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

Днес 17.09.2014 година от 17.30 часа в Заседателната зала на Община Каспичан на
основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА се проведе четиридесет и седмото, извънредно, открито
заседание на Общински съвет – Каспичан.
На заседанието присъстваха 12 съветника. От заседанието на Общински съвет отсъства
Цвета Иванова Кочанова.
Заседанието е редовно на основание чл. 27, ал. 2 от ЗМСМА.
Освен общинските съветници на заседанието присъстваха още:
Милена Недева – Кмет на Община Каспичан;
Милен Минчев – Зам.кмет на Община Каспичан;
Виолета Маринова – Секретар на Община Каспичан;
Служители в Общинска администрация Каспичан и граждани.
Заседанието на Общински съвет бе открито от неговия Председател г-жа Яна Ненова.
Яна Ненова - Председател на ОбС – „Уважаеми колеги днес преди началото на
заседанието са внесени две докладни записки, които бяха разгледани на заседанията на
комисиите, а именно - докладна записка с ВОбС № 368/17.09.2014г., относно актуализация на
бюджета на Община Каспичан към 31.08.2014г. и докладна записка с ВОбС № 369/17.09.2014г.,
относно актуализация на Разчета за финансиране на капиталовите разходи и Поименното
разпределение на разходите за придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт в Община
Каспичан към 30.09.2014г. Предлагам да влязат в дневния ред на днешното заседание като
точки 1.5 и 1.6.”
Председателят г-жа Яна Ненова, предложи заседанието да протече при следния

ДНЕВЕН РЕД:
1. Докладни
1.1. Докладна записка № ВОбС - 361/09.09.2014г. от Милена Недева – Кмет на Община
Каспичан, относно утвърждаване на маломерни паралелки в ОУ“Св.Паисий Хилендарски“
гр.Плиска с брой на децата под утвърдения минимум според чл. 11а, ал. 1 от Наредба № 7 от
29.12.2000г. на МОН
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1.2. Докладна записка № ВОбС - 362/11.09.2014г. от Яна Ненова – Председател на ОбС,
относно удостояване със званието „Почетен гражданин на град Каспичан, община Каспичан”
Иван Атанасов Йовчев
1.3. Докладна записка № ВОбС - 363/11.09.2014г. от Общински съветници, относно
удостояване със званието „Почетен гражданин на град Каспичан, община Каспичан” Енчо
Василев Енчев
1.4. Докладна записка № ВОбС - 366/11.09.2014г. от Яна Ненова – Председател на ОбС,
относно подписване на Споразумение за регионално сътрудничество в областта на туризма,
земеделието, инфраструктурата, опазване на околната среда, културата и образованието
1.5. Докладна записка № ВОбС - 368/17.09.2014г. от Милена Недева – Кмет на Община
Каспичан, относно актуализация на бюджета на Община Каспичан към 31.08.2014г.
1.6. Докладна записка № ВОбС - 369/17.09.2014г. от Милена Недева – Кмет на Община
Каспичан, относно актуализация на Разчета за финансиране на капиталовите разходи и
Поименното разпределение на разходите за придобиване на дълготрайни активи и основен
ремонт в Община Каспичан към 30.08.2014г.

Предложения от Председателя дневен ред бе приет с 12 гласа “ЗА” без “ПРОТИВ” и
без “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”.

