РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НОВИ ПАЗАР
9900 гр. Нови пазар, ул.”Васил Левски” № 3
тел./факс: +359 +0537 / 40-15
е-mail: obs_npazar@abv.bg
Община Нови пазар е сертифицирана по ISO 9001:2008

РЕШЕНИЕ
№ 433
по Протокол № 39 от 23.02.2018 год.
от редовно заседание на Общински съвет Нови пазар
Относно: Отчет за изпълнение на решенията, приети от Общински съвет Нови пазар за
периода от 01.07.2017 год. – 31.12.2017 год.
(общ брой гласували съветници: 19 в т.ч с 19 “ЗА”, 0 ”ПРОТИВ” и 0 “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”)

На основание чл. 44, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА и в съответствие с чл. 21, ал. 1, т. 24 от
ЗМСМА и чл. 4, ал. 1, т. 23 от Правилник за организацията и дейността на ОбС Нови
пазар, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация за мандат
2015-2019, Общински съвет Нови пазар
РЕШИ:
1.Приема отчета за изпълнените от Общинска администрация решения, приети от
Общински съвет Нови пазар, за периода от 01.07.2017 год. до 31.12.2017 год., както и
решенията, останали на отчет по Решение № 371-32/29.09.2017 год. и СНЕМА от отчет
Решения с №№ 149, 164, 219, 224, 225, 226, 249, 278, 313, 317, 333, 334, 335, 336, 337,
338, 339, 340, 341, 342, 343, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357,
359, 360, 361, 362, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 378, 379,
380, 381, 383, 386, 387, 388, 389, 391, 392, 393, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404,
406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 417, 418, 419, 420 и 421.
2.Удължава срока за изпълнение на решения с №№ 135, 156, 188, 211, 270, 300,
307, 308, 344, 358, 363, 377, 382, 384, 385, 390, 394, 395, 396, 405 и 416.
3.Решенията в т.2 да бъдат отчетени с решенията от І-то шестмесечие на 2018 год.

АНГЕЛ КУЦАРОВ
(п)
ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НОВИ ПАЗАР

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НОВИ ПАЗАР
9900 гр. Нови пазар, ул.”Васил Левски” № 3
тел./факс: +359 +0537 / 40-15
е-mail: obs_npazar@abv.bg
Община Нови пазар е сертифицирана по ISO 9001:2008

РЕШЕНИЕ
№ 434
по Протокол № 38 от 26.01.2018 год.
от редовно заседание на Общински съвет Нови пазар
Относно: Отчет за дейността на Общински съвет Нови пазар и неговите комисии за
периода 01.07.2017 – 31.12.2017 год.
(общ брой гласували съветници: 19 в т.ч. с 19 “ЗА”, 0 ”ПРОТИВ” и 0 “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”)

На основание чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА, Общински съвет Нови пазар
РЕШИ:
Приема отчета за дейността на Общински съвет Нови пазар и неговите Постоянни
комисии за пеоиода 01.07.2017 год. - 31.12.2017 год.

АНГЕЛ КУЦАРОВ
(п)
ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НОВИ ПАЗАР

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НОВИ ПАЗАР
9900 гр. Нови пазар, ул.”Васил Левски” № 3
тел./факс: +359 +0537 / 40-15
е-mail: obs_npazar@abv.bg
Община Нови пазар е сертифицирана по ISO 9001:2008

РЕШЕНИЕ
№ 435
по Протокол № 39 от 28.02.2018 год.
от редовно заседание на Общински съвет Нови пазар
Относно: Вземане на решение за издаване на запис на заповед от Община Нови пазар,
обезпечаваща авансово плащане и срока на записа на заповед в полза на Договарящия
орган по административен ДПБФП, № от ИСУН - BG16RFOP001-5.001-0024 "Подкрепа за
деинституционализация на грижите за децата в Община Нови пазар", процедура
BG16RFOP001-5.001 "Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца",
Приоритетна ос 5 "Регионална социална инфраструктура" по ОПРР 2014-2020.
(поименно гласуване, общ брой гласували съветници: 19 в т.ч. с 19 “ЗА”, 0 ”ПРОТИВ” и 0 “ВЪЗДЪРЖАЛ
СЕ”)

