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
№ 478
по Протокол № 41 от 27.04.2018 год.
от редовно заседание на Общински съвет Нови пазар
Относно: Откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели за предстоящ
мандат на Окръжен съд Шумен и правила за провеждането ѝ.
(кворум: 20, общ брой гласували съветници: 20 в т.ч с 20 “ЗА”, 0 ”ПРОТИВ” и 0 “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”)

На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 и т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 68 от
Закона за съдебната власт и писмо изх. № ИП - 0210 от 02.04.2018.г. от Апелативен
съд - Варна, наш вх. № 00-95/05.04.2018.г., Общински съвет Нови пазар
РЕШИ:
1. Открива процедура за определяне на съдебни заседатели и правила за
провеждането й:
1.1. Избира временна комисия, която да извърши проверка на документите на
кандидатите за съдебни заседатели в Окръжен съд - Шумен и да проведе
изслушване, в състав:
Председател: ЦВЕТАНКА ИВАНОВА – СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР
Член:
1. Д-Р КРАСИМИРА БУНОВА – ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК
2. НИКОЛАЙ КОЛЕВ – ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК
3. ФЕЙДАН ВАСВИ – ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК
4. ЦВЕТАНКА КОТЛАРОВА – ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК
1.2. Кандидатите за съдебни заседатели трябва да бъдат дееспособни български
граждани, които отговарят на следните условия:
а).
възраст от 21 до 68 години;
б).
имат настоящ адрес в община Нови пазар, която попада в рамките на
съдебния район на Окръжен съд - Шумен, за който кандидатстват;
в).
имат завършено най-малко средно образование;
г).
не са осъждани за умишлено престъпление, независимо от
реабилитацията;
д).
да не страдат от психически заболявания.
е).
да не са съдебни заседатели в друг съд;
ж). да не са общински съветници от съдебния район, за който
кандидатстват;
з).
да не участват в ръководството на политическа партия, коалиция или
организация с политически цели;
и). да не работят в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на
вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност,
намиращи се в съдебния район, за който е избран.

1.3. В срок до 31.05.2018 г. кандидатите за съдебни заседатели в Окръжен съд Шумен подават в деловодството на ОбС - Нови пазар следните документи:
1. подробна автобиография, подписана от кандидата;
2. нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;
3. медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;
4. данни за контакт на две лица, към които общинските съвети да се обръщат
за препоръки;
5. мотивационно писмо;
6. писмено съгласие;
7. декларация за липса на обстоятелствата по чл.67 ал.З от ЗСВ;
8. документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване
на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към
Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако
са родени преди 16 юли 1973 г.
1.4. Временната комисия провежда изслушване на кандидатите при спазване
изискванията на чл.68 ал.4 от ЗСВ и съставя доклад за протичането му, който се
публикува на интернет страницата на община Нови пазар - раздел „Общински
съвет" и се предоставя на ОбС - Нови пазар в 7-дневен срок преди определянето на
кандидатите за съдебни зассдатели.
1.5. Утвърждава образци на документи:
Заявление за съгласие;
Декларация за липса на обстоятелства по чл.67, ал.З от ЗСВ
2. Възлага на председателя на ОбС - Нови пазар да публикува решението в един
местен ежедневник, на интернет страницата на община Нови пазар - раздел
„Общински съвет", в ТВ „Часът на Нови пазар", и да се постави на таблото за обяви
и съобщения на Общински съвет - Нови пазар.
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
№ 479
по Протокол № 41 от 27.04.2018 год.
от редовно заседание на Общински съвет Нови пазар
Относно: Годишен отчет за изпълнението на Програмата за управление на Община Нови
пазар за мандат 2015-2019 год.
(кворум: 20, общ брой гласували съветници: 20 в т.ч с 20 “ЗА”, 0 ”ПРОТИВ” и 0 “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”)

На основание чл. 44, ал. 5 от ЗМСМА и чл. 21, ал.1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА,
Общински съвет Нови пазар
РЕШИ:
Общински съвет гр. Нови пазар, приема за сведение Годишен отчет за
изпълнението на Програмата за управление на Община Нови пазар за мандат
2015.г.- 2019.г. /период на отчитане 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
№ 480
по Протокол № 41 от 27.04.2018 год.
от редовно заседание на Общински съвет Нови пазар
Относно: Приемане на Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от
нейното управление за периода 01.01.2017 год. - 31.12.2017 год.
(кворум: 20, общ брой гласували съветници: 20 в т.ч с 20 “ЗА”, 0 ”ПРОТИВ” и 0 “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”)

