0 Hjhk;l

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

ПРОТОКОЛ № 32
Днес 29.06.2017г. от 13.00 часа в Заседателната зала на Община Каспичан на
основание чл.23,ал.4,т.1 от ЗМСМА се проведе тридесет и второ, редовно, открито
заседание на Общински съвет - Каспичан.
На заседанието
присъстваха 11 съветника, съгласно приложения
списък.Отсъстват Мартин Борисов Леков и Янка Христова Ненова, която се
присъединява към заседанието в 14.00ч. 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“, инж.
Славей Славов – Директор „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. Приемане на отчета за касово изпълнение на бюджета и средства на Европейския
съюз на Община Каспичан към 31.12.2016г.
Докладва: Кмета на Община Каспичан
2. Отчет за състоянието на общинския дълг на община Каспичан към 31.12.2016г.
Докладва: Кмета на Община Каспичан
3. Актуализация на разчетите за капиталови разходи и бюджет 2017г.
Докладва: Кмета на Община Каспичан
4. Предложение за вземане на Решение от Общински съвет Каспичан за определяне
броя на таксиметровите автомобили работещи на територията на община Каспичан и
определяне на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници на
един километър пробег по тарифа, валидна за територията на общината.
Докладва: Кмета на Община Каспичан
5. Текущи докладни
5.1. Предложение № 182 /16.06.2017г. от Милена Николова Недева – Кмет на Община
Каспичан,относно приемане на решение за разпореждане и одобряване на пазарна цена
за продажба на недвижим имот – частна собственост на община Каспичан,
представляващ поземлени имоти с идентификатор 36587.505.259 по кадастралната
карта на град Каспичан, за които е отреден УПИ VIII – общ. от квартал 3 по плана за
регулация на квартал Калугерица, град Каспичан.
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5.2. Предложение № 183 /16.06.2017г. от Милена Николова Недева – Кмет на Община
Каспичан,относно приемане на решение за разпореждане и одобряване на пазарна цена
за продажба на недвижим имот – частна собственост на община Каспичан,
представляващ поземлен имот с идентификатор 36587.505.261 по кадастралната карта
на град Каспичан, за които е отреден УПИ XV – общ. от квартал 3 по плана за
регулация на квартал Калугерица, град Каспичан.
5.3. Предложение № 184 /16.06.2017г. от Милена Николова Недева – Кмет на Община
Каспичан,относно приемане на решение за разпореждане и одобряване на пазарна цена
за продажба на недвижим имот – частна собственост на община Каспичан,
представляващ поземлен имот с идентификатор 36587.505.260 по кадастралната карта
на град Каспичан, за които е отреден УПИ XIV– общ. от квартал 3 по плана за
регулация на квартал Калугерица, град Каспичан.
5.4. Предложение № 185 /16.06.2017г. от Милена Николова Недева – Кмет на Община
Каспичан,относно приемане на решение за отдаване под наем на част от имот –
публична общинска собственост, на основание чл.14, ал.7 от Закона за общинската
собственост.
5.5. Предложение № 186 /16.06.2017г. от Милена Николова Недева – Кмет на Община
Каспичан,относно приемане на решение за предоставяне на общински имот за
безвъзмездно управление на основание чл.12, ал.3 от Закона за общинската
собственост.
5.6. Предложение № 189 /16.06.2017г. от Милена Николова Недева – Кмет на Община
Каспичан,относно откриване на процедура за избор на оператор на язовирната стена за
възлагане на стопанисването, поддръжката и експлоатацията на язовир село Косово
чрез предоставянето му под наем.
5.7. Предложение № 190 /16.06.2017г. от Милена Николова Недева – Кмет на Община
Каспичан,относно промяна на Подробния устройствен план – План за регулация в
обхват УПИ I – „Кооперативен пазар“ от квартал 10 по плана на град Каспичан.
5.8. Предложение № 197 /19.06.2017г. от Милена Николова Недева – Кмет на Община
Каспичан,относно приемане на решение за продажба на земеделска земя.
5.9. Предложение № 198 /19.06.2017г. от Милена Николова Недева – Кмет на Община
Каспичан,относно извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по В и К
на обособена територия, обслужвана от „В и К – Шумен“ ООД, насрочено за
30.06.2017г.
5.10. Предложение № 200 /20.06.2017г. от Милена Николова Недева – Кмет на Община
Каспичан,относно учредяване право на ползване върху земеделска земя – общинска
собственост по реда на чл.23, ал.3 от Закона за вероизповеданията.
5.11. Предложение № 191 /19.06.2017г. от Анелия Руменова Ангелова – Председател на
Общински съвет Каспичан, относно вземане на решение на основание чл.7, ал.4, т.3 от
Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж за отпускане на персонални пенсии на
децата Младен Миленов Младенов, Иван Анелиев Иванов и Надя Миленова Младенова
от с.Каспичан, ул. „Кокиче“ № 3.
5.12. Предложение № 192 /19.06.2017г. от Анелия Руменова Ангелова – Председател на
Общински съвет Каспичан, относно отпускане на еднократна финансова помощ на
Пелагия Димитрова Кръстева.
5.13. Предложение № 193 /19.06.2017г. от Анелия Руменова Ангелова – Председател на
Общински съвет Каспичан, относно отпускане на еднократна финансова помощ на
Иванка Янкова Георгиева.
5.14. Предложение № 194 /19.06.2017г. от Анелия Руменова Ангелова – Председател на
Общински съвет Каспичан, относно отпускане на еднократна финансова помощ на
Венцислав Атанасов Иванов.
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5.15. Предложение № 195 /19.06.2017г. от Анелия Руменова Ангелова – Председател на
Общински съвет Каспичан, относно отпускане на еднократна финансова помощ на
Иван Огнянов Радев.
5.16. Предложение № 208 /26.06.2017г. от Милена Николова Недева – Кмет на Община
Каспичан,относно отмяна на Решение № 309 по Протокол № 21 от 24.11.2016г. за и
вземане на ново решение за - Издаване на Запис на заповед от община Каспичан в
полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаваща авансово плащане по Споразумение № РД50150 от 21.10.2016г. за изпълнение на стратегия за водено от общностите местно
развитие по мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за
развитие на селските райони за периода 2014–2020г. за Проект № 19-19-2-0112/31.05.2016г., сключен между Сдружение „Местна инициативна група Нови пазарКаспичан” и Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони 20142020г.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Колеги, имаме постъпило
предложение, което беше разгледано и от трите комисии, а именно Предложение №
208 /26.06.2017г. от Милена Николова Недева – Кмет на Община Каспичан,относно
отмяна на Решение № 309 по Протокол № 21 от 24.11.2016г. за и вземане на ново
решение за - Издаване на Запис на заповед от община Каспичан в полза на ДФ
„Земеделие”, обезпечаваща авансово плащане по Споразумение № РД50-150 от
21.10.2016г. за изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие по
мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на
селските райони за периода 2014–2020г. за Проект № 19-19-2-01-12/31.05.2016г.,
сключен между Сдружение „Местна инициативна група Нови пазар-Каспичан” и
Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г., което
предлагам да бъде включено в Дневния ред като т.5.16. Имаме и още една промяна по
дневния ред г-жа Недева – Кмет на Община Каспичан оттегля Предложение с вх.№ 197
от 19.06.2017г. т.5.8, относно приемане на решение за продажба на земеделска земя.
Колеги, предлагам да гласуваме Дневния ред с предложените промени“.
Предложения от Председателя дневен ред бе приет от присъстващите 11
общински съветника с 11 гласа „ЗА“,без „ПРОТИВ“ и без „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“.
ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ПРИЕМАНЕ НА ОТЧЕТА ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СРЕДСТВА
НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ НА ОБЩИНА КАСПИЧАН КЪМ 31.12.2016г.
Отношение взеха:
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Колеги, преминаваме към точка
1 от дневния ред Докладна записка с вх. № 196 от 19.06.2017 година, относно приемане
на Отчета за касово изпълнение на бюджета и средства на Европейския съюз на
Община Каспичан към 31.12.2016г. И трите комисии се запознаха с внесеното
предложение, да чуем тяхното становище! Г-н Николов, имате думата!’’
Николай Николов – Председател на Икономическата комисия – „Икономическата
комисия с 3 гласа „ЗА“ приема Отчета за касово изпълнение на бюджета и средства на
Европейския съюз на Община Каспичан към 31.12.2016г. На комисията двама от
членовете отсъстваха, затова имаме три гласа. ’’
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Драганка Йорданова – Председател на комисията по ТСУ – „Комисията по ТСУ с 3
гласа „ЗА“ приема Отчета за касово изпълнение на бюджета и средства на
Европейския съюз на Община Каспичан към 31.12.2016г. ’’
Боряна Бойчева – Председател на Социалната комисия – „Социалната комисия с 5
гласа „ЗА“ също приема Отчета за касово изпълнение на бюджета и средства на
Европейския съюз на Община Каспичан към 31.12.2016г. ’’
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „ Колеги,искам да направя само
едно допълнение към проекта на решение след чл.21,ал.1,т.6, да се допише
нормативния акт ЗМСМА!Ако няма други предложения, мнения и коментари по
предложението 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“
Николай Борисов Николов –„ ЗА“
Пламен Георгиев Павлов – „ЗА“
Радослав Георгиев Бакалов – „ЗА“
На основание чл.21,ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация от общо гласували 11 съветника с 11 гласа „ЗА“ без „ПРОТИВ“ и
без „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Общински съвет - Каспичан прие следното:
РЕШЕНИЕ № 403
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 140, ал.5 от Закона за
публичните финанси и чл.44 от Наредбата за условията и реда за съставяне на
бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години и за
съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение, отчитане и контрол на
бюджета на Община Каспичан, след проведено публично обсъждане, Общински
съвет – Каспичан
1. Приема отчета за касовото изпълнение на бюджета на Община Каспичан
към 31.12.2016 година, както следва:
1.1. По приходите в размер на 5 297 791 лв. съгласно (Приложение № 1), в т.ч.:

1.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 3 285
460 лв., в т.ч.:
1.1.1.1.
1.1.1.2.

