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ПРОТОКОЛ
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Днес 27.01.2016г. от 14.00 часа в Заседателната зала на Община Каспичан на
основание чл.23,ал.4,т.1 от ЗМСМА се проведе седмо редовно 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
Виолета Троянова – Секретар на община Каспичан
Дарина Атанасова - Директор Д „ОА“
Стефан Петков – мл.експерт ОКС

Милена Тактакова – Гл.експерт„‟Общинска Собственост‟‟
Надежда Неделчева-изпълнителен директор на МИГ“Нови пазар-Каспичан“,
както и други гости – жители на община Каспичан.
Заседанието на Общински съвет е редовно и има кворум за вземане на решения.
Заседанието на Общински съвет бе открито от неговия Председател г-жа Анелия
Ангелова.
Анелия Ангелова – Председател на ОбС – „Колеги, ако разрешите преди да гласуваме
дневния ред и започнем работа искам първо да дам думата на г-жа Неделчева –
Изпълнителен директор на МИГ Нови – пазар - Каспичан“.
Надежда Неделчева –Изпълнителен Директор на МИГ Нови пазар – Каспичан-„Само с
няколко думи,искам да ви кажа,че МИГ“Нови пазар-Каспичан“ започна нов програмен
период с изготвяне на нова стратегия предстоят срещи,семинари,обучения и
т.н.Разчитам на вашето участие,като общински съветници,ако разрешите ще ви
изпращам графици за срещи и семинари на имейлите ви.
На вашето внимание съм предоставила по един диск показващ част от нашите
проекти“.
Борислав Йорданов – съветник – „Тези семинари ще бъдат ли съобразени с хората,ако
може да не са в работно време, за да можем да участваме и ние“.
Надежда Неделчева –Изпълнителен Директор на МИГ Нови пазар – Каспичан-„ Ще
съобразим часа с аудиторията,която сме поканили“.

Председателят г- жа Анелия Ангелова, предложи заседанието да протече
при следния:

ДНЕВЕН РЕД:
1. Приемане на бюджет 2016г. на Община Каспичан.
Докл.: Кмета на Общината
2. Информация за дейността на Общински съвет и неговите комисии за периода
01.07.2015 – 05.11.2015г.
Докл.: Председателя на ОбС
3. Отчет за дейността на Общински съвет и неговите комисии за периода 05.11.2015
– 31.12.2015г.
Докл.: Председателя на ОбС
4. Отчет за изпълнение на решенията, приети от Общински съвет Каспичан за
периода 01.07.2015 – 31.12.2015г.
Докл.:Кмета на Общината
5. Отчет за дейността на Общинска администрация и информация за работата
относно получени жалби,сигнали и предложения от граждани и институции за 2015г.
Докл.: Кмета на Общината
6. Отчет на Кмета на общината за изпълнение на Програмата за управление и
разпореждане с имоти - собственост на Община Каспичан през 2015г.
Докл.:Кмета на Общината
7. Отчет на Кмета на Общината за извършените разпоредителни сделки с общинско
имущество през 2015г.
Докл.: Кмета на Общината
8. Отчет за изпълнение плана за културни прояви през 2015г. на Община Каспичан
Докл.: Кмета на Общината
9.Отчет за изпълнение плана за спортните прояви през 2015г. на Община Каспичан
Докл.: Кмета на Общината
10.Отчет за дейността на МКБППМН за календарната 2015г.
Докл.: Председателя на комисията
11. Утвърждаване на разходите за командировки на Кмета на общината заІV –тото
тримесечие на 2015 г.
Докл.: Кмета на Общината
12.Приемане на Стратегия за развитие на социалните услуги 2016-2020г.
Докл.: Кмета на Общината
13.Приемане структура на общинска администрация

Докл.: Кмета на Общината
14.Текущи докладни
14.1. Докладна записка № ВОС – 6/08.01.2016г.от Милена Николова Недева – Кмет на
община Каспичан,относно промяна на начина на трайно ползване на полски пътища.
14.2. Докладна записка № ВОС – 20/14.01.2016г.от Милена Николова Недева – Кмет на
община Каспичан,относно разрешение за изработване на ПУП.
14.3. Докладна записка № ВОС – 29/15.01.2016г. от Милена Николова Недева –
Кмет на община Каспичан,приемане на решение за прекратяване на съсобственост
върху недвижим имот между общината и физическо лице на основание чл.36,ал.1,т.2 от
Закона за общинската собственост.
14.4. Докладна записка № ВОС – 32/15.1.2016г. от Милена Николова Недева –
Кмет на община Каспичан,относно връщане за ново обсъждане на решение №52 от
Протокол №6 от 22.12.2015г. на Общински съвет Каспичан.
14.5. Докладна записка № ВОС – 33/ 15.01.2016г. от Анелия Руменова Ангелова –
Председател на Общински съвет Каспичан,относно отпускане на еднократна финансова
помощ на Севда Мехмедова Мюзекяр от с.Върбяне.
14.6. Докладна записка № ВОС – 34/ 15.01.2016г. от Анелия Руменова Ангелова –
Председател на Общински съвет Каспичан,относно отпускане на еднократна финансова
помощ на Ахмед Исмаил Хасан от с.Каспичан.

Предложения от Председателя дневен ред бе приет от присъстващите 13
общински съветника с 13 гласа „ЗА“,без „ПРОТИВ“ и без „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“
ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ПРИЕМАНЕ НА БЮДЖЕТ 2016г. НА ОБЩИНА КАСПИЧАН
Отношение взеха:
Анелия Ангелова – Председател на ОбС – „Колеги предлагам да чуем първо
становищата на комисиите по Докладна записка № 11 /11.01.2016г “. Давам думата на
г-н Николай Николов – Председател на Икономическа комисия
Николай Николов – Председател на Комисия по бюджет,икономика финанси и
евроинтеграция – „Икономическата комисия с 5 гласа „ЗА“ приема предложения
бюджет. Имаше разисквания с две конкретни предложения от ФК „Локомотив“ и от СК
„Моделист“ по 2 000 лв.да постъпят в други некласифицирани разходи. Това е нашето
предложение“.
Драганка Йорданова – Председател на Комисия по ТСУ – „Комисията по ТСУ приема
с 3 гласа „ЗА“ така изготвения бюджет с тези две предложения“.
Боряна Бойчева – Председател на Социална комисия – „Социалната комисия приема с 5
гласа „ЗА“ проекта за бюджет“.

Милена Недева – Кмет на Община Каспичан – „Аз искам да кажа няколко думи първо,че желанията ни бяха по- големи от възможностите,но мисля, че направихме
един добър бюджет.Направихме срещи с кметовете по населени места и обсъдихме
бюджета, естествено не можахме да удовлетворим всички искания.В становището на
комисиите тук беше споменато само за спорта,но нашето мнение е,че тези суми трябва
да останат така,защото децата участват в тези клубове и моето мнение е, че ние трябва
да подкрепяме тези дейности за децата“.
Дарина Атанасова - Директор Д „ОА“- „Аз искам да кажа само с няколко думи относно
рамката на бюджета,с проведеното публично разискване на бюджета нямахме точната
рамка,но сега вече тя е факт. Направихме някои промени по рамката. Бих казала, че
имаме приличен остатък в местни дейности,стартираме с един добър преходен
остатък,няма промяна в местните дейности.Бюджета е направен на база исторически
принцип всичко е съобразено с кметовете по населени места“.
Борислав Йорданов- съветник – „Искам да попитам в дейност култура има ли включено
издаването на книга за град Каспичан. Сега имаме хубав повод 150 години от първата
железопътна линия аз мисля, че е време да изготвим тази книга могат да се потърсят и
спонсори.Другият ми въпрос е относно събираемостта на данъците в предишно
заседание бях дал предложение за томбола с касовите бележки на тези които си плащат
редовно и навреме данъците, да бъдат определени първо,второ и трето място с награди
мисля,че така ще се съберат повече средства. Относно Спортните клубове подкрепям
г-жа Недева не може да се прави дискриминация спрямо някойклуб“.
Милена Недева – Кмет на Община Каспичан – „По отношение историята на
града,издаването на книга не беше разгледано и не е включено в културния календар,но
мисля че това ще се случи може би чрез дарения, но издаването на книга ще се случи“.
Дарина Атанасова - Директор Д „ОА“- „В отговор на г- н Йорданов, относно данъците
искам да кажа,че това може да се случи с промяна в Наредбата за местни данъци и
такси“.
Борислав Йорданов- съветник – „Смятам,че трябва да се направи една ревизия на
всички Наредби на общински съвет Каспичан“.
Николай Найденов – Кмет на село Върбяне – „Аз искам да споделя,че когато правихме
докладни в капиталовата програма на нас ни е било ясно,че не може всичко което
искаме да се случи.За мене е несправедливо по брой жители да се разпределя
републиканския бюджет това не е правилно.Мисля, че можем да компенсираме с
проекти ние като цяло трябва, да удовлетворяваме хората.Трябва да увеличим
приходите от събираемост на данъците.Аз казах и на предно заседание,когато се има в
предвид заплатите на главните специалисти,те трябва да имат някакъв стимул,добре
съгласен съм ще стимулираме хората с томбола,но да има стимул и за тези хора“.