На основание чл. 21, ал. 1, т. 24 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 66 а от Закона за
общинската собственост и съгласно чл. 4 от Наредбата за общинската собственост,
Общински съвет Нови пазар
РЕШИ:
Приема за сведение Отчет за състоянието на общинската собственост и
резултатите от нейното управление за периода 01.01.2017 г. - 31.12.2017 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
№ 481
по Протокол № 41 от 27.04.2018 год.
от редовно заседание на Общински съвет Нови пазар

Относно: Приемане на годишен финансов отчет и баланс за 2017 год. на
МБАЛ „Д-р Добри Беров” ЕООД, гр. Нови пазар и освобождаване от
отговорност управителя на дружеството.
(проведено гласуване по точките на решението: т.1 кворум: 20, общ брой гласували съветници: 20 в т.ч с 20
“ЗА”, 0 ”ПРОТИВ” и 0 “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”; т. 2 кворум: 20, общ брой гласували съветници: 20 в т.ч с 12
“ЗА”, 5 ”ПРОТИВ” и 3 “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”)

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 137,
ал. 1, т. З и т. 5, и чл. 147, ал. 2 от ТЗ и на основание чл. 18, т. 4 и 7, във връзка
с чл. 15, ал. 2 от Наредбата за упражняване на собственост на общината в
търговски дружества с общинско участие в капитала, Общински съвет Нови
пазар
РЕШИ:
1. Приема годишния финансов отчет и баланс за 2017г. на МБАЛ „Д-р
Добри Беров" ЕООД с текуща печалба 190 478,19 лв.
2. Освобождава от отговорност Управителя на МБАЛ „Д-р Добри
Беров” гр. Нови пазар д-р Йорданка Маринова.

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
№ 482
по Протокол № 41 от 27.04.2018 год.
от редовно заседание на Общински съвет Нови пазар
Относно: Кандидатстване с проект по процедура на директно предоставяне на БФП по
Приоритетна ос 5: „Регионална социална инфраструктура” BG16RFOP001-5.002
„Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни хора с
увреждания”.
(кворум: 19, общ брой гласували съветници: 19 в т.ч с 18 “ЗА”, 1 ”ПРОТИВ” и 0 “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”)

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, Общински съвет Нови пазар
РЕШИ:
1. Община Нови пазар поема ангажимент за създаване на социалната услуга:
Център за грижа за лица с умствена изостаналост.
2. До приключване на строително –ремонтните работи по изпълнението на
настоящия проект, ще стартира създаването на социалната услуга: Център за грижа
за лица с умствена изостаналост.
3. Социалната услуга ще бъде поддържана минимум 5 години, след датата на
приключване на дейностите по проекта и верификация на искането за окончателно
плащане от страна на УО.
4. Предназначението на сградата/помещенията, обект на интервенция на
проекта, няма да бъде променяно за период не по-малко от 5 години след датата на
приключване на дейностите по проекта и верификация на искането за окончателно
плащане от страна на УО.
5. Упълномощава кмета на Община Нови пазар да предприеме необходимите
действия за кандидатстване по с проект по процедура на директно предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ по Приоритетна ос 5: „Регионална социална
инфраструктура” BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за деинституционализация на
социалните услуги за възрастни хора с увреждания”
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
№ 483
по Протокол № 41 от 27.04.2018 год.
от редовно заседание на Общински съвет Нови пазар
Относно: Промяна на Решение № 338 по Протокол № 30/28.07.2017 год.
(поименно гласуване, кворум: 20, общ брой гласували съветници: 20 в т.ч.: „ЗА” – 20, „ПРОТИВ” – 0,
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0)