Собствени приходи в размер на 7 979 лв.
Обща субсидия за делегирани от държавата дейности в размер на
3 142 632 лв.
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1.1.1.3.
1.1.1.4.

Субвенции –
Трансфери -

87 726 лв.
157 907 лв.

1.1.1.5.
Вътрешен заем 67 лв.
1.1.1.6.
Чужди средства - 1 513 лв.
1.1.1.7.
Преходен остатък от 2015 година в размер на 118 664 лв.
1.1.1.8.
Наличност на 31.12.2016 г. (-) 231 028 лв.
съгласно (Приложение № 1)

1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 2 012 331 лв.
съгласно (Приложение № 1) в т.ч.:
1.1.2.1.
Данъчни приходи в размер на
443 034 лв.
1.1.2.2.
Неданъчни приходи в размер на 1 016 394 лв.
1.1.2.3.
Трансфери за местни дейности в размер на 835 489 лв., в т.ч.:
1.1.2.3.1. Обща изравнителна субсидия в размер на 602 100 лв.
1.1.2.3.2. Целева субсидия за капиталови разходи в местни
дейности в размер на 234 400 лева.
1.1.2.3.3. Възстановен тренсфер (-) 1 011
1.1.2.3.4. Получени трансфери в размер на (-) 39 356 лв.
(в т.ч. предоставените по Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за реда и начина
за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията
изисквани при депониране на отпадъците в размер на 63 504 лв.)
1.1.2.4.
Вътрешен заем (-) 54 519 лв.
1.1.2.5.
Погашение по дългосрочен заем (-) 78 804 лв.
1.1.2.6.
Преходен остатък от 2015 година в размер на 412 179 лв
1.1.2.7.
Наличност на 31.12.2016 г. (-) 522 088 лв.
2. По разходите в размер на 5 297 791 лв., разпределени по функции, дейности
и параграфи, съгласно ( Приложения № 2- 1 и 2-2)
2.1. За делегирани от държавата дейности в размер на 3 285 460 лв.,
(Приложение № 2-1 )

2.2. За дофинансиране на делегираните от държавата дейности в размер на
207 021 лв. (Приложения № 2-2)
2.3.За местни дейности в размер на 1805 310 лв. , съгл. (Приложение № 2-2)
3. Приема отчета за прихода и разхода на средствата от европейския съюз
(СЕС) :
3.1. По прихода 470 628 лв. съгл. (Приложение № 3):
3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.
3.1.4.
3.1.5.
3.1.6.
3.1.7.

Приходи от лихви
Трансфери от СЕС
Вътрешни трансфери
Временни безлихвени заеми
Чужди средства
Наличност на 01.01.2016 г.
Наличност към. 31.12.2015 г.

-

82 лв.
459 576 лв.
3 014 лв.
54 452 лв.
(-) 1 513 лв.
110 744 лв.
(-) 155 727 лв.

3.2. По разхода 470 628 лв. съгл. (Приложение № 3):

3.2.1. Заплати, възнаграждения и осигурителни вноски - 352 415 лв.
3.2.2. Веществена издръжка
- 50 613 лв.
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3.2.3. Държавни данъци и такси
3.2.4. Обезщетения и помощи по СО
3.2.5. Капиталови разходи

97 лв.
- 1 203 лв.
- 66 300 лв.

4. Приема отчет за капиталови разходи към 31.12.2016 г. на Община
Каспичан (поименен списък по обекти, видове разходи и източници на
финансиране) в размер на 387 630 лв., съгласно (Приложение № 4), като:
4.1. Разходи с източник на на целевата субсидия за капиталови разходи,

в размер на 234 400 лв., (Приложение № 4),
4.2. Разходи, финансирани с приходи от постъпления от продажба на

общински нефинансови активи и собствени средства 42 358 лв и от
преходен остатък 31 698 лв., съгласно (Приложение № 4)
4.3. Капиталовите разходи, финансирани със средства от други
бюджетни структури, средства на СЕС, средства от бюджетите
на второстепенни разпоредители прилагащи системата делегеран
бюджет и средства от целеви преходни остатъци в размер на 66 300
лв.
4.4. Капиталови разходи, финансирани със средства от ПУДООС в
размер на 12 874 лв.
5. Приложенията са част от решението на ОбС Каспичан.
ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТЧЕТ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ДЪЛГ НА ОБЩИНА КАСПИЧАН КЪМ
31.12.2016г.
Отношение взеха:
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Колеги, преминаваме към точка
2 от дневния ред ,Предложение с вх. № 199 от 20.06.2017 година, относно Отчет за
състоянието на общинския дълг на община Каспичан към 31.12.2016г. Давам думата на
Председателите на комисиите!“
Николай Николов – Председател на Икономическата комисия – „Икономическата
комисия с 3 гласа „ЗА“ приема Отчет за състоянието на общинския дълг на община
Каспичан към 31.12.2016г.
Драганка Йорданова – Председател на комисията по ТСУ – „Комисията по ТСУ с 3
гласа „ЗА“ приема Отчет за състоянието на общинския дълг на община Каспичан към
31.12.2016г.
Боряна Бойчева – Председател на Социалната комисия – „Социалната комисия с 5
гласа „ЗА“ също приема Отчет за състоянието на общинския дълг на община Каспичан
към 31.12.2016г.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „ Колеги,имате думата!Ако няма
предложения,мнения и коментари по внесеното предложение 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“
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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“
На основание чл.21,ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация от общо гласували 11 съветника с 11 гласа „ЗА“ без „ПРОТИВ“ и
без „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Общински съвет - Каспичан прие следното:
РЕШЕНИЕ № 404
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл. 9, ал. 3 от Закона за общинския дълг във връзка с чл. 27,
ал.5 от ЗМСМА, след проведено публично обсъждане, Общински съвет – Каспичан
Приема отчета за състоянието на общинския дълг на община Каспичан към
31.12.2016 г. по приложение № 1, неразделна част от решението.
ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
АКТУАЛИЗАЦИЯ НА РАЗЧЕТИТЕ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ И БЮДЖЕТ
2017г
Отношение взеха:
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Колеги, преминаваме към точка
3 от дневния ред, Предложение с вх. № 203 от 21.06.2017 година, относно
актуализация на разчетите за капиталови разходи и бюджет 2017г. Давам думата на
Председателите на комисиите!“
Николай Николов – Председател на Икономическата комисия – „Икономическата
комисия с 2 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ и 1 не участващ в гласуването не приема
актуализация на разчетите за капиталови разходи и бюджет 2017г.
Драганка Йорданова – Председател на комисията по ТСУ – „Комисията по ТСУ с 2
гласа „ЗА“ и 1 глас не участващ в гласуването приема актуализация на разчетите за
капиталови разходи и бюджет 2017г.
Боряна Бойчева – Председател на Социалната комисия – „Социалната комисия с 5
гласа „ЗА“ приема актуализация на разчетите за капиталови разходи и бюджет 2017г.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „ Колеги,имате думата!
Николай Николов – Председател на Икономическата комисия – „На нашата комисия
стана дебат по отношение на капиталовите разходи, най-вероятно кметовете с право
искат прехвърлянето на средства , но стана една практика, приемаме един бюджет и
след това на полугодието се налага да го променяме. Един покрив за едно кметство не е
по- малко важен от шадравана и облагородяване на населеното място. Специално за
село Златна нива преди години се похарчиха едни пари за ремонт на сегашната сграда
на кметството и сега пак отново ще се влагат средства за ремонт на сградата на
старото кметство.Може би разчета на капиталовите разходи не е правилен,залагат се
малки суми,които не са достатъчни и така не може да се реши проблема на което и да е
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кметство. Може например кметовете да подпишат споразумение тази година покрива
на едно кметство на следващата на друго“.
Милен Минчев – зам.кмет – „Промяната, която тук виждате, е за Народно читалище
„Пробуда“ гр.Каспичан и другата промяна е за поликлиниката“.
Николай Найденов – Кмет на с.Върбяне – „Аз съм записал в докладната защо искам
промяна, защото миналата година сумата беше 9 000лв. За 2017 година пари не бяха
преведени и те си останаха 9 000лв.,прехвърлени от 2016г., точно затова съм записал
ремонт на покрива на сграда на кметство общинска собственост. Предвиден е ремонт
на покрива на читалището, което от 80 – те години не е ремонтирано.Искам този
остатък от 20 000 лв., за да започна ремонт на читалището и 4000 .00 лв да се
пренасочат за да довърша покрива на кметството“.
Веселин Тодоров – Кмет на с.Кюлевча – „Миналата година бях заложил ремонт на
покрива на кметството, но тези 10 000лв. нямаше да стигнат до никъде, тази година
имаме 160 години от изграждането на църквата и се наложи да правим ремонт. Парите
няма да стигнат за ремонт на кметството и затова искам да облагородя централната
част на селото“.
Румен Чавдаров – Кмет на с.Златна нива – „Жителите на село Златна нива искат да се
направи ремонт на кметството, защото сегашната сграда е на два етажа и се налага
възрастни хора да се качват до втория етаж. Също така няма обособен лекарски
кабинет. Смятам тази година да направя ремонт със собствени средства и от
капиталовата програма.Сегашната сграда може да се превърне в младежки клуб“.
Борислав Йорданов – съветник – „Смятам, че г-н Николов е прав, за това което казва!
Ами след две години, ако дойде друг кмет и каже, че тук не е добре? Какво ще правим
пак ремонт ли? Има логика във вашето искане, но трябва да е ясно какво се случва с
другата сграда?.“
Пламен Павлов – съветник – „Предлагам да гласуваме по отделно за всяко населено
място по точки.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Колеги, постъпи предложение
за гласуване по отделно за всяко населено място! Моля, който е съгласен да гласува!.“
От общо гласували 11 съветника с 11 гласа „ЗА“ без „ПРОТИВ“ и без
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Общински съвет - Каспичан прие да се гласува промяната в
капиталовата програма за всяко населено място по отделно.
Николай Николов – Председател на Икономическата комисия – „Проблема според мен
е точно при тримата кмета“.
Инж. Славей Славов – Директор „СА“ – „ Разбирам, че проблема е в село Златна нива,
но ако вземем да прехвърляме средства искам да ви кажа, че всичко е обвързано.
Средствата ,които остават от с.Златна нива отиват в друг обект ,читалището в
гр.Каспичан. Ако не се гласува Златна нива отпада и читалището в град Каспичан“.
Пламен Павлов – съветник – „Оттеглям си предложението!“.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Колеги, други изказвания и
мнения по предложението? 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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Магдалена Боянова Боева – Тодорова – „ЗА“
Марияна Красенова Антонова – „ЗА“
Николай Борисов Николов –„ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“
Пламен Георгиев Павлов – „ЗА“
Радослав Георгиев Бакалов – „ЗА“
На основание чл.21,ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация от общо гласували 11 съветника с 8 гласа „ЗА“ без „ПРОТИВ“ и 3
гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Общински съвет - Каспичан прие следното:
РЕШЕНИЕ № 405
На основание чл. 21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.124, ал.3 и чл.127, 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:
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 2017г. (Приложение № 1).
2.
Извършва промени по бюджет 2017г., както следва:
РАЗХОДИ МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