На основание чл.21, ал1, т. 10 и ал.2 от ЗМСМА. във връзка с чл.3, т.4 и чл.4, т. 1 и 4
и чл.13 от Закона за общинския дълг, Общински съвет Нови пазар
РЕШИ:
1. Дава съгласие Община Нови пазар да поеме задължение и упълномощава кмета
на Община Нови пазар да подпише Запис на заповед в полза на Министерството
на регионалното развитие и благоустройство. Управляващ орган на ОП „Региони в
растеж" 20014-2020г. - Главна дирекция „Градско и регионалното развитие" за
сумата от 69 944,71 лв. /шестдесет и девет хиляди, деветстотин четиридесет и
четири лева, седемдесет стотинки/, представляваща сумата по авансово плащане, и
срок за предявяване на плащания до 01.02.2019 година - два месеца след
приключване на срока на Административен Договор за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ, № от ИСУН - BG16RFOP001-5.001-0024
„Подкрепа за деинституционализацията на грижите за децата в
Община Нови пазар", процедура BG16UFOP001-5.001 „Подкрепа за
деинституционализацията на грижите за деца", Приоритетна ос 5
„Регионална социална инфраструктура" по Оперативна програма „Региони
в растеж" 2014 - 2020.
2.Упълномощава кмета на Община Нови пазар да предприеме съответните
действия по изпълнение на настоящата Решение.

АНГЕЛ КУЦАРОВ
(п)
ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НОВИ ПАЗАР

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НОВИ ПАЗАР
9900 гр. Нови пазар, ул.”Васил Левски” № 3
тел./факс: +359 +0537 / 40-15
е-mail: obs_npazar@abv.bg
Община Нови пазар е сертифицирана по ISO 9001:2008

РЕШЕНИЕ
№ 436
по Протокол № 39 от 23.02.2018 год.
от редовно заседание на Общински съвет Нови пазар
Относно: Издаване на Запис на заповед от Община Нови пазар в полза на ДФ „Земеделие”,
обезпечаваща авансово плащане по Споразумение № РД50-150 от 21.10.2016 год. 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 год.
(поименно гласуване, общ брой гласували съветници: 19 в т.ч., с 17 “ЗА”, 0 ”ПРОТИВ” и 0 “ВЪЗДЪРЖАЛ
СЕ”)

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24. и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация; чл.7 п 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 па селските райони за периода 2014—2020г. и
Споразумение № РД50-150 от 21.10.201 г. за изпълнение на стратегия за водено от
общностите местно развитие по мярка 19 „Водено от общностите местно развитие" от
Програмата за развитие па селските райони за периода 2014-2020г., предлагам на
Общински съвет Нови пазар
РЕШИ:
Упълномощава Кмета на община Нови пазар ИВАЙЛО СТОЯНОВ КАМАДЖИЕВ
да подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза
на ДФ „Земеделие" в размер на 44 397,55 лв. (четиридесет и четири хиляди триста
деветдесет и седем лева петдесет и пет стотинки) за обезпечаване на 50 % от 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.
Одобреният бюджет за текущи разходи и популяризиране на стратегията за местно
развитие за 2018 година е в размер на 177 590,18 лв.(сто седемдесет и седем хиляди
петстотин и деветдесет лева и осемнадесет стотинки).
Възлага на Кмета на общината да извърши всички необходими действия по
гореописаното Решение.

АНГЕЛ КУЦАРОВ
(п)
ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НОВИ ПАЗАР

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НОВИ ПАЗАР
9900 гр. Нови пазар, ул.”Васил Левски” № 3
тел./факс: +359 +0537 / 40-15
е-mail: obs_npazar@abv.bg
Община Нови пазар е сертифицирана по ISO 9001:2008

РЕШЕНИЕ
№ 437
по Протокол № 39 от 23.02.2018 год.
от редовно заседание на Общински съвет Нови пазар
Относно: Приемане на промени в Общинска стратегия за развитие на социалните услуги
на Община Нови пазар 2016-2020.
( общ брой гласували съветници: 19 в т.ч. 17 “ЗА”, 0 ”ПРОТИВ” и 2 “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”)

На основание чл.21. ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и в изпълнение на чл. 36 и чл.36 б от
Правилника за прилагане па Закона за социално подпомагане Общински съвет
РЕШИ:
1 . Приема Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в Община Нови
пазар 2016-2020 година.

АНГЕЛ КУЦАРОВ
(п)
ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НОВИ ПАЗАР

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НОВИ ПАЗАР
9900 гр. Нови пазар, ул.”Васил Левски” № 3
тел./факс: +359 +0537 / 40-15
е-mail: obs_npazar@abv.bg
Община Нови пазар е сертифицирана по ISO 9001:2008

РЕШЕНИЕ
№ 438
по Протокол № 39 от 23.02.2018 год.
от редовно заседание на Общински съвет Нови пазар
Относно: Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2018 год.
(общ брой гласували съветници: 19 в т.ч.: „ЗА” – 19, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0)

На основание чл.21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, вън връзка с чл. 3, ал.1, ал.2 и ал.3 от
Правилника за прилагане Закона за закрила на детето Общинският съвет
РЕШИ:

1. Приема Общинска програма за закрила на детето за 2018 г.