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 36, ал. 2,
т. 4 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, в
изпълнение на Заповеди с №№№РД01-0551 от 30.03.2018 г., РД010552/30.03.2018 и РД01- 0585/04.04.2018 г. на Изпълнителния директор на АСП
/приложени заповеди/ изменя Решение № 338/28.07.2017 г. по следния начин:
Предишен текст:"Обединява структурата и ръководството на ЦНСТДМУ
№1, ЦНСТДМУ №2 и ЦНСТДБУ …"
Нов текст: Обединява структурата и ръководството на Център за
настаняване от семеен тип №2 за деца с увреждания, Център за настаняване от
семеен тип за младежи с увреждания и Център за настаняване от семеен тип за
деца без увреждания, Общински съвет Нови пазар
РЕШИ:
1. Обединява структурата и ръководството на Център за настаняване от
семеен тип № 2 за деца с увреждания, Център за настаняване от семеен тип за
младежи с увреждания и Център за настаняване от семеен тип за деца без
увреждания.
2. Настоящата промяна да бъде отразена в документацията и
административните актове, касаещи обединената структура, както и в
Приложение № 8 към Решение № 425 по Протокол № 38 от 26.01.2018г.
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
№ 484
по Протокол № 41 от 27.04.2018 год.
от редовно заседание на Общински съвет Нови пазар
Относно: Изменение в Решение № 344 по Протокол № 30/28.07.2017 год. от редовно
заседание на Общински съвет Нови пазар.
(поименно гласуване, кворум: 20, общ брой гласували съветници: 20 в т.ч.: „ЗА” – 20, „ПРОТИВ” – 0,
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0)

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 24 и ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 1 и ал. 8 от Закона за
общинската собственост и чл. 63, ал. 1 от Наредбата за общинската собственост,
Общински съвет Нови пазар
РЕШИ:
Изменя т. 1 на Решение № 344 по Протокол № 30 от 28.07.2017г. от
редовно заседание на Общински съвет Нови пазар, както следва:
1. Дава съгласие да се отдадат под наем части от ПИ 52009.39.444,
състоящ се от 3457 кв.м. по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.
Нови пазар за продажба на автомобили по реда на гл. V от Наредбата за
общинската собственост с начална тръжна наемна цена - 0,60 лв./кв.м. за месец.
В останалата си част Решение № 344 по Протокол №30 от 28.07.2017г. от
редовно заседание на Общински съвет Нови пазар остава непроменено.

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
№ 485
по Протокол № 41 от 27.04.2018 год.
от редовно заседание на Общински съвет Нови пазар
Относно: Годишен план на дейностите за подкрепа на личностно развитие на деца и
ученици в Община Нови пазар за 2018/2019 год.
(кворум: 19, общ брой гласували съветници: 19 в т.ч.: „ЗА” – 19, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –
0)

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и във връзка с чл. 197, ал. 3 от
Закона за предучилищното и училищно образование, Общински съвет Нови
пазар
РЕШИ:
1. Приема Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие
на децата и учениците в 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
№ 486
по Протокол № 41 от 27.04.2018 год.
от редовно заседание на Общински съвет Нови пазар
Относно: Приемане на доклади за дейността на народните читалища и за
изразходваните от бюджета средства за 2017 год.
(кворум: 19, общ брой гласували съветници: 19 в т.ч.: „ЗА” – 19, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –
0)

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 26а, ал. 4 от
ЗНЧ, Общински съвет Нови пазар
РЕШИ:
1. Приема доклада за дейността и за изразходваните от
2017г. на НЧ „Христо Ботев-1872", гр. Нови пазар.
2. Приема доклада за дейността и за изразходваните от
2017г. на НЧ „Иван Вазов-1911", с. Стоян Михайловски.
3. Приема доклада за дейността и за изразходваните от
2017г. на НЧ „Отец Паисий-1928", с. Избул.
4. Приема доклада за дейността и за изразходваните от
2017г. на НЧ "Просвета-1929", с. Жилино.
5. Приема доклада за дейността и за изразходваните от
2017г. на НЧ „Назъм Хикмет-1954" гр. Нови пазар.
6. Приема доклада за дейността и за изразходваните от
2017г. на НЧ „Развитие-1908" с. Мировци.
7. Приема доклада за дейността и за изразходваните от
2017г. на НЧ „"Просвета-1919" с. Памукчи.
8. Приема доклада за дейността и за изразходваните от
2017г. на НЧ „Напредък-1928" с. Войвода.
9. Приема доклада за дейността и за изразходваните от
2017г. на НЧ „Христо Ботев-1922" с. Зайчино ореше.
10. Приема доклада за дейността и за изразходваните от
2017г. на НЧ „Просвета-1921" с. Преселка.
11. Приема доклада за дейността и за изразходваните от
2017г. на НЧ „Просвета-1924" с. Стан.
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бюджета средства за
бюджета средства за
бюджета средства за
бюджета средства за
бюджета средства за
бюджета средства за
бюджета средства за
бюджета средства за
бюджета средства за
бюджета средства за