ПАРАГРАФ

УСИЛВА

НАМАЛЯВА

Дейност 122 – Общинска администрация
Основен ремонт (основен ремонт покрив км.
с.Върбяне)от Централен бюджет
Основен ремонт (основен ремонт покрив км.
с.Кюлевча)от Централен бюджет
Основен ремонт (Основен ремонт общинска
сграда бивше кметство с.Златна нива) от
Централен бюджет и приходи от § 40-00
Придобиване на други НДА (Проекти)

51-00

4000

51-00

51-00

-10000

17000

53-09

-5000

Дейност 524 – Домашен социален патронаж
Основен ремонт

51-00

5000

52-06

10000

Дейност 619 – БКС
Инфраструктурни обекти (Благоустрояване
централна частта на с.Кюлевча и изграждане
на фонтан) ЦБ
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Дейност 738 – Читалища
Основен ремонт (НЧ гр.Каспичан)

51-00

28000

Основен ремонт (НЧ с.Марково)
Основен ремонт (НЧ с.Златна нива)

51-00
51-00

-14 000
-31 000

Основен ремонт (НЧ с.Върбяне)
51-00
64 000

-4 000
-64 000

3. Допуска предварително изпълнение на решението по чл.60, ал.1 от АПК.

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
КАСПИЧАН ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ БРОЯ НА ТАКСИМЕТРОВИТЕ АВТОМОБИЛИ
РАБОТЕЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАСПИЧАН И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА
МИНИМАЛНИ И МАКСИМАЛНИ ЦЕНИ ЗА ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ
НА ЕДИН КИЛОМЕТЪР ПРОБЕГ ПО ТАРИФА, ВАЛИДНА ЗА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНАТА
Отношение взеха:
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Колеги, преминаваме към точка
4 от дневния ред , Предложение с вх. № 205 от 23.06.2017 година, относно
предложение за вземане на Решение от Общински съвет Каспичан за определяне броя
на таксиметровите автомобили работещи на територията на община Каспичан и
определяне на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници на
един километър пробег по тарифа, валидна за територията на общината. Към
заседанието се присъедини и г-жа Ненова и вече сме 12 съветника.В правомощията на
Общински съвет е да вземе такова решение ,независимо дали има или не регистрирани
таксиметрови автомобили на територията на община Каспичан Г-н Николов,моля да
чуем становището на икономическа комисия !“
Николай Николов – Председател на Икономическата комисия – „Икономическата
комисия с 2 гласа „ЗА“ и 2 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ не приема предложението за
вземане на Решение от Общински съвет Каспичан за определяне броя на
таксиметровите автомобили работещи на територията на община Каспичан и
определяне на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници на
един километър пробег по тарифа, валидна за територията на общината.
Драганка Йорданова – Председател на комисията по ТСУ – „Комисията по ТСУ с 3
гласа „ЗА“ приема предложението за вземане на Решение от Общински съвет
Каспичан за определяне броя на таксиметровите автомобили работещи на територията
на община Каспичан и определяне на минимални и максимални цени за таксиметров
превоз на пътници на един километър пробег по тарифа, валидна за територията на
общината.
Боряна Бойчева – Председател на Социалната комисия – „И Социалната комисия с 5
гласа „ЗА“ приема предложението за вземане на Решение от Общински съвет Каспичан
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за определяне броя на таксиметровите автомобили работещи на територията на община
Каспичан и определяне на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на
пътници на един километър пробег по тарифа, валидна за територията на общината.
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.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация от общо гласували 12 съветника с 9 гласа „ЗА“ без
„ПРОТИВ“ и 3 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Общински съвет - Каспичан прие
следното:
РЕШЕНИЕ № 406
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.24а, ал.10 и ал.11 от
Закона за автомобилните превози и чл.24, ал.4 от Наредба № 34 от 6 декември 1999г.
за таксиметров превоз на пътници, Общински съвет Каспичан:
1.Определя до 10 /десет/ броя таксиметрови автомобили, работещи на
територията на община Каспичан.
2. Определя минимални цени за таксиметров превоз на пътници на
територията на община Каспичан в размер на 0,70лв. /км. дневна тарифа и 0,80лв./
км. нощна тарифа.
3.Определя максимални цени за таксиметров превоз на пътници на
територията на община Каспичан в размер на 1,40лв./км. дневна тарифа и 1,60лв./км.
нощна тарифа.
ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ТЕКУЩИ ДОКЛАДНИ
ПО ТОЧКА 5.1. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА РАЗПОРЕЖДАНЕ И ОДОБРЯВАНЕ НА ПАЗАРНА
ЦЕНА ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ – ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ НА
ОБЩИНА КАСПИЧАН, ПРЕДСТАВЛЯВАЩ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ С
ИДЕНТИФИКАТОР 36587.505.259 ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА ГРАД
КАСПИЧАН, ЗА КОИТО Е ОТРЕДЕН УПИ VIII – ОБЩ. ОТ КВАРТАЛ 3 ПО ПЛАНА ЗА
РЕГУЛАЦИЯ НА КВАРТАЛ КАЛУГЕРИЦА, ГРАД КАСПИЧАН
Отношение взеха:
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Колеги, преминаваме към точка
5.1 от дневния ред, Предложение с вх. № 182 от 16.06.2017 година, относно приемане
на решение за разпореждане и одобряване на пазарна цена за продажба на недвижим
имот – частна собственост на община Каспичан, представляващ поземлени имоти с
идентификатор 36587.505.259 по кадастралната карта на град Каспичан, за които е
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отреден УПИ VIII – общ. от квартал 3 по плана за регулация на квартал Калугерица,
град Каспичан. Да чуем становището на комисиите!Г-н Николов,моля!“.
Николай Николов – Председател на Икономическата комисия – „Икономическата
комисия с 4 гласа „ЗА“ приема решение за разпореждане и одобряване на пазарна цена
за продажба на недвижим имот – частна собственост на община Каспичан,
представляващ поземлени имоти с идентификатор 36587.505.259 по кадастралната
карта на град Каспичан, за които е отреден УПИ VIII – общ. от квартал 3 по плана за
регулация на квартал Калугерица, град Каспичан.
Драганка Йорданова – Председател на комисията по ТСУ – „Комисията по ТСУ с 3
гласа „ЗА“ приема решение за разпореждане и одобряване на пазарна цена за продажба
на недвижим имот – частна собственост на община Каспичан, представляващ
поземлени имоти с идентификатор 36587.505.259 по кадастралната карта на град
Каспичан, за които е отреден УПИ VIII – общ. от квартал 3 по плана за регулация на
квартал Калугерица, град Каспичан.
Боряна Бойчева – Председател на Социалната комисия – „Социалната комисия с 5
гласа „ЗА“ също приема решение за разпореждане и одобряване на пазарна цена за
продажба на недвижим имот – частна собственост на община Каспичан, представляващ
поземлени имоти с идентификатор 36587.505.259 по кадастралната карта на град
Каспичан, за които е отреден УПИ VIII – общ. от квартал 3 по плана за регулация на
квартал Калугерица, град Каспичан.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „ Колеги,имате думата!Ако няма
предложения,мнения и коментари по докладната 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“
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:
РЕШЕНИЕ № 407
1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с чл. 35, ал. 1 от Закона за
общинската собственост и чл. 29, ал. 4 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет ПРИЕМА
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РЕШЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА чрез провеждане на публичен търг, с явно надаване
на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ:
 Празно дворно място с площ от 1597.00 квадратни метра, поземлен
имот с идентификатор 36587.505.259 по кадастралната карта на град
Каспичан, за което е отреден УПИ VIII-общ. от квартал 3 по плана за
регулация на квартал Калугерица, град Каспичан, актувано с Акт за частна
общинска собственост № 1887/23.05.2017 година.
2. На основание чл. 30, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество, Общинска съвет-Каспичан приема
началната тръжна цена, определена от лицензиран оценител в размер на 9 900.00
(девет хиляди и деветстотин) лева или по 6.20 лева за един квадратен метър, без
включен ДДС.
3. На основание чл. 29, ал. 4 от Наредбата, Общински съвет Каспичан възлага на
Кмета на Общината организирането на процедурите, свързани с провеждането
на търга за продажба на имота, както и осъществяването на всички действия,
необходими за правилното и законосъобразно извършване на разпоредителната
сделка.
ПО ТОЧКА 5.2. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА РАЗПОРЕЖДАНЕ И ОДОБРЯВАНЕ НА ПАЗАРНА
ЦЕНА ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ – ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ НА
ОБЩИНА КАСПИЧАН, ПРЕДСТАВЛЯВАЩ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР
36587.505.261 ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА ГРАД КАСПИЧАН, ЗА КОИТО Е
ОТРЕДЕН УПИ XV – ОБЩ. ОТ КВАРТАЛ 3 ПО ПЛАНА ЗА РЕГУЛАЦИЯ НА КВАРТАЛ
КАЛУГЕРИЦА, ГРАД КАСПИЧАН
Отношение взеха:
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Колеги, преминаваме към
точка5.2 от дневния ред Предложение с вх. № 183 от 16.06.2017 година, относно
приемане на решение за разпореждане и одобряване на пазарна цена за продажба на
недвижим имот – частна собственост на община Каспичан, представляващ поземлен
имот с идентификатор 36587.505.261 по кадастралната карта на град Каспичан, за които
е отреден УПИ XV – общ. от квартал 3 по плана за регулация на квартал Калугерица,
град Каспичан. Г-н Николов, имате думата!“.
Николай Николов – Председател на Икономическата комисия – „Икономическата
комисия с 4 гласа „ЗА“ приема решение за разпореждане и одобряване на пазарна цена
за продажба на недвижим имот – частна собственост на община Каспичан,
представляващ поземлен имот с идентификатор 36587.505.261 по кадастралната карта
на град Каспичан, за които е отреден УПИ XV – общ. от квартал 3 по плана за
регулация на квартал Калугерица, град Каспичан.
Драганка Йорданова – Председател на комисията по ТСУ – „Комисията по ТСУ с 3
гласа „ЗА“ приема решение за разпореждане и одобряване на пазарна цена за продажба
на недвижим имот – частна собственост на община Каспичан, представляващ поземлен
имот с идентификатор 36587.505.261 по кадастралната карта на град Каспичан, за които
е отреден УПИ XV – общ. от квартал 3 по плана за регулация на квартал Калугерица,
град Каспичан.
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Боряна Бойчева – Председател на Социалната комисия – „Социалната комисия с 5
гласа „ЗА“ също решение за разпореждане и одобряване на пазарна цена за продажба
на недвижим имот – частна собственост на община Каспичан, представляващ поземлен
имот с идентификатор 36587.505.261 по кадастралната карта на град Каспичан, за които
е отреден УПИ XV – общ. от квартал 3 по плана за регулация на квартал Калугерица,
град Каспичан.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „ Колеги,имате думата!Ако няма
предложения,мнения и коментари по докладната 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“
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:
РЕШЕНИЕ № 408
1.На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с чл. 35, ал. 1 от Закона за
общинската собственост и чл. 29, ал. 4 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет ПРИЕМА
РЕШЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА чрез провеждане на публичен търг, с явно надаване на
недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ:
 Празно дворно място с площ от 1430.00 квадратни метра, поземлен
имот с идентификатор 36587.505.261 по кадастралната карта на град
Каспичан, за което е отреден УПИ ХV-общ. от квартал 3 по плана за
регулация на квартал Калугерица, град Каспичан, актувано с Акт за частна
общинска собственост № 1889/23.05.2017 година.
2.На основание чл. 30, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество, Общинска съвет-Каспичан приема началната
тръжна цена, определена от лицензиран оценител в размер на 8 870.00 (осем хиляди
осемстотин и седемдесет) лева или по 6.20 лева за един квадратен метър, без
включен ДДС.
3.На основание чл. 29, ал. 4 от Наредбата, Общински съвет Каспичан възлага на
Кмета на Общината организирането на процедурите, свързани с провеждането на
търга за продажба на имота, както и осъществяването на всички действия,
14