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ДОКЛАДНИ
По 1.1 точка от дневния ред - Докладна записка № ВОбС - 361/09.09.2014г. от Милена
Недева – Кмет на Община Каспичан, относно утвърждаване на маломерни паралелки в
ОУ“Св.Паисий Хилендарски“ гр.Плиска с брой на децата под утвърдения минимум според чл.
11а, ал. 1 от Наредба № 7 от 29.12.2000г. на МОН
Отношение взеха:
Яна Ненова – Председател на ОбС - “Постъпило е искане на директора на ОУ„Св.Паисий
Хилендарски” - гр. Плиска за утвърждаване на две маломерни паралелки – втори и четвърти
клас. Въпреки положените усилия на педагогическия колектив на училището броят на децата в
двете паралелки е под определения минимум съгласно Наредба № 7. Докладната беше
разгледана и обсъдена на заседанията на трите комисии, да чуем тяхното становище.”
Георги Йорданов - съветник – “Икономическа комисия разгледахме докладната, с 5 гласа
„за” приемаме предложението. Към материалите е приложена справка за необходимите
средства за дофинансиране до края на 2014 година, и моят въпрос е във тази връзка - това
общата сума ли е, или е посочена сумата неоходима за дофинсиране на едно дете?”
Ивайло Иванов – съветник –“Комисията по ТСУТ също приемаме предложението по
докладната с 3 гласа „за”.”
Борислав Дочев - съветник – “На заседанието на Социална комисия разгледахме
предложението, с 4 гласа „за” приемаме.”
Милена Недева – Кмет на Община Каспичан - “В отговор на г-н Йорданов искам да кажа, че
посочената сума е общия размер на средствата необходими за дофинансиране до края на 2014г.,
като средствата необходими за дофинансиране на паралелките до края на учебната година ще
предвидим в бюджета на общината за 2015 година.”
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По предложение на Председателя на Общинския съвет от общо присъствалите 12
съветника с 12 гласа “ЗА” се прие прекратяване на дебатите по тази точка и пристъпване
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 12 съветника, с 12 гласа “ЗА”, без “ПРОТИВ” и без “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”,
Общински съвет прие, както следва:
Р Е Ш Е Н И Е № 719
На основание чл. 20, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 3 и чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА,
чл. 11а, ал. 1, от Наредба № 7 от 29.12.2000 г. на МОН, и във връзка с мотивираното искане
на Кмета на община Каспичан, придружено от разрешение на началника на РИО – гр. Шумен
1. Общинският съвет утвърждава маломерни паралелки с по- малко от 10 ученика
в ОУ „Св. Паисий Хилендарски” – гр. Плиска както следва:
II клас – 9 ученика
IV клас – 9 ученика
2. Съгласно чл. 11, ал. 4, от Наредба № 7 от 29.12.2000 г. на МОН, Общинският
съвет взема решение да се дофинансират от Общинския бюджет маломерните паралелки II
клас и IV клас в ОУ „Св. Паисий Хилендарски” – гр. Плиска, като допълнителните средства се
определят като разликата от позволения минимум от брой ученици 10 в паралелка и
действителния брой на учениците в класовете се умножи с 40 % от ЕРС