12. Приема доклада за дейността и за изразходваните от бюджета средства за
2017г. на НЧ „Васил Левски-1895" с. Енево
13. Приема доклада за дейността и за изразходваните от бюджета средства за
2017г. на НЧ „Пробуда-1921 "с. Правенци.
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
№ 487
по Протокол № 41 от 27.04.2018 год.
от редовно заседание на Общински съвет Нови пазар
Относно: Учредяване награда на Община Нови пазар, за отбор, колектив или формация,
в областта на науката, изкуствата и спорта, представляващи град и Община Нови пазар,
отличени в национални и международни конкурси и състезания.
(кворум: 20, общ брой гласували съветници: 20 в т.ч.: „ЗА” – 20, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –
0)

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 ЗМСМА, Общински съвет Нови пазар
РЕШИ:
Учредява награда на Община Нови пазар, ежегодно връчвана на 24-ти
май, за отбор, колектив или формация, в областта на науката, изкуствата и
спорта, отличени в национални и международни конкурси и състезания,
представляващи град и Община Нови пазар, по ред регламентиран в
Приложение 1 неразделна част към настоящото решение.

АНГЕЛ КУЦАРОВ
/п/
ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НОВИ ПАЗАР

Приложение № 1
I. Условия и ред за предоставяне на наградата:
1. Постъпилите документи се разглеждат от експертно-консултативна
комисия (ЕКК), определена със заповед на кмета на Община Нови пазар. ЕКК
представя в тридневен срок от датата на заседанието протокол от работата си на
кмета на Община Нови пазар.
2. Постъпилите документи за периода от 15 май на предходната година до
15 май на настоящата година, се разглеждат от ЕКК в срок до 3 работни дни.
II. Документи:
1. Искане - свободен текст (попълва се от ръководител/треньор на клуб,
отбор или формация).
2. Документ (копие), удостоверяващ класиране или спечелена награда
(допускат се само колективи, отбори и формации отличени с първо, второ, трето
място от национални или международни конкурси или състезания).
III. Финансовото обезпечаване на наградата е със средства от дарителски
награден фонд към Община Нови пазар и бюджета на Община Нови пазар.
IV. Наградите за първо място да бъдат до 300 лв., за второ място – до 200
лв., за трето място – до 100 лв.
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
№ 488
по Протокол № 41 от 27.04.2018 год.
от редовно заседание на Общински съвет Нови пазар
Относно: Утвърждаване численост на персонала в Център за обществена подкрепа гр.
Нови пазар, ул. Милин камък” № 2”а” – делегирана от държавата дейност 4 лица.
(кворум: 19, 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.36в, ал. 3, т. 1 от ППЗСП,
Общински съвет Нови пазар
РЕШИ:
1. Утвърждава численост на персонала в Център за обществена подкрепа
гр. Нови пазар, ул. „Милин камък” №2а – 4 щатни бройки, считано от 01.06.2018
г., съобразно Методиката за определяне на числеността на персонала в
специализираните институции и социални услуги в общността, утвърдена със
Заповед РД 01-864 от 30.10.2012г. на Министър на труда и социалната политика.

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
№ 489
по Протокол № 41 от 27.04.2018 год.
от редовно заседание на Общински съвет Нови пазар
Относно:Обявяване на ПИ 52009.504.254 по КККР на гр. Нови пазар – публична
общинска собственост, за имот – частна общинска собственост.
(поименно гласуване, кворум: 20, общ брой гласували съветници: 20 в т.ч.: „ЗА” – 19, „ПРОТИВ” – 0,
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1)

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 6, ал. 1 и ал. 3 от
ЗОС, Общински съвет Нови пазар
РЕШИ:
Общински съвет Нови пазар обявява за имот частна общинска собственост
поземлен имот с идентификатор 52009.504.254 с площ от 479 кв. м, по КК и КР
на гр. Нови пазар, ул. „Петър Берон” 33, с НТП „За друг вид застрояване”, за
който по регулационния план на гр. Нови пазар е отреден УПИ V „За ООД” от
кв. 30 с площ от 479 кв. м.