АНГЕЛ КУЦАРОВ
(п)
ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НОВИ ПАЗАР

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НОВИ ПАЗАР
9900 гр. Нови пазар, ул.”Васил Левски” № 3
тел./факс: +359 +0537 / 40-15
е-mail: obs_npazar@abv.bg
Община Нови пазар е сертифицирана по ISO 9001:2008

РЕШЕНИЕ
№ 439
по Протокол № 39 от 23.02.2018 год.
от редовно заседание на Общински съвет Нови пазар
Относно: Приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги за 2019 год. по
реализация на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги на Община Нови
пазар 2016-2020.
(общ брой гласували съветници: 19 в т.ч.: „ЗА” – 18, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1)

На основание чл.21. ал.1, т. 12 от ЗМСМА и в изпълнение на чл. 36 б от
Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане Общински съвет
РЕШИ:
1. Приема Годишен план за развитие на социалните услуги за 2019 година по
реализация на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги на Община Нови
пазар 2016-2020 г.

АНГЕЛ КУЦАРОВ
(п)
ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НОВИ ПАЗАР

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НОВИ ПАЗАР
9900 гр. Нови пазар, ул.”Васил Левски” № 3
тел./факс: +359 +0537 / 40-15
е-mail: obs_npazar@abv.bg
Община Нови пазар е сертифицирана по ISO 9001:2008

РЕШЕНИЕ
№ 440
по Протокол № 39 от 23.02.2018 год.
от редовно заседание на Общински съвет Нови пазар
Относно: Приемане на Общински план за младежта на Община Нови пазар за 2018 год.
(общ брой гласували съветници: 19 в т.ч.: „ЗА” – 19, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0)

На основание чл.21, ал.1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл. 16, ал. 1 от Закона за младежта, Общински съвет
Нови пазар

РЕШИ:
Приема Общински план за младежта на Община Нови пазар за 2018 година.

АНГЕЛ КУЦАРОВ
(п)
ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НОВИ ПАЗАР

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НОВИ ПАЗАР
9900 гр. Нови пазар, ул.”Васил Левски” № 3
тел./факс: +359 +0537 / 40-15
е-mail: obs_npazar@abv.bg
Община Нови пазар е сертифицирана по ISO 9001:2008

РЕШЕНИЕ
№ 441
по Протокол № 39 от 23.02.2018 год.
от редовно заседание на Общински съвет Нови пазар

Относно: Приемане отчет по изпълнението на дейностите от Общинска програма за
закрила на детето за 2017 год.
(общ брой гласували съветници: 19 в т.ч.: „ЗА” – 19, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0)

На основание чл.21, ал. 1. т. 24 от ЗМСМА Общинският съвет
РЕШИ:
1. Приема отчет по изпълнението на дейностите от Общинска програма за
закрила на детето за 2017 г.

АНГЕЛ КУЦАРОВ
(п)
ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НОВИ ПАЗАР

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НОВИ ПАЗАР
9900 гр. Нови пазар, ул.”Васил Левски” № 3
тел./факс: +359 +0537 / 40-15
е-mail: obs_npazar@abv.bg
Община Нови пазар е сертифицирана по ISO 9001:2008

РЕШЕНИЕ
№ 442
по Протокол № 39 от 23.02.2018 год.
от редовно заседание на Общински съвет Нови пазар
Относно: Промяна наименованието на действащия Център за настаняване от семеен
тип за деца и младежи без увреждания в Център за настаняване от семеен тип за деца
без увреждания, с адрес: гр. Нови пазар, ул. „Греков” № 9, считано от 01.03.2018 год.
(поименно гласуване, общ брой гласували съветници: 19 в т.ч.: „ЗА” – 19, „ПРОТИВ” – 0,
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0)

На основание чл.21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА и чл.36, ал. 2, т. 4 от
Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане Общинският съвет
РЕШИ:
1.Променя наименованието на действащия Център за настаняване от семесн
тип за дена и младежи без увреждания в Център за настаняване от семеен тип за
деца без увреждания, с адрес гр. Нови пазар. ул. „Греков" № 9, считано от 01.03.2018г.
с капацитет 10 находящ се в гр. Нови пазар, УПИ ІІ, 52009.505.584, кв.167.
………….

