект
„Агенти на промяната“, по процедура BG05M9OP001-4.001, „Транснационални и
дунавски партньорства за заетост и растеж“, съгласно Приложение 1.
ПО ТОЧКА 5.3. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
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РАЗКРИВАНЕ НА КОНСУЛТАТИВЕН КАБИНЕТ КЪМ МКБППМН ПРИ ОБЩИНА
КАСПИЧАН
Отношение взеха:
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Колеги, преминаваме към точка
5.3 от дневния ред Докладна записка с вх. № 143 от 18.04.2017 година, относно
разкриване на Консултативен кабинет към МКБППМН при община Каспичан.Давам
думата на председателите на комисиите!“
Николай Николов – Председател на Икономическата комисия – „Икономическата
комисия с 3 гласа „ЗА“ и 2 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ одобрява разкриването на
консултативен кабинет към МКБППМН при община Каспичан“.
Драганка Йорданова – Председател на комисията по ТСУ – „Комисията по ТСУ с 2
гласа „ЗА“ и 1 глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ одобрява разкриването на консултативен
кабинет към МКБППМН при община Каспичан“.
Боряна Бойчева – Председател на Социалната комисия – „Социалната комисия с 5
гласа „ЗА“ одобрява разкриването на консултативен кабинет към МКБППМН при
община Каспичан“.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Колеги, на заседанията на
комисиите стана ясно, че в консултативния кабинет ще работят двама от обществените
възпитатели,които са със специалност“Психология“ и ще оказват подкрепа на децата от
община Каспичан,които се нуждаят от психологическа помощ“. Имате думата за
изказвания по докладната, ако няма такива, предлагам да преминем към гласуване на
проекта на решение“.
На основание чл.21,ал.1,т.23 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 №399
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и във връзка с чл.10, ал.2 от ЗБППМН
Общински съвет – Каспичан, приема решение за разкриването на Консултативен
кабинет, като помощен орган на МКБППМН Каспичан.
ПО ТОЧКА 5.4. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ПРИЕМАНЕ НА АНАЛИЗ НА ПОТРЕБНОСТИТЕ ОТ ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО
РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ ОБЩИНА КАСПИЧАН
Отношение взеха:
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Колеги, преминаваме към точка
5.4 от дневния ред ,Докладна записка с вх. № 145 от 18.04.2017 година, относно
приемане на Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и
учениците от Община Каспичан.Анализът се изготвя в съответствие с изискванията на
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Закона за училищно и предучилищно образование. Да чуем становището на
комисиите!“.
Николай Николов – Председател на Икономическата комисия – „Икономическата
комисия с 2 гласа „ЗА“ , 1 глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ и двама, които не участваха в
гласуването по точката не приема Анализ на потребностите от подкрепа за личностно
развитие на децата и учениците от Община Каспичан“.
Драганка Йорданова – Председател на комисията по ТСУ – „Комисията по ТСУ с 2
гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ и 1 глас не участващ в гласуването не приема Анализ на
потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците от Община
Каспичан“.
Боряна Бойчева – Председател на Социалната комисия – „Социалната комисия с 5
гласа „ЗА“ приема Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на
децата и учениците от Община Каспичан“.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Колеги, имате думата за
изказвания по докладната, ако няма такива, предлагам да преминем към гласуване на
проекта на решение“.
На основание чл.21,ал.1,т.12 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация от общо гласували 13 съветника с 9 гласа „ЗА“ без
„ПРОТИВ“ и 4 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Общински съвет - Каспичан прие
следното:
Р Е Ш Е Н И Е № 400
На основание чл.21, ал.1, т.12 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с чл.196, ал.3 от Закона за предучилищното и
училищното образование, Общински съвет – Каспичан приема Анализ на
потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците от
Община Каспичан, съгласно Приложение 1.

ПО ТОЧКА 5.5. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП
Отношение взеха:
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Колеги, преминаваме към точка
5.5 от дневния ред Докладна записка с вх. № 148 от 18.04.2017 година, относно
разрешение за изработване на ПУП. Да чуем становището на комисиите!“.
Николай Николов – Председател на Икономическата комисия – „Икономическата
комисия с 4 гласа „ЗА“ и 1 глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ приема изработването на ПУП“.
Драганка Йорданова – Председател на комисията по ТСУ – „Комисията по ТСУ с 3
гласа „ЗА“ приема изработването на ПУП“.
Боряна Бойчева – Председател на Социалната комисия – „Социалната комисия с 5
гласа „ЗА“ също приема изработването на ПУП“.

