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

ПРОТОКОЛ № 21
Днес 24.11.2016г. от 14.00 часа в Заседателната зала на Община Каспичан на
основание чл.23,ал.4,т.1 от ЗМСМА се проведе двадесет и първото, редовно, открито
заседание на Общински съвет - Каспичан.
На заседанието присъстваха 12 съветника,съгласно приложения списък. От
заседанието отсъства общинския съветник Борислав Дочев Йорданов поради възникнал
служебен ангажимент.Освен общинските съветници на заседанието присъстваха още:
Виолета Троянова – Секретар на Община Каспичан Дарина Атанасова - Директор Д
„ОА“ ,Славей Славов-Директор Д „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 допълнения в Наредбата за определяне размера на местните данъци на
територията на Община Каспичан.
Докладва: Кмета но Община Каспичан
2. Информация за извършените промени по бюджет 2016г. на основание нормативен
акт
Докладва :Кмета на Община Каспичан
3. 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 – 2020 г. 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.
Докладва: Кмета на Община Каспичан
4. Текущи докладни
4.1. Предложение №471 /11.11.2016г. от Милена Николова Недева – Кмет на Община
Каспичан,относно актуализиране състава на Местната комисия по обществен ред и
сигурност.
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4.2. Предложение № 476/14.11.2016г. от Милена Николова Недева – Кмет на Община
Каспичан,относно кандидатстване на Община Каспичан с проекти по Инвестиционна
програма за климата пред Национален Доверителен Екофонд.
4.3. Предложение № 477/14.11.2016г. от Милена Николова Недева – Кмет на Община
Каспичан,относно разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване.
4.4. Предложение № 479 /14.11.2016г. от Милена Николова Недева – Кмет на Община
Каспичан,относно приемане на решение за промяна на имот от частна общинска
собственост в публична общинска собственост на основание чл.6,ал.2 от Закона за
общинската собственост.
4.5. Предложение № 474/11.11.2016г. от Анелия Руменова Ангелова – Председател на
Общински съвет Каспичан,относно отпускане на еднократна финансова помощ на
Мелиха Алиосманова Османова.
4.6. Предложение № 475/11.11.2016г. от Анелия Руменова Ангелова – Председател на
Общински съвет Каспичан,относно отпускане на еднократна финансова помощ на
Сениха Мустафа Салим.
4.7. Предложение № 488 /21.11.2016г. от Милена Николова Недева – Кмет на Община
Каспичан,относно извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК
на обособена територия,обслужвана от „ВиК – Шумен“ ООД,насрочено за 13.12.2016г.
4.8. Предложение № 487 /21.11.2016г. от Милена Николова Недева – Кмет на Община
Каспичан,относно утвърждаване на Комисия със задача оптимизация на училищната
мрежа в община Каспичан.
Анелия Ангелова - Председател на Общински съвет – „Предлагам към дневния
ред да включим докладна записка с Вх.№488/21.11.2016, относно извънредно
заседание на Общото събрание на Асоциацията
по ВиК на обособена
територия,обслужвана от „ВиК – Шумен“ ООД,насрочено за 13.12.2016г.,като точка 4.7
и Предложение с Вх.№487/21.11.2016г., за утвърждаване на Комисия със задача
оптимизация на училищната мрежа в община Каспичан,като точка 4.8 от дневния ред.
Двете предложения бяха разгледани от постоянните комисии към Общински съвет
Каспичан “.
Предложения от Председателя дневен ред бе приет от присъстващите 12
общински съветника с 12 гласа „ЗА“,без „ПРОТИВ“ и без „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“.
ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ПРИЕМАНЕ НА ДОПЪЛНЕНИЯ В НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА
МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАСПИЧАН
Отношение взеха:
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Точка 1 от дневния ред
Докладна записка № 481 от 17.11.2016 година,относно приемане на допълнения в
Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община
Каспичан. Давам думата на Председателите на комисиите!
