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

ПРОТОКОЛ
№ 28
30.03.2017 г.
Р Е Ш Е Н И Е № 372
На основание Чл.21, ал.2 от ЗМСМА, при спазване изискванията на чл. 76, ал. 3,
чл. 77, чл. 78 ал. 3 и чл.79 от АПК и в съответствие с чл.8, чл.11, ал.3 и чл.15, ал.1, чл.
26 и чл. 28 от ЗНА, Общински съвет Каспичан приема изменения и допълнения в
Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в
предучилищна възраст в общинските детски градини и общинските училища на
територията на община Каспичан:
Чл. 26, ал. 3 се изменя както следва: Заплащането на дължимите такси, следва
да е съобразено с разпоредбите на Наредбата за определянето и администрирането
на местните такси и цени на услуги на територията на община Каспичан, както и с
чл. 92 от ЗМДТ. При неплащане на дължимите такси в указаните срокове, същите ще
се събират по принудителен ред.
Чл. 26, ал. 4 се изменя както следва: Директорът на приемащата детска
градина на територията на Община Каспичан задължително извършва проверка в
електронната система Админ за присъствие на детето в електронния регистър.
Чл. 26, ал. 5 се отменя.
Чл. 27 се отменя.
В преходните и заключителните разпоредби се създава параграф 5, който гласи
следното: Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на
децата в предучилищна възраст в общинските детски градини и общинските училища
на територията на община Каспичан е изменена и допълнена с Решение № 372 по
Протокол № 28/30.03.2017г. от Общински съвет Каспичан.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /П/
/ А. АНГЕЛОВА/
ПРОТОКОЛИСТ:
/П/
/Д.ДОБРЕВА/
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!
СНЕЛ ПРЕПИСА:
/Д.ДОБРЕВА/
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9930, гр.Каспичан, ул.”Мадарски конник” № 91, тел/факс 05327/ 47 -15
e-mail: kaspichan_obs@abv.bg

ПРОТОКОЛ
№ 28
30.03.2017 г.
Р Е Ш Е Н И Е № 373
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, чл. 83 ал. 2 от Закона за публичните
финанси, на основание чл. 25 ал. 6 и 7 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
Приема I- ви етап на актуализираната бюджетната прогноза за периода 2018-2020
година на община Каспичан, в частта на местни дейности, съгласно приложенията
неразделна част от решението, както следва:
1.
2.
3.
4.

Приложение № 1а –„Прогноза на показателите за поети ангажименти и за
задълженията за разходи за периода 2018-2020г.“
Обяснителна записка към приложение № 1а –„Прогноза на показателите за
поети ангажименти и за задълженията за разходи за периода 2018-2020г.“
Приложение № 6г – „Прогноза за общинския дълг(вкл. и намеренията за нов)
и разходите за лихви по него за периода 2018-2020г.“
Приложение № 8 – „Прогноза за периода 2018-2020 г. на постъпленията от
местни приходи и на разходите за местни дейности“ .

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /П/
/ А. АНГЕЛОВА/
ПРОТОКОЛИСТ:
/П/
/Д.ДОБРЕВА/
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!
СНЕЛ ПРЕПИСА:
/Д.ДОБРЕВА/
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9930, гр.Каспичан, ул.”Мадарски конник” № 91, тел/факс 05327/ 47 -15
e-mail: kaspichan_obs@abv.bg

ПРОТОКОЛ
№ 28
30.03.2017 г.
Р Е Ш Е Н И Е № 374
1.
На основание чл.21,ал.1, т.24 от ЗМСМА, чл.66а от ЗОС, чл.53, ал.3 от НРПУРОИ,
Общински съвет – Каспичан приема Отчета за изпълнение на дейностите по концесионните
договори за 2016 година, сключени за имоти – публична общинска собственост,
представляващи язовири в кв.Калугерица и с.Кюлевча.
2.
Във връзка с осъществяване на контрол по изпълнение на концесионните договори и на
основание чл.110, ал.1 от ППЗК, Общински съвет – Каспичан задължава Кмета на община
Каспичан да издаде заповед за комисия, в която задължително да включи представител от
Общинския съвет.