Дарина Атанасова - Директор Д „ОА“- „Искаме да стимулираме,но с бюджета с който
разполагаме това е невъзможно.Бюджета се формира от рамката.Ще търсим начини за
стимулиране.“
Аспарух Рангелов – Кмет на село Каспичан – „Проблемът с данъците е доста отдавна
преди време пращахме писма на хората, дължащи данъци, аз мисля,че е добре тези хора
да бъдат давани на частен съдия изпълнител. Има хора,които дължат данъци с години и
мисля,че с творчество няма да можем да ги накараме да си платят данъците“.
Милен Минчев – Заместник кмет на Община Каспичан – „Писма се изпращат в
началото на всяка година,гражданите които имат големи суми ще бъдат дадени на
съдия изпълнител“.
Пламен Павлов – съветник –„Аз мисля,че ще бъде добре да се сформира една
комисия,която да определи критерии и така по- лесно ще се разпределят парите в
спортните клубове“.
Боряна Бойчева – съветник – „Съгласна съм с г-н Павлов,но това ще се случи много
трудно,няма как да знаят в началото на годината кой състав в кой конкурс и къде ще
участват. Трябва да има резерв защото в момента пари за култура много трудно се
отделят.Тези пари дават възможност на младите да останат тук,от година на година
децата в училище и в детската градина намаляват драстично.В бюджета трябва да има
един резерв за състави,които искат да участват някъде.Има ли такива средства
предвидени. СК „Моделист“ ще ни представят на световно ниво с 9 000 лв. нищо няма
да могат да направят.Знаете какво беше миналата година в гр.Плиска и готова ли е
нашата община да се справи с това тази година“.
Милена Недева – Кмет на Община Каспичан – „Щом миналата година успяхме ще
успеем и тази година.Това което много пъти сме говорили е фонд резерв за
разпределяне на средствата“.
Анелия Ангелова – Председател на ОбС – „Относно децата от ФК „Локомотив“
картотекирани са 20 деца и мисля,че трябва да подпомагаме децата. Към момента се
оформиха две предложения относно намаляване на целевата субсидия на ФК
„Локомотив“ и СК „Моделист“.Мисля,че няма проблем да гласуваме първо
предложенията,а след това целия проект на решение за бюджет,а не точка по точка“.
Дарина Атанасова - Директор Д „ОА“- „Няма проблем да гласувате целия проект за
решение на бюджет,след като гласувате направените предложения“.
Анелия Ангелова – Председател на ОбС – „Ако няма други коментари и предложения
предлагам да преминем към поименно гласуване“.
Анелия Ангелова – Председател на ОбС – „ Да гласуваме първото предложение на г-жа
Йорданова за намаляване на целевата субсидия на ФК „Локомотив“ с 2 000 лв.“
Анелия Руменова Ангелова - „ПРОТИВ“

Борислав Дочев Йорданов – „ПРОТИВ“
Боряна Андреева Бойчева – „ПРОТИВ“
Георги Димитров Георгиев – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“
Драганка Славкова Йорданова – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“
Зелиха Тургай Марем – „ПРОТИВ“
Магдалена Боянова Боева – Тодорова – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“
Марияна Красенова Антонова – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“
Мартин Борисов Леков – „ПРОТИВ“
Николай Борисов Николов –„ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“
Пламен Георгиев Павлов – „ПРОТИВ“
Радостин Георгиев Бакалов – „ПРОТИВ“
Янка Христова Ненова – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“
На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА във връзка с чл.27,ал.4 от ЗМСМА
от общо гласували 13 съветника без „ЗА“ с 7 гласа „ПРОТИВ“ и 6 гласа
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ се прие следното:
Р Е Ш Е Н И Е №65
На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА Общински съвет Каспичан не приема
направеното предложение целевата субсидия на ФК „Локомотив“да бъде намалена
2 000 лв.,които да постъпят в § 1098 други некласифицирани разходи.

Анелия Ангелова – Председател на ОбС – „ Да гласуваме второто предложение на
икономическа комисия и комисия по ТСУ за намаляване на целевата субсидия на СК
„Моделист“ с 2 000 лв,които да бъдат прехвърлени в § 1098.“
Анелия Руменова Ангелова - „ПРОТИВ“
Борислав Дочев Йорданов – „ПРОТИВ“
Боряна Андреева Бойчева – „ПРОТИВ“
Георги Димитров Георгиев – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“
Драганка Славкова Йорданова – „ЗА“
Зелиха Тургай Марем – „ПРОТИВ“
Магдалена Боянова Боева – Тодорова – „ЗА“

Марияна Красенова Антонова – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“
Мартин Борисов Леков – „ПРОТИВ“
Николай Борисов Николов –„ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“
Пламен Георгиев Павлов – „ПРОТИВ“
Радостин Георгиев Бакалов – „ПРОТИВ“
Янка Христова Ненова – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“
На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА във връзка с чл.27,ал.4 от ЗМСМА
от общо гласували 13 съветника с 2 гласа „ЗА“ с 7 гласа „ПРОТИВ“ и 4 гласа
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ се прие следното:
Р Е Ш Е Н И Е №66
На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА Общински съвет Каспичан не приема
направеното предложение целевата субсидия на СК „Моделист“да бъде намалена с
2 000 лв.,които да постъпят в § 10 98 други некласифицирани разходи.
Анелия Ангелова – Председател на ОбС – „Ако няма други предложения и коментари
предлагам да гласуваме целия проект на бюджета за 2016 година предложен от
вносителя – Кмета на Община Каспичан .Гласуването ще бъде поименно“.
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“
Радостин Георгиев Бакалов – „ЗА“
Янка Христова Ненова – „ЗА“

На основание чл. чл. 52, ал.1 и чл. 21, ал. 1, т. 6, във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5
от ЗМСМА от общо гласували 13 съветника с 13 гласа „ЗА“ без „ПРОТИВ“ и без
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ се прие следното:
Р Е Ш Е Н И Е №67

На основание чл. чл. 52, ал.1 и чл. 21, ал. 1, т. 6, във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5
от ЗМСМА, чл. 94, ал. 2 и ал.3 и чл. 39 от Закона за публичните финанси, във връзка с
разпоредбите на ЗДБРБ за 2016 г., ПМС № 380 от 29.12.2015г. за изпълнение на
държавния бюджет на РепубликаБългария за 2016г. и Наредба за условията и реда за
съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и съставяне,
обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета бюджета на Община
Каспичан, Общински съвет – Каспичан
1.Приема бюджета на Община Каспичан за 2016 година, както следва:
1.1. По приходите в размер на 5 597 887лв. съгласно(Приложение № 1), в т.ч.:

1.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 3 108
098лв., в т.ч.:
1.1.1.1.