Николай Николов – Председател на Икономическата комисия – „Икономическата
комисия с 5 гласа „ЗА“ приема допълнения в Наредбата за определяне размера на
местните данъци на територията на община Каспичан и направеното предложение за
2

допълнение в проекта на решение в преходни и заключителни разпоредби на нов
параграф „§.7 Данък върху таксиметров превоз на пътници, влиза в сила считано от
01.01.2017г.“
Драганка Йорданова – Председател на комисията по ТСУ – „Комисията по ТСУ с 2
гласа „ЗА“ приема допълнения в Наредбата за определяне размера на местните данъци
на територията на община Каспичан със същото допълнение в Наредбата с направеното
предложение за допълнение с параграф 7 гласящ „Данък върху таксиметров превоз на
пътници, влиза в сила считано от 01.01.2017г.“
Боряна Бойчева – Председател на Социалната комисия – „И социалната комисия с 5
гласа „ЗА“ също приема допълненията в Наредбата,с препоръката формулите за
изчисление на данъка да бъдат изписани в съответствие с направената поправка в
закона“.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет –„Колеги,имате думата за мнения
и коментари по докладната!Ако няма предложения предлагам да гласуваме проекта на
решение с направените предложения за допълнение в проекта на решение на параграф
7 и коректно изписване на формулите за изчисление“.
На основание чл.21,ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната

администрация от общо гласували 12 съветника с 12 гласа „ЗА“ без „ПРОТИВ“ и
без „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Общински съвет - Каспичан прие следното:
Р Е Ш Е Н И Е № 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
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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:
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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
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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.

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ ПРОМЕНИ ПО БЮДЖЕТ 2016г. НА
ОСНОВАНИЕ НОРМАТИВЕН АКТ
Отношение взеха:
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Точка 2 от дневния ред
Докладна записка № 478 от 14.11.2016 година,относно информация за извършените
промени по бюджет 2016 г. на основание нормативен акт. Давам думата на комисиите!.
Николай Николов – Председател на Икономическата комисия – „ Икономическата
комисия приема с 5 гласа“ЗА“ информацията за извършените промени по бюджет 2016
г. на основание нормативен акт“.
Драганка Йорданова – Председател на комисията по ТСУ – „Комисията по ТСУ с 2
гласа „ЗА“ приема информацията за извършените промени по бюджет 2016 г. на
основание нормативен акт“.
Боряна Бойчева – Председател на Социалната комисия – „И социалната комисия с 5
гласа „ЗА“ също приема информацията за извършените промени по бюджет 2016 г. на
основание нормативен акт“.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет –„Колеги,имате думата за мнения
и коментари по докладната!Ако няма предложения 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“
Мартин Борисов Леков – „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.6 от Закона за местното самоуправление и местната

администрация от общо гласували 12 съветника с 12 гласа „ЗА“ без „ПРОТИВ“ и
без „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Общински съвет - Каспичан прие следното:
Р Е Ш Е Н И Е № 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 РБългария за 2016г. и други институции и бюджетни структури и тяхното
разпределение съгласно приложение № 1.
ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
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 – 2020 г. ЗА ПРОЕКТ № 19-19-2-0112/31.05.2016г., СКЛЮЧЕН МЕЖДУ СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА 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 – „Точка 3 от дневния ред
Докладна записка № 484 от 17.11.2016 година,относно 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 – 2020 г. за Проект № 1919-2-01-12/31.05.2016г., сключен между Сдружение „Местна инициативна група Нови
пазар – Каспичан“ и Управляващия орган на Програмата за развитие на селските
райони 2014-2020г. Г-н Николов, имате думата!“
Николай Николов – Председател на Икономическата комисия – „ Икономическата
комисия с 5 гласа“ЗА“ приема проекта на 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 – 2020 г. за Проект № 1919-2-01-12/31.05.2016г., 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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Драганка Йорданова – Председател на комисията по ТСУ – „Комисията по ТСУ с 2
гласа „ЗА“ приема 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 – 2020 г. 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“.
Боряна Бойчева – Председател на Социалната комисия – „И социалната комисия с 5
гласа „ЗА“ също приема проекта на решение “.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет –„Колеги,имате думата за мнения
и коментари по докладната!Ако няма предложения предлагам да преминем към
гласуване на проекта на решение“.