необходими за правилното и законосъобразно извършване на разпоредителната
сделка.
ПО ТОЧКА 5.3. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА РАЗПОРЕЖДАНЕ И ОДОБРЯВАНЕ НА ПАЗАРНА
ЦЕНА ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ – ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ НА
ОБЩИНА КАСПИЧАН, ПРЕДСТАВЛЯВАЩ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР
36587.505.260 ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА ГРАД КАСПИЧАН, ЗА КОИТО Е
ОТРЕДЕН УПИ XIV– ОБЩ. ОТ КВАРТАЛ 3 ПО ПЛАНА ЗА РЕГУЛАЦИЯ НА КВАРТАЛ
КАЛУГЕРИЦА, ГРАД КАСПИЧАН
Отношение взеха:
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Колеги, преминаваме към
точка5.3 от дневния ред Предложение с вх. № 184 от 16.06.2017 година, относно
приемане на решение за разпореждане и одобряване на пазарна цена за продажба на
недвижим имот – частна собственост на община Каспичан, представляващ поземлен
имот с идентификатор 36587.505.260 по кадастралната карта на град Каспичан, за които
е отреден УПИ XIV– общ. от квартал 3 по плана за регулация на квартал Калугерица,
град Каспичан.Докладната е идентична с предните две. Давам думата на
председателите на комисиите!“
Николай Николов – Председател на Икономическата комисия – „Икономическата
комисия с 4 гласа „ЗА“ приема решение за разпореждане и одобряване на пазарна цена
за продажба на недвижим имот – частна собственост на община Каспичан,
представляващ поземлен имот с идентификатор 36587.505.260 по кадастралната карта
на град Каспичан, за които е отреден УПИ XIV– общ. от квартал 3 по плана за
регулация на квартал Калугерица, град Каспичан.
Драганка Йорданова – Председател на комисията по ТСУ – „Комисията по ТСУ с 2
гласа „ЗА“ 1 отсъства по време на гласуването приема решение за разпореждане и
одобряване на пазарна цена за продажба на недвижим имот – частна собственост на
община Каспичан, представляващ поземлен имот с идентификатор 36587.505.260 по
кадастралната карта на град Каспичан, за които е отреден УПИ XIV– общ. от квартал 3
по плана за регулация на квартал Калугерица, град Каспичан.
Боряна Бойчева – Председател на Социалната комисия – „Социалната комисия с 5
гласа „ЗА“ също приема решение за разпореждане и одобряване на пазарна цена за
продажба на недвижим имот – частна собственост на община Каспичан, представляващ
поземлен имот с идентификатор 36587.505.260 по кадастралната карта на град
Каспичан, за които е отреден УПИ XIV– общ. от квартал 3 по плана за регулация на
квартал Калугерица, град Каспичан.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „ Колеги,имате думата!Ако няма
предложения,мнения и коментари по докладната 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“
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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:
РЕШЕНИЕ № 409
1.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с чл. 35, ал. 1 от
Закона за общинската собственост и чл. 29, ал. 4 от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет
ПРИЕМА РЕШЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА чрез провеждане на публичен търг, с явно
надаване на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ:
 Празно дворно място с площ от 1512.00 квадратни метра, поземлен
имот с идентификатор 36587.505.260 по кадастралната карта на град
Каспичан, за което е отреден УПИ ХIV-общ. от квартал 3 по плана за
регулация на квартал Калугерица, град Каспичан, актувано с Акт за частна
общинска собственост № 1888/23.05.2017 година.
2. На основание чл. 30, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество, Общинска съвет-Каспичан приема
началната тръжна цена, определена от лицензиран оценител в размер на 9 380.00
(девет хиляди триста и осемдесет) лева или по 6.20 лева за един квадратен метър, без
включен ДДС.
3. На основание чл. 29, ал. 4 от Наредбата, Общински съвет Каспичан
възлага на Кмета на Общината организирането на процедурите, свързани с
провеждането на търга за продажба на имота, както и осъществяването на всички
действия, необходими за правилното и законосъобразно извършване на
разпоредителната сделка.
ПО ТОЧКА 5.4. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЧАСТ ОТ ИМОТ –
ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.14, АЛ.7 ОТ
ЗАКОНА ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ
Отношение взеха:
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Колеги, преминаваме към
точка5.4 от дневния ред Предложение с вх. № 185 от 16.06.2017 година, относно
приемане на решение за отдаване под наем на част от имот – публична общинска
собственост, на основание чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост. Давам
думата на председателите на комисиите!“
Николай Николов – Председател на Икономическата комисия – „Икономическата
комисия с 4 гласа „ЗА“ приема решение за отдаване под наем на част от имот –
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публична общинска собственост, на основание чл.14, ал.7 от Закона за общинската
собственост.
Драганка Йорданова – Председател на комисията по ТСУ – „Комисията по ТСУ с 2
гласа „ЗА“ 1 не присъства по време на гласуването приема решение за отдаване под
наем на част от имот – публична общинска собственост, на основание чл.14, ал.7 от
Закона за общинската собственост.
Боряна Бойчева – Председател на Социалната комисия – „Социалната комисия с 5
гласа „ЗА“ също приема решение за отдаване под наем на част от имот – публична
общинска собственост, на основание чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „ Колеги,имате думата!Ако няма
предложения,мнения и коментари по докладната 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 – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“
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 11 гласа „ЗА“ без „ПРОТИВ“ и 1
глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Общински съвет - Каспичан прие следното:
РЕШЕНИЕ № 410
1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 от Закона за
общинската собственост Общински съвет - Каспичан приема решение за отдаване
под наем на помещение с площ от 2.00 квадратни метра, разположено в сграда с
идентификатор 36587.502.571 по кадастралната карта, с административен адрес:
гр. Каспичан, ул. „Мадарски конник” № 91, актувана с Акт за публична общинска
собственост № 24 / 23.07.1997 година.
2. Отдаването под наем да се извърши чрез 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 първа зона в размер на 3.00 лева без ДДС за 1 квадратен метър
или 6.00 лева за цялата площ на помещението, с предназначение за „офис и
канцелария”.
3.Общински съвет – Каспичан определя срока на сключения договор на 5 (пет)
години, считано от датата на подписването му.
ПО ТОЧКА 5.5. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
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ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБЩИНСКИ ИМОТ ЗА
БЕЗВЪЗМЕЗДНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.12, АЛ.3 ОТ ЗАКОНА ЗА
ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ
Отношение взеха:
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Колеги, преминаваме към точка
5.5 от дневния ред Предложение с вх. № 186 от 16.06.2017 година, относно приемане на
решение за предоставяне на общински имот за безвъзмездно управление на основание
чл.12, ал.3 от Закона за общинската собственост.Отнася се за подновяване на срока на
договор за ползваните помещения от Дирекция „Социално подпомагане“ гр.Нови пазар
,ИРМ Каспичан. Давам думата на председателите на комисиите!“
Николай Николов – Председател на Икономическата комисия – „Икономическата
комисия с 4 гласа „ЗА“ приема предоставяне на общински имот за безвъзмездно
управление на основание чл.12, ал.3 от Закона за общинската собственост.
Драганка Йорданова – Председател на комисията по ТСУ – „Комисията по ТСУ с 2
гласа „ЗА“ 1 отсъства по време на гласуването приема предоставяне на общински имот
за безвъзмездно управление на основание чл.12, ал.3 от Закона за общинската
собственост.
Боряна Бойчева – Председател на Социалната комисия – „Социалната комисия с 5
гласа „ЗА“ също приема предоставяне на общински имот за безвъзмездно управление
на основание чл.12, ал.3 от Закона за общинската собственост.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „ Колеги,имате думата!Ако няма
предложения,мнения и коментари по докладната 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“
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:
РЕШЕНИЕ № 411
1. На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 12, ал. 3 от Закона за
общинската собственост, чл. 10, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество във връзка с § 35 ПЗР към ЗИД на
Закона за социалното подпомагане, Общински съвет - Каспичан приема решение за
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предоставяне безвъзмездно за управление на Дирекция „Социално подпомагане” гр.
Нови пазар - териториалната структура на Агенцията за социално подпомагане на
част от сграда с идентификатор 36587.502.281.9 по кадастралната карта с
административен адрес: град Каспичан, ул. «Мадарски конник» № 40, актувана с Акт
за публична общинска собственост №145 / 02.06.1999 година, вписан под №102, том
ХІІІ,дело 2627 от 29.08. 2005 година в Служба по вписванията гр.Нови пазар,
представляваща следните помещения на втория етаж:






Помещение – приемна с площ от 7.50 кв.м.;
Канцелария с площ от 36.00 кв.м.;
Канцелария с площ от 10.50 кв.м.
Канцелария с площ от 18.00 кв.м.
Канцелария с площ от 18.00 кв.м.

или обща площ от 90 кв.м. за нуждите на изнесено работно място в град
Каспичан.
2.Договорът за безвъзмездно управление да се сключи от Кмета на общината
за срок от 5 (пет) години, считано от датата на подписването му.
ПО ТОЧКА 5.6. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ОПЕРАТОР НА ЯЗОВИРНАТА СТЕНА
ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА СТОПАНИСВАНЕТО, ПОДДРЪЖКАТА И ЕКСПЛОАТАЦИЯТА НА
ЯЗОВИР СЕЛО КОСОВО ЧРЕЗ ПРЕДОСТАВЯНЕТО МУ ПОД НАЕМ
Отношение взеха:
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Колеги, преминаваме към точка
5.6 от дневния ред Предложение с вх. № 189 от 16.06.2017 година, относно откриване
на процедура за избор на оператор на язовирната стена за възлагане на стопанисването,
поддръжката и експлоатацията на язовир село Косово чрез предоставянето му под наем.
Давам думата на председателите на комисиите!“
Николай Николов – Председател на Икономическата комисия – „Икономическата
комисия с 4 гласа „ЗА“ приема откриване на процедура за избор на оператор на
язовирната стена за възлагане на стопанисването, поддръжката и експлоатацията на
язовир село Косово чрез предоставянето му под наем с направените допълнения на
комисия.
Драганка Йорданова – Председател на комисията по ТСУ – „Комисията по ТСУ с 3
гласа „ЗА“ приема откриване на процедура за избор на оператор на язовирната стена за
възлагане на стопанисването, поддръжката и експлоатацията на язовир село Косово
чрез предоставянето му под наем с направените допълнения.
Боряна Бойчева – Председател на Социалната комисия – „Социалната комисия с 5
гласа „ЗА“ също приема откриване на процедура за избор на оператор на язовирната
стена за възлагане на стопанисването, поддръжката и експлоатацията на язовир село
Косово чрез предоставянето му под наем.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „ Колеги,имате думата! Ако няма
желаещи за изказвания , преминаваме в режим на поименно гласуване,като предлагам
допълнение и изменение в първите три точки на решението за по-пълна
редакция.Първа точка- На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с §12,
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ал.2 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (обн. – ДВ
бр. 103 от 2013 г., изм. и доп. ДВ, бр. 58 от 2015г.) текста след основанията се запазва.
Втора точка-На основание чл.14,ал.7 от Закона за общинската собственост, във връзка
с чл.11,ал.1 от Наредбата за реда за придобиване,управление и разпореждане с
общинско имущество Общински съвет Каспичан взема решение и следващия текст се
запазва.
Трета точка-На основание чл.14,ал.8 от ЗОС и следващия текст се запазва.
Ако няма предложения,мнения и коментари по предложението предлагам да преминем
към поименно гласуване на проекта на решение с направените промени в редакцията“.
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:
РЕШЕНИЕ № 412
1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с §12, ал.2 от ПЗР на
Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (обн. – ДВ бр. 103 от
2013 г., изм. и доп. ДВ, бр. 58 от 2015г.), Общински съвет-Каспичан приема
решение за откриване на процедура за избор на оператор на язовирна стена
за възлагане на стопанисването, поддръжката и експлоатацията на язовир
село Косово, ЕКАТТЕ 38804, с площ от 89.286 декара, представляващ поземлен
имот № 000238 по картата за възстановена собственост, чрез
предоставянето му под наем.
2. На основание чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, във връзка с
чл.11, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване,управление и разпореждане с
общинско имущество Общински съвет – Каспичан взема решение свободен
имот - публична общинска собственост, представляващ язовир село Косово,
актуван с Акт за публична общинска собственост №251/14.02.2000 година,
вписан под №178, том ХІV, дело 2916/21.09.2005 година в Служба по
вписванията, да бъде предоставен по договор за наем за стопанисване,
поддръжка и експлоатация чрез провеждане на публичен търг, с явно
наддаване, за срок от 10 години.
3. На основание чл.14, ал.8 от ЗОС Общински съвет – Каспичан одобрява
предложената от лицензиран оценител първоначална тръжна цена в размер на
1320.00 (хиляда триста и двадесет лева) без ДДС за една година.
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4. Общински съвет - Каспичан възлага на Кмета на Общината да сключи договор
за наем след провеждане на публичен търг по реда на Наредбата за
организиране и провеждане на търгове и конкурси за разпореждане и отдаване
под наем на общинско имущество.
5. Общински съвет-Каспичан задължава Кмета на Общината в договора за наем
да бъдат вменени задължения на наемателя за осъществяване на техническа и
безопасна експлоатация на язовирната стена и съоръженията, предписани от
оператора на язовирната стена „ТДП КОНТРОЛ“ ЕООД град София.
ПО ТОЧКА 5.7. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ПРОМЯНА НА ПОДРОБНИЯ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ В
ОБХВАТ УПИ I – „КООПЕРАТИВЕН ПАЗАР“ ОТ КВАРТАЛ 10 ПО ПЛАНА НА ГРАД
КАСПИЧАН
Отношение взеха:
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Колеги, преминаваме към точка
5.7 от дневния ред Предложение с вх. № 190 от 16.06.2017 година, относно промяна на
Подробния устройствен план – План за регулация в обхват УПИ I – „Кооперативен
пазар“ от квартал 10 по плана на град Каспичан. Докладната беше обстойно обсъдена
на заседанията на комисиите с подробни разяснения от г-жа Тактакова. Да чуем
становището на комисиите!“.
Николай Николов – Председател на Икономическата комисия – „Икономическата
комисия с 4 гласа „ЗА“ приема промяна на Подробния устройствен план – План за
регулация в обхват УПИ I – „Кооперативен пазар“ от квартал 10 по плана на град
Каспичан.
Драганка Йорданова – Председател на комисията по ТСУ – „Комисията по ТСУ с 3
гласа „ЗА“ приема промяна на Подробния устройствен план – План за регулация в
обхват УПИ I – „Кооперативен пазар“ от квартал 10 по плана на град Каспичан.
Боряна Бойчева – Председател на Социалната комисия – „И Социалната комисия с 5
гласа „ЗА“ приема промяна на Подробния устройствен план – План за регулация в
обхват УПИ I – „Кооперативен пазар“ от квартал 10 по плана на град Каспичан.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „ Колеги,имате думата!Ако няма
предложения,мнения и коментари по докладната 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“
Николай Борисов Николов –„ ЗА“
Пламен Георгиев Павлов – „ЗА“
Радослав Георгиев Бакалов – „ЗА“
Янка Христова Ненова – „ЗА“
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На основание чл.21,ал.1, т.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:
РЕШЕНИЕ № 413
1.На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.4, ал.1 от
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество, Общинския съвет-Каспичан приема решение да се извърши промяна на
подробния устройствен план, което да предвиди промяна на публична в частна
общинска собственост за част от УПИ І-„Кооперативен пазар“ от квартал 10 на
град Каспичан, актуван с Акт за публична общинска собственост №263/05.04.2000
година.
2.Общински съвет-Каспичан приема решение с изменението на ПУП-ПР да се
предвиди отреждане на новообразуваните поземлени имоти, както следва:
2.1. Урегулиран поземлен имот /УПИ/ І-„Кооперативен пазар“ с площ от 2357 кв.м.,
който да запази публичния си характер и за него да се състави Акт за публична
общинска собственост и
2.2. Урегулиран поземлен имот УПИ ІІІ-„Кооперативен пазар“ с площ 1761 кв.м. да се
актува като частна общинска собственост.