АНГЕЛ КУЦАРОВ
(п)
ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НОВИ ПАЗАР

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НОВИ ПАЗАР
9900 гр. Нови пазар, ул.”Васил Левски” № 3
тел./факс: +359 +0537 / 40-15
е-mail: obs_npazar@abv.bg
Община Нови пазар е сертифицирана по ISO 9001:2008

РЕШЕНИЕ
№ 443
по Протокол № 39 от 23.02.2018 год.
от редовно заседание на Общински съвет Нови пазар
Относно: Промяна наименованието на действащия Център за настаняване от семеен
тип за деца и младежи с увреждания № 1 в Център за настаняване от семеен тип за
младежи с увреждания, с адрес: гр. Нови пазар, ул. „Плиска” № 19”а”, считано от
01.03.2018 год.
(поименно гласуване, общ брой гласували съветници: 19 в т.ч.: „ЗА” – 19, „ПРОТИВ” – 0,
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0)

На основание чл.21, ал. 1, т. 8 и ал.2 от ЗМСМА и чл.36, ал. 2, т. 4 от
Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане Общинският съвет
РЕШИ:
1. Променя наименованието на действащия Център за настаняване oт семеен
тип за деца и младежи с увреждания № 1 в Център за настаняване от семеен тип за
младежи с увреждания, с адрес гр. Нови пазар, ул. Плиска" № 19-а, считано от
01.03.2018г. с капацитет 14, находящ се в гр. Нови пазар, УПИ 8, 52009.504.184, кв.30.
………….

АНГЕЛ КУЦАРОВ
(п)
ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НОВИ ПАЗАР

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НОВИ ПАЗАР
9900 гр. Нови пазар, ул.”Васил Левски” № 3
тел./факс: +359 +0537 / 40-15
е-mail: obs_npazar@abv.bg
Община Нови пазар е сертифицирана по ISO 9001:2008

РЕШЕНИЕ
№ 444
по Протокол № 39 от 23.02.2018 год.
от редовно заседание на Общински съвет Нови пазар
Относно: Промяна наименованието на действащия Център за настаняване от семеен
тип за деца и младежи с увреждания № 2 в Център за настаняване от семеен тип за деца
с увреждания, с адрес: гр. Нови пазар, ул. „Плиска” № 19”б”, считано от 01.03.2018 год.
(поименно гласуване, общ брой гласували съветници: 19 в т.ч.: „ЗА” – 19, „ПРОТИВ” – 0,
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0)

На основание чл.21, ал. , т. 8 и ал.2 от ЗМСМА и чл.36, ал. 2, т. 4 от Правилника
за прилагане на Закона за социално подпомагане Общинският съвет
РЕШИ:
1. Променя наименованието на действащия Център за настаняване от семеен
тип за деца и младежи с увреждания № 2 в Център за настаняване от семеен тип за
деца с увреждания, с адрес гр. Нови пазар, ул. „Плиска" № 19-б, считано от
01.03.2018r. с капацитет 14, находят се в гр. Нови пазар, УПИ 8, 52009.504.185, кв.30.…
………….

АНГЕЛ КУЦАРОВ
(п)
ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НОВИ ПАЗАР

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НОВИ ПАЗАР
9900 гр. Нови пазар, ул.”Васил Левски” № 3
тел./факс: +359 +0537 / 40-15
е-mail: obs_npazar@abv.bg
Община Нови пазар е сертифицирана по ISO 9001:2008

РЕШЕНИЕ
№ 445
по Протокол № 39 от 23.02.2018 год.
от редовно заседание на Общински съвет Нови пазар
Относно: Определяне на представител на Община Нови пазар за участие в редовно
заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК – Шумен.
(поименно гласуване, общ брой гласували съветници: 19 в т.ч.: „ЗА” – 15, „ПРОТИВ” – 4,
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0)

На основание чл.21, ал.1, т.15 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл. 198е, ал. 3 и ал. 5 от Закона за
водите(ЗВ) и чл.5, ал.5 и ал.6 от Правилника за организация и дейността на
асоциациите по водоснабдяване и канализация (ПОДАВК), Общински съвет - Нови
пазар
РЕШИ:
1.Общински съвет Нови пазар определя г-жа Айсел Руфад – Зам. Кмет на
Община Нови пазар за представител на общината в редовното заседание на Общото
събрание на Асоциация по ВиК - Шумен, насрочено за 27.02.2018 година в 14:00 часа.
2.Общински съвет гр.Нови пазар оправомощава представителя на община Нови
пазар да гласува по точките от дневния ред на редовното заседание на Асоциацията на
27.02.2018 година, както следва:
По т. 1. - Приемане на Бюджета на Асоциация по В и К - Шумен за 2018
година.
По представения проект на Решение, представителят на община Нови пазар
да гласува - приема.
По т.2. - Приемане на Отчет за изпълнението на Бюджета на Асоциацията за
2017 година.
По представения проект на Решение, представителят на община Нови пазар
да гласува - приема.
По т.3. - Приемане на Годишния отчет за дейността на Асоциация по В и К Шумен за 2017 година.
По представения проект на Решение, представителят на община Нови пазар
да гласува - приема.
По т.4. - Приемане на Подробна инвестиционна програма за 2018 година,
изготвена съгласно чл.6.2 (б) от Договора за стопанисване, поддържане и
експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставени на ВиК услуги.
По представения проект на Решение, представителят на община Нови пазар
да гласува - приема.

