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

Днес 30.10.2014 година от 14.00 часа в Заседателната зала на Община Каспичан на
основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА се проведе четиридесет и деветото, редовно, открито
заседание на Общински съвет – Каспичан.
На заседанието присъстваха 13 съветника.
Заседанието е редовно на основание чл. 27, ал. 2 от ЗМСМА.
Освен общинските съветници на заседанието 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, граждани и кметове на населени
места.
Заседанието на Общински съвет бе открито от неговия Председател г-жа Яна Ненова.
Яна Ненова - Председател на ОбС – „Уважаеми колеги преди да преминем към деловата
част на днешното заседание позволете ми да връча почетна грамота за благородна постъпка и
достойно изпълнение на гражданския дълг от името на Общински съвет Каспичан и лично от
мое име и да изкажем нашата гореща благодарност на Цветелин Цанков и Красимир Миланов.
Вашата достойна гражданска позиция и високохуманна постъпка при изпълнение на служебния
си дълг връща доверието на гражданите в полицията и институциите. Нека съдбата Ви закриля
в благородните Ви усилия за охрана и опазване на обществения ред и нека има повече
благородни хора като Вас. Благодарим за достойнството и морала Ви.
Уважаема г-жо Кмет на община Каспичан, уважаеми колеги дами и господа общински
съветници, уважаеми дами и господа кметове от Община Каспичан, уважаеми гости и
граждани,
Съгласно чл. 43, ал. 1 от Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и
местното самоуправление, който гласи: Решението, прието чрез местен референдум, се обявява
в тридневен срок от председателя на общинския съвет на официалната интернет страница на
общината, в един регионален вестник и в една регионална електронна медия след изтичане на
сроковете за обжалване или след влизане в сила на решението на съда по чл. 42. Във връзка с
задължението ми по чл. 43, ал. 1 от ЗПУГДВМС обявявам резултатите от произведения местен
референдум на 19 октомври 2014г. за отговор на въпроса „Да се забрани ли изграждането и
експлоатацията на инсталации за изгаряне на отпадъци на територията на град Каспичан?“
Съгласно депозирания в деловодството на Общински съвет Каспичан на 20 октомври 2014г.:
Протокол на Общинската избирателна комисия с резултатите от произведения местен
референдум и Решение № МР – 19 - МИ на ОИК Каспичан от 19 октомври 2014г. Граждани с
избирателни права в град Каспичан според избирателния списък – 2879, гласували избиратели
според избирателния списък - 1744, действителни бюлетини - 1730, недействителни бюлетини 1

14, отговорили с „ДА“ на въпроса, предмет на референдума - 1708, отговорили с „НЕ“ на
въпроса, предмет на референдума – 22. Официално обявявам, че решението на гражданите на
град Каспичан прието с произведения местен референдум е „Да се забрани изграждането и
експлоатацията на инсталации за изгаряне на отпадъци на територията на град Каспичан“.
Решението прието с местен референдум влиза в сила веднага след обявяването му.
Във връзка с благородната постъпка на Цветелин Цанков, към дневния ред на днешното
заседание е депозирана докладна записка ВОбС № 425/30.10.2014г., относно приемане на
решение за награждаване с парична награда на Цветелин Иванов Цанков. Предлагам тя да
влезе в дневния ред на днешното заседание като точка 8.5. Имате ли други предложения по
дневния ред?”
Председателят г-жа Яна Ненова, предложи заседанието да протече при следния

ДНЕВЕН РЕД:
1. Отчет за текущото изпълнение на бюджета на Община Каспичан към 30.09.2014г.
Докл.:Кмета на Общината
2. Актуализация на бюджета на Община Каспичан към 30.09.2014г.
Докл.: Кмета на Общината
3. 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 31.10.2014г.
Докл.: Кмета на Общината
4. Утвърждаване на разходите за командировки на Кмета на общината за периода
01.04.2014г. – 30.09.2014г.
Докл.:Кмета на Общината
5. Отчет на Кмета на Общината за извършените разпоредителни сделки с общинско
имущество през третото тримесечие на 2014 г.
Докл.: Кмета на Общината
6. Информация за изготвени, приети и одобрени проекти и усвоени средства от програмите
на Европейските фондове
Докл.:Кмета на Общината
7. Информация от директорите на общинските училища и детски градини за готовността за
учебната 2014 – 2015 година
Докл.: Директори на учебни заведения
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8. Текущи докладни
8.1. Докладна записка № ВОбС - 397/20.10.2014г. от Яна Ненова – Председател на ОбС,
относно избор на Комисия по чл. 6, ал. 1 от Наредба № 1/03.02.2011г. за съдебните заседатели
за мандат 2015 - 2020г.
8.2. Докладна записка № ВОбС - 398/20.10.2014г. от Милена Недева – Кмет на Община
Каспичан, относно приемане на решение за отдаване под наем на недвижим имот - публична
общинска собственост
8.3. Докладна записка № ВОбС - 407/20.10.2014г. от Яна Ненова – Председател на ОбС,
относно отпускане на еднократна помощ
8.4. Докладна записка № ВОбС - 410/20.10.2014г. от Милена Недева – Кмет на Община
Каспичан, относно предоставяне на обезщетение със земеделска земя от общинския поземлен
фонд
8.5. Докладна записка № ВОбС - 425/30.10.2014г. от Милена Недева – Кмет на Община
Каспичан, относно приемане на решение за награждаване с парична награда на Цветелин
Иванов Цанков
9. Други

Предложения от Председателя дневен ред бе приет с 13 гласа “ЗА” без “ПРОТИВ” и
без “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”.

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТЧЕТ ЗА ТЕКУЩОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА КАСПИЧАН
КЪМ 30.09.2014г.
Отношение взеха:
Яна Ненова – Председател на ОбС - “Отчета за изпълнението на бюджета и капиталовата
програма на общината към 30 септември е внесен на заседанието на Общински съвет в
изпълнение на решение на Общински съвет. Материалите бяха разгледани и подробно
обсъдени на заседанията на трите комисии, да чуем тяхното становище.”
Георги Йорданов - съветник – “Икономическа комисия разгледахме отчета. Това, което
коментирахме подробно на заседанието на комисията е разплатените средства по капиталовата
програма на общината – отоплителната инсталация в НЧ “Пробуда – 1928“гр.Каспичан,
автобусни спирки, моторен трион за град Плиска, направиха се и уточнения. Като цяло
приемаме отчета с 4 гласа „за”, от четирима присъстващи.”
Ивайло Иванов – съветник – “Комисията по ТСУТ заседавахме съвместно с Икономическа
комисия, коментарите бяха същите, становището също, приемаме отчета с 3 гласа „за”.“
Борислав Дочев - съветник – “На заседанието на Социалната комисия също разгледахме
представения отчет. Това, което коментирахме са приходите от местните такси и данъци,
разплатените средства по капиталовата програма на общината, средствата и за придобиване на
ДМА, направиха се и уточнения. Коментирахме и средствата предоставени на кметствата по
решение на Общински съвет, т.е. 30% от средствата постъпили от продажби и наеми на земи, с
които кметствата покриват разходи по текущи ремонти, като цяло приемаме отчета с 4 гласа
“за“ от четирима присъстващи.”
Христо Христов – Кмет на кметство град Плиска – “Във връзка с това, което г-н Дочев каза,
че е коментирано на заседанието на комисията за 30% от средствата постъпили от продажби и
наеми на земи, моят въпрос към г-жа Недева е защо не бяха предоставени средствата, които
3