3. Общински съвет Каспичан определя за член на комисията за контрол по изпълнение
на концесионните договори общински съветник Георги Димитров Георгиев.

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

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!
СНЕЛ ПРЕПИСА:
/Д.ДОБРЕВА/
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ПРОТОКОЛ
№ 28
30.03.2017 г.
Р Е Ш Е Н И Е № 375
На основание чл.21,ал.1, т.24 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с чл.12 от Закона за енергийна ефективност,
Общински съвет Каспичан приема Отчет за изпълнение на Дългосрочна Програма за
енергийна ефективност, насърчаване използването на възобновяеми източници и
биогорива в Община Каспичан 2014-2020 за периода 2016г.

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

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!
СНЕЛ ПРЕПИСА:
/Д.ДОБРЕВА/
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ПРОТОКОЛ
№ 28
30.03.2017 г.
Р Е Ш Е Н И Е № 376
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.42, ал.1 и ал.2 от Закона за
общинската собственост и чл.2, ал.3 от Наредбата за условията и реда за управление и разпореждане
с общински жилищни имоти, Общински съвет – Каспичан приема Списък на общинските жилища, в
който се определят броят, видът и местонахождението им, както следва:
1.Жилища за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди – 11 бр.
1.1. ул. „Шести септември“, бл.1, ет.1, ап.1
1.2. ул. „Шести септември“, бл.1, ет.3, ап.8
1.3. ул. „Шести септември“, бл.2, ет.1, ап.1
1.4. ул. „Шести септември“, бл.2, ет.1, ап.2
1.5. ул. „Мадарски конник“, бл.117, ет.6, вх. В, ап.37
1.6. ул. „Тракия“ № 2, ет.3, ап.8
1.7. ул. „Александър Стамболийски“ № 25а
1.8. ул. „Хан Крум“ № 2
1.9. ул. „Стара планина“ № 2
1.10. ул. „Димитър Благоев“ № 65, ет.1, ап.15
1.11. ул. „Мадарски конник“, бл.117, ет.1, вх.В, ап.24
2.Жилища за продажба и замяна - 0 бр.
3.Ведомствени жилища за настаняване под наем – 1 бр.
3.1. ул. „Шести септември“, бл.2, ет.5, ап.15
4.Резервни жилища за настаняване под наем – 3 бр.
4.1. ул. „Шести септември“, бл.2, ет.2, ап.4
4.2. ул. „Шести септември“, бл.1, ет.4, ап.14
4.3. ул. „Мадарски конник“, бл.117, ет.6, вх. В, ап.38
5. Оборотни жилища – 0 бр.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /П/
/ А. АНГЕЛОВА/
ПРОТОКОЛИСТ:
/П/
/Д.ДОБРЕВА/
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!
СНЕЛ ПРЕПИСА:
/Д.ДОБРЕВА/
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ПРОТОКОЛ
№ 28
30.03.2017 г.
Р Е Ш Е Н И Е № 377
На основание чл.17, ал.1, т.7, във връзка с чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, чл.19, ал.2 от
Закона за социално подпомагане и чл.36б от Правилника за прилагане на Закона за социално
подпомагане, Общински съвет – Каспичан:
1.
Изменя Стратегията за развитие на социалните услуги в частта,
планираното увеличаване на капацитета на Център за социална рехабилитация и интеграция,
да бъде от 30 места на 50 места.
2.
Възлага на Кмета на Община Каспичан, да изпрати решението на Общински
съвет – Каспичан до Областна администрация гр.Шумен с предложение за актуализация на
Областна стратегия за развитие на социалните услуги 2016 – 2020 година.