На основание чл.21,ал.1,т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация от общо гласували 12 съветника с 12 гласа „ЗА“ без
„ПРОТИВ“ и без „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Общински съвет - Каспичан прие
следното:
Р Е Ш Е Н И Е № 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.,сключено 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., сключено между Сдружение „Местна
инициативна група Нови пазар – Каспичан“ и Управляващия орган на Програмата за
развитие на селските райони 2014-2020г.
ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
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ТЕКУЩИ ДОКЛАДНИ
ПО ТОЧКА 4.1. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
АКТУАЛИЗИРАНЕ СЪСТАВА НА МЕСТНАТА КОМИСИЯ ПО ОБЩЕСТВЕН РЕД И
СИГУРНОСТ
Отношение взеха:
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Точка 4.1. от дневния ред
Докладна записка № 471 от 11.11.2016 година,относно актуализиране състава на
местната комисия по обществен ред и сигурност. Давам думата на комисиите!“.
Николай Николов – Председател на Икономическата комисия – „ Икономическата
комисия с 5 гласа“ЗА“приема актуализация на състава на местната комисия по
обществен ред и сигурност“.
Драганка Йорданова – Председател на комисията по ТСУ – „Комисията по ТСУ с 2
гласа „ЗА“ приема актуализация на състава на местната комисия по обществен ред и
сигурност“.
Боряна Бойчева – Председател на Социалната комисия – „И социалната комисия с 5
гласа „ЗА“ също приема актуализация на състава на местната комисия по обществен
ред и сигурност“.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет –„Колеги,имате думата за мнения
и коментари по докладната!Ако няма предложения предлагам да преминем към
гласуване на проекта на решение“.
На основание чл.21,ал.1,т.1 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация от общо гласували 12 съветника с 12 гласа „ЗА“ без „ПРОТИВ“ и
без „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Общински съвет - Каспичан прие следното:
Р Е Ш Е Н И Е № 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
ПО ТОЧКА 4.2. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
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КАНДИДАТСТВАНЕ НА ОБЩИНА КАСПИЧАН С ПРОЕКТИ ПО ИНВЕСТИЦИОННА
ПРОГРАМА ЗА КЛИМАТА ПРЕД НАЦИОНАЛЕН ДОВЕРИТЕЛЕН ЕКОФОНД
Отношение взеха:
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Точка 4.2. от дневния ред
Докладна записка № 476 от 14.11.2016 година,относно кандидатстване на община
Каспичан с проекти по инвестиционна програма за климата пред Национален
Доверителен Екофонд. Давам думата на комисиите!“.
Николай Николов – Председател на Икономическата комисия – „ Икономическата
комисия с 5 гласа“ЗА“ приема кандидатстването на община Каспичан с проекти по
инвестиционна програма за климата пред Национален Доверителен Екофонд“.
Драганка Йорданова – Председател на комисията по ТСУ – „Комисията по ТСУ с 2
гласа „ЗА“ приема кандидатстването на община Каспичан с проекти по инвестиционна
програма за климата пред Национален Доверителен Екофонд“.
Боряна Бойчева – Председател на Социалната комисия – „И социалната комисия с 5
гласа „ЗА“ също приема кандидатстването на община Каспичан с проекти по
инвестиционна програма за климата пред Национален Доверителен Екофонд“.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – Колеги,имате думата за мнения и
коментари по докладната!
Янка Ненова-общински съветник-Виждаме,че в проекта на решение е заложено
съфинансиране в размер 15% от общата стойност.Каква е стойността на сумата по двата
проекта.
Славей Славов-Директор Д“СА“-Към настоящия момент е изготвен проекта за
НЧ“Христо Ботев-1892“с.Марково,като размера на сумата за съфинансиране е 35.000
лв.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет –„Аз искам да предложа за по
пълна точност на решението, да бъде коригирано и пълно изписано името на Центъра –
„Център за настаняване от семеен тип на деца и младежи без увреждания“ –
ЦНСТДМБУ.Ако няма други мнения и коментари ,предлагам да преминем към
поименно гласуване“
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“
Мартин Борисов Леков – „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 и т.23 от Закона за местното самоуправление и местната

администрация от общо гласували 12 съветника с 12 гласа „ЗА“ без „ПРОТИВ“ и
без „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Общински съвет - Каспичан прие следното:
Р Е Ш Е Н И Е № 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.
