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

Днес 27.11.2015 година от 14.00 часа в Заседателната зала на Община Каспичан на
основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА се проведе четвъртото редовно открито заседание на
Общински съвет Каспичан.
На заседанието присъстваха 13 съветника.
Заседанието е редовно на основание чл. 27, ал. 2 от ЗМСМА.
Освен общинските съветници на заседанието присъства още:
Милена Недева – Кмет на Община Каспичан;
Виолета Троянова-Секретар на Община Каспичан
Даринка Атанасова-Директор Дирекция”ОА”
Заседанието на Общински съвет бе открито от неговия Председател г-жа Анелия Ангелова.
Председателят г-жа Анелия Ангелова, предложи заседанието да протече при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Каспичан,
неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация.
Докл.: Председателя на ОбС
2.Определяне числеността и състава на постоянните комисии към Общински съвет
Каспичан
Докл.:Председателя на ОбС
3. Избиране на Замесник- Председател на Общински съвет- Каспичан
Докл.:Председателя на ОбС

4. Определяне размера на работната заплата на Председателя на Общинския съвет, на
Заместник-председателя и размера на възнагражденията на Общинските съветници.
Докл.:Председателя на Общински съвет и Общински съветници
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5. Определяне размера на основните работни заплати и допълнителни възнаграждения на
Кмета на Община Каспичан и кметове на населени места..
Докл.: Кмета на Общината
6. Акуализация на бюджет 2015г.
Докл.:Кмета на Общината
7.Приемане на структура на Общинска администрация - Каспичан
Докл.:Кмета на Общината

8. Докладни
8.1. Докладна записка № ВОС – 364/19.11.2015г.от Николай Петров Найденов – Кмет на
Кметство село Върбяне,относно утвърждаване на герб на село Върбяне.
8.2. Докладна записка № ВОС – 370/20.11.2015г. от Анелия Руменова Ангелова Председател на Общински съвет гр.Каспичан,относно определяне на представител на Община
Каспичан,за участие в заседание на Областния съвет за развитие в област Шумен.
8.3. Докладна записка № ВОС – 369/20.11.2015г. от Анелия Руменова Ангелова –
Председател на Общински съвет гр.Каспичан,относно определяне на делегат от Община
Каспичан,за участие в Общото събрание на НСОРБ.
8.4. Докладна записка № ВОС – 359/ 19.11.2015г. от Милена Николова Недева – Кмет на
Община Каспичан,относно предоставяне на полските пътища,включени в масивите за ползване по
чл.37 от ЗСПЗЗ за стопанската 2015/2016г.
Към дневния ред ,моля да приложим и докладна с Вх.№403/27.11.2015г.,постъпила в
последния момент.Молбата е подадена от Пламена Михайлова и се отнася за отпускане на
еднократна финансова помощ на Атанас Златев. Ако сте съгласни с така променения дневен ред,
моля да гласуваме.
Предложения от Председателя дневен ред бе приет с 13 гласа “ЗА” без “ПРОТИВ” и без
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”.