Обща субсидия за делегирани от държавата дейности в размер на
2 989 434лв.
Преходен остатък от 2015 година в размер на 118664лв.

1.1.1.2.
съгласно(Приложение № 1 и 3)

1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 2 489 789лв.
съгласно(Приложение № 1)в т.ч.:
1.1.2.1.
Данъчни приходи в размер на 393 000лв.
1.1.2.2.
Неданъчни приходи в размер на 974 068лв.
1.1.2.3.
Трансфери за местни дейности в размер на 836 500лв., в т.ч.:
1.1.2.3.1. Обща изравнителна субсидия в размер на 602 100лв.
В.т.ч.Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване в размер на 46 000 лв.

1.1.2.3.2. Целева субсидия за капиталови разходи в местни дейности в размер
на 234 400 лева.
1.1.2.4.
Предоставени трансфери в размер на (-) 88 154лв.
(по Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и
определяне размера на обезпеченията и отчисленията изисквани при
депониране на отпадъците)
1.1.2.5.
Временна финансова помощ в размер на (-) 20 000лв.
1.1.2.6. Възстановена сума по Временни безлихвени заеми и финансова помощ в
размер на 61 000лв.
1.1.2.6.1. Възстановени от МИГ „Нови пазар Каспичан „ 40 000 лв.
1.1.2.6.2. Възстановени от проекти на общината от средства на ЕС
21 000лв
1.1.2.7.

Погашения главница по заеми към фонд „ФЛАГ“ (-) 78 804лв. :

1.1.2.8. Преходен остатък от 2015 година в размер на 412 179 лв., (Приложение № 1
и 3)

2. Поразходитев размер на5 597 887лв., разпределени по функции, дейности и
параграфи, съгласно( Приложения № 2- 1 и 2-2)
2.1. За делегирани от държавата дейности в размер на 3 108 098лв., лв.
(Приложение № 2-1 )

2.2. За дофинансиране на делегираните от държавата дейности в размер на
195 124лв. (Приложения № 2-2)
2.3.За местнидейности в размер на 2 294 665лв.лв., съгл. (Приложение № 2-2)
3.

Утвърждава разпределение на преходния остатък от 2015 г. от делегирани
от държавата и местни дейности по функции съгласно(Приложение № 3)

4. Утвърждавасредносрочна цел на бюджетнотосалдо по общинския бюджет,
изчислено на касова основа: да се придържа балансирано бюджетно
салдос цел подобряване отрицателното къмпостигане на положително
бюджетно салдо.
5. Приема Разчетите за капиталови разходиза 2016г. на Община Каспичан
(поименен списък по обекти, видове разходи и източници на
финансиране) в размер на 5 734 930лв., съгласно(Приложение № 4),като:
5.1. Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталов и
разходи, в размер на234 400лв., (Приложение № 4),
5.2. Приема разчет на капиталовите разходи, финансирани с приходи от
постъпления от продажба на общински нефинансови активи (§40-00)30 000 лв и собствени средства 79 000 лв., съгласно(Приложение № 4)
5.3. Приема разчет на капиталовите разходи, финансирани със средства от
други бюджетни структури, средства на СЕС, средства от бюджетите
на второстепенни разпоредители прилагащи системата делегеран
бюджет и средства от целеви преходни остатъци в размер на 5 391 530
лв.
6. Утвърждава численост на персонала и разходите за заплати през 2016 г.,
без звената от системата на народната просвета, които прилагат системата
«делегирани бюджети», съгласно(Приложение № 8 ).
6.1. Числеността на персонала за делегираните от държавата дейности във
функциите „Здравеопазване”, „Социално осигуряване, подпомагане и
грижи”, „Почивно дело, култура, религиозни дейности” (без
читалищата) се определя от кмета на общината в рамките на
средствата, определени по стандартите и утвърдените размери по т.2,1
от настоящото решение.
7. Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии, както следва за:
7.1. Членски внос – 4 500 лв., за НСОРБ, НССОРБ, НАПОС и други
сдружения в които членува общината.
7.2. Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет 9 250 лв.:
7.2.1. За социалнослаби и нуждаещи се от лечение граждани и други
цели– 6 500лв.;
7.2.2. За подпомагане разходите за погребения на самотни, без близки и
роднини, бездомни, безпризорни, настанени в заведения за социални
услуги и регистрирани в службите за социално подпомагане лица –
2750лв., при разход за едно погребение – до 100 лв., включващ – ковчег,

надгробен знак, превоз на покойника, некролози или други погребални
принадлежности.
7.3. Субсидии за:

7.3.1. Народни Читалища – 134 520 лв.,
7.3.1.1. За делегирани от държавата дейности134 520лв. съгл.
(Приложение №6)

7.3.1.2. Дофинансиране на разходи по капиталови разчети 17000 лв.
(Приложение № 4)
7.3.2. Спортни клубове

и спортни дейности – 38 500 лв.,
вт.ч.
7.3.2.1. Финансиране чрез предоставяне на субсидии в размер на 29

300лв.
(Приложение № 5)

7.3.2.2. Спортен календар – 9 200 лв.

7.3.3. За покриване на разходи извън обхвата на финансираните от
Здравната каса, на МБАЛ – ШуметАД 2000лв.:
7.3.3.1.
Средствата се предоставят след подписан договор между
двете страни;
7.4. Приема следните лимити за разходи:

7.4.1. СБКО в размер до 3 % от средства за работна заплата на заетите
по трудови правоотношения.
7.4.2. Разходи за представителни цели и международна дейност17 300
лв. :
7.4.2.1. Представителни разходи на кмета на общината и за
рекламни материали - 9000лв.
7.4.2.2. Представителни разходи на кметовете на кметства и
км.намесници и за рекламни материали 8300 лв.
7.4.3. Разходи за представителни цели на ОбС в размер на 2000 лв.:
7.5. Издръжка на пенсионерски клубове, клуб на инвалида, клуб на глухите и

клуб на слепите 29 542лв.
7.5.1. за възнаграждения и СО - 13 658лв.
7.5.2. за дейност и веществена издръжка - 15 884лв.
7.6. Прояви от общоградски и национален характер /културен календар/ 44

000лв.
8. Одобрява

индикативен годишен разчет за сметките за средства от
Европейския съюз, съгласно(Приложение № 9)
8.1. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности за
периода ( 2016, 2017 и 2018 г.)съгласно (Приложение № 7).
9. Определя второстепенните разпоредители с бюджет на община Каспичан :
9.1. На делегирани бюджети :
9.1.1. Всички общообразователни училища;
9.2. На самостоятелна бюджетна сметка:
9.2.1. Всички кметства на територията на община Каспичан ;
9.2.2. ЦСРИ гр. Каспичан ;

9.2.3. ЦНСТ гр. Каспичан;
9.2.4. ДЦВХУ с. Кюлевча;
10. Определя максимален размер на дълга, както следва:
10.1. Максимален размер на новия общински дълг за 2016 година в
размер на 262 891 лв.
10.2. Максимален размер на общинския дълг към края на 2016 година в
размер на 276 028 лв.
11. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат
да бъдат натрупани през 2016 година побюджета на общината 5 188
235лв., като наличните към края на годината поети ангажименти за
разходи не магат да надвишават 6 423 529лв.
12. Общински гаранции които могат да бъдат издадени през 2016 г. са в
размер на 93 426лв.
13. Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да
бъдат събрани през 2016 година в размер на 69 000 лв. по източници
както следва :
13.1.
Данък сгради
- 10 000 лв.
13.2.
Данък МПС
- 17 000 лв.
13.3.
ТБО
- 40 000 лв.
13.4.
Наеми мущество
500лв.
13.5.
Наем земи терени - 1 500 лв.
14. Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани промени(
чл. 125 от ЗПФ):
14.1. В частта за делегираните от държавата дейности – между
утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с
изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие че не се
нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма
просрочени задължения в съответната делегирана дейност;
14.2. В частта за местните дейности – между утвърдените разходи в
рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменяя
общия размер на разходите.
14.3. В разходната част на бюджета за сметка на резерва средства от
дарения, които се разходват по волята на кмета на общината, за което
издава заповед.
15. Възлага на кмета:
15.1. Да определи и утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители
с бюджет.
15.2. Да определи конкретните права и отговорности на второстепенните
разпоредители с бюджети;
15.3. Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да
утвърди разпределението.
15.4. Да разходва
средствата в местни дейности приоритетно, като
съблюдава процентното изпълнение на приходната част;
15.5. Да информира общинскиясъвет в случай на отклонение на средния
темп на нарастване на разходите за местни дейности и да предлага
конкретни мерки за трайно увеличеване на бюджетните приходи и/или
трайно намаляване на бюджетните разходи.