ПО ТОЧКА 4.3. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ
Отношение взеха:
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Точка 4.3. от дневния ред
Докладна записка № 477 от 14.11.2016 година,относно разрешение за изработване на
ПУП – План за застрояване. Да чуем становището на комисиите!“.
Николай Николов – Председател на Икономическата комисия – „ Икономическата
комисия приема с 5 гласа“ЗА“ изработването на ПУП – План за застрояване“.
Драганка Йорданова – Председател на комисията по ТСУ – „Комисията по ТСУ с 2
гласа „ЗА“ приема изработването на ПУП – План за застрояване“.
Боряна Бойчева – Председател на Социалната комисия – „ Социалната комисия с 5
гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ не одобрява изработването на ПУП – План за застрояване, на
нашата комисия нямаше кой да внесе яснота по направеното предложение“.
Милена Тактакова – гл.експерт „ОбС“- „Имота се намира до помпената станция на
с.Енево, намерението е за оранжерийно производство и аквакултури. Става въпрос за
отглеждане на риба и раци“.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет –„Колеги,имате думата за мнения
и коментари по докладната!Ако няма предложения предлагам да преминем към
гласуване на проекта на решение“.
На основание чл.21,ал.1,т.11 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация от общо гласували 12 съветника с 11 гласа „ЗА“ без „ПРОТИВ“ и 1
глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Общински съвет - Каспичан прие следното:
Р Е Ш Е Н И Е № 312
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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“.
ПО ТОЧКА 4.4. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА НА ИМОТ ОТ ЧАСТНА
ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА
ОСНОВАНИЕ ЧЛ.6,АЛ.2 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ
Отношение взеха:
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Точка 4.4. от дневния ред
Докладна записка № 479 от 14.11.2016 година,относно приемане на решение за
промяна на имот от частна общинска собственост в публична общинска собственост на
основание чл.6,ал.2 от Закона за общинската собственост. Да чуем становището на
комисиите!“.
Николай Николов – Председател на Икономическата комисия – „ Икономическата
комисия с 5 гласа“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ не приема решение за промяна на имот от частна
общинска собственост в публична общинска собственост на основание чл.6,ал.2 от
Закона за общинската собственост“.
Драганка Йорданова – Председател на комисията по ТСУ – „Комисията по ТСУ с 2
гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ не приема решение за промяна на имот от частна общинска
собственост в публична общинска собственост на основание чл.6,ал.2 от Закона за
общинската собственост“.
Боряна Бойчева – Председател на Социалната комисия – „ Социалната комисия с 5
гласа „ЗА“ приема решение за промяна на имот от частна общинска собственост в
публична общинска собственост на основание чл.6,ал.2 от Закона за общинската
собственост“.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет –„Колеги,преди да ви дам думата
предлагам да изслушаме Кмета на село Златна нива“.
Румен Чавдаров – Кмет на с.Златна нива – „Жителите на село Златна нива също искат
кметството да се върне в старата сграда, защото достъпа до там е по лесен.Сега
Здравната служба и Кметството се намират на втория етаж на сградата и на
възрастните хора им е трудно да стигат до там,затова нашето предложение е старото
кметство да се възстанови.Там има достатъчно помещения и е напълно възможно там
да се помещава и здравната служба“ .
Милена Тактакова – гл.експерт „ОбС“ – „Искам да направя поправка в проекта на
решението „и чл.3,ал.2 и ал.4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество“.
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Николай Николов – Председател на Икономическата комисия – „А какво ще правим
тази сграда, в която сме наливали толкова средства до сега?“.
Румен Чавдаров – Кмет на с.Златна нива – „Може да стане младежки или пенсионерски
клуб“.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет –„Ако няма други коментари
предлагам да преминем към поименно гласуване на проекта на решение с направената
поправка от името на вносителя“.