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
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Към докладна записка с вх№ВОС 371/20.11.2015г. за приемане на Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет –Каспичан ,неговите комисии и взаимодействието
му с общинска администрация постъпи предложение с Вх.ВОС 387/23.11.2015г. от група
общински съветници Мартин Леков,Пламен Павлов,Марияна Антонова,Зелиха Марем с промени
по Правилника.
Отношение взеха:
Борислав Дочев Йорданов – съветник - „Тъй като има присъстващи хора,искам да поясня ,че
имаше временна комисия,сформирана за изготвяне на Правилник,а сега нови предложения за
изготвяне на нов.Аз не съм съгласен с новите промени,тъй като в чл.14 ал.1 вота за избор на
Заместник-председател трябва да бъде таен,а не явен“.
Николай Николов- съветник - „Беше свикана извънредна сесия за сформаране на временна
комисия за изготвяне проект на правилник.Аз си подадох отвод ,но с ваша молба се съгласих да
участвам.Изготвили сме правилник, а промените стават,след като сме изготвили
правилника.Подкрепям Борко Дочев,предложението беше за тайно,а вие го правите „явно”.
Анелия Ангелова-Председател на ОбС- „Общинските съветници,които са направили
предложението не са в състава на комисията,изготвила проекта на Правилник и имат право да
правят предложения за промяна.Предлагам промените в правилника да се разглеждат с
правилника заедно. Очаквам вашите предложения“.
Борислав Дочев-общински съветник-„Предлагам в заключителните разпоредби параграф 1 да се
добави като второ изречение–Същият важи до приемане на нов правилник“.
Милена Недева –Кмет на Община Каспичан-„Аз също мисля,че е редно да има такъв параграф“.
Борислав Дочев- съветник- „При изтичане на мандата се оказа ,старият правилник изтича с него и
до избирането на нов нямаме правилник“.
Янка Ненова- съветник-„Предлагам текста от глава пета,в чл.19 ал.2 „в т.ч и председател”да
отпадне,защото има противоречия в чл.19,ал.3-Комисиите избират от своя състав председател на
комисията и по едни заместник-председател.За избран се счита този,който е получил повече от
половината от общия брой на гласовете на членовете на съответната комисия“.
Марияна Антонова- съветник- „Аз искам да предложа устно промяна на текста в чл12,ал.1от
ЗМСМА-Възнаграждението на Председателя на Общински съвет да бъде до 90 на сто от заплатата
на кмета.Второто ми предложение,е в чл.7 ал.1 от ЗМСМА-Възнагражвдението на общинските
съветници да бъде до 70 на сто от средната брутна работна заплата на общинска
администрация.Трето предложение Общинския съвет избира чрез явно гласуване Заместникпредседател“.
Драганка Йорданова- съветник- „В същинската част правилника да бъде приет,както е
предложен.Да няма „до”,а да има конкретни проценти.За мен термин „нарочно „решение няма
определение.В самият правилник да се уточни процент,а не с „нарочно”решение“.
Пламен Павлов- съветник-„Правя конкретни предложения:Възнаграждение на председателя на
ОбС-80% от заплатата на кмета.Възнаграждението на общиските съветници да бъде 60% от
средната брутна заплата на администрацията от съответния месец.Общинските съветници когато
отсъстват от комисията да се приспадне от трудовото им възнаграждение 30%.При отсъствие от
заседание на общински съвет-приспадане от 50% и 20% постоянна величина за работа с граждани
и институции“.
Борислав Дочев- съветник-„Диференцира се точен % на възнаграждението,без да има
упоменаване от 20,30 или 50%.В месеца може да има повече от едно заседание.Тези
средства,икономисани от заплатите на съветниците да бъдат насочени към спортния,културния
календар и децата-таланти“.
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Анелия Ангелова-Председател на ОбС-„Давам думата на г-жа Недева“.
Милена Недева- Кмет на Община Каспичан –„Искам да кажа,че парите не са събрани и ние няма
как да направим икономия. По отношение на възнаграждението на Заместник-председателя не сте
прав.Заплатата се дава на Заместник-председател при отсъствие на председателя по уважителни
причини,за действително отработено време.Дори ще бъде направена икономия от 75% от
възнаграждението на председателя“.
Янка Ненова- съветник-„Кмета на Общината няма право да взема отношение по Правилника“.
Анелия Ангелова-Председател на ОбС-„В предложението е посочено,че избраният Заместникпредседател ще получава 25% от заплатата на Председателя за действително отработено време“.
Николай Николов-съветник- „В хипотезата на чл.14 ал.4 от ЗМСМА Заместник-председателя
получава заплата по чл.12 от ЗМСМА“.
Анелия Ангелова-Председател на ОбС-„Ако няма други предложения да преминем към
гласуване“:
Предложение №1-Правилника важи и се прилага до избирането на нов.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с чл. 27, ал. 4 от ЗМСМА от
общо гласували 13 съветника, с 13 гласа “ЗА”, без “ПРОТИВ” и “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”,
Общински съвет прие
РЕШЕНИЕ №6
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА Общински съвет-Каспичан приема допълнението
в параграф №1 от заключителните разпоредби”Същият важи и се прилага до избирането на
нов”.
Предложение №2 - За отпадане текста” в т.ч и председател” в чл.19 ал.2 от
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Каспичан,неговите комисии
и взаимодействието му с общинска асминистрация..
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с чл. 27, ал. 4 от ЗМСМА от
общо гласували 13 съветника, с 13 гласа “ЗА”, без “ПРОТИВ” и “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”,
Общински съвет прие
РЕШЕНИЕ №7
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА Общински съвет-Каспичан приема отпадане на
текста”в т.ч и председател” в чл.19,ал.2 от Правилника за организацията и дейността на
Общински съвет-Каспичан,неговите комисии и взаимодействието му с общинска
администрация.
Марияна Антонова- съветник- „Правя отвод на предложенията за промяна в чл.7 ал.1 и чл.12
ал.1“.
Предложение №3-В чл.7 ал.1-Възнаграждението на общинските съветници да бъде
60% от средната брутна заплата на общинска администрация за съответния месец- в
общините с население до 100 000 души.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с чл. 27, ал. 4 от ЗМСМА от
общо гласували 13 съветника, с 11 гласа “ЗА”, без “ПРОТИВ” и 2 гласа “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”,
Общински съвет прие :

РЕШЕНИЕ №8
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На основание чл. 34, ал. 1 и 2 от ЗМСМА, определя общ размер на месечното
възнаграждение на общински съветник, за участието им в заседания на Общински съвет и
неговите комисии в размер на 60 на сто от средната брутна работна заплата на общинска
администрация за съответния месец.
Предложение №4-В чл.12 ал.1-Възнаграждението на председателя да бъде 80% от
заплатата на кмета на общината.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с чл. 27, ал. 4 от
ЗМСМА от
общо гласували 13 съветника, с 11 гласа “ЗА”, без “ПРОТИВ” и 2 гласа
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”,
Общински съвет прие :
РЕШЕНИЕ №9
На основание чл. 26, ал. 1 от ЗМСМА определя възнаграждение на Председателя на
Общински съвет – Каспичан в размер на 80% от основната заплата на кмета на община
Каспичан, с продължителност на работното време – 8 часа;
Допълнителното възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит, се определя
на база придобития общ трудов стаж, в размер на 1,1% върху основната месечна заплата.
Предложение №4 - Промяна на текста „тайно” с „явно”гласуване за Заместникпредседател в чл.14 ал.1 от от Правилника за организацията и дейността на Общински
съвет-Каспичан,неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с чл. 27, ал. 4 от ЗМСМА от
общо гласували 13 съветника, с 6 гласа “ЗА”, 6 гласа “ПРОТИВ” и 1 глас “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”,
предложението не се приема.
РЕШЕНИЕ №10
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА Общински съвет-Каспичан не приема
предложението за промяна в чл.14,ал.1 от Правилника за организацията и дейността на
Общински съвет-Каспичан,неговите комисии и взаимодействието му с общинска
администрация.