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
№ 490
по Протокол № 41 от 27.04.2018 год.
от редовно заседание на Общински съвет Нови пазар
Относно: Даване съгласие за предоставянето на имот № 141001 в землището на с.
Памукчи, Община Нови пазар, за целите на проект по процедура за директно
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Приоритетна ос 5 „Регионална
социална инфраструктура” BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за деинституционализация
на социалните услуги за възрастни хора с увреждания”.
(поименно гласуване, кворум: 20, общ брой гласували съветници: 20 в т.ч.: „ЗА” – 19,
„ПРОТИВ” – 1, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0)

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл. 12, ал. 3 от Закона за общинска собственост,
Общински съвет Нови пазар
РЕШИ:
1.
Дава съгласие, да предостави имот 141001, с площ 2366 кв.м., в
землището на с. Памукчи община Нови пазар, за целите на проект по процедура
за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Приоритетна ос
5 „Регионална социална инфраструктура” BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за
деинституционализация на социалните услуги за възрастни хора с увреждания”
за изграждане на Център за грижа за лица с умствена изостаналост.
2.
Възлага на Кмета на община Нови пазар осъществяването на
действията, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на
решението.

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
№ 491
по Протокол № 41 от 27.04.2018 год.
от редовно заседание на Общински съвет Нови пазар
Относно: Вземане на решение за отдаване под наем на общински терени - публична
общинска собственост за поставяне на преместваеми търговски обекти. (в УПИ I/кв. 44
и УПИ I/кв. 57)
(поименно гласуване, кворум: 20, общ брой гласували съветници: 20 в т.ч.: „ЗА” – 19,
„ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1)

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 14, ал. 7 и ал. 8 от
Закона за общинската собственост; чл. 17, ал. 1; чл. 28 и чл. 63, ал. 1 от
Наредбата за общинската собственост, Общински съвет Нови пазар
РЕШИ:
1. Дава съгласие да се проведе процедура за отдаване под наем на терени –
част от публична общинска собственост в УПИ І от кв.44 – 15,00 кв.м. и УПИ І
от кв. 57 – 15,00 кв.м. по плана на гр. Нови пазар за преместваеми обекти – тото
пунктове след провеждане на процедура по реда на гл. V от Наредбата за
общинската собственост с начална тръжна годишна наемна цена 180,00 лв. без
ДДС.
2. Възлага на Кмета на община Нови пазар да организира и проведе
процедурата и сключи договор със спечелилия търга.

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
№ 492
по Протокол № 41 от 27.04.2018 год.
от редовно заседание на Общински съвет Нови пазар
Относно: Приемане на решение за отдаване под наем на част от терен – публична
общинска собственост.
(поименно гласуване, кворум: 20, общ брой гласували съветници: 20 в т.ч.: „ЗА” – 20,
„ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0)

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация; чл. 14, ал. 7 от Закона за
общинската собственост и във връзка с чл. 17, ал. 1 от Наредбата за общинската
собственост, Общински съвет Нови пазар
РЕШИ:
1. Дава съгласие да се отдаде под наем 0,6 кв.м. - част от терен публична
общинска собственост на ул. „Оборище” в гр. Нови пазар за поставяне на
автомат за топли напитки с начална тръжна годишна наемна цена в размер на
300,00лв. със срок на договора 5 /пет/ години.
2. Оправомощава Кмета на общината да организира и проведе процедура
по реда на Глава V от Наредба за общинската собственост - публичен търг с явно
наддаване.
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
№ 493
по Протокол № 41 от 27.04.2018 год.
от редовно заседание на Общински съвет Нови пазар
Относно: Даване на разрешение (допускане) изработване на:
1). ПУП-ПЗ на ПИ 55292.141.001 в землището на с. Памукчи, Община Нови
пазар за смяна предназначението на имота и отреждането му за „Обществено
обслужващи дейности” с конкретно предназначение за „Център за грижа за лица с
умствена изостаналост”;
2). ПУП-ПП за техническа инфраструктура – водопровод и ел.провод до ПИ
55292.141.001;
(кворум: 20, общ брой гласували съветници: 20 в т.ч.: „ЗА”– 19, „ПРОТИВ”– 1, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0)