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

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!
СНЕЛ ПРЕПИСА:
/Д.ДОБРЕВА/

0 Hjhk;l
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ПРОТОКОЛ
№ 28
30.03.2017 г.
Р Е Ш Е Н И Е № 378
На основание чл.21, ал.1, т.12 и чл.17, ал.1, т.7 от ЗМСМА, във връзка с чл.18а, ал.1 и
чл.19, ал.2 и ал.3 от Закона за социално подпомагане и чл.36б, ал.4 от Правилника за прилагане
на Закона за социално подпомагане, Общински съвет – Каспичан приема Годишен план за
развитие на социалните услуги в община Каспичан за 2018 година.

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

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!
СНЕЛ ПРЕПИСА:
/Д.ДОБРЕВА/
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ПРОТОКОЛ
№ 28
30.03.2017 г.
Р Е Ш Е Н И Е № 379
На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.23, във връзка с чл.17, ал.1, т.7 от ЗМСМА, Общински
съвет – Каспичан:
1.
Извършва корекция в Решение № 455 от 26.09.2013г. по Протокол № 31 на
Общински съвет Каспичан в частта длъжността логопед от 0,5 щ.бр. се утвърждава на 1
щ.бр.
2.
Приема ново длъжностно разписание на Център за социална рехабилитация и
интеграция, считано от 01.05.2017г., за 9 /девет/ щатни бройки, както следва:
 Ръководител – 1бр.;
 Социален работник – 1бр.;
 Медицинска сестра – 1 бр.;
 Рехабилитатор – 1 бр.;
 Кинезитерапевт – 1 бр.;
 Трудотерапевт – 1 бр.;
 Психолог – 0,5 бр.;
 Логопед – 1 бр.;
 Хигиенист – 0,5 бр.;
 Счетоводител – 1 бр.;
3.
Задължава Кмета на общината да:
3.1.Преведе в съответствие с приетото Решение, длъжностното Разписание на
Център за социална рехабилитация и интеграция гр. Каспичан.
3.2.Да извърши промени в бюджета на социалната дейност като осигури необходимия
ФРЗ и осигурителни вноски в рамките на утвърдения бюджет за 2017г. на социалното
заведение в съответствие с новоприетото длъжностно разписание.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /П/
/ А. АНГЕЛОВА/
ПРОТОКОЛИСТ:
/П/
/Д.ДОБРЕВА/
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!
СНЕЛ ПРЕПИСА:
/Д.ДОБРЕВА/
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ПРОТОКОЛ
№ 28
30.03.2017 г.
Р Е Ш Е Н И Е № 380
1.На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от Закона за общинската
собственост, във връзка с чл.29, ал.2 и 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – Каспичан ПРИЕМА РЕШЕНИЕ ЗА
ПРОДАЖБА чрез провеждане на публичен търг, с явно наддаване, на недвижим имот –
частна общинска собственост, представляващ ПРАЗНО ДВОРНО МЯСТО с площ от 595
км.м., за което е отреден УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (УПИ) IV – общ. от квартал
12 по плана за регулация на град Плиска, с предназначение за жилищно строителство.
2.На основание чл.30, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество приема началната тръжна цена, определена от
лицензиран оценител в размер на 4760.00 лева (четири хиляди седемстотин и шестдесет
лева ) за цялата площ, без включен ДДС.
3.На основание чл. 29, ал.4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – Каспичан възлага на Кмета на
Общината да организира процедурите, свързани с провеждането на търга за горепосочения
имот, както и осъществяването на всички действия, необходими за правилното и
законосъобразно извършване на разпоредителната сделка.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /П/
/ А. АНГЕЛОВА/
ПРОТОКОЛИСТ:
/П/
/Д.ДОБРЕВА/
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!
СНЕЛ ПРЕПИСА:
/Д.ДОБРЕВА/
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ПРОТОКОЛ
№ 28
30.03.2017 г.
Р Е Ш Е Н И Е № 381