Анелия Ангелова-Председател на ОбС-„Предлагам да гласуваме Правилника в окончателен вид с
така направените и приети предложения“.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с чл. 27, ал. 4 от ЗМСМА от
общо гласували 13 съветника, с 13 гласа “ЗА”, без “ПРОТИВ” и “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”,
Общински съвет прие проект на решение:
РЕШЕНИЕ №11
На основание чл.21,ал.3 от ЗМСМА Общински съвет-Каспичан приема” Правилник за
организацията и дейността на Общински съвет-Каспичан,неговите комисии и
взаимодействието му с общинска администрация“.
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ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОПРЕДЕЛЯНЕ ЧИСЛЕНОСТТА И СЪСТАВА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ КЪМ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –КАСПИЧАН
Отношение взеха:
Анелия Ангелова-Председател на ОбС-„В Правилника,който приехме преди малко определихме
четири постоянни комисии,а именно:
-комисия по икономика,бюджет,финанси и евроинтеграция
-комисия по териториално и селищно устройство,регионално радзвитие и транспорт
-комисия по образование,култура,здравеопазване,младежта,спорта и социалните въпроси
-комисия по чл.25,ал.2 т.3 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.
Очаквам вашите предложения за численост на изброените комисии“.
Николай Николов-съветник-„Предлагам
евроинтеграция да се състои от пет члена“.

комисията

по

икономика,бюджет,финанси

и

Янка Ненова- съветник-„Предлагам комисията по
образование,култура,здравеопазване,младежта,спорта и социалните въпроси да се състои от пет
члена“.
Драганка Йорданова-съветник-„Предлагам комисията по териториално
устройство,регионално развитие и транспорт да се състои от три члена“.

и

селищно

Магдалена Боянова Боева-Тодорова- съветник – „Предлагам комисията по териториално и
селищно устройство,регионално развитие и транспорт да се състои от пет члена“.
Янка Ненова- съветник– „Комисията по чл.25,ал.2 т.3 от ЗПРКИ да има постоянен състав от три
члена и двама резерва“.
Анелия Ангелова-Председател на ОбС-„Има направени конкретни предложения.Ако няма други
предложения предлагам да гласуваме така предложената численост“.
Предложение №1- Комисията по икономика,бюджет,финанси и евроинтеграция да се
състои от пет члена.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с чл. 27, ал. 4 от ЗМСМА от
общо гласували 13 съветника, с 13 гласа “ЗА”, без “ПРОТИВ” и “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”,
Общински съвет прие
РЕШЕНИЕ №12
На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА,Общински съвет - Каспичан сформира Комисия
по икономика,бюджет,финанси и евроинтеграция в състав от 5 / пет/ члена
Предложение №2
Комисията по образование,култура,здравеопазване,младежта,спорта и социалните
въпроси да се състои от пет члена.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с чл. 27, ал. 4 от ЗМСМА от
общо гласували 13 съветника, с 13 гласа “ЗА”, без “ПРОТИВ” и “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”,
Общински съвет прие

