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

Р Е Ш Е Н И Е № 307
На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 1, ал. 2 от Закона за
местните данъци и такси Общински съвет Каспичан приема изменения и допълнения в
Наредбата за определяне на местните данъци на територията на Община Каспичан,
както следва:
Създава се в чл. 58 нова ал. 6, която гласи – „Приходите от туристическия
данък се разходват за мероприятия по чл. 11, ал. 2 от Закона за Туризма“.
В глава втора на Наредбата се създава Раздел VII - “Данък върху таксиметров
превоз на пътници“ със следните членове:
Чл. 59. (1) Данъчно задължените лица, посочени в този раздел, се облагат с данък
върху таксиметров превоз на пътници за извършваната от тях или от тяхно име
дейност по таксиметров превоз на пътници.
(2) За всички останали дейности данъчно задължените лица се облагат по реда на
Закона за корпоративното подоходно облагане, съответно Закона за данъците върху
доходите на физическите лица, с изключение на случаите по глава втора, раздел VI от
ЗМДТ.
(3) Данъчно задължени лица по този раздел са превозвачите, притежаващи
удостоверение за регистрация, издадено от изпълнителния директор на Изпълнителна
агенция "Автомобилна администрация", и разрешение за извършване на таксиметров
превоз на пътници, издадено от кмета на община Каспичан по Закона за
автомобилните превози.
Чл. 60. (1) Годишния размер на данъка върху таксиметров превоз на пътници се
определя в размер на 300 лв /Триста лв./.
(2) Данъкът върху таксиметров превоз на пътници по ал. 1 се дължи от данъчно
задължените лица за всеки отделен автомобил, за който е издадено разрешение за
извършване на таксиметров превоз на пътници.
(3) Когато общинският съвет не е определил размера на данъка върху таксиметров
превоз на пътници за съответната година по ал. 1, данъкът се събира на базата на
действащия размер за предходната година.
Чл. 61. (1) Преди получаване на издаденото разрешение по чл. 24а, ал. 1 от Закона за
автомобилните превози данъчно задължените лица подават данъчна декларация по
образец за дължимия данък в община Каспичан.
(2) В декларацията по ал. 1 лицата посочват обстоятелствата, свързани с
определянето на данъка.

(3) Данъчно задължените лица подават данъчна декларация за всички промени в
обстоятелствата, които имат значение за определянето на данъка, в 7-дневен срок
от настъпването на съответното обстоятелство.
(4) При прехвърляне на предприятието на едноличен търговец данъчна декларация се
подава и от прехвърлителя, и от приобретателя в 7-дневен срок от датата на
вписване на прехвърлянето в търговския регистър в съответната община.
Чл. 62. Дължимият данък върху таксиметров превоз на пътници постъпва в бюджета
на Община Каспичан.
Чл. 63. (1) Когато разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници е
издадено през течение на годината, дължимият данък за текущата година се
определя по следната формула:
ГДТПП х БМ
ДДТГ= ------------------------, където:
12
ГДТПП е размерът на годишния данък върху таксиметров превоз на пътници по чл.
60, ал.1;
БМ е броят на месеците от текущата година, следващи месеца на издаване на
разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници.
(2) Когато действието на разрешението за извършване на таксиметров превоз на
пътници бъде прекратено през течение на годината, от платения годишен данък се
възстановява недължимо внесената част, определена по следната формула:
ПГДТПП х БМ
НВДТПП = ----------------------------, където
12
НВДТПП е недължимо внесената част от данъка върху таксиметров превоз на
пътници за текущата година;
ПГДТПП е платеният годишен данък върху таксиметров превоз на пътници за
текущата година;
БМ е броят на месеците от текущата година, следващи месеца на прекратяване на
разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници.
Чл. 64. Данъкът по чл. 60 ал.1 се внася преди получаване на издаденото разрешение по
чл. 24а, ал. 1 от Закона за автомобилните превози.
Чл. 65. Възстановяване на надвнесен данък по чл. 63, ал. 2 се извършва по писмено
искане на данъчно задължено лице по реда на Данъчно-осигурителния процесуален
кодекс."
В Преходни и заключителни разпоредби на Наредбата се създава:
§.6 "Таксиметров превоз на пътници" е понятие по смисъла на Закона за
автомобилните превози."
§.7 Данък върху таксиметров превоз на пътници, влиза в сила считано от
01.01.2017г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
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Р Е Ш Е Н И Е № 308
На основание чл.21,ал.1,т.6 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация,чл.56,ал.2,чл.125,ал.4 от Закона за публичните финанси
Общински съвет – Каспичан приема за сведение извършените промени към 30.10.2016г.
по бюджет 2016г. за промяна в размера на бюджетните взаимоотношения на
общината с държавния бюджет на основание чл.56,ал.2 от ЗПФ и при условията на
ЗДБ на Р.България за 2016г. и други институции и бюджетни структури и тяхното
разпределение съгласно приложение № 1.
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Р Е Ш Е Н И Е № 309
На основание чл.21,ал.1,т.23 и ал.2 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.,сключен между Управляващия орган на
Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г. и Сдружение „Местна
инициативна група Нови пазар-Каспичан“, със седалище и адрес на управление гр.Нови
пазар, ул.“Оборище“ № 1, ЕИК по БУЛСТАТ 175936847, представлявано от Ангел
Любенов Куцаров,Общински съвет - Каспичан 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
244 478.75 лв.(двеста четиридесет и четири хиляди четиристотин седемдесет и осем
лева седемдесет и пет стотинки ) за обезпечаване на 50% от авансово плащане по
Споразумение № РД 50-150 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.
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Р Е Ш Е Н И Е № 310
На основание чл.21,ал.1,т.1 от ЗМСМА Комисията по обществен ред и
сигурност придобива следния актуализиран поименен състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Виолета Илкова Троянова – Секретар на Община Каспичан
СЕКРЕТАР: Мартин Борисов Леков – Общински съветник
ЧЛЕНОВЕ: 1.Ст.инспектор Васил Тодоров Василев – Началник Участък Каспичан
2.Мл. експерт Десислав Вълчев Добрев – Мл. ПИ в участък Каспичан РУ – Нови пазар
3.Татяна Христова Григорова – Главен социален работник в ОСЗ Каспичан към
Дирекция „Социално подпомагане“ гр.Нови пазар
4.Милена Велкова Йовева – Секретар МКБППМН
5.Екатерина Иванова Крумова – младши експерт „Околна среда“
6.Красимир Илиев Петров – работещ в направление „Пожарна безопасност и защита
на населението“
7.Николай Найденов – Кмет на с.Върбяне,община Каспичан