ПО ТОЧКА 5.9. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АСОЦИАЦИЯ ПО В И К
НА ОБОСОБЕНА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ „В И К – ШУМЕН“ ООД,
НАСРОЧЕНО ЗА 30.06.2017Г.
Отношение взеха:
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Колеги, преминаваме към точка
5.9 от дневния ред Предложение с вх. № 198 от 19.06.2017 година, относно извънредно
заседание на Общото събрание на Асоциация по В и К на обособена територия,
обслужвана от „В и К – Шумен“ ООД, насрочено за 30.06.2017г. Вчера на заседанието
на комисиите присъства инж.Марков,който внесе някои уточнения и отговори на
въпроси. Давам думата на председателите на комисиите!“.
Николай Николов – Председател на Икономическата комисия – „Икономическата
комисия гласува проекта на решението по точки с 2 гласа „ЗА“ и 1 глас „ВЪЗДЪРЖАЛ
СЕ“ по т.1, дава само пълномощия за присъствие , т.2 - 3 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ не
съгласува „Бизнес план за развитие на дейността на „ВиК – Шумен“ ООД, гр.Шумен, за
регулаторен период 2017 – 2021г. и по т.3 не допуска предварително изпълнение на
решението“.

Драганка Йорданова – Председател на комисията по ТСУ – „Комисията по ТСУ също
гласува проекта на решение по точки т.1 - с 2 гласа „ЗА“ и 1 глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“,
т.2 - 3 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ и т.3 - също 3 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ не съгласува
„Бизнес план за развитие на дейността на „ВиК – Шумен“ ООД, гр.Шумен, за регулаторен
период 2017 – 2021г. и не допуска предварително изпълнение на решението“.

Боряна Бойчева – Председател на Социалната комисия – „Социалната комисия с 2
гласа „ПРОТИВ“ и 3 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ не съгласува „Бизнес план за развитие на
дейността на „ВиК – Шумен“ ООД, ГР.Шумен, за регулаторен период 2017 – 2021г.“
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Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „ Колеги,имате думата!“.
Милена Недева – Кмет на Община Каспичан – „Според чл.198е от Закона за водите
представител в АВиК е кмета на общината , а общинския съвет определя заместник на
представителя. Вие сте запознати с проблемите, но виждате, че тази година се
извършват ремонти.В момента се подменя 60 метра водопровод на ул.“Македония“ и
връзките между ул.“Македония и ул.“А. Стамболийски“ и ул.“Райко Даскалов“.
Предстои подмяна на водопровода ,минаващ под жп линиите до подлеза.Общото
мнение е против увеличаването цената на водата, но за да се правят инвестиции този
план ще трябва да бъде приет. Аз мисля,че В и К може да направи инвестиции без да
се повишава цената на водата,като се търсят други механизми“.
Николай Николов – Председател на Икономическата комисия – „ Проблема с В и К е
бил проблем, който се дебатира от много години. Ясно е, че ако не се вдигне цената на
водата няма да постъпят средства, но не е в това въпроса, че водата ще стане 3.50лв.,
ние сега даваме по 35лв. за минерална вода. Отделно новата цена на водата е социално
непоносима за народа.Проблема е икономически ,социален и политически.В Шумен
върви подписка,подкрепена от около 4000 хиляди души и утре събрание няма да има.
Аз няма да подкрепя това нещо!“.
Боряна Бойчева – Председател на Социалната комисия – „Ние не получаваме услугата,
за която заплащаме!Кога ще мога да стигна до дома си без да заобикалям изровените
трапове от ВиК,които не са оградени със сигнализиращи ленти“.
Тонка Начева-Кмет на град Плиска- Искам да попитам кога ще се реши проблема с
водоподаването в град Плиска.В последните месеци има много чести аварии на
напорния водопровод и града остава без вода..
Николай Найденов-Кмет на с.Върбяне-Не може толкова години да не се правят никакви
инвестиции и Вик системата да се поддържа с техника,която може да се нарече „музеен
експонат“.От две години поставям въпроса за почистване на водоема,който не е
свързан с инвестиция.
Веселин Тодоров-Кмет на с.Кюлевча-От месеци съм сигнализирал за авария на моста в
с.Кюлевча,където видимо изтича вода,но не се предприемат мерки по отстраняването и.
Същевременно във високата част на селото водата не достига.
Аспарух Рангелов-Кмет на с.Каспичан-При отстраняване на аварии на ВиК селото е
осеяно с дупки и неравностти.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Предлагам, да гласуваме
проекта на решение по точки,каквото е становището и на комсисиите и след това
поименно целия проект!.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „ По т.1 за определяне на
заместник на представителя“.
От общо гласували 12 съветника с 9 гласа „ЗА“ , 2 гласа „ПРОТИВ“ и 1 глас
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Общински съвет – Каспичан, определя на заседанието
насрочено за 30.06.2017 г. на Асоциацията по ВиК 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.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „ По т.2 съгласува „Бизнес план“
От общо гласували 12 съветника без „ЗА“ без „ПРОТИВ“ и 12 гласа
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Общински съвет – Каспичан, не съгласува „Бизнес план за
развитие на дейността на „ВиК – Шумен“ ООД, ГР.Шумен, за регулаторен период 2017
– 2021г.“
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Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „ По т.3 допуска предварително
изпълнение на решението“.
От общо гласували 12 съветника без „ЗА“ 3 гласа „ПРОТИВ“ и 9 гласа
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Общински съвет – Каспичан, не допуска предварително
изпълнение на решението.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Колеги, сега предлагам
да гласуваме проекта на решение с направените промени в цялостен вид поименно-По
първа точка Общински съвет определя заместник на представителя.По втора точка не
съгласува Бизнес план за развитие на дейността на „ВиК – Шумен“ ООД, ГР.Шумен, за
регулаторен период 2017 – 2021г.“По трета точка Общински съвет Каспичан не допуска
предварително изпълнение на решението!
Анелия Руменова Ангелова - „ЗА“
Борислав Дочев Йорданов – „ПРОТИВ“
Боряна Андреева Бойчева – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“
Георги Димитров Георгиев – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“
Драганка Славкова Йорданова – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“
Зелиха Тургай Марем – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“
Магдалена Боянова Боева – Тодорова – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“
Марияна Красенова Антонова – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“
Николай Борисов Николов –„ ПРОТИВ“
Пламен Георгиев Павлов – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“
Радослав Георгиев Бакалов – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“
Янка Христова Ненова – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“
На основание чл.21,ал.1, т.15 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация от общо гласували 12 съветника с 1 глас „ЗА“ , 2 гласа
„ПРОТИВ“ и 9 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Общински съвет - Каспичан прие
следното:
РЕШЕНИЕ № 414
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 Правилник за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и
канализация, Общински съвет – Каспичан не приема проекта на решение.
Общинския съветник Борислав Йорданов напуска заседанието в 15.20ч. поради
възникнал служебен ангажимент.
ПО ТОЧКА 5.10. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
УЧРЕДЯВАНЕ ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ ВЪРХУ ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ – ОБЩИНСКА
СОБСТВЕНОСТ ПО РЕДА НА ЧЛ.23, АЛ.3 ОТ ЗАКОНА ЗА ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА
Отношение взеха:
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Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Колеги, преминаваме към точка
5.10 от дневния ред Предложение с вх. № 200 от 20.06.2017 година, относно учредяване
право на ползване върху земеделска земя – общинска собственост по реда на чл.23, ал.3
от Закона за вероизповеданията. Давам думата на председателите на комисиите!“.
Николай Николов – Председател на Икономическата комисия – „Икономическата
комисия с 4 гласа „ЗА“ приема учредяване с право на ползване върху земеделска земя
– общинска собственост по реда на чл.23, ал.3 от Закона за вероизповеданията.
Драганка Йорданова – Председател на комисията по ТСУ – „Комисията по ТСУ с 3
гласа „ЗА“ приема учредяване с право на ползване върху земеделска земя – общинска
собственост по реда на чл.23, ал.3 от Закона за вероизповеданията.
Боряна Бойчева – Председател на Социалната комисия – „Социалната комисия с 5
гласа „ЗА“ също приема учредяване с право на ползване върху земеделска земя –
общинска собственост по реда на чл.23, ал.3 от Закона за вероизповеданията.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „ Колеги,имате думата!Ако няма
предложения,мнения и коментари по докладната предлагам да преминем към
поименно гласуване на проекта на решение“.
Анелия Руменова Ангелова - „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 11 съветника с 11 гласа „ЗА“ без „ПРОТИВ“ и
без „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Общински съвет - Каспичан прие следното:
РЕШЕНИЕ № 415
1.На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА Общински съвет – Каспичан, във
връзка с чл.21, ал.3 от Закона за вероизповеданията, чл.34, ал.4, чл. 39, ал.5 от Закона
за общинската собственост, чл.38, ал.5, т.6 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – Каспичан
учредява безвъзмездно право на ползване в полза на Църковното настоятелство при
православен храм „Св.Пантелеймон и Св.Седмочисленици“ град Каспичан, вписано
в Регистъра на вероизповеданията към община Каспичан под № 1 / 26.02.2016 година,
представлявано от иконом Андрей Тошев Стефанов – Председател на ЦН, върху
следните земеделски земи, собственост на община Каспичан, в землището на село
Косово, ЕКАТТЕ 38804:


ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ с начин на трайно ползване „нива”, в землището на село
Косово, представляваща поземлен имот № 029046, с площ от 10.892 дка в
местността „Ръта”, шеста категория;
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ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ с начин на трайно ползване „нива”, в землището на село
Косово, представляваща поземлен имот № 029047, с площ от 5.666 дка в
местността „Ръта”, шеста категория;
ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ с начин на трайно ползване „нива”, в землището на село
Косово, представляваща поземлен имот № 029060, с площ от 1.885 дка в
местността „Ръта”, шеста категория;
ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ с начин на трайно ползване „нива”, в землището на село
Косово, представляваща поземлен имот № 014071, с площ от 18.000 дка в
местността „Люлеч”, трета категория;
ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ с начин на трайно ползване „нива”, в землището на село
Косово, представляваща поземлен имот № 023001, с площ от 12.037 дка в
местността „Бърдо мочура”, четвърта категория;

общо: 48.480 декара.
2.Общински съвет – Каспичан определя срок на правото на ползване от 10
/десет/ години, считан от датата на сключване на договора за учредяване право на
ползване.
3.Общински съвет – Каспичан предоставя правомощия на Кмета на Общината
да издаде заповед и да сключи договор за учредяване на право на ползване считано от
стопанската 2017/2018 година.
ПО ТОЧКА 5.11. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.7, АЛ.4, Т.3 ОТ НАРЕДБАТА ЗА
ПЕНСИИТЕ И ОСИГУРИТЕЛНИЯ СТАЖ ЗА ОТПУСКАНЕ НА ПЕРСОНАЛНИ
ПЕНСИИ НА ДЕЦАТА МЛАДЕН МИЛЕНОВ МЛАДЕНОВ, ИВАН АНЕЛИЕВ ИВАНОВ
И НАДЯ МИЛЕНОВА МЛАДЕНОВА ОТ С.КАСПИЧАН, УЛ. „КОКИЧЕ“ № 3
Отношение взеха:
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Колеги, преминаваме към точка
5.11 от дневния ред Предложение с вх. № 191 от 19.06.2017 година, относно вземане на
решение на основание чл.7, ал.4, т.3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж за
отпускане на персонални пенсии на децата Младен Миленов Младенов, Иван Анелиев
Иванов и Надя Миленова Младенова от с.Каспичан, ул. „Кокиче“ № 3. Давам думата на
Председателите на комисии!“.
Николай Николов – Председател на Икономическата комисия – „Икономическата
комисия с 4 гласа „ЗА“ приема решение за отпускане на персонални пенсии на децата
Младен Миленов Младенов, Иван Анелиев Иванов и Надя Миленова Младенова от
с.Каспичан, ул. „Кокиче“ № 3, като на нашата комисия възникна предложение да се
изготвят три отделни решения за всяко от децата.
Драганка Йорданова – Председател на комисията по ТСУ – „Комисията по ТСУ с 3
гласа „ЗА“ приема решение за отпускане на персонални пенсии на децата Младен
Миленов Младенов, Иван Анелиев Иванов и Надя Миленова Младенова от с.Каспичан,
ул. „Кокиче“ № 3.
Боряна Бойчева – Председател на Социалната комисия – „Социалната комисия с 5
гласа „ЗА“ също приема решение за отпускане на персонални пенсии на децата
Младен Миленов Младенов, Иван Анелиев Иванов и Надя Миленова Младенова от
с.Каспичан, ул. „Кокиче“ № 3.Като на нашата комисия по време на обсъждането
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възникна предложение в проекта на решение да се допълни чл.7, ал.2, т.1 от Наредбата
за пенсиите и осигурителния стаж и да се изпишат адресите на децата в решението.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „ Колеги,имате думата!Ако няма
други предложения,мнения и коментари по предложението предлагам да преминем
към гласуване на три отделни проекта на решения за всяко от децата с направените
допълнения в основанията чл.7,ал.2,т.1 и да бъдат изписани постоянните адреси за да се
удостовери компетентността на Общински съвет за вземане на решение“.
На основание чл.21,ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация от общо гласували 11 съветника с 11 гласа „ЗА“ без
„ПРОТИВ“ и
без „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Общински съвет - Каспичан прие
следното:
РЕШЕНИЕ № 416
На основание чл.21,ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.7, ал.4, т.3 и чл.7, ал.2,
т.1 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, Общински съвет - Каспичан
дава своето съгласие за изготвяне на предложение до Министерски съвет за
отпускане на персонална пенсия на детето Младен Миленов Младенов ЕГН
0043188729 с постоянен адрес , ул.“Кокиче“ № 3 с.Каспичан,общ.Каспичан.

На основание чл.21,ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация от общо гласували 11 съветника с 11 гласа „ЗА“ без
„ПРОТИВ“ и
без „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Общински съвет - Каспичан прие
следното:
РЕШЕНИЕ № 417
На основание чл.21,ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.7, ал.4, т.3 и чл.7, ал.2,
т.1 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, Общински съвет - Каспичан
дава своето съгласие за изготвяне на предложение до Министерски съвет за
отпускане на персонална пенсия на детето Иван Анелиев Иванов ЕГН 0148178840 с
постоянен адрес ,ул.“Кокиче“ № 3 с.Каспичан, общ.Каспичан .
На основание чл.21,ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация от общо гласували 11 съветника с 11 гласа „ЗА“ без
„ПРОТИВ“ и
без „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Общински съвет - Каспичан прие
следното:
РЕШЕНИЕ № 418
На основание чл.21,ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.7, ал.4, т.3 и чл.7, ал.2,
т.1 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, Общински съвет - Каспичан
дава своето съгласие за изготвяне на предложение до Министерски съвет за
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отпускане на персонална пенсия на детето Надя Миленова Младенова ЕГН
1145258775 с постоянен адрес ,ул.“Кокиче“ № 3 с.Каспичан,общ.Каспичан.
ПО ТОЧКА 5.12. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТПУСКАНЕ НА ЕДНОКРАТНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ НА ПЕЛАГИЯ ДИМИТРОВА
КРЪСТЕВА
Отношение взеха:
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Колеги, преминаваме към точка
5.12 от дневния ред Предложение с вх. № 192 от 19.06.2017 година, относно отпускане
на еднократна финансова помощ на Пелагия Димитрова Кръстева. Г – н Николов, имате
думата!“.
Николай Николов – Председател на Икономическата комисия – „Икономическата
комисия с 4 гласа „ЗА“ приема отпускане на еднократна финансова помощ на Пелагия
Димитрова Кръстева
Драганка Йорданова – Председател на комисията по ТСУ – „Комисията по ТСУ с 3
гласа „ЗА“ приема отпускане на еднократна финансова помощ на Пелагия Димитрова
Кръстева
Боряна Бойчева – Председател на Социалната комисия – „Социалната комисия с 5
гласа „ЗА“ също приема отпускане на еднократна финансова помощ на Пелагия
Димитрова Кръстева.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „ Колеги,имате думата!Ако няма
предложения,мнения и коментари по предложението предлагам да преминем към
поименно гласуване на проекта на решение“.
Анелия Руменова Ангелова - „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.6 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация от общо гласували 11 съветника с гласа „ЗА“ без „ПРОТИВ“ и без
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Общински съвет - Каспичан прие следното:
РЕШЕНИЕ № 419
На основание чл.21,ал.1, т.6 от ЗМСМА, Общински съвет – Каспичан отпуска
еднократна парична помощ в размер на 300.00 лв. на Пелагия Димитрова Кръстева от
град Каспичан срещу представяне на разходооправдателни документи.
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ПО ТОЧКА 5.13. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТПУСКАНЕ НА ЕДНОКРАТНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ НА ИВАНКА ЯНКОВА
ГЕОРГИЕВА
Отношение взеха:
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Колеги, преминаваме към точка
5.13 от дневния ред Предложение с вх. № 193 от 19.06.2017 година, относно отпускане
на еднократна финансова помощ на Иванка Янкова Георгиева. Да чуем становището на
комисиите!“.
Николай Николов – Председател на Икономическата комисия – „Икономическата
комисия с 4 гласа „ЗА“ приема отпускане на еднократна финансова помощ на Иванка
Янкова Георгиева.
Драганка Йорданова – Председател на комисията по ТСУ – „Комисията по ТСУ с 3
гласа „ЗА“ приема отпускане на еднократна финансова помощ на Иванка Янкова
Георгиева.
Боряна Бойчева – Председател на Социалната комисия – „Социалната комисия с 5
гласа „ЗА“ също приема отпускане на еднократна финансова помощ на Иванка Янкова
Георгиева.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „ Колеги,имате думата!Ако няма
предложения,мнения и коментари по предложението предлагам да преминем към
поименно гласуване на проекта на решение “.
Анелия Руменова Ангелова - „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.6 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация от общо гласували 11 съветника с гласа „ЗА“ без „ПРОТИВ“ и без
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Общински съвет - Каспичан прие следното:
РЕШЕНИЕ № 420
На основание чл.21,ал.1, т.6 от ЗМСМА, Общински съвет – Каспичан отпуска
еднократна парична помощ в размер на 300.00 лв. на Иванка Янкова Георгиева от град
Каспичан срещу представяне на разходооправдателни документи.
ПО ТОЧКА 5.14. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТПУСКАНЕ НА ЕДНОКРАТНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ НА ВЕНЦИСЛАВ
АТАНАСОВ ИВАНОВ
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Отношение взеха:
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Колеги, преминаваме към точка
5.14 от дневния ред Предложение с вх. № 194 от 19.06.2017 година, относно отпускане
на еднократна финансова помощ на Венцислав Атанасов Иванов. Да чуем становището
на комисиите!“.
Николай Николов – Председател на Икономическата комисия – „Икономическата
комисия с 4 гласа „ЗА“ приема отпускане на еднократна финансова помощ на
Венцислав Атанасов Иванов.
Драганка Йорданова – Председател на комисията по ТСУ – „Комисията по ТСУ с 3
гласа „ЗА“ приема отпускане на еднократна финансова помощ на Венцислав Атанасов
Иванов.
Боряна Бойчева – Председател на Социалната комисия – „Социалната комисия с 5
гласа „ЗА“ също приема отпускане на еднократна финансова помощ на Венцислав
Атанасов Иванов.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „ Колеги,имате думата!Ако няма
предложения,мнения и коментари по предложението предлагам да преминем към
поименно гласуване на проекта на решение “.
Анелия Руменова Ангелова - „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.6 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация от общо гласували 11 съветника с гласа „ЗА“ без „ПРОТИВ“ и без
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Общински съвет - Каспичан прие следното:
РЕШЕНИЕ № 421
На основание чл.21,ал.1, т.6 от ЗМСМА, Общински съвет – Каспичан отпуска
еднократна парична помощ в размер на 300.00 лв. на Венцислав Атанасов Иванов от село

