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

Днес 14.12.2015г. от 16.00 часа в Заседателната зала на Община Каспичан на
основание чл.23,ал.4,т.1 от ЗМСМА се проведе петото извънредно открито заседание
на Общински съвет -Каспичан.
На заседанието присъстваха 13 съветника,съгласно приложения списък.
Освен общинските съветници на заседанието присъстваха още:
Милена Недева – Кмет на Община Каспичан
Милен Минчев – Заместник - кмет на Община Каспичан
Дарина Атанасова - Директор Д „ОА“
Инж. Екатерина Крумова

Заседанието на комисията е редовно и има кворум за вземане на решения.
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. Определяне състава на постоянна комисия,съгласно чл.5,ал.2 от Наредбата за
номинации и награждаване на талантливи деца от Община Каспичан „Млад талант“
Докл. Председателя на Общ.съвет
2. Разрешение за изработване на проект на ПУП –План за застрояване.
Докл. Кмета на Община Каспичан
3. Предоставяне на мандата на представителя на Община Каспичан за заседанията
на общото събрание на Асоциацията по В и К на обособена територия - Област
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Шумен и съгласуване на позицията за предстоящото заседание,насрочено на
15.12.2015г.
Докл. Кмета на Община Каспичан
4.Определяне размера на основната работна заплата и допълнително възнаграждение
на Кмета на Община Каспичан
Докл. Председателя на Общ.съвет
5.Определяне размера на основните работни заплати и допълнителни възнаграждения
на кметовете на населени места.
Докл. Кмета на Община Каспичан

Предложения дневен ред бе приет с 13 гласа „ЗА“,без „ПРОТИВ“, и без
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“.

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОПРЕДЕЛЯНЕ СЪСТАВА НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ,СЪГЛАСНО ЧЛ. 5,АЛ. 2 ОТ
НАРЕДБАТА ЗА НОМИНАЦИИ И НАГРАЖДАВАНЕ НА ТАЛАНТЛИВИ ДЕЦА ОТ
ОБЩИНА КАСПИЧАН „МЛАД ТАЛАНТ“
Отношение взеха:
Анелия Ангелова – Председател на ОбС – „ Докладна записка № 400 /27.11.2015г.,
относно състава на постоянна комисия съгласно чл.5,ал.2 от Наредбата за номинации и
награждаване на талантливите деца от Община Каспичан за наградата на ОбС Каспичан
„Млад талант“. Материалите бяха разгледани на заседанията на комисиите,да чуем
техните предложения:“
Анелия Ангелова – Председател на ОбС –„Давам думата на Николай Николов –
Председател на Икономическата комисията “.
Николай Николов – съветник – Предложените членове от Икономическата комисия са –
Янка Ненова и Магдалена Боева – Тодорова.
Анелия Ангелова – Председател на ОбС –„Давам думата на Драганка Йорданова –
Председател на комисията по ТСУ“.
Драганка Йорданова – съветник – „С 3 /три/ гласа „ЗА“ комисията по ТСУ избира за
член Драганка Славкова Йорданова.
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Анелия Ангелова – Председател на ОбС –„Давам думата на Боряна Бойчева –
Председател на Социалната комисията “.
Боряна Бойчева – съветник – „Социалната комисия приема докладната и предлага –
Зелиха Марем и Мартин Леков за членове на комисията“.
Анелия Ангелова – Председател на ОбС – „Предлагам да гласуваме предложенията“

По предложение на Председателя на Общински съвет от общо присъстващите
13 съветника с 13 гласа „ЗА“ без „ПРОТИВ“ и без „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“се прие следното:

РЕШЕНИЕ №38
На основание чл.21,ал.1,т.1 от ЗМСМА във връзка с чл.5,ал1 и ал.2 от
Наредбата за номинации и награждаване на талантливи деца от Община
Каспичан,Общински съвет Каспичан определя състава на Постоянна комисия за
разглеждане на постъпилите предложения както следва:
Председател – зам. кмета на Община Каспичан
Секретар – мл.експерт „Образование,култура и спорт“
Членове: 1. Янка Христова Ненова
2. Магдалена Боянова Боева – Тодорова
3. Драганка Славкова Йорданова
4. Зелиха Тургай Марем
5. Мартин Борисов Леков

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ПУП – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ
Отношение взеха:
Анелия Ангелова – Председател на ОбС – „ Докладна записка № 411/03.12.2015г.,
относно разрешение за изработване на проект на ПУП – План за застрояване.Да чуем
становището на комисиите“.
Николай Николов – съветник – „С 5 /пет/ гласа „ЗА“ приемаме предложението“.
Драганка Йорданова – съветник – „С 3 /три/ гласа „ЗА“ приемаме предложението“.
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Боряна Бойчева – съветник - „С 5 /пет/ гласа „ЗА“ приемаме предложението. Само
искам да отбележа че името на местността в заявлението е „Армутлук“, а в плана за
застрояване е „Ариутлук“.
Милена Недева – Кмет на Община Каспичан – „ Първо искам да кажа няколко думи за
самата докладна както всички знаете фирма „Херти“ предприема разширяване и ние
бяхме приели устройствен план. Що се отнася до допуснатата техническа грешка,тя ще
бъде поправена,ще бъде записано точното наименование на местността“.

По предложение на Председателя на Общински съвет от общо присъстващите
13 съветника с 13 гласа „ЗА“ без „ПРОТИВ“ и без „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“се прие следното:

РЕШЕНИЕ №39
На основание чл.21,ал.1,т11 от ЗМСМА,във връзка с чл.124а,ал.1 от
ЗУТ,Общински съвет Каспичан разрешава изработване на проект за подробен
устройствен – План за застрояване за „Техническа инфраструктура“ в имот
№040037 землище гр.Плиска,с възложител: „Херти“АД.

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА МАНДАТА НА ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НА ОБЩИНА КАСПИЧАН
ЗА ЗАСЕДАНИЯТА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АСОЦИАЦИЯТА ПО В и К НА
ОБОСОБЕНА ТЕРИТОРИЯ – ОБЛАСТ ШУМЕН И СЪГЛАСУВАНЕ НА
ПОЗИЦИЯТА ЗА ПРЕДСТОЯЩОТО ЗАСЕДАНИЕ,НАСРОЧЕНО НА 15.12.2015г.