РЕШЕНИЕ №13
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На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА,Общински съвет - Каспичан сформира Комисия
по образование,култура,здравеопазване,младежта и социалните въпроси в състав от 5 / пет/
члена.
Предложение №3 - Комисията по териториално и селищно устройство,регионално
развитие и транспорт да се състои от три члена.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с чл. 27, ал. 4 от ЗМСМА от
общо гласували 13 съветника, с 8 гласа “ЗА”, без “ПРОТИВ” и 5 гласа “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”,
Общински съвет прие
РЕШЕНИЕ №14
На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА,Общински съвет - Каспичан сформира Комисия
по териториално и селищно устройство,транспорт и регионално развитие от 3/три/члена.
Предложение №4 - Комисията по чл.25,ал.2 т.3 от ЗПРКИ да има постоянен състав от
три члена и двама резерва.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с чл. 27, ал. 4 от ЗМСМА от
общо гласували 13 съветника, с 13 гласа “ЗА”, без “ПРОТИВ” и “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”,
Общински съвет прие проект
РЕШЕНИЕ №15
На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА,Общински съвет - Каспичан сформира Комисия по чл.25,ал.2,т.3 от ЗПРКИ да бъде с постоянен състав от 3/ три/ члена и
2/две/резерви.
Анелия Ангелова-Председател на ОбС-„Очаквам вашите предложения за членове на Комисията
по икономика,бюджет,финанси и евроинтеграция“.
Янка Ненова-съветник-„Предлагам Драганка Йорданова и Магдалена Боева-Тодорова“.
Георги Георгиев- съветник-„Предлагам г-н Николай Николов“.
Боряна Бойчева-съветник-„Предлагам Янка Ненова и Марияна Антонова“
Анелия Ангелова-Председател на ОбС-„Ако няма други предложения да преминем към
гласуване“.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с чл. 27, ал. 4 от ЗМСМА от
общо гласували 13 съветника, с 13 гласа “ЗА”, без “ПРОТИВ” и “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”,
Общински съвет прие
РЕШЕНИЕ №16
На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА,Общински съвет - Каспичан избра комисията по
икономика,бюджет,финанси и евроинтеграция в състав:
-Драганка Славкова Йорданова
-Магдалена Боянова Боева-Тодорова
-Николай Борисов Николов
-Янка Христова Ненова
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-Марияна Красенова Антонова
Анелия Ангелова-Председател на ОбС-„Очаквам вашите предложения за членове на комисията по
териториално и селищно устройство,регионално развитие и транспорт“.
Николай Николов-съветник-„Предлагам Георги Георгиев“
Магдалена Боянова Боева-Тодорова-съветник – „Предлагам Радослав Бакалов“
Янка Ненова-съветник-„Предлагам Драганка Йорданова“
Марияна Антонова-съветник-„Предлагам Пламен Павлов“
Анелия Ангелова-Председател на ОбС-„Има предложени четири имена за състава на комисията
по териториално и селищно устройство,регионално развитие и транспорт,затова предлагам на
гласуване всяко предложение.Да гласуваме първо за Георги Георгиев да влезе в състава на
комисия по ТСУ“.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и във връзка с чл. 27, ал. 4 от ЗМСМА от
общо гласували 13 съветника, с 13 гласа “ЗА”, без “ПРОТИВ” и “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”,
Общински съвет прие
РЕШЕНИЕ №17
На основание чл.21,ал.1,т.1 от ЗМСМА Общински съвет-Каспичан определя за член на
Комисия по териториално и селищно устройство,транспорт и регионално развитие Георги
Димитров Георгиев.
Анелия Ангелова-Председател на ОбС –„Да гласуваме за Радослав Бакалов да влезе в състава на
комисия по ТСУ“.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и във връзка с чл. 27, ал. 4 от ЗМСМА от
общо гласували 13 съветника, с 9 гласа “ЗА”, без “ПРОТИВ” и 4 гласа “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”,
Общински съвет прие
РЕШЕНИЕ №18
На основание чл.21,ал.1,т.1 от ЗМСМА Общински съвет-Каспичан определя за член на
Комисия по териториално и селищно устройство,транспорт и регионално развитие Радослав
Георгиев Бакалов..
Анелия Ангелова-Председател на ОбС –„Да гласуваме за Драганка Йорданова да влезе в състава
на комисия по ТСУ“.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и във връзка с чл. 27, ал. 4 от ЗМСМА от
общо гласували 13 съветника, с 8 гласа “ЗА”, без “ПРОТИВ” и 5 гласа “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”,
Общински съвет прие
РЕШЕНИЕ №19
На основание чл.21,ал.1,т.1 от ЗМСМА Общински съвет-Каспичан определя за член на
Комисия по териториално и селищно устройство,транспорт и регионално развитие Драганка
Славкова Йорданова.
Анелия Ангелова-Председател на ОбС –„Да гласуваме за Пламен Павлов да влезе в състава на
комисия по ТСУ“.
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На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и във връзка с чл. 27, ал. 4 от ЗМСМА от
общо гласували 13 съветника, с 6 гласа “ЗА”, без “ПРОТИВ” и 7 гласа “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”,
Предложението не се приема
РЕШЕНИЕ №20
На основание чл.21,ал.1,т.1 от ЗМСМА
Общински съвет-Каспичан не приема
предложението г-н Пламен Павлов да бъде член на Комисия по териториално и селищно
устройство,транспорт и регионално развитие.
Анелия Ангелова-Председател на ОбС-„Очаквам вашите предложения за членове на комисията по
образование,култура,здравеопазване,младежта,спорта и социалните въпроси“.
Пламен Павлов- съветник-„Предлагам Боряна Бойчева и Борислав Йорданов“
Марияна Антонова-съветник-„Предлагам Пламен Павлов и Мартин Леков“
Боряна Бойчева-съветник-„Предлагам Зелиха Марем“
Магдалена Боянова Боева-Тодорова-съветник – „Предлагам Янка Ненова“
Янка Ненова-съветник – „Правя си отвод“
Анелия Ангелова-Председател на ОбС-„Ако няма други предложения да преминен към
гласуване“.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с чл. 27, ал. 4 от ЗМСМА от
общо гласували 13 съветника, с 13 гласа “ЗА”, без “ПРОТИВ” и “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”,
Общински съвет прие
РЕШЕНИЕ №21
На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА,Общински съвет - Каспичан избра комисията по
образование,култура,здравеопазване,младежта,спорта и социалните въпроси в състав:
-Боряна Андреева Бойчева
-Борислав Дочев Йорданов
-Мартин Борисов Леков
-Пламен Георгиев Павлов
-Зелиха Тургай Марем
Анелия Ангелова-Председател на ОбС-„Очаквам вашите предложения за членове на комисията
по чл.25,ал.2 т.3 от ЗПРКИ“.
Драганка Йорданова-съветник-„Предлагам Янка Ненова“
Боряна Бойчева-съветник-„Предлагам Магдалена Боева-Тодорова и Борислав Йорданов“
Николай Николов-съветник-„Предлагам Боряна Бойчева и Мартин Леков
комисията“.

в състава на

Боряна Бойчева-съветник-„Желая да остана в резервния състав“.
Борислав Йорданов-съветник- „Желая да остана в резервния състав“.
Анелия Ангелова-Председател на ОбС-„Ако няма други предложения да преминем към
гласуване“.
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На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с чл. 27, ал. 4 от ЗМСМА от
общо гласували 13 съветника, с 13 гласа “ЗА”, без “ПРОТИВ” и “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”,
Общински съвет прие
РЕШЕНИЕ №22
На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА,Общински съвет - Каспичан избра комисията по
чл.25,ал.2 т.3 от ЗПРКИ в петчленен състав:
-Магдалена Боянова Боева –Тодорова
-Мартин Борисов Леков
-Янка Христова Ненова
-Боряна Андреева Бойчева/резервен член/
-Борислав Дочев Йорданов/резервен член/

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ИЗБИРАНЕ НА ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Анелия Ангелова-Председател на ОбС-„В приетия преди малко Правилник за организацията и
дейността на Общински съвет –Каспичан,неговите комисии и взаимодействието му с общинска
администрация приехме избора на заместник-председател на Общински съвет да се извършва с
„тайно „ гласуване.Очаквам вашите предложения.Предлагам Боряна Бойчева за Заместникпредседател“.
Боряна Бойчева-съветник-„Предлагам г-н Николай Николов“.
Николай Николов-съветник-„Правя си отвод“.
Анелия Ангелова-Председател на ОбС-„Ако няма други предложения предлагам
комисия по избора.Очаквам предложения“.