3.При невъзможност на определеният представител - г-жа Айсел Руфад Заместник Кмет на Община Нови пазар да участва лично в Общото събрание на
Асоциация по В и К - Шумен за приемане на посочените решения, определя Ивайло
Камаджиев - Кмет на община Нови пазар за представител на общината в редовното
заседание насрочено за 27.02.2018 година в 14:00 часа.
………….

АНГЕЛ КУЦАРОВ
(п)
ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НОВИ ПАЗАР

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НОВИ ПАЗАР
9900 гр. Нови пазар, ул.”Васил Левски” № 3
тел./факс: +359 +0537 / 40-15
е-mail: obs_npazar@abv.bg
Община Нови пазар е сертифицирана по ISO 9001:2008

РЕШЕНИЕ
№ 446
по Протокол № 39 от 23.02.2018 год.
от редовно заседание на Общински съвет Нови пазар
Относно: Отменяне на решение № 416 от 20.12.2017 год. от заседание на Общински
съвет Нови пазар.
(общ брой гласували съветници: 19 в т.ч.: „ЗА” – 18, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0)

На основание чл. 21, ал.1, т. 24 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация - ОбС - Нови пазар
РЕШИ:
Отменя свое решение № 416 от 20.12.2017 г.
1. „Общински съвет - Нови пазар дава съгласие за прекратяване на
съсобствеността между Община Нови пазар и Тефик Адилов Алиосманов чрез продажба
на общинските 225/740 и.ч. или 225(двеста двадесет и пет) кв. м от УПИ XII-159 от кв.
13 по плана на с. Памукчи.
2. Приема пазарна стойност в размер на 1125,00 (хиляда сто двадесет и пет) лева
с ДДС за 225,00 (двеста двадесет и пет) кв. м.
3. Възлага на кмета на община Нови пазар да организира и проведе
процедурата."

АНГЕЛ КУЦАРОВ
(п)
ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НОВИ ПАЗАР

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НОВИ ПАЗАР
9900 гр. Нови пазар, ул.”Васил Левски” № 3
тел./факс: +359 +0537 / 40-15
е-mail: obs_npazar@abv.bg
Община Нови пазар е сертифицирана по ISO 9001:2008

РЕШЕНИЕ
№ 447
по Протокол № 39 от 23.02.2018 год.
от редовно заседание на Общински съвет Нови пазар
Относно: Определяне на пасищата, мерите и ливадите от ОбПФ за общо и
индивидуално ползване през стопанската 2018/2019 год.
(поименно гласуване, общ брой гласували съветници: 19 в т.ч.: „ЗА” – 19, „ПРОТИВ” – 0,
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0)

На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл.37о, ал.1, ал.4 и
ал.5; чл.37и, ал.3 от ЗСПСЗ и чл.32 от Наредбата за общинската собственост
Общински съвет - Нови пазар
РЕШИ:
1.Определя мерите и пасища - общинска собственост за общо и индивидуално
ползване през стопанската 2018/2019 година, съгласно списък – Приложение №1;
2. Приема Годишен план за паша за стопанската 2018-2019 година, на имотите от
общински поземлен фонд, представляващи пасища, мери и ливади на територията на
община Нови пазар – Приложение № 2;
3. Приема Правила за ползването на мерите и пасищата – Приложение № 3;
4. Определя задълженията на общината и ползвателите за поддържането на
мерите и пасищата през стопанската 2018 -2019 г. – Приложение № 4;
5.Възлага на Кмега на община Нови пазар да извърши всички последващи
законови действия.