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
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Р Е Ш Е Н И Е № 311
1.На основание чл.21,ал.1,т.8 и т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Каспичан
одобрява кандидатстване на Община Каспичан по Инвестиционна програма за
климата пред Национален Доверителен Екофонд с проекти:
1.1. „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в Народно читалище
„Христо Ботев – 1892“ село Марково,община Каспичан,област Шумен“
1.2. „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в Център за настаняване
от семеен тип на деца и младежи без увреждания „Слънце“ гр.Каспичан,община
Каспичан,област Шумен“.
2. Одобрява съфинансиране по проектите от Община Каспичан в размер на
15% от общата стойност.
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Р Е Ш Е Н И Е № 312
На основание чл.21,ал.1,т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а,ал.1 от ЗУТ,
Общински съвет – Каспичан разрешава изработване на комплексен проект за
инвестиционна инициатива за имот с идентификатор 36590.18.217 по кадастралната
карта на село Каспичан, в т.ч.ПУП – План за застрояване и Парцеларен план за
техническа инфраструктура, като устройствената зона на имота се определя Пп
(предимно производствена – производствени и складови дейности ) с предназначение
„За оранжерийно производство и аквакултури“.
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Р Е Ш Е Н И Е № 313
1.На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.6,ал.2 от Закона за
общинската собственост и чл.3,ал.2 и ал.4 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – Каспичан
приема решение за промяна от частна в публична общинска собственост на
недвижим имот,представляващ масивна сграда /бивше кметство/, на един етаж със
застроена площ от 170 кв.м. и масивен гараж със застроена площ от 70 кв.м.,
построени в дворно място с площ от 1620 кв.метра, за което е отреден Урегулиран
поземлен имот I – „За общински нужди“ от квартал 34 по регулационния план на село
Златна нива.
2.Общински съвет – Каспичан задължава Кмета на Общината да възложи
изготвянето на нов акт за публична общинска собственост за имота, като
настъпилата промяна да се отрази в Акт за частна общинска собственост №
1027/05.12.2008 година и в Акт за публична общинска собственост № 45/19.12.1997
година.
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Р Е Ш Е Н И Е № 314
На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА, Общински съвет – Каспичан отпуска
еднократна парична помощ в размер на 300.00 лв. на Мелиха Алиосманова Османова
от с.Каспичан срещу представяне на разходооправдателни документи.
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Р Е Ш Е Н И Е № 315
На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА, Общински съвет – Каспичан отпуска
еднократна парична помощ в размер на 300.00 лв. на Сениха Мустафа Салим от
с.Каспичан срещу представяне на разходооправдателни документи.
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Р Е Ш Е Н И Е № 316

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 определя представител
от община Каспичан на заседанието насрочено на 13.12.2016г. на Асоциацията по В и
К на обособена територия – Област Шумен.
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Р Е Ш Е Н И Е № 317
На основание чл.21,ал.1,т.1 и чл.20, във връзка с чл.17,ал.1,т.3 от ЗМСМА,
Общински съвет – Каспичан утвърждава Комисия със задача оптимизация на
училищната мрежа в община Каспичан, в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Милен Минчев – Зам.кмет на община Каспичан
ЧЛЕНОВЕ:
1.Даринка Атанасова – Директор на дирекция „ОА“
2.Искра Радева – гл.спец. „ОКС“
3.Радослава Петрова – Директор на Средно училище „П.Волов“ гр.Каспичан
4.Галя Бобадалиева – Директор на Основно училище „Пенчо П.Славейков“
с.Марково
5.Павлина Филева – Директор на Основно училище „Хр.Ботев“ с.Каспичан
6.Мариана Петрова - Директор на Основно училище „Св.П.Хилендарски“
гр.Плиска
7. Татяна Люцканова- Директор на Детска градина „Снежанка“ гр.Каспичан
8.Юлия Люцканова – Директор на Детска градина „Радост“ с.Каспичан
9.Мая Петрова – Директор на Детска градина „Детелина“ гр.Плиска
10.Румяна Димитрова – Директор на Детска градина „Ч.шапчица“ с.Златна
нива“
11. Борислава Петрова - Директор на Детска градина „Ален мак“ с.Марково
12.Снежанка Костадинова - Директор на Детска градина „Ч.шапчица“
с.Косово
13. Борислав Дочев Йорданов – общински съветник
14. Боряна Андреева Бойчева – общински съветник

15. Зелиха Тургай Марем – общински съветник
16. Мартин Борисов Леков- общински съветник
17. Пламен Георгиев Павлов – общински съветник

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/ А.АНГЕЛОВА /