да изберем

Марияна Антонова-съветник-„Предлагам Драганка Йорданова“
Янка Ненова-съветник-„Предлагам Марияна Антонова“
Драганка Йорданова-съветник-„Предлагам Янка Ненова“
Анелия Ангелова-Председател на ОбС-„Ако няма други предложения предлагам да гласуваме
състава на комисията“.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с чл. 27, ал. 4 от ЗМСМА от
общо гласували 13 съветника, с 13 гласа “ЗА”, без “ПРОТИВ” и “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”,
Общински съвет прие
РЕШЕНИЕ №23
На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА,Общински съвет - Каспичан избира комисия,която да
проведе избора за Заместник-председател на Общински съвет –Каспичан в състав:

-Драганка Славкова Йорданова
10

-Марияна Красенова Антонова
-Янка Христова Ненова
Анелия Ангелова-Председател на ОбС-„Предлагам почивка и след това да започне гласуването за
избор на Заместник-председател на Общински съвет-Каспичан,което съгласно чл.14,ал.1 от
Правилника се провежда „тайно”.Гласуването се извършва с поставяне на знак Х в
квадратчето.При отрицателен вот квадратчето остава празно“.
След провеждане на тайния избор комисията
резултати,съгласно Протокола на тричленната комисия.
Брой гласували:13 съветника
Намерени в урната-13 плика
Гласували „ЗА”-5 гласа
Гласували „Против”-5 гласа
Невалидни бюлетини-3 гласа
РЕШЕНИЕ №24

по

избора

обяви

получените

На основание чл.24, ал.2, от ЗМСМА,Общински съвет-Каспичан не избира Заместникпредседател на Общински съвет-Каспичан.
Борислав Йорданов- съветник-„Предлагам общински съветник да води следващото заседание на
Общински съвет-Каспичан. В края на заседанието като последна точка да изберем общински
съветник,който да води следващото заседание“.
Николай Николов-съветник – „Аз подкрепям г-н Йорданов“.
ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Възнагражденията на Председателя на Общински съвет и общинските съветници се
утвърдиха с приемането на Правилника за
организацията и дейността на Общински
съвет,неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация.
ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Определяне размера на основните работни заплати и допълнителни възнаграждения на
кмета на Община Каспичан и кметове на населени места.
Отношение взеха:
Борислав Йорданов- съветник-„Предлагам да се сформира временна комисия за избор на
критерии
за определяне на заплатите на кметовете.Не може да има уравниловка на
заплатите.Моля да се изготви справка с размера на заплатите от предходен мандат и в рамките на
една седмица да определим критериите за формиране на заплатите“.
Янка Ненова-съветник –„Искам да чуем първо мотивите на вносителите и после на кметовете по
населени места“.
Милена Недева-Кмет на Община Каспичан-„Основното в работата на кмета са задълженията и
правомощията.Няма изискване за опит при длъжността „кмет”.Оценката се прави на основание
свършена работа.Предложените размери на заплати са почти същите.Основното увеличение е в
заплатите на кметовете на с.Косово и с.Кюлевча,които от кметски наместници стават кметства“.
Николай Найденов-Кмет на с.Върбяне.-„Не харесвам начина по който са формирани
заплатите.Мисля,че и ние трябва да си кажем мнението.Ние сме се съобразявали с бюджета и
възможностите ни са били реални.Мисля ,че може да се намери по добра форма.Не съм доволен“.
Банчо Митев-Кмет на с.Марково-„Моите претенции са да се вдигнат заплатите на общинска
админстрация и специалистите по кметства.Да има схема,по която да се определят.Например
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имаме млад кмет,ако не се справи след 6 месеца да му се спре заплатата.Да се определи схема за
определяне на заслужена заплата“.
Аспарух Рангелов-Кмет на с.Каспичан –„В никакъв случай не искам да засегна кметовете.Само да
ви припомня жителите на населените места.Трябва да има някакви критерии за заплатите.Къде е
моя стимул?“
Тонка Начева-Кмет на град Плиска-„Аз съм първи мандат и мисля,че трябва да има критерии за
определяне на работните заплати“.
Веселин Тодоров-Кмет на с.Кюлевча-„Ако населеното място е малко ,но се работи повече,също
трябва да има критерии за свършена работа“.
Николай Найденов-Кмет на с.Върбяне.-„Много важна е свършената работа и постигнатите
резултати,а не брой жители на населеното място.Считам,че заплатите на главните специалисти по
кметства трябва да се повишат,защото те изпълняват цялата административна работа“.
Милена Недева-Кмет на Община Каспичан-„За главните специалистите сме предвидили
увеличение на заплатите от м-януари 2016г“.
Борислав Йорданов- съветник-„Предлагам тези въпроси да се коментират в комисия,с отворен
характер заедно с кметовете на населени места“.
Анелия Ангелова-Председател на ОбС-„Ако няма други изказвания предлагам да гласуваме
избиране на временна комисия за формиране на критерии за определяне на възнагражденията на
кметовете на населени места“.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с чл. 27, ал. 4 от ЗМСМА от
общо гласували 13 съветника, с 13 гласа “ЗА”, без “ПРОТИВ” и “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”,
Общински съвет прие
РЕШЕНИЕ № 25
На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА,Общински съвет - Каспичан избра временна комисия за
формиране на критерии за определяне на възнагражденията на кметовете по населени места.