останаха като икономии от 2013 година, така както обещахте? Когато коментирахме този
въпрос по-рано, Вие казахте, че разликата от плануваните и реално усвоени средства ще бъде
вложена в друг обект в същото населено място, а реално средствата ги няма.”
Милена Недева – Кмет на Община Каспичан – “В отговор на г-н Христов искам да кажа, че
средствата от направените икономии за 2013 година останаха в общия бюджет. За тази година
тези средства ще бъдат предоставени по кметствата и насочени в нови обекти. В кметство село
Върбяне и кметство село Марково с тези средства ще бъдат направени нови два обекта след
решение на Общински съвет за актуализация на капиталовата програма.“

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”

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 № 725
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински съвет Каспичан приема отчета
за касово изпълнение на бюджета на Община Каспичан за периода 01.01.2014г. – 30.09.2014г.,
както следва:
1.1. ПО ПРИХОДА, в т.ч.:
- 3 579 904 лв.
За делегирани от държавата дейности
- 2 244 516 лв.
За местни дейности
- 1 335 388 лв.
/разпределени по параграфи, съгласно Приложение № 1/;
1.2. ПО РАЗХОДА, в т.ч.:
- 3 579 904 лв.
За делегирани от държавата дейности
- 2 244 516 лв.
За местни дейности
- 1 281 171 лв.
За дофинансиране на делегирани от държавата
дейности със собствени приходи
54 217 лв.
/разпределени по функции, дейности и видове разходи, съгласно Приложение № 2/
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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”

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 № 726
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински съвет Каспичан приема отчета
за касово изпълнение на бюджета на Община Каспичан за периода 01.01.2014г. – 30.09.2014г.,
както следва:
2. Отчет за касовото изпълнение за средствата от европейския съюз на бенефициент
Община Каспичан за периода 01.01.2014г. – 30.09.2014г., /съгласно Приложение № 3/

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 12 гласа “ЗА”, без “ПРОТИВ” и 1 глас “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”,
Общински съвет прие, както следва:
Яна Христова Ненова

-

“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ ”

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”

Николай Борисов Николов

-

“ЗА”
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Николай Живков Атанасов

-

“ЗА”

Решат Назиф Юзеир

-

“ЗА”

Татяна Трифонова Петкова

-

“ЗА”

Цвета Иванова Кочанова

-

“ЗА”

Р Е Ш Е Н И Е № 727
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински съвет Каспичан приема отчета
за касово изпълнение на бюджета на Община Каспичан за периода 01.01.2014г. – 30.09.2014г.,
както следва:
3. Отчет за изпълнение на капиталовите разходи на Община Каспичан към
30.09.2014г., /по обекти и източници на финансиране, съгласно Приложение № 4/

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
АКТУАЛИЗАЦИЯ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА КАСПИЧАН КЪМ 30.09.2014г.
Отношение взеха:
Яна Ненова – Председател на ОбС - “Предвид това, че Общински съвет не оправомощи
Кмета на общината да извършва текущо промените в бюджета, както и във връзка с
настъпилите промени в бюджетните взаимоотношения на общината с централния бюджет през
месец септември, е внесена докладна записка за актуализация на бюджета. Тя беше разгледана
на заседанията на трите комисии, да чуем тяхното становище.”
Георги Йорданов - съветник – “Икономическа комисия разгледахме докладната,
коментирахме разходваните средствата във връзка с тържествата по случай 50 години от
обявяването на Каспичан за град, уточни се техническа грешка в т. 3 от докладната, като цяло с
4 гласа „за”, приемаме предложението.”
Ивайло Иванов – съветник – “Комисия по ТСУТ заседавахме съвместно с Икономическа
комисия, с 3 гласа „за” приемаме предложението за актуализация на бюджета.”
Борислав Дочев - съветник – “На заседанието на Социалната комисия разгледахме внесеното
предложение. Коментирахме средствата постъпили от централния бюджет – за произвеждане
на избори, за училища и детски градини програми за заетост и др. Коментираха се средствата
разходване за тържествата послучай 50 години от обявяването на Каспичан за град. Приемаме
предложената актуализация на бюджета с 4 гласа “за”.”

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 12 гласа “ЗА”, без “ПРОТИВ” и 1 глас “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”,
Общински съвет прие, както следва:
Яна Христова Ненова

-

“ЗА”

Александър Райков Александров

-

“ЗА”
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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”