Каспичан срещу представяне на разходооправдателни документи.
ПО ТОЧКА 5.15. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТПУСКАНЕ НА ЕДНОКРАТНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ НА ИВАН ОГНЯНОВ РАДЕВ
Отношение взеха:
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Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Колеги, преминаваме към точка
5.15 от дневния ред Предложение с вх. № 195 от 19.06.2017 година, относно отпускане
на еднократна финансова помощ на Иван Огнянов Радев.Предлагам първо да чуем
становището на комисиите!“.
Николай Николов – Председател на Икономическата комисия – „Икономическата
комисия с 4 гласа „ЗА“ приема отпускане на еднократна финансова помощ на Иван
Огнянов Радев.
Драганка Йорданова – Председател на комисията по ТСУ – „Комисията по ТСУ с 3
гласа „ЗА“ приема отпускане на еднократна финансова помощ на Иван Огнянов Радев.
Боряна Бойчева – Председател на Социалната комисия – „Социалната комисия с 5
гласа „ЗА“ също приема отпускане на еднократна финансова помощ на Иван Огнянов
Радев.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „ Колеги,имате думата!Ако няма
предложения,мнения и коментари по предложението предлагам да преминем към
поименно гласуване на проекта на решение“.
Анелия Руменова Ангелова - „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.6 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация от общо гласували 11 съветника с гласа „ЗА“ без „ПРОТИВ“ и без
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Общински съвет - Каспичан прие следното:
РЕШЕНИЕ № 422
На основание чл.21,ал.1, т.6 от ЗМСМА, Общински съвет – Каспичан отпуска
еднократна парична помощ в размер на 300.00 лв. на Иван Огнянов Радев от с.
Каспичан срещу представяне на разходооправдателни документи.
ПО ТОЧКА 5.16. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТМЯНА НА РЕШЕНИЕ № 309 ПО ПРОТОКОЛ № 21 ОТ 24.11.2016г. ЗА И
ВЗЕМАНЕ НА НОВО РЕШЕНИЕ ЗА - ИЗДАВАНЕ НА ЗАПИС НА ЗАПОВЕД ОТ
ОБЩИНА КАСПИЧАН В ПОЛЗА НА ДФ „ЗЕМЕДЕЛИЕ”, ОБЕЗПЕЧАВАЩА
АВАНСОВО ПЛАЩАНЕ ПО СПОРАЗУМЕНИЕ № РД50-150 ОТ 21.10.2016г. ЗА
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО
РАЗВИТИЕ ПО МЯРКА 19 „ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ” ОТ
ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014–2020г. ЗА
ПРОЕКТ № 19-19-2-01-12/31.05.2016г., СКЛЮЧЕН МЕЖДУ СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА
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ИНИЦИАТИВНА ГРУПА НОВИ ПАЗАР-КАСПИЧАН” И УПРАВЛЯВАЩИЯ ОРГАН
НА ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020г.
Отношение взеха:
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Колеги, преминаваме към точка
5.16 от дневния ред Предложение с вх. № 208 от 26.06.2017 година, относно отмяна на
Решение № 309 по Протокол № 21 от 24.11.2016г. и вземане на ново решение за Издаване на Запис на заповед от община Каспичан в полза на ДФ „Земеделие”,
обезпечаваща авансово плащане по Споразумение № РД50-150 от 21.10.2016г. за
изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие по мярка 19
„Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските
райони за периода 2014–2020г. за Проект № 19-19-2-01-12/31.05.2016г., сключен между
Сдружение „Местна инициативна група Нови пазар-Каспичан” и Управляващия орган
на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г.Постъпи предложение с
вх.0209/29.06.2017г. за допълнение в проекта на решение.Всички имате предоставен
екземпляр от предложението.Давам думата на председателите на комисии!“.
Николай Николов – Председател на Икономическата комисия – „Икономическата
комисия остави вземането на решение на сесийно заседание“.
Драганка Йорданова – Председател на комисията по ТСУ – „Комисията по ТСУ остави
вземането на решение на сесийно заседание. Сега виждам, че има внесено ново
предложение“.
Боряна Бойчева – Председател на Социалната комисия – „Социалната комисия с 5
гласа „ЗА“ приема отмяната на Решение № 309 по Протокол № 21 от 24.11.2016г. за
и вземане на ново решение за - Издаване на Запис на заповед от община Каспичан в
полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаваща авансово плащане по Споразумение № РД50150 от 21.10.2016г. за изпълнение на стратегия за водено от общностите местно
развитие по мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за
развитие на селските райони за периода 2014–2020г. за Проект № 19-19-2-0112/31.05.2016г., сключен между Сдружение „Местна инициативна група Нови пазарКаспичан” и Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони 20142020г.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „ Колеги,имате думата!
Николай Николов – Председател на Икономическата комисия – „Виждам, че има
внесено ново предложение, с което да се допълни проекта на решение с още една точка.
Как ще изглежда проекта на решение и нужно ли е да има предварително изпълнение?
Милена Недева - Кмет на Община Каспичан –Нашето предложение като вносители във
втория проект на решение е да се запази текста по т.1,т.2 става т.3,ново постъпилото
предложение става т.2 .За отмяната на решението,заложено в първия проект на решение
също трябва да има допускане на предварително изпълнение “.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Колеги ,чухме мотивите на
вносителя.Ако няма други предложения предлагам да преминем към гласуване първо
проекта на решение,касаещ отмяна на решение № 309 по Протокол № 21 от
24.11.2016г с допълване на втора точка със следния текст- На основание чл. 60, ал. 1 от
АПК допуска предварително изпълнение на решението.
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На основание чл.45, ал.9 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация от общо гласували 11 съветника с 11 гласа „ЗА“ без „ПРОТИВ“ и
без „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Общински съвет - Каспичан прие следното:
РЕШЕНИЕ № 423
1.На основание чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА Обшински съвет Каспичан отменя

свое решение № 309 по протокол № 21 от 24.11.2016 г. за Издаване на Запис на
заповед от община Каспичан в размер на 244 478.75 лв., в полза на ДФ „Земеделие”
обезпечаваща авансово плащане по Споразумение № РД50-150 от 21.10.2016г. за
изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие по мярка 19
„Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските
райони за периода 2014–2020г. за Проект № 19-19-2-01-12/31.05.2016г., сключен
между Сдружение „Местна инициативна група Нови пазар-Каспичан” и
Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г.
2. На основание чл. 60, ал. 1 от АПК допуска предварително изпълнение на
решението.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет –Колеги предлагам да гласуваме
втория проект на решение в съставните му три точки. След основанията се запазва
текста на т.1,ново постъпилото предложение става т.2 и трета точка допуска
предварително изпълнение на решението.
На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация от общо гласували 11 съветника с 10 гласа „ЗА“ без
„ПРОТИВ“ и 1 глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Общински съвет - Каспичан прие
следното:
РЕШЕНИЕ № 424
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.7 и чл.28 от Наредба № 1 от 22.01.2016г., за прилагане
на подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за водено от
общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно
развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014–2020г. и
Споразумение № РД50-150 от 21.10.2016г. за изпълнение на стратегия за водено от
общностите местно развитие по мярка 19 „Водено от общностите местно
развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014–2020г. за
Проект № 19-19-2-01-12/31.05.2016г., сключено между Управляващия орган на
Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г. и Сдружение „Местна
инициативна група Нови пазар - Каспичан”, седалище и адрес на управление гр.Нови
пазар, ул.”Оборище” № 1, ЕИК по БУЛСТАТ 175936847, представлявано от Ангел
Любенов Куцаров, Общински съвет Каспичан :
1. Упълномощава
Кмета
на
община Каспичан
МИЛЕНА
НИКОЛОВА НЕДЕВА да подпише Запис на заповед, без протест и без разноски,
платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” в размер на 50 447.75 лв.
(Петдесет хиляди четиристотин четиридесет и седем лева седемдесет и пет
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стотинки) за обезпечаване на 50 % от авансово плащане за 2017 г. по Споразумение №
РД50-150 от 21.10.2016г. за изпълнение на стратегия за водено от общностите
местно развитие по мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014–2020г. за Проект № 1919-2-01-12/31.05.2016г., сключено между Сдружение „Местна инициативна група
Нови пазар-Каспичан” и Управляващия орган на Програмата за развитие на селските
райони 2014-2020г. . Инициираният аванс се определя на база планираните разходи
само за 2017 г.
2. Възлага на Кмета на Община Каспичан да издаде запис на
заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ
„Земеделие“ в размер на 50 447,75лв.(педесет хиляди четиристотин четирдесет и
седем лева и осемдесет и пет стотинки), след като бъде върнат от ДФ „Земеделие“
Запис на заповед, издадена на 21.12.2016г. за сумата от 244 478,75 лв(двеста
четирдесет и четири хиляди четиристотиин седемдесет и осем лева и седемдесет и
пет стотинки).
3. На основание чл. 60, ал. 1 от АПК 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:
/А.АНГЕЛОВА/
ПРОТОКОЛИСТ:
/Д.ДОБРЕВА/
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