Анелия Ангелова-Председател на ОбС-„Предлагам да изберем численост на комисията.Очаквам
предложения“.
Пламен Павлов-съветник-„Предлагам комисията да се състои от пет члена“.
Боряна Бойчева-съветник-„Предлагам комисията да се състои от седем члена“.
Анелия Ангелова-Председател на ОбС-„В приетия преди малко правилник комисиите се състоят
от три до пет члена.Не може да има комисия с по-голяма численост“.
Боряна Бойчева-съветник-„Отеглям предложението“.
Анелия Ангелова-Председател на ОбС-„Ако няма други предложения предлагам да гласуваме
числеността на временна комисия“.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с чл. 27, ал. 4 от ЗМСМА от
общо гласували 13 съветника, с 13 гласа “ЗА”, без “ПРОТИВ” и “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”, Общински
съвет прие
РЕШЕНИЕ №26
На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА,Общински съвет Каспичан избра временна
комисия за комисия за
формиране на критерии за определяне на възнагражденията на
кметовете по населени места в петчленен състав.
Анелия Ангелова-Председател на ОбС-„Очаквам предложения за членове на временна комисия“.
Николай Николов-съветник-„Предлагам Драганка Йорданова“
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Драганка Йорданова-съветник-„Правя си отвод“
Борислав Йорданов-съветник-„Предлагам Янка Ненова и Пламен Павлов“
Анелия Ангелова-Председател на ОбС-„Предлагам Марияна Антонова“
Боряна Бойчева-съветник-„Предлагам Зелиха Марем“
Янка Ненова – съветник-„Предлагам Николай Николов“
Николай Николов-съветник- „Правя си отвод,но обещавам да присъствам,тъй като комисията е с
отворен характер.Предлагам Борислав Йорданов ,като инициатор за сформиране на комисията е
редно да е и член“.
Анелия Ангелова-Председател на ОбС-„Ако няма други предложения да преминен към
гласуване“.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с чл. 27, ал. 4 от ЗМСМА от
общо гласували 13 съветника, с 13 гласа “ЗА”, без “ПРОТИВ” и без “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”,
Общински съвет прие
РЕШЕНИЕ №27
На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА,Общински съвет Каспичан избра временна комисия за
формиране на критерии за определяне на възнагражденията на кметовете по населени места в състав:

-Янка Христова Ненова
-Пламен Георгиев Павлов
-Марияна Красенова Антонова
-Зелиха Тургай Марем
-Борислав Дочев Йорданов
Анелия Ангелова-Председател на ОбС-„Предлагам да подложим на гласуване Докладна с
вх№395/23.11.2015г за определяне размера на основните работни заплати и допълнителни възнаграждения
на кмета на Община Каспичан и кметове на населени места“.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с чл. 27, ал. 4 от ЗМСМА от
общо гласували 13 съветника, с 1 глас “ЗА”, 9 гласа “ПРОТИВ” и 3 гласа “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”,
Предложението не се приема от Общински съвет-Каспичан.
РЕШЕНИЕ №28
На основание чл.21, ал.1, т.5 от ЗМСМА,Общински съвет-Каспичан не приема
предложението на Кмета на Община Каспичан за определяне размера на основните работни
заплати и допълнителни възнаграждения на кмета на Община Каспичан и кметове на населени
места..
ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
АКТУАЛИЗАЦИЯ НА БЮДЖЕТ 2015Г.
Отношение взеха:
Милена Недева-Кмет на Община Каспичан-„Промяната в бюджета касае усилване на параграфите
в приходите“.
Дарина Атанасова-Главен счетоводител на Община Каспичан-„Допусната е грешка в графата с
20 000,която ще бъде отстранена,-в прихода,+ в разхода“.
Анелия Ангелова-Председател на ОбС-„Ако няма други коментари и мнения да преминен към
поименно гласуване“:
АНЕЛИЯ РУМЕНОВА АНГЕЛОВА-„ЗА”
БОРИСЛАВ ДОЧЕВ ЙОРДАНОВ-„ЗА”
БОРЯНА АНДРЕЕВА БОЙЧЕВА-„ЗА”
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ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ-„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
ДРАГАНКА СЛАВКОВА ЙОРДАНОВА-„ЗА”
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”
РАБОСЛАВ ГЕОРГИЕВ БАКАЛОВ-„ЗА”
ЯНКА ХРИСТОВА НЕНОВА-„ЗА”
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с чл. 27, ал. 4 от ЗМСМА от
общо гласували 13 съветника, с 10 гласа “ЗА”, без “ПРОТИВ” и 3 гласа “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”,
Общински съвет прие
РЕШЕНИЕ №29
На основание чл. 21 ал.1 т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 124, ал.3 и чл. 127, ал.1 и ал.2 от Закона за публичните финанси и в
съответствие с Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна
прогноза за местните дейности и съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на
бюджета на Община Каспичан, Общински съвет Каспичан реши :
РЕШИ:
1. Извършва промени по бюджет 2015 както следва :
ПРИХОДИ – МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ
Параграф

Усилва

Данък върху превозните средства

13-03

5 000

Приходи от наем на земя

24-06

75 000

Приходи от такса за технически услуги

27-10

8 000

Приходи от продажба на общинска собственост

40-40

3 240

Приходи от концесии
Всичко собствени приходи
Предоставени средства по временна финансова
помощи
О б щ о Приходи

41-00

1 660
92 900

72-01

20 000
112 900

РАЗХОДИ – МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

Параграф

Усилва

Дейност 122- Общинска администрация
Разходи за материали

10-15

8 700

Разходи за вода, горива и ел.енергия

10-16

12 000

Разходи за външни услуги

10-20

Текущ ремонт
Разходи за застраховки

10-30
10-62

14 500
10 000
500

Дейност 123 – Общински съвет
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Възнаграждения за нещатен персонал нает по
трудови правоотношения
задължителни осигурителни вноски от
работодател

02-01

4 500
800

05-00

Разходи за външни услуги

10-20

2 400

Разходи некласифицирани в други параграфи

10-98

500

55-03

20 000

02-05

21 500

02-08

4 400
14 000

745 – Обредни домове и зали
Капиталов трансфер за организации с
нестопанска цел
ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ
ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ
Дейност 122 – Общинска администрация
Изплатени суми от СБКО, за облекло и други на
персонала, с характер на възнаграждение
Разходи за обезщетения на персонала с характер
на възнаграждение
задължителни осигурителни вноски от
работодател