Р Е Ш Е Н И Е № 728
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, към 30.09.2014г., с
198750,00 лв., в т.ч.:
1. Увеличава бюджетното взаимоотношение с ЦБ, в т.ч. обща субсидия и други
трансфери за държавни дейности (§ 31-11) с 3893,00 лв.
2. Увеличава бюджетното взаимоотношение с ЦБ – с получените средства за
осигуряване на изборите за народни представители (§ 61-01), в размер на 4940,00 лв.
3. Увеличава бюджетното взаимоотношение с ЦБ – с получените трансфери от
ПУДООС (§64-01), в размер на 170137,00 лв.
4. Получените приходи от административни услуги, наеми, други неданъчни приходи и
внесен данък върху приходите от стопанска дейност, в СОУ “П. Волов”, гр.Каспичан и ОУ
“Хр. Ботев”, с.Каспичан, в общ размер на 915,00лв.
5. Увеличава бюджетното взаимоотношение с ЦБ – с получените трансфери от МТСП
по програми за осигуряване на заетост (§61-05), в размер на 17615,00 лв.
6. Получените средства от дарения (§45-01), в размер на 1250лв.
ІІ. Увеличава разходната част на бюджета на Община Каспичан, към 30.09.2014г., с
198750,00 лв., разпределени както следва:
1. Завишава плана на разхода по бюджета на Община Каспичан в дейност 1117
«Държавни и общински служби и дейности по изборите» с 4940 лв., както следва:
§ 01-01
440 лв.
§ 02-09
2000 лв.
§ 05-51
1500 лв.
§ 05-60
700 лв.
§ 05-80
300 лв.
2. Завишава планът на разхода в дейност:
1) 1322 «Общообразователни училища» с 2912,00 лв., както следва:
§ 01-01
1768 лв.
§ 10-14
43лв.
§ 10-15
1101лв.
2) 1311 «ЦДГ и ОДЗ» с 901,00 лв. в § 01-01;
3) 1318 «Подготвителна група в училище» с 80,00 лв. в § 01-01.
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3. Завишава плана на разхода по бюджета на СОУ “П. Волов”, гр.Каспичан в дейност
1322 «Общообразователни училища» и § 10-14 със 157 лв., и по бюджета на ОУ “Хр. Ботев”,
с.Каспичан в дейност 1322, § 10-14 със 758 лв.
4. Завишава планът на разхода в дейност 1532 «Програми за временна заетост» с
11609лв., както следва:
§ 0201
9862 лв.
§ 0551
1056 лв.
§ 0560
479 лв.
§ 0580
212 лв.
5. Завишава планът на разхода в дейност 1533 «Други програми и дейности за
осигуряване на заетост», с 6006 лв., както следва:
§ 0201
5101 лв.
§ 0551
547 лв.
§ 0560
224 лв.
§ 0580
134 лв.
6. Завишава планът на разхода в дейност 2629 “Други дейности по опазване на
околната среда”, § 52-06 “Изграждане на инфраструктунри обекти” със 170137лв.
7. Завишава плана на разхода по бюджета на Община Каспичан в дейност 2759 «Други
дейности по културата», § 10-20 с 1250 лв.
ІІІ. Извършва следните корекции по общия план на бюджета на Община Каспичан и
нейните поделения, към 30.09.2014г.:
№
НАМАЛЯВА
УВЕЛИЧАВА
по Дейност от ЕБК
§§
Сума
Дейност от
§§
Сума
ред
(лв.)
ЕБК
(лв.)
2117
02-09
1000
2117
10-15
500
1.
10-20
500
10-20
3000 2122
10-15
3000
2. 2122
19-01
394 2122
10-92
394
3. 2122
52-03
1500 2622
52-05
1500
4. 2122
10-16
230 2311
(ЦДГ, 10-15
230
5. 2311(ЦДГ,
с.Каспичан)
с.Каспичан)
(ЦДГ, 10-20
100 2311
(ЦДГ, 10-51
100
6. 2311
с.Косово)
с.Косово)
(ПК, 10-16
30 2525
(ПК, 10-20
30
7. 2525
с.Кюлевча)
с.Кюлевча)
2603
(с.Кюлевча)
10-16
50
2603 (с.Кюлевча) 10-15
50
8.
10-15
900 2606
10-15
900
9. 2524
10-15
1000 2606
10-15
1000
10. 2604
10-15
65 2745
02-05
10
11. 2745
05-51
36
05-60
14
05-80
5
2759
10-98
16678
2759
02-02
205
12.
10-11
1300
10-15
4910
10-16
63
10-20
10200
05-60
98 3532
02-08
98
13. 3532
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ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
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
31.10.2014г.
Отношение взеха:
Яна Ненова – Председател на ОбС - “Във връзка с подадено заявление от Кмета на кметство
село Златна нива, относно извършването на разход с капиталов характер за нуждите на
кметството, г-жа Христова моли да бъде актуализирана капиталовата програма на общината,
като в същата се включи нов обект с прогнозна стойност 1800лв. Финансирането на този разход
ще се осигури за сметка на реализирана икономия от бюджета на кметството към 30.09.2014г.
Предложението за актуализация на капиталовата програма на общината е с цел ефективно
усвояване на предоставената целева субсидия от Републикански бюджет и собствените
бюджетни средства. Докладната беше разгледана на заседанията на трите комисии, да чуем
становището на им.”
Георги Йорданов - съветник – “Икономическа комисия разгледахме внесената докладна,
приемаме предложението за актуализация на капиталовата програма с 4 гласа „за”.”
Ивайло Иванов – съветник – “Комисия по ТСУТ също приемаме предложението за
актуализация на капиталовата програма с 3 гласа „за”.”
Борислав Дочев - съветник – “Социалната комисия също разгледахме предложението по
докладната за актуализация на капиталовата програма, приемаме с 4 гласа „за” от четирима
присъстващи.”

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”

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 № 729
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 31.10.2014г., съгласно Приложение № 1

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
УТВЪРЖДАВАНЕ НА РАЗХОДИТЕ ЗА КОМАНДИРОВКИ НА КМЕТА НА ОБЩИНАТА ЗА
ПЕРИОДА 01.04.2014г. – 30.09.2014г.
Отношение взеха:
Яна Ненова – Председател на ОбС - “Докладната за утвърждаване на разходите за
командировки на кмета на общината е внесена съгласно Плана за дейността на Общински
съвет. Предвид това, че не одобрихме разходите за командировки за 2-то тримесечие на 2014г.,
те са внесени за повторно разглеждане и одобрение ведно с отчета на разходите за
командировки за 3-то тримесечие на 2014г. Внесения материал по тази точка от дневния ред
беше разгледан на заседанията на трите комисии, да чуем тяхното становище.”
Георги Йорданов - съветник – “Икономическа комисия разгледахме докладната. Имаше
коментари и дебати по нея, изказаха се мнения, че за 2-то трим. на 2014г. са посочени само
дневните пари без да са включени за утвърждаване размера на нощувките, което е нарушение.
Това бяха и мотивите да не утвърдим направения разход за 2-то тримесечие, но отново отчета
е внесен по същия начин.”
Ивайло Иванов – съветник – “Комисия по ТСУТ, приемаме предложението с 3 гласа “за“.”
Борислав Дочев - съветник – “Социалната комисия също с 3 гласа “за” и 1 глас “въздържал
се“ приемаме предложението по докладната.”
Десислава Вълчева - съветник – “Гласувах “въздържал се“ на заседанието на комисията,
защото не стана ясно защо се изплащат различни суми за командировки за два дни, т.е. веднъж
се изплащат общо 20 лева, а при друга командировка се изплащат 40 лева отново за два дни. На
този въпрос никой не даде конкретен отговор.”

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 10 гласа “ЗА”, без “ПРОТИВ” и 3 гласа “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”
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Десислава Ивелинова Вълчева

-

“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

Ивайло Стилиянов Иванов

-

“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

Мартин Борисов Леков

-

“ЗА”

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 № 730
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 01.04.2014г. 30.09.2014г., както следва:
1. Отчет за 2-ро тримесечие на 2014г.:
№
по
ред
1.
2.
3.
4.

Период

Направление

Цел

25.04.2014г. – 26.04.2014г.
06.06.2014г. – 07.06.2014г.
12.06.2014г. – 13.06.2014г.
17.06.2014г. – 18.06.2014г.

гр.София
гр.София
гр.София
гр.София
Всичко:

Срещи в МО и МТСП
Срещи в МИП и МЗХ
Срещи в МЗХ и НСОРБ
Среща в МК, МЗХ и НСОРБ

Сума
(лв.)
20,00
20,00
20,00
20,00
80,00

2. Отчет за 3-то тримесечие на 2014г.:
№
по
ред
1.

2.
3.
4.

Период
10.07.2014г. –
10.07.2014г.
22.07.2014г. –
24.07.2014г.
26.08.2014г. –
27.08.2014г.
29.09.2014г. –
30.09.2014г.

Направление

Цел

гр.В. Търново Работна среща с областен
управител на област
В. Търново
Гр.София
Срещи в МЗХ, НСОРБ и
участие в семинар по ЗОП
Гр.София
Срещи в МРБ, МФ, НСОРБ,
МК и «ГУСВ» ЕАД
Гр.София
Срещи в МРБ и МТСП
Всичко:

Сума
(лв.)
10,00

60,00
40,00
40,00
150,00
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ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОТЧЕТ НА КМЕТА НА ОБЩИНАТА ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ РАЗПОРЕДИТЕЛНИ СДЕЛКИ С
ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО ПРЕЗ ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2014г.
Отношение взеха:
Яна Ненова – Председател на ОбС - “Отчета за извършените разпоредителни сделки с
общинско имущество е изготвен и внесен съгласно Плана за дейността на Общински съвет.
Отчета за извършените продажби и получените приходи от тях е в изпълнение на приетата
Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост. Той беше разгледан
на заседанията на трите комисии, да чуем тяхното становище.”
Георги Йорданов - съветник – “Икономическа комисия разгледахме отчета имаше въпроси и
коментари на заседанието на комисията, на които бяха дадени конкретни отговори, приемаме
го с 4 гласа „за”.”
Борислав Дочев - съветник – “Социалната комисия също с 4 гласа “за” приемаме отчета.”
Ивайло Иванов – съветник – “Комисия по ТСУТ, заседавахме с Икономическа комисия,
също с 3 гласа „за” приемаме отчета.”