АНГЕЛ КУЦАРОВ
(п)
ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НОВИ ПАЗАР

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НОВИ ПАЗАР
9900 гр. Нови пазар, ул.”Васил Левски” № 3
тел./факс: +359 +0537 / 40-15
е-mail: obs_npazar@abv.bg
Община Нови пазар е сертифицирана по ISO 9001:2008

РЕШЕНИЕ
№ 448
по Протокол № 39 от 23.02.2018 год.
от редовно заседание на Общински съвет Нови пазар
Относно: Даване на съгласие за промяна предназначението на УПИ І-269 от кв. 20 по
плана на с. Стан.
( общ брой гласували съветници: 19 в т.ч.: „ЗА” – 19, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0)

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал.2 от ЗМСМЛ, чл. 39, ал. 3 и чл. 134, ал.
8 от ЗУТ във връзка с чл. 305, ал. 2 от ЗПУО- ОбС-Нови пазар

РЕШИ:
Дава съгласие и възлага на Кмета на община Нови пазар да отправи мотивирано
предложение до Министерството на образованието и науката за изразяване на
становище за промяна предназначението на УПИ 1-269 от кв. 20 по регулационния
план на с. Стан, от „Училище" на „За обществено обслужващи дейности” и на сграда „
Училище П.Р.Славейков” в „ Друг вид сграда”.

АНГЕЛ КУЦАРОВ
(п)
ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НОВИ ПАЗАР

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НОВИ ПАЗАР
9900 гр. Нови пазар, ул.”Васил Левски” № 3
тел./факс: +359 +0537 / 40-15
е-mail: obs_npazar@abv.bg
Община Нови пазар е сертифицирана по ISO 9001:2008

РЕШЕНИЕ
№ 449
по Протокол № 39 от 23.02.2018 год.
от редовно заседание на Общински съвет Нови пазар
Относно: Даване на съгласие за промяна предназначението на УПИ ІV „За училищен
двор” от кв. 18 по плана на с. Избул.
( общ брой гласували съветници: 19 в т.ч.: „ЗА” – 19, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0)

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал.2 от ЗМСМА, чл. 39, ал. 3 и чл. 134, ал. 8 от
ЗУТ във връзка с чл. 305, ал. 2 от ЗПУО- ОбС-Нови пазар

РЕШИ:
1.Дава съгласие и възлага на Кмета на община Нови пазар да отправи мотивирано
предложение до Министерството на образованието и науката за изразяване на
становище за промяна предназначението на УПИ IV „За училищен двор" от кв. 18 по
регулационния план на с. Избул, от „За училищен двор" на „За обществено
обслужващи дейности на сграда „Училище" в „ Друг вид сграда”.

АНГЕЛ КУЦАРОВ
(п)
ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НОВИ ПАЗАР

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НОВИ ПАЗАР
9900 гр. Нови пазар, ул.”Васил Левски” № 3
тел./факс: +359 +0537 / 40-15
е-mail: obs_npazar@abv.bg
Община Нови пазар е сертифицирана по ISO 9001:2008

РЕШЕНИЕ
№ 450
по Протокол № 39 от 23.02.2018 год.
от редовно заседание на Общински съвет Нови пазар
Относно: Отдаване под наем без търг или конкурс на части от недвижими имоти –
частна общинска собственост за здравни дейности на основание чл. 14, ал. 6 от ЗОС.
(поименно гласуване, общ брой гласували съветници: 19 в т.ч.: „ЗА” – 18, „ПРОТИВ” – 0,
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0)

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА и чл.14, ал.6 от ЗОС да се предоставят под
наем без търг или конкурс за здравни дейности за задоволяване на съответните нужди
на населението, ОбС-Нови пазар
РЕШИ:
1. Лекарски кабинет № 11 с площ от 27.00 кв.м., находящ се в гр. Нови пазар,
ул. „Христо Ботев" № 22 с месечен наем в размер на 54.00 лева без ДДС. Възлага на
кмета на Община Нови пазар да сключи договор с д-р Христо Василев Запрянов за
предоставяне под наем на имота.
2. Лекарски кабинет № 26 с площ от 25.00 кв.м., находящ се в гр. Нови пазар,
ул. „Христо Ботев" № 22 с месечен наем в размер на 50.00 лева без ДДС. Възлага на
кмета на Община Нови пазар да сключи договор с „АСМП-ГП-ЧПК-2014" ООД,
представлявано от д-р Свилен Станчев за предоставяне под наем на имота.
3. Лекарски кабинет № 27 с площ от 13.00 кв.м., находящ се в гр. Нови пазар,
ул. „Христо Ботев" № 22 с месечен наем в размер на 26.00 лева без ДДС. Възлага на
кмета на Община Нови пазар да сключи договор с д-р Ганка Илиева Лазарова за
предоставяне под наем на имота.
4. Лекарски кабинет № 91/2 и № 10 с обща площ от 41.50 кв.м., находящ се в
гр. Нови пазар, ул. „Христо Ботев” № 22 с месечен наем в размер на 83.00 лева без
ДДС. Възлага на кмета на Община Нови пазар да сключи договор с ЕТ „АПМП-ИП-ДР КРАСИМИРА БУНОВА" представлявано от д-р Красимира Дамянова Бунова за
предоставяне под наем на имота.
5.Лекарски кабинет № 30 с обща площ от 26.00 кв.м., находящ се в гр. Нови
пазар, ул. „Христо Ботев" № 22 с месечен наем в размер на 52.00 лева без ДДС. Възлага
на кмета на Община Нови пазар да сключи договор с д-р Марийка Богомилова Пенева
за предоставяне под наем на имота.