Отношение взеха:
Анелия Ангелова – Председател на ОбС – „Докладна записка № 376/ 20.11.2015г. Към
докладната записка беше приложен и бизнес плана на В и К. Да чуем становището на
комисиите“.
Николай Николов – съветник – „с 5 /пет/ гласа „ЗА“ приемаме предложението“.
Драганка Йорданова – съветник – „с 3 /три/гласа „ЗА“ приемаме предложението“.
Боряна Бойчева – съветник – „с 4 /четири/ гласа „ЗА“ и 1 /един/ глас „ВЪЗДЪРЖАЛ
СЕ“- приемаме направеното предложение“.
Борислав Йорданов – съветник – „Аз искам да кажа,че се въздържам понеже няма
достатъчно яснота за това какво ще се случи с В и К дружествата. Както знаем те ще
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преминават в частни ръце. И за да не влизаме в такава схема отново и да стане поскъпа водата,както стана с битовите отпадъци.Мисля,че това са ми притесненията“.
Милена Недева – Кмет на Община Каспичан – „Ще си позволя тук да отговоря за СБО
ние сме част от сдружението,използваме едно и също сметище и сме длъжни да си
плащаме таксите.По В и К процентът ни зависи от жителите в Общината. В това
сдружение ние участваме с един и същ процент.Създаването на В и К инсталацията е
част от реформа,която трябваше да се направи.
Борислав Йорданов – съветник – „Ако може на следващо заседание да ни предоставите
повече материал по темата“.
Милена Недева – Кмет на Община Каспичан – „Няма проблем ще имате повече
яснота“.
Борислав Йорданов – съветник – „Кое ще бъде лицето от община Каспичан“.
Милена Недева – Кмет на Община Каспичан – „ От община Каспичан ще бъде инж.
Екатерина Крумова“.
Магдалена Боева – Тодорова – съветник – „Искаме после информация за точките,в
които се предвиждат ремонтите, защото има райони където има големи проблеми с В и
К.
Милена Недева – Кмет на Община Каспичан – „Това,което не можаха да направят е
водопровод под жп.линията. Възложили сме такъв проект – как може да бъде направен
нов водопровод. Поемам ангажимента за следващия път да бъдем запознати.
Николай Николов – съветник – „Не е лошо общинското ръководство да се запознае с
проекти от минали години има няколко проблема. Първото е с водоснабдяването в
кв.Калугерица и с.Каспичан всичко беше готово,но незнам защо въпросът остана
нерешен.Второто е както каза г- жа Недева и третото е,че трябва да се търсят нови
варианти за подмяна на инсталацията.Вода има достатъчно,но водата изтича“.
Милена Недева – Кмет на Община Каспичан – „Във връзка с изказването на г-н
Николов искам да кажа,че по отношение на кв.Калугерица всички проби са
направени,но всичко до там.През месец Август ни предстои дофинансиране и това ще
бъде направено“.
Анелия Ангелова – Председател на ОбС – „Ако няма други коментари и предложения
да преминем към поименно гласуване“.
Анелия Руменова Ангелова - „ЗА“
Борислав Дочев Йорданов – „ЗА“
Боряна Андреева Бойчева – „ЗА“
Георги Димитров Георгиев – „ЗА“
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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“

По предложение на Председателя на Общински съвет от общо присъстващите 13
съветника с 13 гласа „ЗА“ без „ПРОТИВ“ и без „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“се прие следното:

РЕШЕНИЕ № 40
На основание чл.21,ал.1,т.15 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация,чл.189е,ал.3 и чл.198м,ал.2 от Закона за водите,във връзка с
чл.10,ал.4 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги и
чл.5,ал.5 от Правилник за организацията и дейността на асоциациите по
водоснобдяване и канализация, Общински съвет – Каспичан определя на заседанията
на Асоциацията по В и К на обособена територия – Област Шумен при
невъзможност за участие на Кмета на Община Каспичан,да бъде заместван от
Анелия Руменова Ангелова – Председател на Общински съвет Каспичан.

Анелия Ангелова – Председател на ОбС –„Предлагам да разгледаме точките по
дневния ред на предстоящото заседание на Асоциацията по В и К“. „Ако няма
коментари и предложения 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“
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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“

По предложение на Председателя на Общински съвет от общо присъстващите
13 съветника с 13 гласа „ЗА“ без „ПРОТИВ“ и без „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“се прие следното:

РЕШЕНИЕ № 41
На основание чл.21, ал.1, т.15 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.198е, ал.3 и чл.198м, ал.2 от Закона за водите, във връзка с чл.10, ал.4
от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги и чл.5, ал.5 от
Правилник за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и
канализация, Общински съвет – Каспичан възлага на представителя на Община Каспичан
на заседанието на Асоциацията по В и К на обособена територия – Област Шумен,
насрочено на 15 декември 2015 г. да гласува по въпросите от дневния ред, както следва:

 По т.1 – изразява положително становище и съгласува Бизнес план за
развитие на дейността на „В и К – Шумен“ ООД гр.Шумен за периода до 31
декември 2016 г.
 По т.2 – „За“ приемане на бюджет за 2016 година на Асоциацията по В и К
на обособена територия – Шумен.
 По т.3 – дава съгласие техническа инфраструктура: съоръжения и
водопроводи на обект „Тласкателен водопровод от ПС Тодор Икономово до
с.Бръничево и с.Пристое“, изградена от Община Каолиново с финансиране по
Договор №2396/06.11.2006 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ при
условията на специалната предсъединителна програма на Европейския съюз за
развитие на земеделието и селските райони в Република България (САПАРД), да бъде
предоставена за стопанисване, поддържане и експлоатация от „В и К – Шумен“
ООД.
 По т.4 – дава съгласие съоръжения и водопроводи, изградени от Община Нови
пазар по проект „Изграждане на частична канализационна мрежа, ПСОВ и
реконструкция на водопроводната мрежа на гр.Нови пазар“, финансиран по
Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“, съгласно ДБФП №DIR –
51011116 – С024/17.07.2012 г., ведно с обслужващите ги сгради – публична общинска
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собственост, да бъдат предоставени за стопанисване, поддържане и експлоатация
от „В и К – Шумен“ ООД.
3. На основание чл.60, ал.1 от АПК Общински съвет - Каспичан допуска
предварително изпълнение на решението.

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА ОСНОВНАТА РАБОТНА ЗАПЛАТА И
ДОПЪЛНИТЕЛНО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ НА КМЕТА НА ОБЩИНА КАСПИЧАН
Отношение взеха:
Анелия Ангелова – Председател на ОбС –„ Предложение № 416/09.12.2015г.
Комисиите са запознати с направеното предложение. Аз искам да кажа,че твърдо
заставам зад г- жа Недева,защото най- голямата отговорност носи тя като Общински
Кмет. Да чуем мнението на комисиите“.
Николай Николов – съветник – „с 3 /три/ гласа „ЗА“ и 2 /два/ гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ
СЕ“- Икономическата комисия приемаме предложението“.
Драганка Йорданова – съветник – „с 3 /три/гласа „ЗА“ Комисията по ТСУ приема
предложението“.
Боряна Бойчева – съветник – „с 3 /три/ гласа „ЗА“ и 2 /два/ гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“Социалната комисия приема направеното предложение“.
Анелия Ангелова – Председател на ОбС – „Ако няма други изказвания да преминем
към гласуване“.
Борислав Йорданов – съветник – „ И все пак нашето предложение за 5% увеличение на
заплатите не се взе под внимание. Аз предлагам и на Общинския Кмет да бъде
увеличена заплатата с 5%“.
Анелия Ангелова – Председател на ОбС – „Да гласуваме направеното от Борислав
Дочев предложение за 5% увеличение на заплатата на Кмета на Община Каспичан от
старата заплата. Гласуването ще бъде поименно“.
Анелия Руменова Ангелова - „ПРОТИВ“
Борислав Дочев Йорданов – „ЗА“
Боряна Андреева Бойчева – „ПРОТИВ“
Георги Димитров Георгиев – „ЗА“
Драганка Славкова Йорданова – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“
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Зелиха Тургай Марем – „ПРОТИВ“
Магдалена Боянова Боева – Тодорова – „ЗА“
Марияна Красенова Антонова – „ПРОТИВ“
Мартин Борисов Леков – „ПРОТИВ“
Николай Борисов Николов – „ЗА“
Пламен Георгиев Павлов – „ПРОТИВ“
Радослав Георгиев Бакалов – „ЗА“
Янка Христова Ненова – „ПРОТИВ“

По предложение на Председателя на Общински съвет от общо присъстващите
13 съветника с 5 гласа „ЗА“ 7 гласа „ПРОТИВ“ и 1 глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“се прие
следното:
РЕШЕНИЕ № 42

На основание чл.21,ал.1,т.5 от ЗМСМА, Общински съвет Каспичан не приема
увеличение на основаната месечна заплата на Кмета на Община Каспичан с 5%.