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 13 гласа “ЗА”, без “ПРОТИВ” и без “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”,
Общински съвет прие, както следва:
Р Е Ш Е Н И Е № 731
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА Общински съвет Каспичан приема отчет
на Кмета на общината за извършените разпоредителни сделки с общинско имущество през
третото тримесечие на 2014г.

ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗГОТВЕНИ, ПРИЕТИ И ОДОБРЕНИ ПРОЕКТИ И УСВОЕНИ
СРЕДСТВА ОТ ПРОГРАМИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ
Отношение взеха:
Яна Ненова – Председател на ОбС - “Информацията за изготвени, приети и одобрени
проекти и усвоени средства от програмите на европейските фондове беше разгледана на
заседанията на трите комисии, да чуем тяхното становище.”
Георги Йорданов - съветник – “Икономическа комисия разгледахме предоставената
информация, коментирахме проблемите по реализацията на проектите и затрудненията, които
възникват в процеса на работа. Като цяло приемаме информацията, достатъчно подробно е
предоставена.”
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Борислав Дочев - съветник – “На заседанието на Социалната комисия разгледахме
предоставената информация, която е подробна и изготвена добре. Коментираха се проблемите
с подадените проекти към ДФЗ, като стана ясно, че забавянето при реализацията на проектите е
по вина на ДФЗ. И във тази връзка само като коментар искам да кажа това, което коментирахме
на заседанието на комисията във връзка с проекта за „киоските”. В подадената информация е
описано къде ще бъдат поставени, а тогава когато взехме решение за кандидатстване по
проекта и защото имаше доста дебати къде ще е най-целесъобразно да бъдат поставени, беше
казано, че местата ще уточним допълнително, тогава когато бъде одобрен проекта. Кога и кой е
взел решението къде да бъдат поставени и има ли начин да бъдат променени местата? Предвид
коментарите по проектите подадени към МИГ Нови пазар – Каспичан, комисията изиска от
Изпълнителния директор на МИГ-а за сесийното заседание подробна информация за
подадените и спечелените проекти на Община Каспичан, както и информация за управлението
и дейността му.”
Ивайло Иванов – съветник – “Комисия по ТСУТ, заседавахме с Икономическа комисия,
също с 3 гласа „за” приемаме предоставената информация.”
Милена Недева – Кмет на Община Каспичан – “Всички проекти подадени към Държавен
фонд земеделие са в процес на изпълнение, сроковете по проектите не се спазват и проблемът
затова е в ДФЗ. Изискват съгласувателни процедури по всички процедури, даже и по проведени
преди време обществени поръчки по ЗОП, кореспонденцията се води писменно и затова се
забавя във времето. В отговор на въпроса на г-н Дочев по проекта за „киоските“ ще кажа, че
местата, на които ще бъдат разположени киоските са определени при изготвяне на проекта,
така са заложени дейностите по проекта и договорът вече е подписан, т.е. няма възможност да
бъдат променяни.”
Мартин Леков – съветник – “Моят въпрос е на какъв етап е проекта за “Обновяване на парк
в град Каспичан, изграждане на детска площадка в село Марково и поставяне на съоражения за
спорт и отдих в село Могила“.”
инж. Магдалена Боева – гл.специалист „ЕПП“ – “Одобрение за стартиране на дейностите по
този проект дойде преди 20 дни. За рехабилитация на парка до стадиона в град Каспичан има
сключен договор с фирма изпълнител за почистване, рекултивация, озеленяване, оформяне на
алеи с пакелажна настилка, поставяне на пейки и кошчета. Към този момент фирмата работи по
почистване на терена, отстраняване на сухите дървета и храсти. За детската площадка в село
Марково дейностите също са в процес на изпълнение, всички съоражения са в наличност
теренът е почистен със съдействието на кмета на село Марково, като предстой изливането на
бетон и поставяне и монтиране на съораженията за детската площадка. За село Могила
предстои доставка на съораженията и монтаж на избраните местоположения.”
Цвета Кочанова – съветник – “Моят въпрос е какво се случи с проекта за детска площадка
между блоковете на ул. “Мадарски конник“.”
инж. Магдалена Боева – гл.специалист „ЕПП“ – “По отношение на проекта за детската
площадка искам да кажа, че това бяха 4 идентични проекта за направа на детски площадки, с
които кандидатствахме по ПУДООС. Не бяхме одобрени поради изричното изискване за
участие на общини, които не са били финансирани през 2012 и 2013 година по ПУДООС. Както
повечето от Вас знаят ние имаме спечелени два проекта за този период, но взехме решение да
кандидатстваме въпреки това, като се надявахме да няма достатъчно кандидати и да бъдат
одобрени нашите проекти.”
Яна Ненова – Председател на ОбС - “Ако нямате други въпроси към инж.Магдалена Боева –
гл.специалист „ЕПП“, предлагам да дадем думата на г-жа Пенка Ангелова – Изпълнителен
директор на МИГ Нови пазар – Каспичан, която уважи покана да присъства на днешното
заседание.”
Пенка Ангелова – Изпълнителен директор на МИГ „Нови пазар – Каспичан” – “Уважаема
г-жо Ненова, уважаема г-жо Недева, уважаеми Общински съветници на заседанието през месец
април докладвах пред Вас състоянието на подадените проекти и отчет за дейността на МИГ-а.
Сега накратко искам да кажа, че първия етап приключи успешно, втория е мониторинг при
изпълнение на проектите, трети етап предстои. Рекапитулацията по реализираните три покани
за прием на заявления за финансово подпомагане чрез Стратегия за местно развитие на МИГ
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Нови пазар – Каспичан е от входирани общо 29 проекта, от Комисиите за избор на проекти са
одобрени 27, в т.ч. 8 проекта в резерв, поради недостиг на финансов ресурс и 2 отхвърлени.
Двата проекта, които бяха отхвърлени са подали жалби в ДФЗ с мотива, че отговорят на
критериите за допустимост. След което получихме писмо от ДФ ”Земеделие”, с искане за
преразглеждане на двата отхвърлени проекта, да попълним пропуските за оценка и класиране
съответно на двата проекта. Възложихме нова проверка и оценка на външни оценители, но
становището им остана непроменено, т.е. проектите не получиха повече точки и отново не бяха
одобрени. След това с решение на Управилния съвет на МИГ-а, Комисията за избор на проекти
преразгледа двата отхвърлени проекта, отстрани пропуските, след което проектите бяха
подадени в ДФЗ и одобрени от тях, но останаха в резерв. Това е накратко информация по
подадените проекти по втората покана за прием. Както знаете към настоящия момент
приключи и подаването на проекти по третата покана, в който трети етап за Община Каспичан
има подадени 7 проекта. На 9-ти октомври получихме писмо от ДФЗ, с което ни уведомяват, че
отказват да финансират всички подадени проекти по третата покана. В законоустановения срок
подадохме жалба против отказа на ДФЗ за финансиране, но за съжаление на 29 октомври
полухме писмо с окончателен отказ от подписване на договор с ДФЗ и МИГ-а и финансиране
съответно. Това е сериозен проблем защото една част от проектите са изпълнени, има и такива
които са процес на изпълнение.”
Борислав Дочев - съветник – “Моят въпрос е каква е причината проекта подаден от кметство
с.Каспичан да остане в резерв, по моя информация от Кмета на кметството, този проект е бил
единствен по тази мярка?”
Пенка Ангелова – Изпълнителен директор на МИГ „Нови пазар – Каспичан” – “Причината
проекта на кметство с.Каспичан да остане в резерв, е че беше подаден в последните три дни,
като на няколко пъти възникнаха проблеми в документацията. След окончателното внасяне на
проекта, комисията на МИГ-а взе решение проекта да остане в резервните проекти, поради
недостатъчно средства по тази мярка. Само да направя уточнение, че този проект е по втория
етап на поканата, като там нямаше проблеми с ДФЗ, т.е. проекти не се финансираха поради
липса на средства по мярката, недопустими дейности или непризнати разходи. Сега проблема
е, че ДФЗ няма да финансират нито един проект подаден на третия етап от приема.”
Яна Ненова – Председател на ОбС - “Това означава реално неизпълнение на Стратегията и
как това ще се отрази на МИГ-а за следващия програмен период?”
Пенка Ангелова – Изпълнителен директор на МИГ „Нови пазар – Каспичан” – “При всички
случаи неизпълнение на приетата Стратегия и неусвояването на средствата никак не е добре.
Ако подадените проекти от третия етап бяха одобрени, това означава 95% изпълнение на
Стратегията и усвояване на средствата.”
Яна Ненова – Председател на ОбС - “Ако нямате други въпроси да преминем към гласуване
на информацията за изготвените, приети и одобрени проекти и усвоени средства от програмите
на Европейските фондове.”