Анелия Руменова Ангелова - „ЗА“
Боряна Андреева Бойчева – „ЗА“
Георги Димитров Георгиев – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“
Драганка Славкова Йорданова – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“
Зелиха Тургай Марем – „ЗА“
Магдалена Боянова Боева – Тодорова – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“
Марияна Красенова Антонова – „ЗА“
Мартин Борисов Леков – „ЗА“
Николай Борисов Николов –„ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“
Пламен Георгиев Павлов – „ЗА“
Радослав Георгиев Бакалов – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“
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 7 гласа „ЗА“ без „ПРОТИВ“ и 5
гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Общински съвет - Каспичан прие следното:
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.

ПО ТОЧКА 4.5. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
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ОТПУСКАНЕ НА ЕДНОКРАТНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ НА МЕЛИХА
АЛИОСМАНОВА ОСМАНОВА
Отношение взеха:
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Точка 4.5. от дневния ред
Докладна записка № 474 от 11.11.2016 година,относно отпускане на еднократна
финансова помощ на Мелиха Алиосманова Османова.Да чуем становището на
комисиите!“.
Николай Николов – Председател на Икономическата комисия – „ Икономическата
комисия с 5 гласа“ЗА“ приема отпускане на еднократна финансова помощ на Мелиха
Алиосманова Османова“.
Драганка Йорданова – Председател на комисията по ТСУ – „Комисията по ТСУ с 2
гласа „ЗА“ приема отпускане на еднократна финансова помощ на Мелиха Алиосманова
Османова“.
Боряна Бойчева – Председател на Социалната комисия – „И социалната комисия с 4
гласа „ЗА“ също приема отпускане на еднократна финансова помощ на Мелиха
Алиосманова Османова“.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет –„Колеги,имате думата за мнения
и коментари по докладната!Ако няма предложения предлагам да преминем към
поименно гласуване на проекта на решение. Общински съветник Зелиха Марем не
участва в гласуването на основание чл.37 от ЗМСМА поради наличие на роднинска
връзка“.
Анелия Руменова Ангелова - „ЗА“
Боряна Андреева Бойчева – „ЗА“
Георги Димитров Георгиев – „ЗА“
Драганка Славкова Йорданова – „ЗА“
Магдалена Боянова Боева – Тодорова – „ЗА“
Марияна Красенова Антонова – „ЗА“
Мартин Борисов Леков – „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 11 гласа „ЗА“ без „ПРОТИВ“ и
без „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Общински съвет - Каспичан прие следното:
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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ПО ТОЧКА 4.6. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТПУСКАНЕ НА ЕДНОКРАТНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ НА СЕНИХА МУСТАФА
САЛИМ
Отношение взеха:
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Точка 4.6. от дневния ред
Докладна записка № 475 от 11.11.2016 година,относно отпускане на еднократна
финансова помощ на Сениха Мустафа Салим . Да чуем становището на комисиите!“.
Николай Николов – Председател на Икономическата комисия – „ Икономическата
комисия с 5 гласа“ЗА“ приема отпускане на еднократна финансова помощ на Сениха
Мустафа Салим“.
Драганка Йорданова – Председател на комисията по ТСУ – „Комисията по ТСУ с 2
гласа „ЗА“ приема отпускане на еднократна финансова помощ на Сениха Мустафа
Салим“.
Боряна Бойчева – Председател на Социалната комисия – „И социалната комисия с 5
гласа „ЗА“ също приема отпускане на еднократна финансова помощ на Сениха
Мустафа Салим“.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет –„Колеги,имате думата за мнения
и коментари по докладната!Ако няма предложения 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“
Мартин Борисов Леков – „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 12 съветника с 12 гласа „ЗА“ без „ПРОТИВ“ и
без „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Общински съвет - Каспичан прие следното:
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.
ПО ТОЧКА 4.7. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
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ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АСОЦИАЦИЯТА
ПО ВИК НА ОБОСОБЕНА ТЕРИТОРИЯ,ОБСЛУЖВАНА ОТ „ВИК – ШУМЕН“
ООД,НАСРОЧЕНО ЗА 13.12.2016г.