Анелия Ангелова – Председател на ОбС – „ Сега да преминем към гласуване на
предложение с вх.№416/09.12 .2015“ за определяне размера на основната работна
заплата и допълнително възнаграждение на Кмета на Община Каспичан.
Анелия Руменова Ангелова - „ЗА“
Борислав Дочев Йорданов – „ПРОТИВ“
Боряна Андреева Бойчева – „ЗА“
Георги Димитров Георгиев – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“
Драганка Славкова Йорданова – „ЗА“
Зелиха Тургай Марем – „ЗА“
Магдалена Боянова Боева – Тодорова – „ПРОТИВ“
Марияна Красенова Антонова – „ЗА“
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Мартин Борисов Леков – „ЗА“
Николай Борисов Николов – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“
Пламен Георгиев Павлов – „ЗА“
Радослав Георгиев Бакалов – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“
Янка Христова Ненова – „ЗА“
По предложение на Председателя на Общински съвет от общо присъстващите
13 съветника с 8 гласа „ЗА“ 2 гласа „ПРОТИВ“ и 3 глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“се прие
следното:

РЕШЕНИЕ № 43
1.На основание чл.21,ал.1,т.5 от ЗМСМА,Общински съвет Каспичан определя
размера на основната месечна заплата на Кмета на Община Каспичан в размер на
1700.00лв.
2.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.
3.Решението се прилага от датата на встъпване в длъжност – 05.11.2015г.
4.Допуска предварително изпълнение на решението по чл.60,ал.1 от АПК.
ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА ОСНОВНИТЕ РАБОТНИ ЗАПЛАТИ И
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НА КМЕТОВЕТЕ НА НАСЕЛЕНИ МЕСТА
Отношение взеха:
Анелия Ангелова – Председател на ОбС- „Преминаваме към т.5 от Дневния ред Предложение № 415/ 09.12.2015г.Давам думата на г-н Николов – Председател на
Икономическата комисия“.
Николай Николов – съветник –„Икономическата комисия отхвърля предложението
направено от г-жа Недева и приема предложението на временната комисия – с 4
/четири/гласа „ЗА“ и 1 /един/ глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“
Драганка Йорданова – съветник – „Комисията по ТСУ с 3 /три/ гласа „ЗА“ приема
предложението на временната комисия“.
Боряна Бойчева – съветник – Социалната комисия с 5 /пет/ гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“не
приема направеното предложение от г- жа Недева“.
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Милена Недева – Кмет на Община Каспичан – „Като вносител на докладната искам да
кажа,че комисиите трябваше да определят критерии,а не възнаграждението,ако
трябваше да вземем предвид свършената работа на някои кметове,те трябваше да
получат по-голямо възнаграждение,а други по- малко.Аз не мога да определя критерии
например площта на населените места е почти една и съща,като брой жители също не е
голяма разликата,но грижата на всеки кмет е една и съща.Дори ако вземем предвид
обработените документи по населени места също няма голяма разлика,това са моите
мотиви за да предложа едно и също възнаграждение на всички кметове по населени
места“.
Магдалена Боева – Тодорова – съветник – „В едно предходно писмо аз попитах дали се
работи по критерии или не.И така аз не разбрах дали се работи по критерии за
определяне на възнагражденията на кметовете“.
Милена Недева – Кмет на Община Каспичан – „В момента не се работи защото нямаме
физическото време и възможност,но това ще се случи“.
Магдалена Боева – Тодорова – съветник – „Но нали знаете,че после много трудно се
свалят заплатите“.
Борислав Йорданов – съветник – „Комисията сме критерия за определяне на
възнагражденията“.
Мартин Леков – съветник – „Аз мога да ви кажа,че вие на комисията не сте гласували
нито едно предложение или критерии“.
Анелия Ангелова – Председател на ОбС – „Други мнения и коментари“.
Борислав Йорданов – съветник – „Общото становище на комисията беше да няма
уравняване на заплатите тук става въпрос за гр. Плиска, с.Каспичан и с.Косово,аз
немога даже да ги сравня,но тук е за едно всеобщо мнение.И се надявам всички кметове
да бъдат мотивирани да работят по- добре“.
Анелия Ангелова – Председател на ОбС – „Правиш ли предложение“.
Борислав Йорданов – съветник – „Да, предлагам да гласуваме
Протокола на комисията“.