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”, без “ПРОТИВ” и 1 глас “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”,
Общински съвет прие, както следва:
Р Е Ш Е Н И Е № 732
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА Общински съвет Каспичан приема
информацията за изготвени, приети и одобрени проекти и усвоени средства от програмите
на Европейските фондове
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ПО СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДИРЕКТОРИТЕ НА ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ
ЗА ГОТОВНОСТТА ЗА УЧЕБНАТА 2014 – 2015 ГОДИНА
Отношение взеха:
Яна Ненова – Председател на ОбС - “Информацията от директорите на общинските
училища и детски градини за готовността им за учебната 2014 – 2015 година беше планирана за
заседанието на Общински съвет през месец септември, но предвид тържественото заседание
във връзка с 50 години от обявяването на Каспичан за град, материалите разглеждаме на
днешното заседание. От всички директори на учебни и детски заведения беше изискана
информация за състоянието на сградния фонд, направените текущи ремонти и изпълнението на
заложените обекти по капиталовата програма, както и информация и за броя учители и ученици
за новата учебна година и персонала като цяло. Постъпилите материали бяха разгледани на
заседанията на трите комисии, да чуем тяхното становище.”
Борислав Дочев - съветник – “На заседанието на Социалната комисия разгледахме и
обсъдихме подробно всички материали, коментира се състоянието на спортната площадка в
училището в град Плиска, извършените ремонтни дейности на сградата на старото училище в
Плиска. Коментира се и необходимостта от подновяване на обзавеждането във всички детски
градини в общината. Във връзка с докладната записка от Директора на ОДЗ „Снежанка“
гр.Каспичан, относно некачественото изпълнение на дейностите по проекта за саниране на
сградата, която се руши и мазилката пада и подмяна на дограмата, комисията изиска
информация за стойността на проекта, предвидените дейности по него, фирмата изпълнител и
предвидените гаранции по договора.”
Георги Йорданов - съветник – “Икономическа комисия съвмесно с Комисия по ТСУТ на
заседанието разгледахме представената информация – коментарите основно бяха във връзка с
подадената докладна записка от Директора на ОУ “Христо Ботев” с.Каспичан, относно
неправомерно ползване на ученическия автобус.”
Ивайло Иванов - съветник – “Комисия по ТСУТ заседавахме съвместно с Икономическа
комисия, коментарите бяха същите.”
Милен Минчев – Зам.кмет на Община Каспичан – “Във връзка с искането на Социалната
комисия, Валери Камбуров – ДД“ОА“ изготви и предостави справка за сключените и
изпълнени договори във връзка с реализирането на проект „Изграждане на модерна и
рентабилна образователна инфраструктура на територията на Община Каспичан“. Като
допълнение искам да кажа, че проблемът с рушенето на мазилката не е само в ОДЗ“Снежанка“,
повечето от директорите се оплакват от некачествено изпълнени строителни дейности. Тогава
когато се налага търсим гаранциите по договорите от фирмата изпълнител. През 2013 година
мазилката на сградата на училището в град Каспичан трябваше да се отремонтира, фирмата
изпълнител се отзова след петата покана, когато се наложи тази година да дойдат да отстранят
повреда изобщо не отговориха на писменната ни покана. След направената проверка се оказа,
че фирмата е преустановила дейността си. Така или иначе с общински средства извършваме
необходимите ремонтни дейности, защото сме длъжни да усигурим устойчивост по проекта, в
противен случай ще търпим санкции.”
Мартин Леков - съветник – “По този проект имаме ли наложени финансови корекции?”
Милен Минчев – Зам.кмет на Община Каспичан – “Да имаме, и те са около 350 000,00 лева.”
Яна Ненова – Председател на ОбС - “Предлагам да преминем към разглеждане на
подадената информация от директорите на общинските училища и детски градини, като всички
бяха поканени да присъстват на днешното заседание. Да разгледаме подадената информация по
реда на постъпването и, и ако някой от тук присъстващите директори на учебни и детски
заведения иска да вземе отношение, ще му дадем думата. Първите материали са от ЦДГ
“Детелина” и ОУ “Св.П.Хилендарски“ град Плиска, Центъра за работа с деца в град Каспичан,
ОУ „П.П.Славейков“ село Марково и ЦДГ „Радост“ село Каспичан, директорите не присъстват
на заседанието, но подадената информация за готовността им за учебната 2014 – 2015 година е
подробна. Преминаваме нататък и разглеждаме подадената информация от г-жа Филева –
Директор на ОУ “Христо Ботев“ с.Каспичан, като г-жа Филева е депозирала в деловодството и
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докладна записка, относно неспазването на Закона за народната просвета, т.е. неправомерното
ползване на училищния автобус. Ако си спомняте този въпрос разглеждахме и на заседанието
през юли, след което имаше втора среща за решаване на този проблем. След внесената втора
поред докладна записка и на заседанието на комисиите, стана ясно, че е този проблем е решен.
Предлагам да дадем думата на г-н Камбуров – ДД“ОА“, да внесе яснота и след това да чуем
г - жа Павлина Филева, която присъства на днешното заседание.“
Валери Камбуров – ДД“ОА“ - “Във връзка с подадения сигнал и внесената докладна записка
от г-жа Филева, относно неспазването на чл. 26, ал. 3 от ЗНП, взехме решение за новата учебна
година разходите за гориво да се поемат от бюджета на СОУ „П.Волов“ в град Каспичан.
Затова проведохме обществена поръчка по ЗОП, има избран изпълнител и сключен договор с