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
общински терен публична общинска собственост с площ от 2 /два/ кв.м. от тротоарното
платно на Централен площад град Плиска в квартал 39 по плана за регулация, за разполагане
на преместваем обект за търговската дейност – павилион за продажба на сувенири.
2. Отдаването под наем да се извърши чрез публичен търг с явно наддаване, проведен
по реда на Наредбата за организиране и провеждане на търгове и конкурси за разпореждане и
отдаване под наем на общинско имущество, при първоначална тръжна месечна наемна цена
за I зона, с предназначение за „магазин за промишлени стоки“, в размер на 1.20 лева за 1 кв.м.
или 2 кв.м. х 1.20 = 2.40 лева, без включен ДДС.
3. Общински съвет – Каспичан определя срок за сключване на договора за наем – 3
(три) години от датата на сключване на договора.

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

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!
СНЕЛ ПРЕПИСА:
/Д.ДОБРЕВА/
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ПРОТОКОЛ
№ 28
30.03.2017 г.
Р Е Ш Е Н И Е № 382
1.На основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА и във връзка с чл.226 от Търговския закон Общински
съвет Каспичан определя Милена Николова Недева – Кмет на Община Каспичан за представител на
общината в общото събрание на акционерите в „МБАЛ - Шумен” АД, насрочено за 07.04.2017г., като
при липсва на кворум, същото се насрочва за 24.04.2017г. при същия дневен ред. При невъзможност за
участие на определения представител, той ще бъде заместван от Анелия Руменова Ангелова –
Председател на Общински съвет.
2.Общински съвет взема решение за начина на гласуване на представителя на Община Каспичан по
въпросите от дневния ред на събранието на акционерите в „МБАЛ-Шумен както следва:
- По т.1- „ЗА“ относно: Приемане на разработената от Съвета на директорите програма,която
да съдържа конкретни мерки за подобряване финансовото състояние на лечебното заведение за
постигане и/или запазване на устойчиво развитие на дружеството.
- По т.2- „ЗА“ относно: Приемане на предложената промяна в състава на съвета на
директорите,чрез освобождаване настоящия съвет на директорите в състав:Елка Христанова
Савова,Лиляна Маринова Куздова и Атанас Георгиев Атанасов и избиране на нов тричленен съвет на
директорите в състав:Лиляна Маринова Куздова,Атанас Георгиев Атанасов и Валери Михаилов
Белчински.
- По т.3- „ЗА“ относно: Определяне тригодишен мандат на новоизбрания съвет на директорите.
- По т.4- „ЗА“ относно: Определяне възнаграждението на членовете на Съвета на директорите
на които няма да бъде възложено управлението да бъде в размер на две средни месечни работни
заплати в лечебното заведение но не повече от петкратния размер на минималната месечна работна
заплата,установена за страната за съответния месец в съответствие с Наредба №9 от 2000г.за
условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по
Закона за лечебните заведения,като членовете на съвет на директорите,на които не е възложено
управлението могат да получават въпросното възнаграждение в случаите в които това не
противоречи на императивните разпоредби на нормативен акт.
3.На основание чл.60,ал.1 от АПК Общински съвет Каспичан допуска предварително изпълнение на
решението.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /П/
/ А. АНГЕЛОВА/
ПРОТОКОЛИСТ:
/П/
/Д.ДОБРЕВА/
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!
СНЕЛ ПРЕПИСА:
/Д.ДОБРЕВА/
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9930, гр.Каспичан, ул.”Мадарски конник” № 91, тел/факс 05327/ 47 -15
e-mail: kaspichan_obs@abv.bg

ПРОТОКОЛ
№ 28
30.03.2017 г.
Р Е Ш Е Н И Е № 383

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, Общински съвет – Каспичан отпуска
еднократна парична помощ в размер на 300.00 лв. на Стойка Кръстева Илиева от
гр.Каспичан, срещу представяне на разходооправдателни документи.

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

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!
СНЕЛ ПРЕПИСА:
/Д.ДОБРЕВА/