АНГЕЛ КУЦАРОВ
(п)
ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НОВИ ПАЗАР

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НОВИ ПАЗАР
9900 гр. Нови пазар, ул.”Васил Левски” № 3
тел./факс: +359 +0537 / 40-15
е-mail: obs_npazar@abv.bg
Община Нови пазар е сертифицирана по ISO 9001:2008

РЕШЕНИЕ
№ 451
по Протокол № 39 от 23.02.2018 год.
от редовно заседание на Общински съвет Нови пазар
Относно: Вземане на решение за разпореждане с поземлени имоти - частна общинска
собственост в кв. 169 по регулационния план на гр. Нови пазар.
(поименно гласуване, общ брой гласували съветници: 19 в т.ч.: „ЗА” – 19, „ПРОТИВ” – 0,
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0)

На основание чл. 21, ал.1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 35, ал.1 и чл. 8,
ал. 9 от ЗОС и чл. 44 и 61, т. 1 от НОС - ОбС - Нови пазар

РЕШИ:
1. Определя общински поземлени имоти с идентификатори: 52009.505.591 с
НТП „Ниско застрояване", с площ от 358 кв. м и 52009.505.590 с HТП „Ниско
застрояване", с площ от 577 кв. м за продажба по реда на глава V от НОС - провеждане
на публичен тьрг с явно наддаване.
2. Приема начална тръжна цена за имотите както следва:
За ПИ с идентификатор 52009.505.591 с НТП „Ниско застрояване", с площ от
358 кв. м в размер на 2860,00/две хиляди осемстотин и шестдесет/ лева без включен
ДДС.
За ПИ с идентификатор 52009. 505.590 с НТП „Ниско застрояване", с площ от
577 кв. м в размер 4620,00 /четири хиляди шестстотин и двадесет/ лева без включен
ДДС.
3. Възлага на кмета па община Нови пазар да организира и проведе процедурата
по продажба на имотите и сключи договор със спечелилия търга кандидат.

АНГЕЛ КУЦАРОВ
(п)
ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НОВИ ПАЗАР

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НОВИ ПАЗАР
9900 гр. Нови пазар, ул.”Васил Левски” № 3
тел./факс: +359 +0537 / 40-15
е-mail: obs_npazar@abv.bg
Община Нови пазар е сертифицирана по ISO 9001:2008

РЕШЕНИЕ
№ 452
по Протокол № 39 от 23.02.2018 год.
от редовно заседание на Общински съвет Нови пазар
Относно: Даване на разрешение (допускане) изработването на проект за частично
изменение ПУП-ПР на кв. 3 и кв. 69 по плана на с. Памукчи (собственик: н-ци Иван
Цветков и Димитър Цветков).
(общ брой гласували съветници: 19 в т.ч.: „ЗА” – 19, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0)

На основание чл.21, ал.1, т.11 ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и ал.5 ЗУТ, чл.134,
ал.2, т.6 от ЗУТ, § 8, ал.2, т.3 от ПР на ЗУТ, във връзка с чл.136, ал.1 от ЗУТ и
подадено искане по чл.124а, ал.5 ЗУТ, Общински съвет-Нови пазар
РЕШИ:
1.Дава разрешение (допуска) изработването на Проект за изменение ПУППР(Плана за регулация) на УПИ-ХL-85, УПИ-ХLI-85, УПИ-XLII-85. УПИХLІІІ-85 и УПИ-XLІV-85 в кв.3 и УПИ-ІХ-85, УПИ-Х-85, УПИ-ХІ-85, УПИХІІ-85 и УПИ-ХІІІ 85 в кв.69 по плана на с.Памукчи, съгласно изготвената
Скица-предложение за изменение на плана, като се образуват четири УПИ с
проектни номера, както следва: УПИ-ХL-85 и УПИ-ХLI-85 в кв.3 и УПИ-Х-85 и
УПИ-ХІ-85 в кв.69. На основание § 8, ал.2, т.3 от ПР на ЗУТ, регулацията на
новообразуваните УПИ в кв.3 и кв.69 да се постави в съответствие със
съществуващите кадастрални граници на ПИ № 85.
2. На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ, одобрява задание по чл.125 от ЗУТ.