фирма. Към момента разходите по маршрут град Каспичан – село Могила се поемат от
бюджета на СОУ-то. Фактурите се издават на Община Каспичан, защото ние сключихме
договора с фирмата, след което префактурираме сумата на училището. Броят деца, които
пътуват с училищния автобус не е подаден за субсидиране от МОН.“
Павлина Филева – Директор на ОУ “Христо Ботев“ с.Каспичан - “Благодаря на г-н Камбуров
за информацията, ако тя ни беше предоставена своевременно нямаше да поставим въпроса
отново за разглеждане пред Общински съвет. По отношение на проекта за саниране на сградата
на училището, искам да кажа, че проблеми с рушаща мазилка и отлепяне на части от
санировката има и при нас. Некачествено изпълнение на строително-монтажните дейности,
наложи два пъти да идва фирмата и да отстранява нередностите. Сградата е санирана през 2006
година по проект „Красива България“, но в момента има нужда от основен ремонт и
пребоядисване. Имаме належаща нужда от подмяна на оборудването в класните стаи, двете
спортни площадки, на които играят всички деца от селото се нуждаят от асфалтиране, за
съжаление бюджета на училището не достига за такива разходи.“
Татяна Люцканова – Директор на ОДЗ “Снежанка“ гр.Каспичан - “Проблемите съм описала
в подадената информация и това са по препоръки и предписания на контролиращите органи.
Това, което искам да кажа е че ако тази информация беше изискана през месец май и бяха
предприети действия за решаването им, нямаше да бъдат описани като проблеми в подадената
информация.“
Борислав Дочев - съветник – “Проблемите във почти всички детски градини са основно
остарялата материална база, всички имат нужда от нови столчета, шкафчета, легла и
закупуване на нова компютърна техника. Нека да се обобщи подадената информация и да бъде
предоставена на Общински съвет, защото моето предложение е да започнем поетапно да
закупуваме това, което им е необходимо. Предстои приемане на бюджета на общината за 2015г.
и като имаме яснота за какви средства става въпрос, можем да ги планираме.”
Радослава Петрова – Директор на СОУ “П.Волов“ гр.Каспичан - “Проблем в училището по
отношение на материалната база е покривът на училищната сграда, той се нуждае от цялостен
ремонт, които възлиза на около 70,000 лева, което е непосилно за бюджета на училището.
Покривът е ламаринен и е тудно да се поправя, за сега се решили проблема, но временно.
Спортните площадки също се нуждаят от ремонт.“
Николай Николов - съветник – “Ако ми позволите да внеса яснота по този въпрос. Както
повечето от вас знаят преди около 20 години беше запален покрива на училището и пожарът
нанесе сериозни щети. Бяхме пред дилемата дали да намерим временно решение на проблема
или да провалим учебната година. И решението трябваше да вземем много бързо. Ангажирахме
проектанти за становище и те предложиха този вариант – покривът да се направи от ламарина,
докато приключи учебната година и след това да се предприеме основния ремонт, и така вече
20 години.”
Румяна Димитрова – Директор на ЦДГ “Червената шапчица“ с.Златна нива - “Аз първо
искам да благодаря за отправената покана и се надявам това да стане традиция. Повечето от
проблемите съм описала, това на което искам да обърна внимание е поддържането на двора,
чиято площ е почти 4 дка. Моля, ако има възможност да бъде назначен един човек да поддържа
тревните площи. Тротоарът от едната страна на двора е с пропадания и неравности, което се
отразява на стабилността на оградата, трябва да се вземат мерки в противен случай има
опастност от частично срутване на оградата.“
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ПО ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ДОКЛАДНИ
По 8.1 точка от дневния ред - Докладна записка № ВОбС - 397/20.10.2014г. от Яна Ненова –
Председател на ОбС, относно избор на Комисия по чл. 6, ал. 1 от Наредба № 1/03.02.2011г. за
съдебните заседатели за мандат 2015 - 2020г.
Отношение взеха:
Яна Ненова – Председател на ОбС - “В деловодството на Общински съвет Каспичан се
получи писмо от Председателя на Районен съд гр.Нови пазар, относно предстоящ избор на
съдебни заседатели за мандат 2015 – 2020 година. Във връзка с изтичане срока на мандата на
съдебните заседатели Председателя на Районен съд гр. Нови пазар ни уведомява за
определения брой съдебни заседатели за Районен съд гр. Нови пазар, като за Община Каспичан
те са 10. Съгласно Наредбата за съдебните заседатели, Общинският съвет може да направи
допълнително предложения за лица, чийто брой не може да надхвърля 10 на сто от
определения. Мандатът на съдебните заседатели е 5 годишен. Общински съвет Каспичан
трябва да избере комисия, която да изготви предложения за съдебни заседатели. Кандидатите
за съдебни заседатели трябва да отговарят на изискванията по чл. 67 от Закона за съдебната
власт, а именно да са дееспособни български граждани, които са навършили 21 години, но не са
навършили 65 години към момента на определянето им за съдебен заседател, да се ползват с
добро име в обществото и да не са осъждани за умишлено престъпление, независимо от
реабилитацията. Най-малко 10 на сто от тях трябва да са с педагогическа квалификация.
Комисията докладва предложенията за съдебни заседатели на следващато заседание на
Общински съвет. Докладната беше разгледана и обсъдена на заседанията на трите комисии, да
чуем тяхното становище.”
Георги Йорданов - съветник – “Икономическа комисия разгледахме докладната, с 4 гласа
„за” приемаме предложението.”
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.”