14

Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Колеги, имате думата за
изказвания по докладната. Ако няма такива 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 № 401

На основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.64 ал.2 и чл.124а ал.1
от ЗУТ, Общински съвет Каспичан разрешава изработване на Подробен устройствен
план – Парцеларен план по чл. 110 ал. 1, т. 5 от ЗУТ за линейни обекти на
техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за
обект „Осигуряване на допълнително водоснабдяване от сондаж с. Кюлевча до
напорен резервоар с. Кюлевча“ – Ел захранване и водопровод:
Ел захранване- трасето на кабела започва от съществуващ ЖР стълб №
55, извод Мадара, намиращ се в ПИ № 000267 общинска собственост, преминава през
ПИ № 000265 републикански път, ПИ № 000257 – общинска собственост, ПИ №
000256 – общинска собственост, ПИ № 000255 – общинска собственост, ПИ №
101003 – държавна собственост, ПИ № 000280 – държавна собственост до
достигане на ПИ № 000251 – общинска собственост, с обща дължина на трасето е
366 м.
Водопровод-трасето на водопровода започва от ПИ № 000251 –
общинска собственост, премине през ПИ № 000244 – общинска собственост, ПИ №
000280 – държавна собственост, ПИ № 101003 – държавна собственост, ПИ №
101017 – общинска собственост, ПИ № 000266 – държавна собственост, ПИ №
000733 – общинска собственост, ПИ № 000734 – общинска собственост до достигане
на ПИ № 000735 – държавна собственост, с обща дължина на трасето 727. 41 м.
ПО ТОЧКА 5.6. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ПРОМЯНА В ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ КАСПИЧАН
Отношение взеха:
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Колеги, преминаваме към точка
5.6 от дневния ред Предложение с вх. № 141 от 18.04.2017 година, относно промяна в
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Каспичан. Да чуем
становището на комисиите!“.
Николай Николов – Председател на Икономическата комисия – „Икономическата
комисия с 3 гласа „ЗА“ и 2 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ приема промяна в Правилника
за организацията и дейността на Общински съвет Каспичан“.
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Драганка Йорданова – Председател на комисията по ТСУ – „Комисията по ТСУ с 3
гласа „ЗА“ приема промяна в Правилника за организацията и дейността на Общински
съвет Каспичан“.
Боряна Бойчева – Председател на Социалната комисия – „Социалната комисия с 1
гласа „ЗА“ и 4 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ не приема промяна в Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет Каспичан“.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „На комисията възникна питане
дали трябва Правилника да стои един месец на сайта на Общински съвет за публично
обсъждане, предложения и коментари съгласно изискванията на Закона за
нормативните актове.Да чуем юрисконсулта на община Каспичан !“
Радостина Механджийска – юрисконсулт – „ Правилника, макар и на Общински съвет
трябва да бъде съобразен със Закона за нормативните актове, да стои 30 дни и в този
срок да постъпват мнения ,коментари и предложения, след това се изготвя протокол
дали са постъпили или не и след това се внася за разглеждане от Общински съвет“.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Имате думата за изказвания по
докладната“.
Борислав Йорданов – съветник – „Ние не приемаме нов Правилник, а го променяме.
Мотивът ни е големият брой извънредни сесии. Не сме решили да си увеличаваме
заплатите, дори нашето предложение е тези пари да отиват за талантливите деца. Ние
сме нямали за цел увеличаване, а по-скоро за да се спрат тези извънредни заседания.“.
Николай Николов – Председател на Икономическата комисия – „Тук става въпрос за
по -добра организация от Председателя на Обс и общинска администрация,за редовно
постъпване на докладни ,не в последния момент ,така че каквито и определения да има
за мен е некоректно да се правят извънредни сесии. Също така юриската, да не се
опитва да ни пробутва някакви доводи, ,че Правилника трябва да бъде публикуван на
сайта на Община Каспичан един месец при положение,че е вътрещно нормативен
акт,който урежда само дейността на Общински съвет.“.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет - „Преди да преминем към
гласуване ще ви прочета докладните ,които са били основание за свикване и
разглеждане на извънредните сесии. Може би в проекта на решение за по-голяма
прецизност в основанията трябва да се добави във връзка с чл.34, ал.1 и ал.2 от Закона
за местното самоуправление и местната администрация и проекта на решение
придобива следния вид - На основание чл.21,ал.1,т.23 и ал.3 от ЗМСМА във връзка
с чл.34,ал.1 и ал.2 от ЗМСМА Общински съвет Каспичан…………… “.
На основание чл.21,ал.1,т.23 и ал.3 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация от общо гласували 13 съветника с 7 гласа „ЗА“ 1 глас
„ПРОТИВ“ и 5 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Общински съвет - Каспичан прие
следното:
Р Е Ш Е Н И Е № 402

На основание чл.21,ал.1, т.23 и ал.3 от ЗМСМА във връзка с чл.34,ал.1 и ал.2 от
ЗМСМА, Общински съвет приема следната промяна в чл.7, ал.2 : При отсъствие от
заседание на Общински съвет или на някоя от комисиите му, както и при напускането
му преди неговото приключване, без уважителна причина, възнаграждението му се
намалява, както следва: 20% при редовно заседание на Общински съвет и 10% при
заседание на комисия. При участие в извънредно заседание или комисия
възнаграждението му се увеличава с 10%.
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Заседанието на Общински Съвет Каспичан бе закрито от неговия
Председател в 16.30 часа поради изчерпване на дневния ред.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /П/
/А.АНГЕЛОВА/
ПРОТОКОЛИСТ:
/П/
/Д.ДОБРЕВА/
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!
СНЕЛ ПРЕПИСА:
/Д.ДОБРЕВА/
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