АНГЕЛ КУЦАРОВ
(п)
ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НОВИ ПАЗАР

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НОВИ ПАЗАР
9900 гр. Нови пазар, ул.”Васил Левски” № 3
тел./факс: +359 +0537 / 40-15
е-mail: obs_npazar@abv.bg
Община Нови пазар е сертифицирана по ISO 9001:2008

РЕШЕНИЕ
№ 453
по Протокол № 39 от 23.02.2018 год.
от редовно заседание на Общински съвет Нови пазар
Относно: Даване на разрешение (допускане) изработването на ПУП-ПП за техническа
инфраструктура – ел.провод до ПИ 52009.132.94 в землището на гр. Нови пазар
(собственик: Цветалин Насков Ценов)
(общ брой гласували съветници: 19 в т.ч.: „ЗА” – 19, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0)

На основание чл.21, ал.2, във връзка с ал.1, т.11 ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и ал.5,
и чл.124б, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет-Нови пазар
РЕШИ:
1. Дава разрешение/допуска/ изработването на ПУП-Парцеларен план за техническа
инфраструктура - кабелно ел.захранване до ПИ 52009.132.94 по КК на гр.Нови пазар.
2. Във връзка с разпоредбата на чл.124б от ЗУТ, одобрява задание по чл.125 от ЗУТ.

АНГЕЛ КУЦАРОВ
(п)
ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НОВИ ПАЗАР

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НОВИ ПАЗАР
9900 гр. Нови пазар, ул.”Васил Левски” № 3
тел./факс: +359 +0537 / 40-15
е-mail: obs_npazar@abv.bg
Община Нови пазар е сертифицирана по ISO 9001:2008

РЕШЕНИЕ
№ 454
по Протокол № 39 от 23.02.2018 год.
от редовно заседание на Общински съвет Нови пазар
Относно: Даване на съгласие за предоставяне в държавна собственост на имот №
000122 с НТП „Полски път” по КВС на с. Стоян Михайловски.
(поименно гласуване, общ брой гласували съветници: 19 в т.ч.: „ЗА” – 19, „ПРОТИВ” – 0,
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0)

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА Общински съвет -Нови пазар
РЕШИ:

1. Общински съвет — Нови пазар дава съгласие поземлен имот № 000122 с
площ от 30,841 дка, с НТП «Полски път» - публична общинска собственост, съгласно
КВС на с. Стоян Михайловски, който по Заповед № РД-9Р- 34/17.08.2015 г. на
министъра на културата е в обхвата на археологически резерват «Ранно средновековен
град Плиска» в т.н. «Средновековен каменен път» да се предостави за държавна
собственост.
2. Възлага на Кмета на Община Нови пазар да извърши регламентираните в
ЗСПЗЗ, ППЗСПЗЗ и Наредба № 49/05.11.2004 г. за поддържане на картата за
възстановената собственост за промяна и отразяване в регистрите на имота като
публична държавна собственост с НТП «За археологически резерват».…………………

АНГЕЛ КУЦАРОВ
(п)
ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НОВИ ПАЗАР

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НОВИ ПАЗАР
9900 гр. Нови пазар, ул.”Васил Левски” № 3
тел./факс: +359 +0537 / 40-15
е-mail: obs_npazar@abv.bg
Община Нови пазар е сертифицирана по ISO 9001:2008

РЕШЕНИЕ
№ 455
по Протокол № 39 от 23.02.2018 год.
от редовно заседание на Общински съвет Нови пазар
Относно: Утвърждаване численост на персонала в Дневен център за пълнолетни лица с
увреждания гр. Нови пазар – делегирана от държавата дейност 8 лица.
(общ брой гласували съветници: 19 в т.ч.: „ЗА” – 19, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0)

На основание чл.21, ал. 1, т. 23 ЗМСМА, във връзка с чл. 18а, ал. 1 и чл.6, ал. 1,
т.6 от Закона за социално подпомагане, чл.36 в, ал.3, т. 1. от ППЗСП
РЕШИ:
1. Утвърждава численост на персонала в Дневен център за пълнолетни лица с
Увреждания – 8 щатни бройки, съобразно Методиката за определяне на числеността на
персонала в специализираните институции и социални услуги в общността, утвърдена
със Заповед РД 01-864 от 30.10.2012 г. на Министър на труда и социалната политика.
2. На основание чл.60, ал.1 от АПК се допуска предварително изпълнение на
решението.

АНГЕЛ КУЦАРОВ
(п)
ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НОВИ ПАЗАР