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1
и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, Общински съвет Нови пазар
РЕШИ:
1. Дава разрешение (допуска) изработване на ПУП-ПЗ (План за
застрояване) на ПИ № 55292.141.001 (нива) - частна Общинска собственост, в
землището на с. Памукчи, за смяна предназначението и отреждането му за
„Социални дейности", с конкретно предназначение „За център за грижа за лица с
умствена изостаналост";
2. Дава разрешение /допуска/ изработването на ПУП-ПП (Парцеларен
план) за техническа инфраструктура - водопровод и ел.провод до ПИ
55292.141.001, землище Памукчи;
3. 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
№ 494
по Протокол № 41 от 27.04.2018 год.
от редовно заседание на Общински съвет Нови пазар
Относно: Даване на съгласие за изменение на ПУП-ПРЗ в кв. 156, УПИ IX по плана на
гр. Нови пазар.
(кворум: 20, общ брой гласували съветници: 20 в т.ч.: „ЗА”– 18, „ПРОТИВ”– 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2)

На основание чл. 17, ал 1, т. 2 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, Общински съвет Нови пазар
РЕШИ:
Дава съгласие да се промени уличната регулация на ПИ 52009.502.9
(улица - Публична общинска собственост) в зоната на засегнатите с частично
изменение на ПУП-ПР за УПИ IX новообразувани и съседни, кв. 156 по плана на
гр. Нови пазар с площ от 120 кв.м., съгласно изготвеното предложение.

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
№ 495
по Протокол № 41 от 27.04.2018 год.
от редовно заседание на Общински съвет Нови пазар
Относно: Отпускане на еднократна финансова помощ за тежки здравословни
състояния. (Пакюзе Хюсеинова Салиева)
(поименно гласуване, кворум: 20, общ брой гласували съветници: 20 в т.ч.: „ЗА” – 20, „ПРОТИВ” – 0,
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0)

На основание чл.21, ал.1, т.6 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка Правилник за
отпускане на еднократна финансова помощ на жителите от Община Нови пазар
приет с Решение № 44 от 28.01.2016 г. на Общински съвет - Нови пазар, и във
връзка със свое Решение № 425, т.7.2/26.01.2018г., Общински съвет Нови пазар
РЕШИ:
1. Отпуска еднократна помощ на Пакюзе Хюсеинова Салиева в размер на
600.00 лв.
2. Средствата да се осигурят от бюджета на Община Нови пазар, дейност
„Общинска администрация" §4214 срещу представяне на разходооправдателни
документи.

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
№ 496
по Протокол № 41 от 27.04.2018 год.
от редовно заседание на Общински съвет Нови пазар
Относно: Отпускане на еднократна помощ за задоволяване на инцидентно,
непредвидими и извънредно възникнали социално битови потребности. (Румен
Христов Митков)
(поименно гласуване, кворум: 20, общ брой гласували съветници: 20 в т.ч.: „ЗА” – 20, „ПРОТИВ” – 0,
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0)

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл.7, ал.1,
т.1 от Правилник за отпускане на еднократна финансова помощ на жителите от
Община Нови пазар, приет с Решение № 44 от 28.01.2016 г на Общински съвет Нови пазар, и във връзка със свое Решение № 425, т.1.2/26.01.2018г., Общински
съвет
РЕШИ:
1. Отпуска еднократна помощ на Румен Христов Митков от гр. Нови
пазар, ул."Янаки Вергиев" № 102 в размер на 600.00 лв.
2. Средствата да се осигурят от бюджета на Община Нови пазар, дейност
„Общинска администрация" §4214 срещу представяне на разходооправдателни
документи.