15.6. Да включва информацията по чл. 125, ал. 4 от ЗПФ в тримесечните

отчети и обяснителните записки къмтях.
15.7. Да разработи детайленразчет на сметките за средства от Европейския
съюз по отделните общински проекти, в съответветствие с изисквания
на съответния Управляващ орган и на МФ.
16. Упълномощава кмета :
16.1. Да предоставяв ременни безлихвени заеми от временно свободни
средства по общинския бюджет за авансово финансиране на плащания
по проекти, финансирани със средства от Европейскиясъюз и по други
международни програми, включително и на бюджетни организации,
чиито бюджет е част от общинския бюджет.
16.1.1. за всеки отделен случай кметът на общината определя срока на
погасяване на заемите в съответствие
с
условията на
финансиращата програма, но не по-късно от края на 2016 година.
16.1.2. в случаи на предоставянето на временни безлихвени заеми на
второстепенни разпоредители при възникване на потребност,
кметът на общината внася предложение за предоставянето им с
решение на ОбС.
16.2. Да предоставя от временно свободните средства по бюджета на
общината за текущо финансиране на одобрените с бюджет 2016 г.
разходи и други плащания , при условие че не се нарушава
своевременното финансиране на делегираните от държавата дейности
в определените им размери, както и на местни дейности и се спазват
относимите за общините фискални правила по ЗПФ, като не се
променя предназначението на средствата в края на годината. ( чл. 126
от ЗПФ ).
16.3. При предостяването на временни безлихвени заеми от временно
свобони средства по общинския бюджет да се спазват изискванията на
чл. 126 от ЗПФ.
16.4. Във всички останали случаи, по предоставянето на временни
безлихвени заеми, при възникване на потребност, кметът на общината
внася предложение за предоставянето им с решение на ОбС.
16.5. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и
проекти и да кандидатства за финансирането им със средства по
структурни и другифондове на Европейския съюз и на други донори,
по национални програми и от други източници за реализиране на
годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за
развитие.
16.6. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други
източници за финансирани и за съфинансиране на общински програми
и проекти.
17. Задължава ръководителите на бюджетни звена, финансирани от общинския
бюджет да разработят и представят в срок до 10.02.2016 г. конкретни мерки
за изпълнение на приетия от Общински съвет бюджет и разпределение на
бюджетните им кредити по месеци по пълна бюджетна класификация.
18. Задължава читалищните настоятелства да представят тримесечно отчет на
кмета на общината за изразходването на предоставените им средства под
формата на субсидия.

19. Да ограничава или спира финансиране на бюджетни организации и звена при
нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина и разписаните правила
по актуализираната Система за финансово управление и контрол (чл. 130, ал.
1 от ЗПФ )
20. Да отразява служебно промените по общинският бюджет с размера на
постъпилите и разходвани средства от дарения, спонсорства и в съответствие
с волята на дарителя, донора.
21.

Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на бюджета,
съгласно (Приложение № 10)
Решението е прието от Общински съвет –Каспичан с 21 бр. точки и техните
подточки.

Анелия Ангелова – Председател на ОбС – „Предлагам 10 минутна почивка и след това
се връщаме към дневния ред“.
Анелия Ангелова – Председател на ОбС – „Предлагам да започнем заседанието по
втора точка от дневния ред“.

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ И НЕГОВИТЕ
КОМИСИИ ЗА ПЕРИОДА 01.07.2015 – 05.11.2015г.

Анелия Ангелова – Председател на ОбС - „Докладна записка № 10/11.01.2016г.,
комисиите се запознаха с докладната да чуем тяхното становище“.
Николай Николов – Председател на Икономическа комисия –„Икономическата
комисия приема докладната с 5 гласа „ЗА“,само с една забележка от запознаване с
дейността да бъде формулирано като информация за дейността на Общински съвет
Каспичан и неговите комисии за периода 01.07.2015г.- 05.11.2015г.
Драганка Йорданова – Председател на комисия по ТСУ – „Комисията по ТСУ приема с
3 гласа „ЗА“проекта на решение.
Боряна Бойчева – Председател на Социална комисия – „Социалната комисия приема с 5
гласа „ЗА“ проекта на решение.
Анелия Ангелова – Председател на ОбС – „Предлагам да гласуваме докладната с
предложението на г-н Николов запознаване да бъде заменено с информация.Ако няма
други предложения, моля да преминем към гласуване

На основание чл.27,ал.6 от ЗМСМА от общо гласували 13 съветника с 13
гласа „ЗА“ без „ПРОТИВ“ и без „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ се прие следното:
Р Е Ш Е Н И Е № 68
На основание чл.27,ал.6 от ЗМСМА Общински съвет Каспичан приема
информация за дейността на Общински съвет Каспичан и неговите комисии за
периода 01.07.2015г. – 05.11.2015г.
ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАСПИЧАН И НЕГОВИТЕ
КОМИСИИ ЗА ПЕРИОДА 05.11.2015 – 31.12.2015г.
Анелия Ангелова – Председател на ОбС - „Докладна записка № 9/11.01.2016г.,
комисиите се запознаха с докладната да чуем тяхното становище“.
Николай Николов – Председател на икономическа комисия –„Икономическата комисия
приема докладната с 5 гласа „ЗА“
Драганка Йорданова – Председател на комисия по ТСУ – „Комисията по ТСУ приема с
3 гласа „ЗА“ предложения проект за решение.
Боряна Бойчева – Председател на Социалната комисия – „Социалната комисия приема
с 5 гласа „ЗА“ предложения проект за решение.

Анелия Ангелова – Председател на ОбС – „Предлагам да гласуваме, ако няма
предложения и коментари по отчета за дейността на Общински съвет Каспичан, моля
да преминем към гласуване“.
На основание чл.27,ал.6 от ЗМСМА от общо гласували 13 съветника с 13
гласа „ЗА“ без „ПРОТИВ“ и без „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ се прие следното:
Р Е Ш Е Н И Е № 69
На основание чл.27,ал.6 от ЗМСМА Общински съвет - Каспичан приема отчета
за дейността на Общински съвет – Каспичан и неговите комисии за периода 05
ноември 2015г. – 31 декември 2015г.