05-00
112 900

2. Допуска предварително изпълнение на решението по чл. 60 ал.1 от АПК
ПО СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ПРИЕМАНЕ НА СТРУКТУРА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ-КАСПИЧАН
Анелия Ангелова-Председател на ОбС-„Давам думата на кмета на Община Каспичан - г-жа
Недева“.
Милена Недева- Кмет на Община Каспичан-„Вземам отношение по повод увеличаване на
структурата с 0,5 бройка и от 48 да стане 48.5 щ.бройки.Не се прави промяна в структурата,
само се завишават специалистите“.
Магдалена Боева-Тодорова-съветник –„Искаме да ни се даде разбивка на структурата“.
Виолета Троянова-Секретар на Община Каспичан-„Общински съвет гласува само числеността на
структурата“.
Тонка Начева-Кмет на град Плиска-„Имаме под чертата едно лице Иван Каменов,който е
назначен от общината и искате да ни отнемете бройката“.
Милена Недева-Кмет на Община Каспичан-„Нищо не ви се отнема.В момента говорим за
структура на общинска администрация.Аз съм работодател на г-н Каменов и въпросът ще се
обсъжда,когато се гледат местни дейности“.
Анелия Ангелова-Председател на ОбС-„Ако няма други мнения и коментари да преминен към
гласуване“.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с чл. 27, ал. 4 от ЗМСМА от
общо
гласували 13 съветника, с 7 гласа “ЗА”, 2 гласа “ПРОТИВ” и 3 гласа “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”,
Общински съвет прие
РЕШЕНИЕ №30
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1.На основание чл.21 ,ал.1,т.2 от ЗМСМА,Общински съвет-Каспичан приема нова
структура на общинска администрация Каспичан,считано от 01.12.2015г.съгласно приложение
№1 и приложение №2 неразделна част от рещението.
2.Задължава Кмета на общината да преведе в съответствие с приетата структура
длъжностно разписание в срок не по- късно от 31.12.2015г.

ПО ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ДОКЛАДНИ
По т.8.1 точка от дневния ред- Докладна записка №ВОС-364/19.11.2015г. от Николай Петров
Найденов-Кмет на кметство село Върбяне,относно утвърждаване на герб на село Върбяне.
Отношение взеха:
Янка Ненова-съветник–„Искам да поздравя Кмета,герба е прекрасен.Апелирам и останалите
кметове да направят същото за техните населени места“.
Анелия Ангелова-Председател на ОбС-„Ако няма други мнения и коментари да преминен към
гласуване“.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с чл. 27, ал. 4 от ЗМСМА от
общо гласували 13 съветника, с 13 гласа “ЗА”, без “ПРОТИВ” и “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”,
Общински съвет прие
РЕШЕНИЕ №31
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА Общински съвет –Каспичан утвърждава проект
за герб на село Върбяне,Община Каспичан.
По т.8.2 точка от дневния ред- Докладна записка №ВОС-370/20.11.2015г. от Анелия Руменова
Ангелова-Председател на ОбС-Каспичан относно определяне на представител от Община
Каспичан за участие в заседание на Областния съвет за развитие в област Шумен.
Отношение взеха:
Борислав Йорданов- съветник-„След като нямаме избран Заместник-председател,предлагам г-жа
Магдалена Боева-Тодорова да замени Председателя на Общински съвет,при невъзможност за
участие от негова страна“.
Анелия Ангелова-Председател на ОбС-„Предлагам Марияна Антонова“
Марияна Антонова- съветник-„Правя си отвод поради семейни ангажименти“.
Анелия Ангелова-Председател на ОбС-„Предлагам Янка Ненова“
Анелия Ангелова-Председател на ОбС-„Ако няма други предложения да преминем към
гласуване“
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с чл. 27, ал. 4 от ЗМСМА от
общо гласували 13 съветника, с 10 гласа “ЗА”, без “ПРОТИВ” и 3 гласа “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”,
Общински съвет прие :
РЕШЕНИЕ №32
На основание чл.21, ал.1, т.15 от ЗМСМА Общински съвет Каспичан определя Анелия Руменова
Ангелова-Председател на Общински съвет-Каспичан за участие в заседание на Областния съвет за
развитие в област Шумен. При невъзможност за участие на определения представител, той ще

бъде заменен от Магдалена Боева-Тодорова-общински съветник.
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По т.8.3 точка от дневния ред- Докладна записка №ВОС-369/20.11.2015г. от Анелия Руменова
Ангелова-Председател на ОбС-Каспичан относно определяне на делегат от Община Каспичан за
участие в общото събрание на НСОРБ.
Отношение взеха:
Магдалена Боева-Тодорова-съветник-„Предлагам Янка Ненова“
Борислав Йорданов-съветник-„Предлагам Боряна Бойчева“
Анелия Ангелова-Председател на ОбС-„Ако няма други предложения да преминем към гласуване
по първата част от проекта за решение – Определяне на делегат в НСОРБ“
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с чл. 27, ал. 4 от ЗМСМА от
общо гласували 13 съветника, с 12 гласа “ЗА”, без “ПРОТИВ” и 1 глас “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”,
Общински съвет прие :
РЕШЕНИЕ №33
На основание чл.21, ал.1, т.15 от ЗМСМА Общински съвет Каспичан определя Анелия Руменова
Ангелова – Председател на Общински съвет Каспичан за делегат в Общото събрание на НСОРБ.