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
№ 497
по Протокол № 41 от 27.04.2018 год.
от редовно заседание на Общински съвет Нови пазар
Относно: Промяна наименованието на Постоянната комисия по предотвратяване и
установяване конфликт на интереси към Общински съвет Нови пазар.
(кворум: 20, общ брой гласували съветници: 20 в т.ч.: „ЗА”– 20, „ПРОТИВ”– 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0)

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с § 19, т. 3. от
Преходните и заключителни разпоредби на Закона за противодействие на
корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, Общински
съвет Нови пазар
РЕШИ:
1. Променя наименованието на Постоянната комисия по предотвратяване
и установяване конфликт на интереси към Общински съвет Нови пазар на
Постоянна комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобитото имущество.
2. Персоналния състав на комисията и определеният Председател по
Решение 21-4/27.11.2015 год. се запазва като такъв.

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
№ 498
по Протокол № 41 от 27.04.2018 год.
от редовно заседание на Общински съвет Нови пазар
Относно: Провеждане на извънредно Общо събрание на акционерите на „МБАЛШумен” АД, гр. Шумен.
(поименно гласуване, кворум: 20, общ брой гласували съветници: 20 в т.ч.: „ЗА” – 20, „ПРОТИВ” – 0,
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0)

На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и във връзка е чл. 226 от
Търговския закон, Общински съвет Нови пазар
РЕШИ:
1. Общински съвет Нови пазар оправомощава Ивайло Стоянов Камаджиев
- кмет на община Нови пазар за представител на Община Нови пазар в общото
събрание на акционерите на „МБАЛ - Шумен" АД, насрочено за 04.05.2018г.,
като при липса на кворум, същото се насрочва за 21.05.2018г. при същия дневен
ред. При невъзможност за участие на определения представител, той ще бъде
заместван от Ангел Любенов Куцаров - Председател на Общински съвет.
2. Общински съвет взема решение за начина на гласуване на
представителя на община Нови пазар по въпросите от дневния ред на
събранието на акционерите в „МБАЛ-Шумен" АД, както следва:
Т. 1. - „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" относно: Приемане на предложената промяна в
състава на Съвета на директорите, чрез освобождаване на настоящия Съвет на
директорите в състав: Елка Христанова Савова, Лиляна Маринова Куздова и
Атанас Георгиев Атанасов и избор на нов тричленен Съвет на директорите в
състав: Лиляна Маринова Куздова, Димитър Георгиев Костов и Деница
Константинова Шалева.
Т. 2. - „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" относно: Определяне тригодишен мандат иа
новоизбрания Съвет на директорите.
Т. 3. - „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" 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 2000 г. за условията и реда за провеждане на
конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за
лечебните заведения, като членовете на Съвета па 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.
З. На основание чл. 60, ал. 1 от АПК Общински съвет Нови пазар допуска
предварително изпълнение на решението, предвид защита на важни обществени
интереси и определена дата за провеждане на извънредно общо събрание на
акционерите в „МБАЛ-Шумен" АД, гр. Шумен.
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
№ 499
по Протокол № 41 от 27.04.2018 год.
от редовно заседание на Общински съвет Нови пазар
Относно:Кандидатстване на Община Нови пазар с проектно предложение за
безвъзмездна финансова помощ по мярка 7.2. ”Инвестиции в създаването,
подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби
инфраструктура” от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ
Нови пазар-Каспичан (подобряване на материално техническата база на читалищата в
Община Нови пазар)
(кворум: 20, общ брой гласували съветници: 20 в т.ч.: „ЗА”– 20, „ПРОТИВ”– 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0)

На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, и във връзка с Плана за
развитие на Община Нови пазар 2014-2020 г., Общински съвет Нови пазар
РЕШИ:
1. Дава съгласие Община Нова пазар, в качеството си на бенефициент да
кандидатства за безвъзмездна финансова помощ по мярка 7.2. '"Инвестиции в
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по
мащаби инфраструктура" от Стратегията за Водено от общностите местно
развитие на МИГ Нови пазар-Каспичан със следното проектно предложение:
„Подобряване на материално техническата база на читалищата в Община
Нови пазар"
2. Упълномощава Кмета на Община Нови пазар да осъществи всички
необходими стъпки по кандидатстването, реализацията и отчитането на проекта,
при спазване на изискванията и условията на Стратегията.
3. Общински съвет гр. Нови пазар декларира, че дейностите по проекта
отговарят/съответстват на приоритетите на Общинския план за развитие 20142020г.;