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА РЕШЕНИЯТА,ПРИЕТИ ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
КАСПИЧАН ЗА ПЕРИОДА 01.07.2015г. – 31.12.2015г.
Анелия Ангелова – Председател на ОбС - „Докладна записка № 24/15.01.2016г.,
комисиите се запознаха с докладната да чуем тяхното становище“.
Николай Николов – Председател на икономическа комисия –„Икономическата комисия
приема докладната с 5 гласа „ЗА“ предложения проект за решение
Драганка Йорданова – Председател на комисия по ТСУ – „Комисията по ТСУ приема с
3 гласа „ЗА“ предложения проект за решение
Боряна Бойчева – Председател на социалната комисия – „Социалната комисия приема с
5 гласа „ЗА“ предложения проект за решение
Анелия Ангелова – Председател на ОбС – Колеги, имате думата за предложения и
коментари. „Ако няма предложения и коментари, моля да преминем към гласуване“.
На основание чл.21,ал.1,т.24 и в съответствие с чл.44,ал.1,т.7 от ЗМСМА от
общо гласували 13 съветника с 13 гласа „ЗА“ без „ПРОТИВ“ и без „ВЪЗДЪРЖАЛ
СЕ“ се прие следното:
Р Е Ш Е Н И Е № 70
На основание чл.21,ал.1,т.24 и в съответствие с чл.44,ал.1,т.7 от ЗМСМА
Общински съвет Каспичан приема отчета за изпълнението на приетите от Общински
съвет Каспичан решения адресирани до Кмета на община Каспичан за изпълнение за
периода 01.07.2015г.- 31.12.2015г.
ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ И ИНФОРМАЦИЯ
ЗА РАБОТАТА ОТНОСНО ПОЛУЧЕНИ ЖАЛБИ,СИГНАЛИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ
ГРАЖДАНИ И ИНСТИТУЦИИ ЗА 2015г.
Анелия Ангелова – Председател на ОбС - „Докладна записка № 22/15.01.2016г.,
комисиите се запознаха с докладната да чуем тяхното становище“.Първо давам думата
на г-н Николов,председател на икономическа комисия.
Николай Николов – Председател на икономическа комисия –„Икономическата комисия
приема докладната с 5 гласа „ЗА“ предложения проект за решение
Драганка Йорданова – Председател на комисия по ТСУ – „Комисията по ТСУ приема с
3 гласа „ЗА“ предложения проект за решение
Боряна Бойчева – Председател на социалната комисия – „Социалната комисия приема с
5 гласа „ЗА“ предложения проект за решение.

Анелия Ангелова – Председател на ОбС – Колеги имате думата за предложения и
коментари.
Борислав Йорданов – съветник – „Аз искам да имаме повече яснота относно тези
жалби, да имаме информация как се работи по тях и какво се случва“.
Виолета Троянова – Секретар на община Каспичан – „Тук е посочена тематиката,но от
следващия път ще имате предоставена тази информация“.
Анелия Ангелова – Председател на ОбС – „Ако няма други мнения,предложения и
коментари предлагам да преминем към гласуване“.
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА от общо гласували 13 съветника с
13 гласа „ЗА“ без „ПРОТИВ“ и без „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ се прие следното:
Р Е Ш Е Н И Е № 71
1.На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА Общински съвет Каспичан приема
отчета за дейността на Общинска администрация Каспичан и информация за
работата относно получени жалби,сигнали и предложения от граждани и
институции за периода 01.01.2015г. – 31.12.2015г.
2.Задължава Кмета на община Каспичан г-жа Милена Недева в изготвяне на
отчета да предоставя информация,относно предприетите мерки по постъпилите
жалби,сигнали и предложения на граждани и институции.

ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТЧЕТ НА КМЕТА НА ОБЩИНАТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА
ПРИДОБИВАНЕ,УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – СОБСТВЕНОСТ
НА ОБЩИНА КАСПИЧАН ПРЕЗ 2015г.
Анелия Ангелова – Председател на ОбС - „Докладна записка № 25/15.01.2016г.,да чуем
становището на комисиите“. Първо давам думата на г-н Николов,председател на
икономическа комисия.
Николай Николов – Председател на икономическа комисия –„Икономическата комисия
приема докладната с 5 гласа „ЗА“ предложения проект за решение
Драганка Йорданова – Председател на комисия по ТСУ – „Комисията по ТСУ с 3 гласа
„ЗА“ приема отчета“.
Боряна Бойчева – Председател на социалната комисия – „Социалната комисия приема с
5 гласа „ЗА“ приема отчета“.

Анелия Ангелова – Председател на ОбС – „Колеги,давам думата за предложения и
изказвания. Ако няма предложения и изказвания, предлагам да преминем към
гласуване“.
На основание чл.21,ал.1,т.24 от ЗМСМА от общо гласували 13 съветника с 13
гласа „ЗА“ без „ПРОТИВ“ и без „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ се прие следното:
Р Е Ш Е Н И Е № 72
На основание чл.21,ал.1,т.24 от ЗМСМА,във връзка с чл.66а от Закона за
общинската собственост,чл.53,ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление
и разпореждане с общинско имущество,Общински съвет – Каспичан приема Годишен
отчет за състоянието,управлението и разпореждането с общинска собственост на
Община Каспичан за 2015г.
ПО СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТЧЕТ НА КМЕТА НА ОБЩИНАТА ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ РАЗПОРЕДИТЕЛНИ
СДЕЛКИ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО ПРЕЗ 2015г.
Анелия Ангелова – Председател на ОбС - „Докладна записка № 5/08.01.2016г.,
комисиите се запознаха с докладната да чуем тяхното становище“.Г-н Николов,мола да
изразите становището на икономическа комисия.
Николай Николов – Председател на икономическа комисия –„Икономическата комисия
приема докладната с 5 гласа „ЗА“
Драганка Йорданова – Председател на комисия по ТСУ – „Комисията по ТСУ с 3 гласа
„ЗА“ приема отчета“.
Боряна Бойчева – Председател на социалната комисия – „Социалната комисия приема с
5 гласа „ЗА“ приема отчета“.
Анелия Ангелова – Председател на ОбС – „Колеги давам думата за
предложения,мнения и коментари.Ако няма изказвания предлагам да преминем към
гласуване“.
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА от общо гласували 13 съветника с
13 гласа „ЗА“ без „ПРОТИВ“ и без „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ се прие следното:
Р Е Ш Е Н И Е № 73
На основание чл.21,ал.1,т23 от ЗМСМА,Общински съвет – Каспичан приема
Отчет за извършените разпоредителни сделки с общинско имущество през 2015г.
ПО ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПЛАНА НА КУЛТУРНИТЕ ПРОЯВИ ПРЕЗ 2015г. НА
ОБЩИНА КАСПИЧАН
Анелия Ангелова – Председател на ОбС - „Докладна записка № 27/15.01.2016г., да
чуем становището на комисиите“.
Николай Николов – Председател на икономическа комисия –„Икономическата комисия
приема докладната с 5 гласа „ЗА“
Драганка Йорданова – Председател на комисия по ТСУ – „Комисията по ТСУ с 3 гласа
„ЗА“ приема отчета“.
Боряна Бойчева – Председател на социалната комисия – „Социалната комисия приема с
5 гласа „ЗА“ приема отчета. С две препоръки едната е от мен да има повече средства за
спортните прояви и другата е на г-н Йорданов давам думата на него за втората
препоръка“.
Борислав Йорданов – съветник- „Да бъдат уведомявани общинските съветници за позначимите събития в община Каспичан,за да можем и ние да присъстваме“.
Анелия Ангелова – Председател на ОбС – „Колеги, ако няма други препоръки и
коментари предлагам да преминем към гласуване“.

На основание чл.21,ал.1,т.24 от ЗМСМА от общо гласували 13 съветника с
13 гласа „ЗА“ без „ПРОТИВ“ и без „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ се прие следното:
Р Е Ш Е Н И Е № 74
На основание чл.21,ал.1,т.24 от ЗМСМА Общински съвет – Каспичан приема
Отчета за изпълнението на Плана за културните прояви през 2015г.
ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПЛАНА ЗА СПОРТНИТЕ ПРОЯВИ ПРЕЗ 2015г. НА
ОБЩИНА КАСПИЧАН
Анелия Ангелова – Председател на ОбС - „Докладна записка № 28/15.01.2016г.,
комисиите се запознаха с докладната да чуем становището им“.Г-н Николов,моля да
изразите становището на икономическа комисия.
Николай Николов – Председател на икономическа комисия –„Икономическата комисия
приема докладната с 5 гласа „ЗА“
Драганка Йорданова – Председател на комисия по ТСУ – „Комисията по ТСУ с 3 гласа
„ЗА“ приема отчета“.