Отношение взеха:
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Точка 4.7. от дневния ред
Докладна записка № 488 от 21.11.2016 година,относно извънредно заседание на
Общото събрание на Асоциацията по В и К на обособена територия,обслужвана от „В
и К – Шумен“ ООД,насрочено за 13.12.2016г.Г-н Николов, имате думата!“
Николай Николов – Председател на Икономическата комисия – „ Икономическата
комисия с 5 гласа“ЗА“ приема проекта на решение за провеждане на извънредно
заседание на Общото събрание на Асоциацията
по В и К на обособена
територия,обслужвана от „В и К – Шумен“ ООД,насрочено за 13.12.2016г.“
Драганка Йорданова – Председател на комисията по ТСУ – „Комисията по ТСУ с 2
гласа „ЗА“ приема проекта на решение за извънредно заседание на Общото събрание на
Асоциацията по В и К на обособена територия,обслужвана от „В и К – Шумен“
ООД,насрочено за 13.12.2016г.“
Боряна Бойчева – Председател на Социалната комисия – „Социалната комисия с 3
гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ и 2 гласа „ПРОТИВ“ не приема проекта на решение“
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет –„Колеги,имате думата за мнения
и коментари по докладната!Ако няма предложения предлагам да преминем към
поименно гласуване на проекта на решение“.
Анелия Руменова Ангелова - „ЗА“
Боряна Андреева Бойчева – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“
Георги Димитров Георгиев – „ЗА“
Драганка Славкова Йорданова – „ЗА“
Зелиха Тургай Марем – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“
Магдалена Боянова Боева – Тодорова – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“
Марияна Красенова Антонова – „ЗА“
Мартин Борисов Леков – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“
Николай Борисов Николов –„ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“
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 4 гласа „ЗА“ без „ПРОТИВ“ и 8
гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Общински съвет - Каспичан прие следното:
Р Е Ш Е Н И Е № 316
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1.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.
ПО ТОЧКА 4.8. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
УТВЪРЖДАВАНЕ НА КОМИСИЯ СЪС ЗАДАЧА ОПТИМИЗАЦИЯ НА УЧИЛИЩНАТА
МРЕЖА В ОБЩИНА КАСПИЧАН
Отношение взеха:
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет – „Точка 4.8. от дневния ред
Докладна записка № 487 от 21.11.2016 година,относно утвърждаване на комисия със
задача оптимизация на училищната мрежа в община Каспичан. Г-н Николов, имате
думата!“
Николай Николов – Председател на Икономическата комисия – „ Икономическата
комисия с 5 гласа“ЗА“ предлага за представители членовете на Социалната комисия“
Драганка Йорданова – Председател на комисията по ТСУ – „Комисията по ТСУ с 2
гласа „ЗА“ също предлага членовете на Социалната комисия“
Боряна Бойчева – Председател на Социалната комисия – „И социалната комисия с 5
гласа „ЗА“ приема предложението и предлага за представители Боряна Бойчева и
Зелиха Марем.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет –„Колеги,имате думата за мнения
и коментари по докладната!Ако няма други предложения предлагам да преминем към
гласуване на първото постъпило предложение на Икономическа комисия и комисия по
ТСУ за представители от Общински съвет да бъдат включени членовете на
Социалната комисия“.
На основание чл.21,ал.1,т.1 и чл.20,във връзка с чл.17,ал.1,т.3 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация от общо гласували 12 съветника с 11 гласа
„ЗА“ без „ПРОТИВ“ и един глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Общински съвет Каспичан прие за представители в комисията със задача за оптимизация на
училищната мрежа да бъдат членовете на Социалната комисия.
Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет –„Предлагам да гласуваме проекта
на решение в цялостен вид“.
На основание чл.21,ал.1,т.1 и чл.20,във връзка с чл.17,ал.1,т.3 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация от общо гласували 12 съветника с 12 гласа
„ЗА“ без „ПРОТИВ“ и без „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Общински съвет - Каспичан прие
следното:
Р Е Ш Е Н И Е № 317
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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

Заседанието на Общински Съвет Каспичан бе закрито от неговия
Председател в 15.30 часа поради изчерпване на дневния ред.

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