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 № 733
На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и във връзка с чл. 6, ал. 1 от Наредба
№ 1/03.02.2011г. за съдебните заседатели, Общински съвет Каспичан:
1. Избира комисия в състав:
Председател: Борислав Дочев – Председател на Социалната комисия;
Членове: 1. Георги Йорданов – Председател на Икономическа комисия;
2. Ивайло Иванов – Председател на Комисия по ТСУТ;
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2. Комисията да изготви предложения за лицата – кандидати за съдебни заседатели;
2.1. Към списъка да се приложат следните документи за всеки кандидат за съдебен
заседател:
 писмено съгласие на кандидата;
 документ удостоверяващ българското му гражданство и възрастта;
 документ за педагогическа квалификация, ако притежава такава;
 свидетелство за съдимост, че не е осъждан за умишлено престъпление,
независимо от реабилитацията;
 кандидати, които вече са били съдебни заседатели, прилагат и мнение на
председателя на Районния съд за работата им
3. За следващото заседание на Общински съвет Каспичан, комисията да изготви и
внесе докладна записка с предложения за съдебни заседатели за Районен съд гр. Нови пазар

По 8.2 точка от дневния ред- Докладна записка № ВОбС - 398/20.10.2014г. от Милена
Недева – Кмет на Община Каспичан, относно приемане на решение за отдаване под наем на
недвижим имот - публична общинска собственост
Отношение взеха:
Яна Ненова – Председател на ОбС - “В Община Каспичан е постъпило заявление за
предоставяне под наем на част от покривното пространство за разполагане на антена и
съоръжения на GSM оператора Глобул – „Космо България Мобайл” ЕАД гр.София и
инсталиране на оборудване, разположено в два шкафа, монтирани на кота терен,
непосредствено до сградата на кметство и здравна служба село Марково. Съгласно чл. 14, ал. 7
от Закона за общинската собственост части от имоти – публична общинска собственост могат
да се отдават под наем за срок до 10 години, след провеждане на публичен търг или публично
оповестен конкурс, след решение на Общинския съвет, при условие, че наемането им не пречи
на дейността на лицата, които ги управляват. Докладната беше разгледана на заседанията на
трите комисии, да чуем тяхното становище и становището на Кмета на кметство с.Марково.”
Георги Йорданов - съветник – “Икономическа комисия разгледахме предложението по
докладната, приемамего с 4 гласа „за”.”
Ивайло Иванов – съветник – “Комисия по ТСУТ заседавахме с Икономическа комисия,
становището ни е същото с 3 гласа „за” приемаме предложението.”
Борислав Дочев - съветник – “Социалната комисия по същия начин с 4 гласа „за”, от
четирима присъстващи, приемаме предложението по докладната.”
Банчо Митев – Кмет на кметство с. Марково – “Запознат съм с искането, проведохме срещи
с инвеститорите и заедно определихме мястото, становището ми е положително и подкрепям
инвестиционното намерение.”

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:
Яна Христова Ненова

-

“ЗА”

Александър Райков Александров

-

“ЗА”
18

Борислав Дочев Йорданов

-

“ЗА”

Георги Димитров Георгиев

-

“ЗА”

Георги Петров Йорданов

-

“ЗА”

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”

Р Е Ш Е Н И Е № 734
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с чл. 14, ал. 7 от Закона за
общинската собственост и чл. 11, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество, Общински съвет Каспичан:
1. Дава своето съгласие за отдаване под наем на част от сграда - покрив и прилежащ
терен, от общинска сграда с административен адрес: село Марково, ул. “Станьо Василев“ №
43, актувана с Акт за публична общинска собственост № 59/10.07.1998 година за разполагане
на съоръжения и оборудване за електронни съобщителни връзки
2. Отдаването под наем да се извърши чрез публичен търг, с явно наддаване, проведен
по реда на Наредбата за организиране и провеждане на търгове и конкурси за разпореждане и
отдаване под наем на общинско имущество, при първоначална тръжна месечна наемна цена,
определена от лицензиран оценител в размер на 180,00 лева без включено ДДС
3. Общински съвет Каспичан определя договорът за наем да се сключи за срок от 10
(десет) години, считан от датата на подписването му

По 8.3 точка от дневния ред- Докладна записка № ВОбС - 407/20.10.2014г. от Яна Ненова
– Председател на ОбС, относно отпускане на еднократна помощ
Отношение взеха:
Яна Ненова – Председател на ОбС - “В деловодството на Общински съвет Каспичан
постъпи искане за отпускане на еднократна финансова помощ от Джеварие Абил Мехмед от
с.Върбяне. Съгласно подадените документи лицето е в тежко здравословно състояние,
предстои операция и следоперативно лечение. Докладната беше разгледана на заседанията на
трите комисии, да чуем тяхното становище.”
Борислав Дочев - съветник – “За заседанието на Социалната комисия разгледахме
докладната, с 4 гласа “за” приемаме.”
Георги Йорданов - съветник – “Икономическа комисия разгледахме докладната, приемаме
предложението с 4 гласа “за”.”
Ивайло Иванов – съветник – “Комисия по ТСУТ заседавахме съвместно с Икономическа
комисия, становището ни е същото, с 3 гласа “за” приемаме предложението.”
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Николай Найденов – Кмет на кметство с.Върбяне – “Ако ми позволите да изкажа лично си
мнение, това което съм написал и в становището си към комплекта документи за еднократна
помощ. Лицето е читалищния секретар в НЧ „Васил Левски“ в село Върбяне, дългогодишен
общественик и живеца на обществения живот, организатор и ръководител на всички
мероприятия по културния календар на читалището. Видно от медицинските документи
заболяването за съжаление е сериозно. Семейството и е в много затруднено материално
положение, съпругът и е продължително време безработен. Изразявам своето положително
становище и разчитам на Вашето разбиране и подкрепа.”

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”

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 № 735
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински съвет Каспичан отпуска
еднократна парична помощ в размер на 300.00 /триста/ лева на Джеварие Абил Мехмед от
с.Върбяне, ул. “Хан Крум“ № 8

Николай Найденов – Кмет на кметство с.Върбяне – “Искам да Ви благодаря от мое име и
от името на семейството и за проявеното разбиране. И може би тук е момента да благодаря и за
средствата, които гласувахте за ремонта на здравната служба в селото, това вече е факт, искам
да благодаря и на Общинския съветник - г-жа Цвета Кочанова, която обеща и дари кушетка за
медицинския кабинет.”
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По 8.4 точка от дневния ред - Докладна записка № ВОбС - 410/20.10.2014г. от Милена
Недева – Кмет на Община Каспичан, относно предоставяне на обезщетение със земеделска
земя от общинския поземлен фонд
Отношение взеха:
Яна Ненова – Председател на ОбС - “В Общинска администрация е постъпило мотивирано
искане от Общинската служба по земеделие гр.Каспичан във връзка с чл. 45ж, ал. 1 от
Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за
прилагане на § 27, ал. 2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ. Съгласно същия се дава възможност на
Общинските съвети да предоставят земи от общинския поземлен фонд, при наличие на три
условия, едно от които е „обезщетяване на собствениците, чиято собственост не може да бъде
възстановена”. Общинският съвет се произнася на първото си заседание след постъпване на
мотивираното искане по чл. 45ж от ППЗСПЗЗ с решение за предоставяне на имотите в
изпълнение на задължението си по § 27, ал. 2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ. Общинската служба по
земеделие е признала правото на собственост на наследниците на Стойко Христов Стойков с
Решение № 1224/12.05.2014г., както следва: върху 6.255 дка, образуващи УПИ V-9 в кв.1 „б„ по
плана на стопански двор кв. Калугерица, върху 3.803 дка – нива в землището на с.Каспичан
/кв.Калугерица/ и върху 0.942 дка – пасище в землището на с.Каспичан /кв.Калугерица/. В
стари реални граници е възстановена само частта от 6.255 дка, която образува УПИ V-9 в кв.1
„б” в стопански двор кв. Калугерица. Останалите 3.803 дка и 0.942 дка не могат да бъдат
възстановени в реални граници, поради проведени мероприятия, които не позволяват
връщането им. За разликата от 4.745 дка, която е призната, но не е възтановена, наследниците
са избрали начин на обезщетяване чрез равностойна земя от общинския поземлен фонд. С
Протокол № 12/14.08.2014г. Общинската служба по земеделие гр.Каспичан предлага на
собствениците да се предостави част от поземлен имот № 097032 в землището на село
Каспичан, като същият се раздели по посочения начин в проекта за делба. Поземлен имот
№ 097032 с площ от 6.999 дка, с начин на трайно ползване „нива” се намира в местността
„Каваците”, четвърта категория, в землището на село Каспичан, ЕКАТТЕ 36590. Придобит е от
община Каспичан по силата на договор за замяна на земеделска земя, вписан в Службата по
вписвания гр.Нови пазар. 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”, нямаме въпроси.”
Ивайло Иванов – съветник – “Комисия по ТСУТ заседавахме съвместно с Икономическа
също приемаме предложението с 3 гласа “за”.”
Борислав Дочев - съветник – “Социалната комисия също с 4 гласа “за” приемаме
предложението по докладната.”