По 1.2 точка от дневния ред- Докладна записка № ВОбС - 362/11.09.2014г. от Яна Ненова –
Председател на ОбС, относно удостояване със званието „Почетен гражданин на град Каспичан,
община Каспичан” Иван Атанасов Йовчев
По време на дебатите по тази точка към заседанието на Общински съвет се
присъедини Цвета Иванова Кочанова, и то продължи в пълен състав на Общински съвет.
Отношение взеха:
Яна Ненова – Председател на ОбС - “Във връзка с подготовката и провеждането на
тържествата посветени на 50 годишнината от обявяването на Каспичан за град, бе сформиран
Инициативен комитет, в състава на който са ръководството на общината и трима Общински
съветници. На едно от заседанията на Инициативния комитет е направено предложение за
удостояване със званието „Почетен гражданин на град Каспичан, община Каспичан” г-н Иван
Атанасов Йовчев. Като Председател на Инициативния комитет г-жа Недева депозира в
деловодството на Общински съвет предложение за удостояване със званието „Почетен
гражданин на град Каспичан, община Каспичан” Иван Атанасов Йовчев. Съгласно
разпоредбите на Статута за утвърждаване на символите, почетните награди и отличията на
община Каспичан за удостояване със званието “Почетен гражданин на гр.Каспичан”, се
проведе заседание на Комисията по чл. 5, ал. 1 и ал. 2 от същия. Предложението бе разгледано
от определената в Статута комисия, като на заседанието бе направено предложение да бъде
удостоен със званието „Почетен гражданин на град Каспичан“ и Енчо Василев Енчев.
Предлагам да дадем думата на вносителя на предложението за удостояване със званието
„Почетен гражданин на град Каспичан“ на г-н Иван Атанасов Йовчев - г-жа Милена Недева.”
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Милена Недева – Кмет на Община Каспичан - “Уважаема госпожо Председател, уважаеми
дами и господа Общински съветници, както г-жа Ненова каза във връзка с подготовката и
провеждането на тържествата посветени на 50 годишнината от обявяването на Каспичан за
град бе сформиран Инициативен комитет. На негово заседание бе предложено и се прие
единодушно да бъде удостоен със званието Почетен гражданин на град Каспичан г-н Иван
Атанасов Йовчев. Тази кандидатура бе издигната от инициативния комитет тъй като г-н Йовчев
отдава десетилетия всеотдаен труд за просперитета и благоденствието на община Каспичан.
Дълги години успешно ръководи цялостния обществен, икономически и културен живот на
общината. Под негово ръководство бе изградена новата централна част на град Каспичан.
Когато днес обръщаме поглед назад към този период от близката ни история, убедено можем да
кажем, че това е период на съграждане, на материален и духовен напредък, на утвърждаване на
община Каспичан като водеща, съществена заслуга за което има г-н Иван Йовчев.”
Мартин Леков - съветник – “Аз искам да питам това предложение беше ли обсъдено в по –
широк кръг от граждани, защото предвид направеното предложение, проведох разговори с
няколко човека и искам да ви кажа, че хората бяха ”меко” казано неприятно изненадани?”
Александрър Александров – съветник – “Очаквах някой от тримата Общински съветници,
членове на Инициативния комитет да вземе отношение, но след като никой от тях не взе думата
искам ако ми позволите да искажа лично мнение. Познавам г-н Иван Йовчев от 1971 година,
работил съм под негово ръководство по – голямата част от трудовия си стаж. Отговорно
казвам, че действително той има съществен принос в изграждането и развитието на Каспичан
като град и като община. Подрепям напълно направеното предложение.”
Цвета Кочанова - съветник – “Познавам г-н Йовчев от много години, и искам да кажа, че
това беше личност вдъхваща респект в хората, той беше и пример за поведение. Мисля, че
заслужава да получи званието, тъй като много години града се е развивал под негово
ръководство.”
Николай Николов - съветник – “Едва ли има човек заемал ръководна длъжност, които да е
харесван и подкрепян от всички, разбира се че ще има и такива които ще са недоволни от
управлението и действията на кмет, директор, ръководител и др. Мисля, че е нормално да има и
такива които не одобряват направеното предложение за Почетен гражданин на г-н Йовчев.
Както знаете Каспичан става град през 1964 година и голяма заслуга за това имат г-н Иван
Йовчев и г-н Христо Христов, който по – късно е и кмет на Каспичан. Повечето от Вас помнят,
че тогава се работеше по друг начин, всички решения и действия ставаха с разрешението и с
назначение от партийното ръководство. Няма защо да отричаме историята и фактите, времето
беше различно. Много рядко някой си позволяваше да оспори решения на партията и да
изказва мнение различно от партийното. Тогава, когато по партийна линия се оформяха
селищните системи г-н Йовчев направи петиция с предложение Каспичан да се обособи като
община с четири населени места. И беше много трудно да докажем, че можем да съществуваме
и да се развиваме като община, между две големи общини – Нови пазар и Шумен. Тогава се
създаваха и предприятията – Фаянс, Звезда, БКС и др., също под негово ръководство. Той
ръководеше цялата община в един друг етап от време от нашата история и има съществен
принос за развитието и, затова мисля че трябва да подкрепим направеното предложение.”
адв. Ралица Тодорова – юрист на Общински съвет - “Провокирана от думите на г-н Николов
искам да искажа моето лично мнение. Родена съм и съм израстнала в град Каспичан във
времето, в което действително се управляваше по друг начин. Тогава имаше две имена в града
които вдъхваха респект сред повечето от хората - г-н Иван Йовчев и г-н Енчо Енчев. Искам да
кажа, че те бяха пример за поведение за мен и за много хора и имат принос за изграждането и
развитието на Каспичан като град и община, като административна единица.”