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
№ 500
по Протокол № 41 от 27.04.2018 год.
от редовно заседание на Общински съвет Нови пазар
Относно: Кандидатстване на Община Нови пазар с проектно предложение за
безвъзмездна финансова помощ по мярка 7.2. ”Инвестиции в създаването,
подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби
инфраструктура” от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ
Нови пазар-Каспичан (реконструкция площадно пространство с изграждането на нов
шадраван пред сградата на общината)
(кворум: 20, общ брой гласували съветници: 20 в т.ч.: „ЗА”– 20, „ПРОТИВ”– 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0)

На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и ал.2 от ЗМСМА, и във връзка с Плана за
развитие на Община Нови пазар 2014-2020г., Общински съвет Нови пазар
РЕШИ:
1. Дава съгласие Община Нова пазар, в качеството си на бенефициент да
кандидатства за безвъзмездна финансова помощ по мярка 7.2. "Инвестиции в
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по
мащаби инфраструктура" от Стратегията за Водено от общностите местно
развитие на М И Г Нови пазар-Каспичан със следното проектно предложение:
„Реконструкция площадно пространство с изграждане на нов шадраван
пред сградата на Общината"
2. Упълномощава Кмета на Община Нови пазар да осъществи всички
необходими стъпки по кандидатстването, реализацията и отчитането на проекта,
при спазване на изискванията и условията на Стратегията.
3. Общински съвет - гр. Нови пазар декларира, че дейностите по проекта
отговарят/съответстват на приоритетите на Общинския план за развитие 20142020г.;
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
№ 501
по Протокол № 41 от 27.04.2018 год.
от редовно заседание на Общински съвет Нови пазар
Относно: Даване на съгласие за прехвърляне на средства от капиталова програма във
функция 6, дейност 606, от §51-00 „Основен ремонт на ДМА” в §10-30 за неотложен
текущ ремонт.
(поименно гласуване, кворум: 20, общ брой гласували съветници: 20 в т.ч.: „ЗА” – 19, „ПРОТИВ” – 0,
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1)

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2 ЗМСМА и във връзка с
разпоредбите на чл. 124, ал. 3 и чл. 127, ал. 1 и 2 Закона за публичните финанси,
Общински съвет Нови пазар
РЕШИ:
1. Дава съгласие за :
- намаление на планираните средства в капиталовия разчет за 2018 г. от
източник "Средства от преходен остатък и др.източници" с 55 000.00 лв
(петдесет и пет хиляди лева), за сметка на отпадане на обекти поредни номера 15
„Основен ремонт на улица с идентиф. 52009.504.74 по КК на гр.Нови пазар - ОК
715 - ОК 706 - ОК 707 а - ОК 707 - ОК 708 дължина 520м. (Индустр.зона)" и
пореден номер 16 „Основен ремонт на улична настилка в гр.Нови пазар участък
от ОК 621 Аа - ОК 621 - ОК 620 - ОК 220а дължина 160м. (IIра промишлена
зона)” дейност 606 ремонт улици
- прехвърля средства от източник "Средства от преходен остатък и
др.източници" в размер на 55 000.00лв., за неотложен текущ ремонт на „Улица с
идентиф. 52009.504.74 по КК на гр.Нови пазар - ОК 715- ОК 706 - ОК 707 а - ОК
707 - ОК 708 дължина 520м. (Индустр.зона)" и „Улична настилка в гр.Нови
пазар участък от ОК 621 Аа - ОК 621 - ОК 620 - ОК 220а дължина 160м. (IIра
промишлена зона)" във функция 6. Дейност 606, от § 51- 00 „Основен ремонт на
ДМА" в § 10 - 30 за неотложен текущ ремонт.
- Утвърждава НАМАЛЕНИЯ Разчета за финансиране и поименно
разпределение на капиталовите разходи за 2018г. на Община Нови пазар
(Приложение 1) по източници на финансиране, както следва:
Целева субсидия
491 100.00 лв.
§40-00 общински нефинансови активи
193 905.00 лв.
Средства от преходен остатък и други източници
2 804 808.00 лв.

Средства по оперативни програми
Общо:

АНГЕЛ КУЦАРОВ
/п/
ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НОВИ ПАЗАР

4 372 751.00 лв.
7 862 564.00 лв.