предложението по

Николай Николов – съветник – „Аз бях на заседанието, но не бях член слушах всички
коментари и анализа,които аз направих е ,че заплатите се вдигат средно с 40лв.и това е
5%,без кметските наместници,които сега са кметове.Тогава се стигна до решението на
комисията за заплатите. И аз поддържам това предложение“.
Анелия Ангелова – Председател на ОбС – „Ако няма други мнения и коментари да
гласуваме предложението направено от комисията“.
Анелия Руменова Ангелова - „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“
Борислав Дочев Йорданов – „ЗА“
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Боряна Андреева Бойчева – „ЗА“
Георги Димитров Георгиев – „ЗА“
Драганка Славкова Йорданова – „ЗА“
Зелиха Тургай Марем – „ЗА“
Магдалена Боянова Боева – Тодорова – „ЗА“
Марияна Красенова Антонова – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“
Мартин Борисов Леков – „ПРОТИВ“
Николай Борисов Николов – „ЗА“
Пламен Георгиев Павлов – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“
Радослав Георгиев Бакалов – „ЗА“
Янка Христова Ненова – „ЗА“
По предложение на Председателя на Общински съвет от общо присъстващите
13 съветника с 9 гласа „ЗА“ 1 глас „ПРОТИВ“ и 3 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“се прие
следното:
РЕШЕНИЕ № 44
На основание чл.21,ал.1,т.5 от ЗМСМА, Общински съвет Каспичан определя
индивидуалните размери на основните месечни заплати на кметове на
кметства,както следва:
№
по
ред
1.
2
3
4
5
6
7
8

Име, презиме, фамилия,
длъжност

кметство

Аспарух Юлиянов Рангелов
Тонка Ангелова Начева
Румен Христов Чавдаров
Банчо Василев Митев
Божинка Петкова Русева
Николай Петров Найденов
Веселин Стоянов Тодоров
Иванка Димова Мирчева

кмет на с.Каспичан
Кмет на гр.Плиска
Кмет на с.Златна нива
Кмет на с.Марково
Кмет на с.Могила
Кмет на с.Върбяне
Кмет на с.Кюлевча
Кмет на с. Косово

Размер на
индивидуалната
основна месечна
заплата
940,00
940,00
900,00
900,00
900,00
900,00
900,00
860,00

Анелия Ангелова – Председател на ОбС – „Предлагам да гласуваме точки 2,3,4 по
докладната на г-жа Недева с вх.№415/09.12.2015г.“.
Анелия Руменова Ангелова - „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“
Борислав Дочев Йорданов – „ЗА“
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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 – „ПРОТИВ“
Николай Борисов Николов – „ЗА“
Пламен Георгиев Павлов – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“
Радослав Георгиев Бакалов – „ЗА“
Янка Христова Ненова – „ЗА“
По предложение на Председателя на Общински съвет от общо присъстващите
13 съветника с 10 гласа „ЗА“ 1 глас „ПРОТИВ“ и 2 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“се прие
следното:
РЕШЕНИЕ № 45
На основание чл.21,ал.1,т.5 от ЗМСМА, Общински съвет Каспичан определя
към индивидуалните размери на основните месечни заплати на кметове на
кметства,както следва:
1.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.
3.Решението се прилага от датата на встъпване в длъжност-05.11.2015г.
4.Допуска предварително изпълнение на решението по чл.60 ал.1 от АПК.
Заседанието на Общински съвет бе закрито от неговия Председател в 18.30
часа поради изчерпване на дневния ред.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /П/
/А.АНГЕЛОВА/

ПРОТОКОЛИСТ:

/П/
/Д.ДОБРЕВА/
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