По предложение на Председателя на Общинския съвет от общо присъствалите 13
съветника с 13 гласа “ЗА” се прие прекратяване на дебатите по тази точка и пристъпване
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 9 гласа “ЗА”, 2 гласа “ПРОТИВ” и 2 гласа “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”,
Общински съвет прие, както следва:
Р Е Ш Е Н И Е № 720
На основание чл. 21, ал. 1, т. 22 от ЗМСМА Общински съвет Каспичан удостоява със
званието „Почетен гражданин на град Каспичан, община Каспичан” Иван Атанасов Йовчев

По 1.3 точка от дневния ред- Докладна записка № ВОбС - 363/11.09.2014г. от Общински
съветници, относно удостояване със званието „Почетен гражданин на град Каспичан, община
Каспичан” Енчо Василев Енчев
Отношение взеха:
Яна Ненова – Председател на ОбС - “На заседанието на Комисията по чл. 5, ал. 1 и ал. 2 от
Статута бе направено предложение от Председателя на Социалната комисия – Борислав Дочев,
със званието Почетен гражданин на град Каспичан да бъде удостоен Енчо Василев Енчев, като
предложението бе прието единодушно. В резултат на взетото решение на заседанието на
комисията, изготвихме и внесохме докладна записка на днешното заседание. Предлагам да
дадем думата на колегата, които направи предложението - Борислав Дочев.”
Борислав Дочев - съветник – “Като член на Инициативния комитет искам да изкажа лично
мнение и да обоснова направеното предложение. Много години г-н Енчев работи и постепенно
е издигнат за Генерален директор на ЗСК ”Георги Димитров”, бил е и първи секретар на
Районен комитет на ДКМС, награждаван с ордените „Червено знаме на труда”, „Орден на
труда” – златен и сребърен. Председател на Общински съвет Каспичан мандат 1995 - 1999 и
мандат 2003 – 2007 години.”
Цвета Кочанова - съветник – “Имах удоволствието да работя с г-н Енчев и искам да ви кажа,
че той е изключителен, невероятен човек, правеше всичко възможно да задържи младите хора в
Каспичан, освен това е наш колега – Председател на Общински съвет, редно е да го уважим,
като го удостоим със званието Почетен гражданин на град Каспичан.”

По предложение на Председателя на Общинския съвет от общо присъствалите 13
съветника с 13 гласа “ЗА” се прие прекратяване на дебатите по тази точка и пристъпване
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 12 гласа “ЗА”, 1 глас “ПРОТИВ” и без “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”,
Общински съвет прие, както следва:
Р Е Ш Е Н И Е № 721
На основание чл. 21, ал. 1, т. 22 от ЗМСМА Общински съвет Каспичан удостоява със
званието „Почетен гражданин на град Каспичан, община Каспичан” Енчо Василев Енчев
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По 1.4 точка от дневния ред - Докладна записка № ВОбС - 366/11.09.2014г. от Яна Ненова
– Председател на ОбС, относно подписване на Споразумение за регионално сътрудничество в
областта на туризма, земеделието, инфраструктурата, опазване на околната среда, културата и
образованието
Отношение взеха:
Яна Ненова – Председател на ОбС - “Предложението за подписване на Споразумение
между село Каспичан, село Невша и село Криничное е във връзка с предстоящата визита на
делегация от село Криничное по повод тържествата за 50 години от обявяването на Каспичан за
град. Отчитайки общите исторически корени на жителите от трите села и идеята за възраждане
на връзките на българите в България и бесарабските българи в Украйна, бе направено
предложение за подписване на Споразумение за сътрудничество от кметовете на посочените
населени места в областта на туризма, земеделието, инфраструктурата, опазване на околната
среда, културата и образованието. Да чуем становищата на комисиите.”
Георги Йорданов - съветник – “Икономическа комисия разгледахме докладната, приемаме
предложението с 5 гласа “за”.”
Ивайло Иванов – съветник – “Комисия по ТСУТ заседавахме съвместно с Икономическа
също приемаме предложението с 3 гласа “за”.”
Борислав Дочев - съветник – “Социалната комисия също с 5 гласа “за” приемаме
предложението по докладната. Моето лично мнение е, че подписването на споразумението
между тези три села е много добра идея. Мисля, че това е нова страница в половинвековния
юбилей на града, и нека да поставим началото на едно сътрудничество за години напред. Факт
е, че по – голямата част от населението на село Криничное е изселено от село Каспичан и село
Невша. Удоволствие е да познавате народ съхранил история и традиции вече 200 години, това
са невероятни хора запазили за поколенията българския език и българските обичаи.”