Боряна Бойчева – Председател на социалната комисия – „Социалната комисия приема с
5 гласа „ЗА“ проекта на решение“.
Анелия Ангелова – Председател на ОбС – „Колеги давам думата за изказвания,мнения
и препоръки.Ако няма предложения и коментари предлагам да преминем към
гласуване“.
На основание чл.21,ал.1,т.24 от ЗМСМА от общо гласували 13 съветника с 13
гласа „ЗА“ без „ПРОТИВ“ и без „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ се прие следното:
Р Е Ш Е Н И Е № 75
На основание чл.21,ал.1,т.24 от ЗМСМА Общински съвет – Каспичан приема
Отчета за изпълнението на Плана за спортните прояви през 2015г.

ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА МКБППМН ЗА КАЛЕНДАРНАТА 2015г.
Анелия Ангелова – Председател на ОбС - „Докладна записка № 21/15.01.2016г.,
комисиите се запознаха с докладната да чуем тяхното становище“.Първо давам думата
на председателя на икономическа комисия г-н Николов.
Николай Николов – Председател на икономическа комисия –„Икономическата
комисия приема докладната с 5 гласа „ЗА“ проекта на решение
Драганка Йорданова – съветник – „Комисията по ТСУ с 3 гласа „ЗА“ приема отчета“.
Боряна Бойчева – съветник – „Социалната комисия с 5 гласа „ЗА“ приема отчета.
Отчета е много подробен, мога да ви гарантирам,че описаните дейности наистина са
извършени.Бих искала само да добавя като препоръка да не се обяснява на младите
хора толкова много какви са им правата,а да се наблегне на задълженията им.Смятам,че
в нашата община наистина се работи в тази посока.С г-н Минчев мислим вече и за
съвместни дейности. Бройките,които се отпускат за обществени възпитатели да се
използват във всички населени места,където има училища, да има по един обществен
възпитател,да не се прави икономия от тези бройки.Обществените възпитатели да са
хора утвърдени в работата с деца,педагози,добре ще бъде да са от населеното място на
детето така ще могат да допринесат повече за реализирането на целите“.

Анелия Ангелова – Председател на ОбС – „Ако няма други мнения и коментари
предлагам да преминем към гласуване“.

На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА от общо гласували 13 съветника с 13
гласа „ЗА“ без „ПРОТИВ“ и без „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ се прие следното:
Р Е Ш Е Н И Е № 76
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА и във връзка с чл.7,ал.2 от ЗБППМН
Общински съвет – Каспичан приема Отчет за дейността на МКБППМН за 2015г.
ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
УТВЪРЖДАВАНЕ НА РАЗХОДИТЕ ЗА КОМАНДИРОВКИ НА КМЕТА НА
ОБЩИНАТА ЗА ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2015г.
Анелия Ангелова – Председател на ОбС - „Докладна записка № 31/15.01.2016г.,
комисиите се запознаха с докладната да чуем становището им“.Г-н Николов мола да
изразите становището на икономическа комисия.
Николай Николов – Председател на икономическа комисия –„Икономическата комисия
приема докладната с 5 гласа „ЗА“ проекта на решение
Драганка Йорданова – Председател на комисия по ТСУ – „Комисията по ТСУ с 3 гласа
„ЗА“ приема отчета за разходите“.
Боряна Бойчева – Председател на социалната комисия – „Социалната комисия приема с
5 гласа „ЗА“ приема разходите за командировки на Кмета на община Каспичан“.
Анелия Ангелова – Председател на ОбС –„ Колеги,давам думата за изказвания.Ако
няма мнения и коментари предлагам 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“
Радостин Георгиев Бакалов – „ЗА“
Янка Христова Ненова – „ЗА“
На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА и чл.27,ал.4 и ал.5 от ЗМСМА от общо
гласували 13 съветника с 13 гласа „ЗА“ без „ПРОТИВ“ и без „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“
се прие следното:
Р Е Ш Е Н И Е № 77
На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА,във връзка с чл.8,ал.4 от Наредбата за
командировките в страната,Общински съвет – Каспичан одобрява разходите за
командировки на Милена Николова Недева – Кмет на Община Каспичан,за периода
01.10.2015г – 31.12.2015г. както следва:

№
по
ред
1.
2.
3.

1. Отчет за 4- то тримесечие на 2015г.
Период
Направление
10.11.2015г.-11.11.2015г.
16.11.2015г.-17.11.2015г.
08.12.2015г.-08.12.2015г.

гр.София
гр.София
гр.София

Цел
Срещи в МРРБ и АПИ
Срещи в МТ и МРРБ
Срещи в МРРБ и ДЗФ

Всичко

Сума
/лв./
40,00
20,00
20,00
80,00

ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ПРИЕМАНЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ 20162020г.
Анелия Ангелова – Председател на ОбС - „Докладна записка № 30/15.01.2016г.,
комисиите се запознаха с докладната да чуем тяхното становище“.Първо давам думата
на г-н Николов ,председател на икономическа комисия.
Николай Николов –Председател на икономическа комисия –„Икономическата комисия
приема изготвената стратегия с 5 гласа „ЗА“,както знаем това е отворен документ,
имам едно предложение на стр.13 – достъпът до НПО вместо изцяло зависи от волята
на кмета да бъде формулирано достъпът до НПО се ръководи от кмета“.
Драганка Йорданова – Председател на комисия по ТСУ – „Комисията по ТСУ с 3 гласа
„ЗА“ приема стратегията за развитие на социалните услуги в Община Каспичан за
2016-2020г.“.
Боряна Бойчева – Председател на социалната комисия – „Социалната комисия приема с
5 гласа „ЗА“ така изготвената стратегия“.

Анелия Ангелова – Председател на ОбС – „Колеги,давам думата за мнения и
препоръки“
Борислав Йорданов – съветник – „На стр.5 да се допълни предпоследния абзац Община
Каспичан на юг граничи с Община Провадия, а на изток с Община Ветрино“.
Анелия Ангелова – Председател на ОбС – „Ако няма други мнения и коментари
предлагам да преминем към гласуване“.
На основание чл.21,ал.1,т.12 от ЗМСМА от общо гласували 13 съветника с
13 гласа „ЗА“ без „ПРОТИВ“ и без „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ се прие следното:
Р Е Ш Е Н И Е № 78
На основание чл.21,ал.1,т.12 от ЗМСМА Общински съвет –Каспичан приема
Стратегия за развитие на социалните услуги в Община Каспичан /2016-2020г./
ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ПРИЕМАНЕ НА СТРУКТУРА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
Анелия Ангелова – Председател на ОбС - „Докладна записка № 23/15.01.2016г.,
комисиите се запознаха с докладната да чуем тяхното становище“.
Николай Николов – съветник –„Икономическата комисия приема с 5 гласа „ЗА“проекта
на решение
Драганка Йорданова – съветник – „Комисията по ТСУ с 3 гласа „ЗА“ приема проекта
на решение за промяна в структурата на общинска администрация “.
Боряна Бойчева – съветник – „Социалната комисия приема с 5 гласа „ЗА“ приема
предложената структура на общинска администрация“.
Анелия Ангелова – Председател на ОбС – „Колеги давам думата за мнения и
препоръки.Ако няма мнения и коментари предлагам да преминем към гласуване“.
На основание чл.21,ал.1,т.2 от ЗМСМА от общо гласували 13 съветника с 8 гласа
„ЗА“ 1 глас „ПРОТИВ“ и 3 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ се прие следното:

Р Е Ш Е Н И Е № 79

1.На основание чл.21,ал.1,т.2 от ЗМСМА,Общински съвет – Каспичан приема
нова структура на общинска администрация Каспичан считано от 01.02.2016г.
съгласно приложение №1неразделна част от решението.
2. Задължава Кмета на общината да преведе в съответствие с приетата
структура длъжностно разписание в срок не по – късно от 29.02.2016г.

ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ДОКЛАДНИ
ПО ТОЧКА 14.1. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ПРОМЯНА НА НАЧИНА НА ТРАЙНО ПОЛЗВАНЕ НА ПОЛСКИ ПЪТИЩА
Анелия Ангелова – Председател на ОбС - „Докладна записка № 6/08.01.2016г.,
комисиите се запознаха с докладната да чуем тяхното становище“.Давам думата на г-н
Николов,председател на икономическа комисия.
Николай Николов – Председател на икономическа комисия –„Икономическата комисия
приема докладната с 5 гласа „ЗА“
Драганка Йорданова – Председател на комисия по ТСУ – „Комисията по ТСУ с 3 гласа
„ЗА“
Боряна Бойчева – Председател на социалната комисия – „Социалната комисия приема с
5 гласа „ЗА“
Анелия Ангелова – Председател на ОбС – „Давам думата за мнения и коментари.Ако
няма други мнения и коментари предлагам 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“
Радостин Георгиев Бакалов – „ЗА“
Янка Христова Ненова – „ЗА“

На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА и чл.27,ал.4 и ал.5 от ЗМСМА от
общо гласували 13 съветника с 13 гласа „ЗА“ без „ПРОТИВ“ и без „ВЪЗДЪРЖАЛ
СЕ“ се прие следното:

Р Е Ш Е Н И Е № 80
1.На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА,чл.4,ал.1 от Закона за собствеността
и ползването на земеделските земи,във връзка с чл.78а от Правилника на
ЗСПЗЗ,Общински съвет – Каспичан,в качеството си на собственик на общински
имоти,предоставя правомощия на Кмета на общината да подаде заявление до
Общинска служба по земеделие гр.Каспичан за промяна на начина на трайно
ползване на земеделски земи от Общинския поземлен фонд в землището на
гр.Плиска,ЕКАТТЕ 56779,представляващи следните имоти:
 поземлен имот № 039076,с площ от 0.476 дка и начин на трайно ползване
„полски път“ и
 поземлен имот № 003021,с площ от 0.973 дка и начин на трайно ползване
„местен път“,
в имоти с начин на трайно ползване „за други земеделски нужди“.
2. Общински съвет – Каспичан задължава Кмета на Общината след
получаване на одобрения от Директора на ОСЗ протокол по чл.78а,ал.4 от
ППЗСПЗЗ,в който е отразен констатирания начин на трайно ползване на
имотите,да подаде заявление за отразяване на промените по реда на Наредба №
49/05.11.2004г. за поддържане на картата за възстановена собственост.
ПО ТОЧКА 14.2. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП
Анелия Ангелова – Председател на ОбС - „Докладна записка № 20/14.01.2016г.,
комисиите се запознаха с докладната да чуем становището им“.Г-н Николов ,моля да
изразите становището на икономическа комисия.
Николай Николов – Председател на икономическа комисия –„Икономическата комисия
приема докладната с 5 гласа „ЗА“
Драганка Йорданова – Председател на комисия по ТСУ– „Комисията по ТСУ с 3 гласа
„ЗА“приема проекта на решение
Боряна Бойчева – Председател на социалната комисия– „Социалната комисия приема с
5 гласа „ЗА“ проекта на решение
Анелия Ангелова – Председател на ОбС – „Колеги,давам думата за изказвания и
препоръки.Ако няма мнения и коментари предлагам да преминем към гласуване“.

На основание чл.21,ал.1,т.11 от ЗМСМА от общо гласували 13 съветника с
13 гласа „ЗА“ без „ПРОТИВ“ и без „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ се прие следното:
Р Е Ш Е Н И Е № 81
На основание чл.21,ал.1,т.11 от ЗМСМА,във връзка с чл.64,ал.2 и чл.124а,ал.1 от
ЗУТ,Общински съвет – Каспичан разрешава изработване на проект за подробен
устройствен план – Парцеларен план за линеен обект на техническата
инфраструктура за изграждане на захранване Н.Н. на обект „Преустройство на
сграда – метален навес в сграда за съхранение на селскостопански инвентар“ в ПИ
490001 за честта извън регулационните граници на с.Марково – път IV клас и
Специализирана план схема за линеен обект на техническата инфраструктура за
същия обект в границите на населеното място – от Стълб № 8 от клон № 2 на ТП
„Мелница“ ТЕПО 1Т, да мине по улицата с ок 217 –ок213-ок214.

ПО ТОЧКА 14.3. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ
НЕДВИЖИМ ИМОТ МЕЖДУ ОБЩИНАТА И ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Анелия Ангелова – Председател на ОбС - „Докладна записка № 29/15.01.2016г.,
комисиите се запознаха с докладната да чуем тяхното становище“.
Николай Николов – Председател на икономическа комисия –„Икономическата комисия
не приема докладната с 2 гласа „ЗА“ и 3 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“. Тук става въпрос за
строеж имаме и становището на кмета на гр.Плиска,но трябва да е ясно какво ще
правим“.
Драганка Йорданова – Председател на комисия по ТСУ – „Комисията по ТСУ с 2 гласа
„ЗА“и 1 глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“приема проекта за решение по докладната.
Боряна Бойчева – Председател на социалната комисия – „Социалната комисия приема с
5 гласа „ЗА“ проекта на решение
Анелия Ангелова – Председател на ОбС-„Колеги,давам думата за коментари,мнения и
предложения.“
Тонка Начева – Кмет на град Плиска – „Тук става въпрос за д-р Пенкова,която иска да
придобие този парцел и моето притеснение, е че може да се затвори входа на сградата
на Здравна служба в град Плиска“.
Дарина Атанасова - Директор Д „ОА“ - „Тя е съсобственик и моето мнение,е че трябва
да се прекрати съсобствеността“.

Николай Николов – съветник- Процедурата е много дълга още от преди 20 години
имота е бил техен и те искат да си възстановят част от имота“.
Боряна Бойчева – съветник – „Има ли някаква възможност в договорните отношения да
се задължи да остави входа към сградата“.
Драганка Йорданова – съветник – „Не, най- добре е да се прекрати съсобствеността“.
Янка Ненова – съветник – „Много е важно да има подход към сградата на Здравна
служба“.
Мартин Леков – съветник – „Аз искам да чуем становището на г-жа Ненова“.
Янка Ненова – съветник –„ Аз вчера ходих на место и всъщност г-жа Начева ми показа
за какво става въпрос. От този вход се обслужват Здравна служба и гаражи, остава 1/3
от входа, как ще влезе превозно средство.Там се обслужват хора и от съседните
села.Притеснявам се, че няма да може да се оформи такъв голям вход.Знаете,че тази
процедура върви отдавна.Предлагам да отложим разглеждането на тази докладна за
следващо заседание за да вземем най- доброто решение за д-р Пенкова и за община
Каспичан.Мисля, че нещата трябва да се обсъдят на място.След извършена проверка и
предоставяне на допълнителна информация от комисия по ТСУ да вземем решение.
Милена Недева –Кмет на община Каспичан-Аз също подкрепям предложението на г-жа
Ненова.Най –добре е,ТСУ да поставят характеристики на място и да помислим какви
точки ще бъдат включени в договора.
Анелия Ангелова – Председател на ОбС – „Постъпи предложение от г-жа Ненова за
отлагане на докладната.Г-жа Недева като вносител също подкрепи предложението за
отлагане на докладната за следващо заседание. Предлагам да гласуваме отлагане
разглеждането на докладната за следващо заседание“.
На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА от общо гласували 13 съветника с 12
гласа „ЗА“ без „ПРОТИВ“ и без „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ се прие следното:
Р Е Ш Е Н И Е № 82
На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА,Общински съвет Каспичан взема
решение за отлагане разглеждането на Докладна записка № 29/15.01.2016г.и
задължава Кмета на община Каспичан, г-жа Милена Недева,да внесе Докладна
записка №29/15.01.2016г. на следващо заседание след извършена допълнителна
проверка от комисията по ТСУ.
ПО ТОЧКА 14.4. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ВРЪЩАНЕ ЗА НОВО ОБСЪЖДАНЕ НА РЕШЕНИЕ № 52 ОТ ПРОТОКОЛ №
6/22.12.2015г.