Анелия Ангелова-Председател на ОбС-„Ако няма други предложения да преминем към гласуване
за определяне на представител,който ще замества Председателя на ОбС при невъзможност за
участие от негова страна.Избора се налага поради факта ,че към момента няма избран Заместникпредседател на ОбС“.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с чл. 27, ал. 4 от ЗМСМА от
общо гласували 13 съветника, с 13 гласа “ЗА”, без “ПРОТИВ” и без “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”,
Общински съвет прие проект на решение:
РЕШЕНИЕ №34
На основание чл.21, ал.1, т.15 от ЗМСМА Общински съвет Каспичан решава : При
невъзможност за участие на определения представител Анелия Руменова Ангелова -Председател
на Общински съвет Каспичан за делегат в Общото събрание на НСОРБ., той ще бъде заместван от
Янка Христова Ненова-общински съветник.

По т.8.5 точка от дневния ред- Докладна записка №ВОС-359/19.11.2015г. от Милена Николова
Недева –Кмет на Община Каспичан,относно предоставяне на полските пътища,включени в
масивите за ползване по чл.37 от ЗСПЗЗ за стопанската 2015-2016г.
Анелия Ангелова-Председател на ОбС-„Ако няма мнения и коментари да преминем към
поименно гласуване“
АНЕЛИЯ РУМЕНОВА АНГЕЛОВА-„ЗА”
БОРИСЛАВ ДОЧЕВ ЙОРДАНОВ-„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”
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ЯНКА ХРИСТОВА НЕНОВА-„ЗА”
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с чл. 27, ал. 4 от ЗМСМА от
общо гласували 13 съветника, с 13 гласа “ЗА”, без “ПРОТИВ” и без “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”,
Общински съвет прие :
РЕШЕНИЕ №35
1.На Основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.37 в ,ал.16 от ЗСПЗЗ,Общински
съвет-Каспичан приема решение за предоставяне за ползване на полските пътища –общинска
собственост,включени в заповедите за разпределение на масивите за ползване на земеделските
земи,съгласно одобрените споразумениа по реда на чл.37 в от ЗСПЗЗ за стопанската 2015-2016г.
2.Общински съвет-Каспичанопределя цена в размер на средното рентно
плащане,одобрено със Заповедите на Директора на Областна дирекция „Земеделие”град
Шумен,както следва:
-за землище село.Косово-35.00/тридесет и пет /лева на декар,
-за землище село Марково-30.00/тридесет/лева пна декар,
-за землище село Кюлевча-40.00/четиридесет/лева на декар,
-за землище село Каспичан-35.00/тридесет ипет/лева на декар,
-за землище село Могила-35.00/тридесет и пет/лева на декар,
-за землище град Плиска-40.00/четиридесет/лева на декар,
-за землище село Върбяне-38.00/тридесет и осем/лева на декар,
-за землище село Златна нива- 38.00/тридесет и осем/лева на декар,
3.Общински съвет-Каспичан задължава кмета на Общината да сключи договори за наем с
ползвателите за срок от 1/една/година,за стопанската 2015-2016г.
По т.8.5 точка от дневния ред- Докладна записка №ВОС-403/27.11.2015г от Милена Николова
Недева –Кмет на Община Каспичан относно постъпила за отпускане на финансова помощ на
Атанас Петромилов Златев.
Анелия Ангелова-Председател на ОбС-„Ако няма мнения и коментари да преминем към
поименно гласуване“
АНЕЛИЯ РУМЕНОВА АНГЕЛОВА-„ЗА”
БОРИСЛАВ ДОЧЕВ ЙОРДАНОВ-„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. 23 от ЗМСМА и във връзка с чл. 27, ал. 4 от ЗМСМА от
общо гласували 13 съветника, с 13 гласа “ЗА”, без “ПРОТИВ” и без “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”,
Общински съвет прие:
РЕШЕНИЕ №36
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На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА,Общински съвет –Каспичан, отпуска
400/четиристотин/лева,еднократна парична помощ на Атанас Петромилов Златев от град
Шумен.Сумата да се преведе по дарителската банкова сметка в Инвестбанк,без разходно
оправдателни документи.
IBAN:BG02IORT80061002930200
BIG:IORTBGSF
BAE:IORTBOOG
Титуляр:Атанас Петромилов Златев

Анелия Ангелова-Председател на ОбС-„Поради това ,че не беше избран Заместник-Председател и
постъпи предложение общински съветник да води следващото заседание очаквам предложения.
Отношение взеха:“
Борислав Йорданов- съветник- „Предлагам Драганка Йорданова да води следващото заседание“.
Анелия Ангелова-Председател на ОбС-„Предлагам Борислав Йорданов“
Борислав Йорданов-съветник-„Правя си отвод“
Марияна Антонова-съветник-„Предлагам Пламен Павлов“
Пламен Павлов-съветник-„Правя си отвод“
Драганка Йорданова – съветник- „Правя си отвод“
Марияна Антонова-съветник-„Предлагам Янка Ненова“
Янка Ненова- съветник –„ Правя си отвод и предлагам г-н Николай Николов“
Анелия Ангелова-Председател на ОбС-„Ако няма други предложения да преминем към
гласуване“.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с чл. 27, ал. 4 от ЗМСМА от
общо гласували 13 съветника, с 13 гласа “ЗА”, без “ПРОТИВ” и без “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”,
Общински съвет прие
РЕШЕНИЕ №37
На основание чл.24, ал.4, от ЗМСМА Общински съвет Каспичан определя Николай Борисов
Николов –общински съветник да води следващото заседание на Общински съвет –Каспичан.
Заседанието на Общински съвет бе закрито от неговия Председател в 18.00 часа поради
изчерпване на дневния ред.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:
/А.АНГЕЛОВА/

ПРОТОКОЛИСТ:
/Д.ДОБРЕВА/
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