По предложение на Председателя на Общинския съвет от общо присъствалите 13
съветника с 13 гласа “ЗА” се прие прекратяване на дебатите по тази точка и пристъпване
към гласуване.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 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, както следва:
Р Е Ш Е Н И Е № 722
1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 и т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет Каспичан
одобрява подписване на Споразумение за регионално сътрудничество в областта на туризма,
земеделието, инфраструктурата, опазване на околната среда, културата и образованието
между село Каспичан, Община Каспичан, село Невша, Община Ветрино и село Криничное,
Болградски район, Одеска област
2. Общински съвет Каспичан упълномощава Кмета на село Каспичан да подпише
Споразумение за регионално сътрудничество в областта на туризма, земеделието,
инфраструктурата, опазване на околната среда, културата и образованието, съгласно
Приложение № 1
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По 1.5 точка от дневния ред - Докладна записка № ВОбС - 368/17.09.2014г. от Милена
Недева – Кмет на Община Каспичан, относно актуализация на бюджета на Община Каспичан
към 31.08.2014г.
Отношение взеха:
Яна Ненова – Председател на ОбС - “Предвид факта, че не оправомощихме кмета на
общината да извършва текущо през годината компенсирани промени по общинския бюджет,
както и поради настъпилите промени в бюджетните взаимоотношения на общината с
централния бюджет през месец август, е внесена докладна записка за актуализация на бюджета.
Докладната беше разгледана на заседанията на трите комисии, да чуем становището им.”
Георги Йорданов - съветник – “Икономическа комисия разгледахме докладната, приемаме
предложението с 4 гласа “за” и 1 глас „въздържал се“.”
Ивайло Иванов – съветник – “Комисия по ТСУТ заседавахме съвместно с Икономическа
също приемаме предложението с 3 гласа “за”.”
Борислав Дочев - съветник – “Социалната комисия също с 5 гласа “за” приемаме
предложението по докладната.”

Общинските съветници зададоха въпроси по докладната записка, на които Валери
Камбуров – ДД „Обща администрация“ даде конкретни отговори.

По предложение на Председателя на Общинския съвет от общо присъствалите 13
съветника с 13 гласа “ЗА” се прие прекратяване на дебатите по тази точка и пристъпване
към гласуване.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 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, както следва:
Яна Христова Ненова

-

“ЗА”

Александър Райков Александров

-

“ЗА”

Борислав Дочев Йорданов

-

“ЗА”

Георги Димитров Георгиев

-

“ЗА”

Георги Петров Йорданов

-

“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

Десислава Ивелинова Вълчева

-

“ЗА”

Ивайло Стилиянов Иванов

-

“ЗА”

Мартин Борисов Леков

-

“ЗА”

Николай Борисов Николов

-

“ЗА”

Николай Живков Атанасов

-

“ЗА”

Решат Назиф Юзеир

-

“ЗА”

Татяна Трифонова Петкова

-

“ЗА”