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:
Яна Христова Ненова

-

“ЗА”

Александър Райков Александров

-

“ЗА”

Борислав Дочев Йорданов

-

“ЗА”
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Георги Димитров Георгиев

-

“ЗА”

Георги Петров Йорданов

-

“ЗА”

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”

Р Е Ш Е Н И Е № 736
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с параграф 27, ал. 2, т. 3 от ПЗР
към ЗИД на ЗСПЗЗ, чл. 45ж, ал. 2 от ППЗСПЗЗ, Общински съвет Каспичан:
1. Предоставя на наследниците на Стойко Христов Стойков обезщетение със
земеделска земя от общинския поземлен фонд, представляваща новообразуван поземлен имот
№ 097094, съгласно проект за делба, с площ от 4,745 дка, с начин на трайно ползване „нива”,
в местността „Каваците”, четвърта категория, в землището на село Каспичан, ЕКАТТЕ
36590
2. Общинският съвет задължава Кмета на Общината да връчи решението по реда на
Административнопроцесуалния кодекс на лицата по чл. 45д, ал. 2 от ППЗСПЗЗ и служебно на
Общинската служба по земеделие гр. Каспичан
3. Общински съвет Каспичан задължава Общинската служба по земеделие гр.Каспичан
да постанови решение за обезщетяване, в което да посочи решението на Общинския съвет, в
изпълнение на изискванията на чл. 45ж, ал. 6 от ППЗСПЗЗ

По 8.5 точка от дневния ред - Докладна записка № ВОбС - 425/30.10.2014г. от Милена
Недева – Кмет на Община Каспичан, относно приемане на решение за награждаване с парична
награда на Цветелин Иванов Цанков
Отношение взеха:
Яна Ненова – Председател на ОбС - “На 22-ри октомври Цветелин Цанков открива
изгубено портмоне с лични документи и голяма сума пари, намира собственика на загубената
вещ и връща намереното. Това безпорно е благородна постъпка и пример за подражание и за
това достойно изпълнение на гражданския дълг е направено предложение за награждаване с
парична награда.”
Георги Йорданов - съветник – “Ако ми позволите искам да кажа, че с полицай Цветелин
Цанков е бил неговия колега полицай Красимир Миланов, двамата заедно издирват
собственика на загубеното портмоне и му го връщат. Мисля, че е редно по същия начин да бъде
награден с парична награда.”
Мартин Леков – съветник – “Предлагам да направим допълнение в проекта за решение като
допълним Красимир Николаев Миланов и съответно да го наградим с парична награда в размер
на 100 лева.”
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Яна Ненова – Председател на ОбС - “Има направено предложение за допълнение в проекта
за решение, а именно: “Общински съвет Каспичан награждава за безкористно изпълнение на
гражданския дълг Красимир Николаев Миланов с парична награда в размер на 100,00 лева”
Който е съгласен с така направеното допълнение, моля да гласува.”

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 № 737
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА Общински съвет Каспичан приема
допълнение в проекта за решение по Докладна записка № ВОбС - 425/30.10.2014г. от Милена
Недева – Кмет на Община Каспичан, относно приемане на решение за награждаване с
парична награда на Цветелин Иванов Цанков, както следва: “Общински съвет Каспичан
награждава за безкористно изпълнение на гражданския дълг Красимир Николаев Миланов с
парична награда в размер на 100,00 лева“

Яна Ненова – Председател на ОбС - “Решението се приема. Да гласуваме предложението по
докладната с направеното допълнение.”

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:
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”

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 № 738
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА Общински съвет Каспичан
награждава за безкористно изпълнение на гражданския дълг Цветелин Иванов Цанков с
парична награда в размер на 100,00 лева и Красимир Николаев Миланов с парична награда в
размер на 100,00 лева

ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ДРУГИ
Христо Христов – Кмет на кметство град Плиска – “Искам да обърна внимание, че до този
момент не ни е предоставена информацията за размера на получените като “ДМС” средства за
2013 и 2014 година от Общинска администрация, която изискахме преди две заседания на
Общински съвет. Имахме питане и от къде са направени икономиите, от коя дейност или
параграф. Питането ни беше във връзка с увеличението на нашите възнаграждения – на
кметовете на кметства и кметски наместници, и коментарите в публичното пространство, че
средствата необходими за новия размер ще са от средствата за улично осветление и от
културния календар. Настояваме да получим отговор на този въпрос на следващото заседание и
ако трябва ще депозираме искането писменно.”
Николай Найденов – Кмет на кметство село Върбяне – “Подкрепям искането на колегата г-н
Христов, нека да ни бъде предоставена информация от коя дейност и кой параграф ще бъдат
взети средствата за новия размер на нашите възнаграждения, и ако действително това са
средства от културния календар и от средствата за улично осветление, отговорно заявявам, че
всички ние ще се откажем от тях. Нека също така да ни бъде дадена информация и коя дейност
и параграф са средствата, които Общинска администрация са получили като “ДМС” през 2013
и 2014 година.”
Борислав Дочев – съветник – “Искам да направя предложение до следващото заседание да се
организира и проведе работна среща с Общински съветници, ръководството и служители в
Общинска администрация и кметовете по населени места, на която да се обсъдят проблемите и
превантивно да се вземат мерки за тези проекти, подадени към МИГ-а, които няма да бъдат
финансирани.”
Яна Ненова – съветник – “Моето предложение, предвид предстоящата бюджетна процедура
за 2015г., в този състав - Общински съветници и ръководството на общината да се направят
срещи по населени места, да се обсъдят проблемите в училища, детски градини и други
общински сгради и дейности, да обсъдим инициативите на местната общност и предложенията
на кметовете за да имаме яснота и се обединим около приоритетите на всяко населено място,
като неотложните дейности предвидим за капиталова програма и текущи ремонти, а обектите,
които изискват сериозни инвестиции включим за изготвяне на проекти за следващия програмен
период 2014 - 2020г.”
Николай Найденов – Кмет на кметство село Върбяне – “Приветствам идеята на г-жа Ненова,
така има възможност да бъдат заложени поименно като обекти в капиталовата програма на
общината за следващата година. Могат да бъдат изготвени проекти и да имаме готовност да
кандидатстваме при възможност. Аз лично не съм оптимист и според мен не можем да
разчитаме на МИГ-а да реализираме проекти чрез тях, това е лично мое мнение.”
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Банчо Митев – Кмет на кметство село Марково – “Мисля, че в това отношение общината е
много слаба, няма екип който да работи по проекти във всичките населени места. Ние по
кметствата нямаме ресурс да го направим, но един човек назначен в общинската
администрация няма как да свърши всичката работа.”

Заседанието на Общински съвет бе закрито от неговия Председател в 17.15 часа
поради изчерпване на дневния ред.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:
/Я.НЕНОВА/

ПРОТОКОЛИСТ:
/Й.ЯНКОВА/
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