Анелия Ангелова – Председател на ОбС - „Докладна записка № 32/15.01.2016г.,
комисиите се запознаха с докладната да чуем тяхното становище“.
Николай Николов – Председател на икономическа комисия –„Икономическата комисия
приема докладната с 3 гласа „ЗА“ и 2 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“.
Драганка Йорданова – съветник – „Комисията по ТСУ с 3 гласа „ЗА“приема проекта на
решение
Боряна Бойчева – съветник – „Социалната комисия приема с 5 гласа „ЗА“ проекта на
решение
Анелия Ангелова – Председател на ОбС – „Ако няма мнения и коментари предлагам
да преминем към поименно гласуване за отмяна на Решение № 52 по Протокол №
6/22.01.2015г.“.
Анелия Руменова Ангелова - „ЗА“
Борислав Дочев Йорданов – „ЗА“
Боряна Андреева Бойчева – „ЗА“
Георги Димитров Георгиев – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“
Драганка Славкова Йорданова – „ЗА“
Зелиха Тургай Марем – „ЗА“
Магдалена Боянова Боева – Тодорова – „ЗА“
Марияна Красенова Антонова – „ЗА“
Мартин Борисов Леков – „ЗА“
Николай Борисов Николов –„ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“
Пламен Георгиев Павлов – „ЗА“
Радостин Георгиев Бакалов – „ЗА“
Янка Христова Ненова – „ЗА“
На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.27,ал.4 и ал.5 от
ЗМСМА от общо гласували 13 съветника с 11 гласа „ЗА“ без „ПРОТИВ“ и 2 гласа
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ се прие следното:
Р Е Ш Е Н И Е № 83

На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА,Общински съвет – Каспичан отменя
Решение № 52 от Протокол № 6/22.12.2015година за отдаване под наем на помещение
на първия етаж,с площ от 18.00 квадратни метра в сграда - частна общинска
собственост,с административен адрес: гр.Каспичан,ул. „Мадарски конник“ № 93,без
провеждане на търг или конкурс,за срок от 5 /пет/ години на Общинската
организация на Национално движение „Русофили“ в Община Каспичан.
ПО ТОЧКА 14.5. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТПУСКАНЕ НА ЕДНОКРАТНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ НА СЕВДА
МЕХМЕДОВА МЮЗЕКЯР
Анелия Ангелова – Председател на ОбС - „Докладна записка № 33/15.01.2016г.,
комисиите се запознаха с докладната да чуем тяхното становище“.
Николай Николов – Председател на икономическа комисия –„Икономическата комисия
приема докладната с 5 гласа „ЗА“

Драганка Йорданова – Председател на комисия по ТСУ – „Комисията по ТСУ с 3 гласа
„ЗА“проекта на решение
Боряна Бойчева – Председател на социалната комисия – „Социалната комисия приема с
5 гласа „ЗА“ проекта на решение
Анелия Ангелова – Председател на ОбС –„Жената е наистина в тежко здравословно
състояние има две малки деца и е доста млада. Кмета на с.Върбяне поема ангажимента
да осъществява контрол относно изразходването на средствата“.
Боряна Бойчева – съветник – „И двете докладни са доста сериозни, особено на тази
жена.Предлагам само да се добави в решението срещу разходооправдателни
документи.
Анелия Ангелова – Председател на ОбС – „Ако няма мнения и коментари предлагам
да преминем към поименно гласуване за отпускане на еднократна финансова помощ на
Севда Мюзекяр.
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“
Радостин Георгиев Бакалов – „ЗА“
Янка Христова Ненова – „ЗА“
На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА и чл.27,ал.4 и ал.5 от ЗМСМА от
общо гласували 13 съветника с 13 гласа „ЗА“ без „ПРОТИВ“ и без „ВЪЗДЪРЖАЛ
СЕ“ се прие следното:
Р Е Ш Е Н И Е № 84
На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА Общински съвет – Каспичан отпуска
еднократна финансова парична помощ в размер на 300.00лв.на Севда Мюзекяр от
с.Върбяне ул.“Хан Крум“ № 10,срещу разходооправдателни документи.
ПО ТОЧКА 14.6. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТПУСКАНЕ НА ЕДНОКРАТНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ НА АХМЕД ИСМАИЛ
ХАСАН
Анелия Ангелова – Председател на ОбС - „Докладна записка № 34/15.01.2016г.,
комисиите се запознаха с докладната да чуем тяхното становище“.
Николай Николов – Председател на икономическа комисия –„Икономическата комисия
приема докладната с 5 гласа „ЗА“
Драганка Йорданова – Председател на комисия по ТСУ– „Комисията по ТСУ с 3 гласа
„ЗА“проекта на решение
Боряна Бойчева – Председател на социалната комисия – „Социалната комисия приема с
5 гласа „ЗА“проекта на решение ,като в проекта на решение се добави без представяне
на разходооправдателни документи,защото лицето вече е представило.
Анелия Ангелова – Председател на ОбС – „Давам думата за изказвания.Ако няма
мнения и коментари предлагам да преминем към поименно гласуване за отпускане на
еднократна финансова помощ на Ахмед Хасан от с.Каспичан.
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“
Радостин Георгиев Бакалов – „ЗА“
Янка Христова Ненова – „ЗА“
На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА и чл.27,ал.4 и ал.5 от ЗМСМА от
общо гласували 13 съветника с 13 гласа „ЗА“ без „ПРОТИВ“ и без „ВЪЗДЪРЖАЛ
СЕ“ се прие следното:
Р Е Ш Е Н И Е № 85
На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА Общински съвет – Каспичан отпуска
еднократна финансова парична помощ в размер на 200.00лв.на Ахмед Хасан от
с.Каспичан ул.“Люлин“ № 24,без представяне на разходооправдателни документи.
Николай Николов – съветник – „Преди да бъде закрито заседанието аз имам едно
предложение,относно пощата в село Каспичан. Там няма лице,което да обслужва
селото,много хора няма да могат да си платят сметките за ток и вода.Смятам,че г-жа
Недева трябва да направи предложение до Министерство на далекосъобщенията за
решаване на проблема“.
Милена Недева – Кмет на община Каспичан – „Поне три месеца лично аз се занимавах
с проблема и съм говорила бройката от четири часа да стане осем часа“.
Аспарух Рангелов – Кмет на с.Каспичан – „Проблемът е вече 5-6 месеца,но на мен ми
се струва,че от пощата се опитват да дестимулират хората,още при самото им
кандидатстване“.
Милена Недева – Кмет на община Каспичан – „Аз ще напиша писмо до
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията“.

Аспарух Рангелов – Кмет на с.Каспичан – „Ако може 4 часа да работи в пощата и 4
часа да разнася пощата из селото“.
Николай Николов – съветник – „Общински съвет – Каспичан възлага на Кмета на
Община Каспичан да излезе с предложение към Български пощи за разрешаване на
проблема“.
Анелия Ангелова – Председател на ОбС – „Предлагам да гласуваме предложението на
г-н Николов за изготвяне на писмено искане от кмета на община Каспичан до
Министерство на транспорта,информационните технологии и съобщенията за
разрешаване на проблема с пощенската служба в с.Каспичан“.
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА от общо гласували 13 съветника с
13 гласа „ЗА“ без „ПРОТИВ“ и без „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ се прие следното:
Р Е Ш Е Н И Е № 86
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА Общински съвет – Каспичан задължава
Кмета на община Каспичан г-жа Милена Недева да изготви писмено искане до
Министерството
на
транспорта,
информационните
технологии
и
съобщенията,относно предприемане на мерки за разрешаване на проблема с
Пощенската служба в село Каспичан.
Заседанието на Общински Съвет Каспичан бе закрито от неговия Председател в
17.10 часа поради изчерпване на дневния ред.
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