Цвета Иванова Кочанова

-

“ЗА”
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Р Е Ш Е Н И Е № 723
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 124, ал. 2 от Закона за публичните
финанси, Общински съвет Каспичан:
І. Увеличава приходната част на бюджета на Община Каспичан със 141 929,00 лв., в
т.ч.:
1. Увеличава бюджетното взаимоотношение с ЦБ, в т.ч. обща субсидия и други
трансфери за държавни дейности (§ 31-11) с 111123,00 лв.
2. Увеличава бюджетното взаимоотношение с ЦБ – с получените трансфери от МТСП
по програми за осигуряване на заетост (§ 61-05), в размер на 19565,00 лв.
3. Увеличава бюджетното взаимоотношение с ЦБ – с получените целеви трансфери за
покриване на начислени лихви и такси по обслужване на дълга на Общината към фонд
“ФЛАГ” ЕАД (§ 31-18), в размер на 11212,00 лв.
4. Получените приходи от административни услуги (§27-11), в СОУ “П. Волов”,
гр.Каспичан и ОУ “св.П. Хилендарски”, гр.Плиска, в общ размер на 29,00лв.
ІІ. Увеличава разходната част на бюджета на Община Каспичан със 141 929,00 лв.,
разпределени както следва:
1. Завишава планът на разхода в дейност:
1) 1322 «Общообразователни училища» с 93042,00 лв., както следва:
§ 01-01
1471 лв.
§ 05-51
113лв.
§ 05-52
45лв.
§ 05-60
49лв.
§ 05-80
22лв.
§ 10-15
3470лв.
§ 10-20
87872лв.
2) 1311 «ЦДГ и ОДЗ» с 13937,00 лв. в § 10-20;
3) 1318 «Подготвителна група в училище» с 2352,00 лв. в § 10-20.
2. Завишава планът на разхода в дейност 1532 «Програми за временна заетост» с
13662лв., както следва:
§ 0201
11599 лв.
§ 0551
1250 лв.
§ 0560
566 лв.
§ 0580
247 лв.
3. Завишава планът на разхода в дейност 1533 «Други програми и дейности за
осигуряване на заетост», с 5903 лв., както следва:
§ 0201
4994 лв.
§ 0551
537 лв.
§ 0560
241 лв.
§ 0580
131 лв.
4. Завишава плана на разхода по бюджета на СОУ “П. Волов”, гр.Каспичан в дейност
1322 «Общообразователни училища» и § 10-15 с 29 лв.
5. Завишава планът на разхода в дейност 2898 “Други дейности по икономиката” с
1300лв. – по разходен параграф 10-69 и в дейност 2910 “Разходи за лихви”, по разходен
параграф 22-24“Разходи за лихви по други заеми от страната”, със средства в общ размер на
9912,00лв.
6. Завишава плана на разхода по бюджета на Община Каспичан в дейност 1469 «Други
дейности по здравеопазването» с 292 лв., в т.ч.: в § 10-20 с 262лв. и в § 10-51 с 30лв.
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7. Завишава плана на разхода по бюджета на Община Каспичан в дейност 1285
«Доброволни формирования за защита при бедствия» с 1500 лв., както следва:
§ 0201
500 лв.
§ 0551
53 лв.
§ 0560
25 лв.
§ 0580
15 лв.
§ 10-13
800 лв.
§ 10-62
107 лв.
ІІІ. Извършва следните корекции по общия план на бюджета на Община Каспичан и
нейните поделения:
№
НАМАЛЯВА
УВЕЛИЧАВА
по Дейност от ЕБК
§§
Сума
Дейност от
§§
Сума
ред
(лв.)
ЕБК
(лв.)
10-15
40 2123
10-11
40
1. 2123
10-20
5000 2122
10-15
5000
2. 2122
10-30
180 2122
(за 10-30
180
3. 2122 (Община)
км.н.Косово)
10-30
602 2311 (ОДЗ)
10-30
602
4. 2122 (Община)
100 2311
(ЦДГ, 10-15
100
5. 2311 (с.Каспичан) 10-16
с.Каспичан)
10-30
2850 2311
(ЦДГ- 10-30
2850
6. 2122 (Община)
Косово)
(ЦДГ- 10-20
66 2311
(ЦДГ- 10-51
66
7. 2311
Косово)
Косово)
10-30
2456 2311
(ЦДГ- 10-30
2456
8. 2122 (Община)
Плиска)
10-30
657 2311
(ЦДГ-Зл. 10-30
657
9. 2122 (Община)
нива)
10-62
279 2524
10-30
211
10. 2524
19-01
68
10-20
300 2629
10-16
300
11. 2629
10-15
100 2745
05-51
10
12. 2745
05-60
5
05-80
5
10-16
80
10-98
1486 2759
10-11
450
13. 2759
10-20
1036
10-20
181 2622
02-02
181
14. 2622
05-60
158 3532
02-08
158
15. 3532
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По 1.6 точка от дневния ред - Докладна записка № ВОбС - 369/17.09.2014г. от Милена
Недева – Кмет на Община Каспичан, относно актуализация на Разчета за финансиране на
капиталовите разходи и Поименното разпределение на разходите за придобиване на
дълготрайни активи и основен ремонт в Община Каспичан към 30.09.2014г.
Отношение взеха:
Яна Ненова – Председател на ОбС - “Докладната за актуализация на капиталовата програма
на общината е внесена във връзка с постъпили предложения от кметовете на кметство село
Върбяне и село Марково с входящи номера ВКК-2141/11.08.14г., ВКК-2389/11.09.14г. и ВКК2421/ 15.09.14г., както и необходимостта от своевременно актуализиране на всички промени,
настъпили през финансовата година. Докладната беше разгледана на заседанията на трите
комисии, да чуем становището им.”
Георги Йорданов - съветник – “Икономическа комисия разгледахме докладната, приемаме
предложението с 5 гласа “за”.”
Ивайло Иванов – съветник – “Комисия по ТСУТ заседавахме съвместно с Икономическа
също приемаме предложението с 3 гласа “за”.”
Борислав Дочев - съветник – “Социалната комисия също с 5 гласа “за” приемаме
предложението по докладната.”
Милена Недева – Кмет на Община Каспичан - “Постъпиха докладни записки от кметовете
на населените места, копия от които имате, с предложения за промяна на обектите планирани
по капиталова програма. Искането на г-н Найденов – Кмет на кметство с.Върбяне е средствата
останали като икономии от общата сума разпределена за капиталови разходи за тази година, да
бъдат инвестирани в ремонт на сградата в гробищния парк. С докладна записка - ВКК
№ 2421/15.09.2014г. г-н Найденов иска средствата в размер на 9 000,00 лева или 30% от
средствата постъпили от продажби, наем или аренда на земеделски земи, за което Общински
съвет взе решение да бъдат предоставени на кметствата. Желанието на г-н Найденов е с тези
средства да се извърши ремонт на сградата на кметството и да бъде закупено обзавеждане,
компютърни конфигурации и климатични системи. С тази сума от 9 хиляди лева се променя
рамката на капиталовата програма. За кметство село Марково искането е да се намали с 1200,00
сумата от обект читалище „Христо Ботев“ и със средствата да се закупи компютърна
конфигурация необходима за кметството.”

По предложение на Председателя на Общинския съвет от общо присъствалите 13
съветника с 13 гласа “ЗА” се прие прекратяване на дебатите по тази точка и пристъпване
към гласуване.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 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, както следва:
Яна Христова Ненова

-

“ЗА”

Александър Райков Александров

-

“ЗА”

Борислав Дочев Йорданов

-

“ЗА”

Георги Димитров Георгиев

-

“ЗА”

Георги Петров Йорданов

-

“ЗА”

Десислава Ивелинова Вълчева

-

“ЗА”

Ивайло Стилиянов Иванов

-

“ЗА”

Мартин Борисов Леков

-

“ЗА”
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Николай Борисов Николов

-

“ЗА”

Николай Живков Атанасов

-

“ЗА”

Решат Назиф Юзеир

-

“ЗА”

Татяна Трифонова Петкова

-

“ЗА”

Цвета Иванова Кочанова

-

“ЗА”

Р Е Ш Е Н И Е № 724
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински съвет Каспичан приема и
одобрява изменение в Разчета за финансиране на капиталовите разходи и Поименното
разпределение на разходите за придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт на
Община Каспичан към 30.09.2014г., съгласно Приложение № 1

Заседанието на Общински съвет бе закрито от неговия Председател в 18.40 часа
поради изчерпване на дневния ред.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:
/Я.НЕНОВА/

ПРОТОКОЛИСТ:
/Й.ЯНКОВА/
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